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 مقدمة
     ،،،أما بعد     احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ، 

تعظيمه وحفظه   عىل  نفوسنا  وتربت  ،  به  أعاملنا  ارتبطت  ما  بخري   نزال  وال  واالستقامة،  والصالح  اهلدى  مبعث  ،وهو  وفخرها  عزها  ومنبع  األمة،  هذه  خريية  مصدر  هو  املجيد  القرآن  فإن

خري ما بذلت فيه اجلهود واألموال وأعملت فيه األفكار  وتعاهده وإن االشتغال بكتاب اهلل تعاىل تعلاًم وتعلياًم ،علاًم وعماًل ، تدبرًا وتفهاًم من أفضل ما رصفت فيه مهمنا وأوقاتنا ،ومن  

 .الكتاب  هذا كان املنطلق  هذا ومن  واألذهان

 . التالوة آن الكريم أثناء لكي يسهل عىل القارئ متابعة ومعرفة املراد من ألفاظ القربعيدا عن اإلطالة  بأسلوب سهل وميرس  عرض رشح لكلامت القرآن الكريم الكتابف هذا  ومن أهداف 

 للتسهيل عىل القارئ الوصول للكلمة املراد التعرف عىل معناها .وذلك   اآليات تسلسل  جدول بالكلامت ومعانيها مرقمة حسبالقرآن ويقابلها إرفاق صورة لصفحة ب تقم وقد 

 وواضحاً   سهالً   معناها  يبدو  قد  التي  الكلامت  من  الكثري  ألن  وذلك …عىل وضع معنى ملعظم الكلامت املوجودة يف القرآن الكريم سواء كانت معانيها صعبة أو سهلة يف ظاهرها   توقد حرص

راء، من الكثري لدى  ف متاما لتوّقعاته . خمال  الكلامت هلذه التفسري أن يكتشف  حني يتفاجأ  البعض  أن غري القُّ

وذلك كي ال ينشغل القارئ بالبحث عن معنى الكلمة يف الصفحات    كرر رشح بعض الكلامت التي توجد يف صفحات أخرى بنفس املعنى أو بمعنى خمتلف حسب موضع الكلمةأوقد  

 حة أو توضيحه . السابقة  خالفا ملا جرت عليه عادة كثري من املفرسين  فال يعيد الرشح ويكتفي بعبارة سبق رش

 لكتب   الرجوع  أفضل   بشكل   اهلل  كتاب  يفهم  أن  أراد   من  نصحأ   يف هذا الكتاب يقترص عىل املعنى اللغوي للكلامت لفهم املراد من كل كلمة دون ربط الكلامت ببعضها ، لذا  فإن عميل وللعلم

 . هذا كتابنا إىل باإلضافة املتخصصة التفاسري

وكذا جمموعة من املعاجم اللغوية ،  وغريهم  والتفسري امليرس  عىل جمموعة كبرية من كتب التفاسري املعتمدة عند أهل السنة كتفسري الطربي وابن كثري والسعدي   ف رشح الكلامت  يوكان اعتامد

 .مثل لسان العرب واملعجم الوسيط والقاموس املحيط وغريهم 

 .  لقاهأيوم  هذا خالصا لوجهه الكريم وأن جيعله شافعا يل ن جيعل عميلأسأل اهلل العظيم أو  .العمل ومراجعته وتصميمه ودعمه ماديا ومعنوياشكر كل من ساهم يف إخراج هذا  أ وختاما

 عديل عبدالرؤوف الغزايل  د.                                                                                                                                                                                                        
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 7إلى آية   1  يةآمن  الفاتحةسورة (  1صفحة )

 

 شرح معىن الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م
 أبْ َتِدُئ ِقراَءَة الُقْرآِن ُمَتَبِّكاً ِِبْسِم للا ُمْسَتعيناً ِبهِ  ِبْسِم للاِ  1/1 1

 الرَّْْحنِ  1/1 2
نْيا، والرَّْْحَُن ِمْن أْْساِء للِا  ِمن األْْساِء  اخلاصَِّة ِبهلِل أْي أنَّ للَا ََشَلْت َرْْحَُتُه املُْؤِمَن والكاِفَر يف الدُّ

 احلُْسىَن 
 الَِّذي يَ ْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرِة، والرَِّحيُم ِمْن أْْسَاِء للِا احلُْسىَن  الرَِّحيمِ  1/1 3
 الثَّناُء عليه بَِتحميِدِه وتَ ْعظيِمهِ  احْلَْمُد ِِلِِّ  2/1 4
 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُْنِعُم َعلى ََمْلوقاتِِه فهو مربِّيهم ومالكهم ومدبر أمورهم  ربُّ الَعاَلِمني  2/1 5
 أْجناُس اخلَْلقِ  اْلَعاَلِمنيَ  2/1 6

 الرَّْْحنِ  3/1 7
نْيا، والرَّْْحَُن ِمْن أْْساِء للِا  ِمن األْْساِء اخلاصَِّة ِبهلِل أْي   أنَّ للَا ََشَلْت َرْْحَُتُه املُْؤِمَن والكاِفَر يف الدُّ

 احلُْسىَن 
 الَِّذي يَ ْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرِة، والرَِّحيُم ِمْن أْْسَاِء للِا احلُْسىَن  الرَِّحيمِ  3/1 8
 َسيِِّدِ  َماِلكِ  4/1 9

ينِ يَ ْوِم  4/1 10  يَ ْوِم اجلَزاءِ  الدِِّ
َك نَ ْعُبدُ  5/1 11  خنصك وحدك ِبلعبادة  ِإَّيَّ
 خَنَْضُع ونَ ْنقاُد ونُطيُع ونَ َتَذلَّلُ  نَ ْعُبدُ  5/1 12
َك َنْسَتِعنيُ  5/1 13  خنصك وحدك بطلب الَعْون  وِإَّيَّ
 َأرِشدان ووفِّْقنا اهِدنَ    ا  6/1 14
 الطَّريقَ  الصَِّراطَ  6/1 15
 الَقومَي الَِّذي ال ِعَوَج فيهِ  املُسَتِقيمَ  6/1 16

17 7/1 
يَن   ِصَراَط الذِِّ
 اإلْسالم  أنْ َعْمَت َعَلْيِهمْ 

 أَنَعمَت َعَليِهمْ  7/1 18
ْرَت وهيِّأَت هلم أسباَب ََتسنِي احلاِل وطيِب الَعْيِش إمِّا إبْعطاِء أو ََتقيِق َخْْيٍ أو ِبَْنِع أو إزالِة   يسِّ

 ِبِكَلْيِهماَمكروٍه أو 
 ِسوى َغْيِ  7/1 19
 الَِّذيَن َغِضَب للاُ َعليِهمْ  املَْغُضوِب َعَلْيِهمْ  7/1 20
 الَّذيَن ََلْ يَ ْهَتُدوا، َفَضلُّوا الطَّريقَ  الضَّالِّنيَ  7/1 21
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 5إلى آية   1  يةآمن  البقرةسورة (  2صفحة )

 

          

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

 اَل  2/ 1 22

َوِر ُعُموماً ِمن املَُتشاِبِه الَِّذي ال يَ ْعَلُم َحقيَقَتُه إالَّ للاُ، وفيَها إشارَ  ٌة إىل  احلُروُف املَُقطََّعُة يف أواِئِل السُّ
َها لَُغُة الَعَرِب . َفَدلَّ َعْجُز الَعَربِ  ُن ِمن ْ ٌب ِمن َهِذِه احلُروِف الَِِّت تَ َتَكوَّ  َعن  إْعجاِز الُقرآِن؛ فَ ُهَو ُمرَكَّ

وَ  ِر  اإلْتياِن ِبِْثِلِه َعَلى أنَّ الُقرآَن َوْحٌي  ِمن للِا، واألْقواُل يف تَ ْفسِْي احلُروِف املَُقطََّعِة يف ِبداَّيِت السُّ
الَعَربِيَّةِ  اللَُّغِة  ُحروِف  ِمن  َحْرفاً  َعَشَر  أرْبَ َعَة  َعَلى  احلُروُف  َهِذِه  اْحتَ َوْت  َوَقْد  وَُمَْتِلَفٌة،  َوِهَي  َكثْيٌَة   ،

ُل الِعبارََة: َنصُّ َحكيٍم َلُه ِسرٌّ قاِطٌع    ُتَشكِِّ
 الُقْرآن  اْلِكَتابُ  2/ 2 23
 ال َشكَّ يف أنه حقِّ من عند للا   اَل رَْيَب ِفيهِ  2/ 2 24
 ِهدايٌة أو هاٍد من الضاللة  ُهًدى  2/ 2 25
ْقَوى ِبطاَعِة للِا  لِِّْلُمتَِّقنيَ  2/ 2 26  والبُ ْعِد َعْن َمْعِصَيِتهِ أَلْصحاِب الت َّ
قون ويذعنون  يُ ْؤِمُنونَ  2/ 3 27  يصدِّ
ِهْم .    ِِبْلَغْيبِ  2/ 3 28  الَغْيُب: َما َخِفَي واْسَتََتَ وََلْ َيْسَتِطع النَّاُس إْدراَكُه ِبَواسِّ
 يُ َؤدِّوََنا كاِملًة يف أوقَاهتَا املَشروعِة    يُِقيُموَن الصَّالَة    2/ 3 29
 أْعطَْيناُهْم ِمن اخَلْْيِ والَفْضلِ  َرَزقْ َناُهْم    2/ 3 30
 يَ ْبُذلوَن ِمن ماٍل وََنَْوهُ  يُنِفُقونَ  2/ 3 31
 ََتَّ إنْ َزالُُه عن طريق الوحي، واإلْنزاُل: اجلَْلُب ِمْن ُعُلوٍِّ  أُنِزلَ  2/ 4 32
 اآلِخَرُة: داُر احلَياِة بَ ْعَد املَْوتِ  َوِِبآلِخَرةِ  2/ 4 33
 يَ ْعَلُمون على َوْجه الَيقني  يُوِقُنونَ  2/ 4 34
 على رشاد ونور ويقني    َعَلى ُهًدى  2/ 5 35
 إهَلِِهْم اْلَمْعبودِ  رَّّبِِّمْ  2/ 5 36
 الفائزون  اْلُمْفِلُحونَ  2/ 5 37
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 16إلى آية   6  يةآمن  البقرةسورة (  3صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِمنُوا   َكَفُروا   6/2 38  أنكروا وََل  ُيؤ 

 متساٍو عندهم  َسَواٌء َعَلي ِهم     6/2 39

ََتُم   6/2 40 فتهم وحذرَتم من عذاب  َأَأنَذر   الل أخوَّ

ُهم   6/2 41 فهم وَل حتذرهم من عذاب الل  ََل  ُتنِذر  وِّ  ََل  ُُتَ

 طبع عليها وجعلها ال تفهم شيئاً وال ينفذ إليها اإِليامن  َختََم اللُ عىل قلوهبم  7/2 42

 الَقل ُب: العضو املعروف داخل الصدر، وسمي بذلك لكثرة تقلبه من رأي آلخر ومن اعتقاد آلخر .  ُقُلوهِبم   7/2 43

ِعِهم   7/2 44 عِ  َسم  م  َرُة السَّ ُع: ُيراُد هِبا األُذُن التي فيها ُقد  م   السَّ

 األب صاُر: الُعيونُ  َأب َصاِرِهم   7/2 45

 غطاء وسرت ِغَشاَوةٌ  7/2 46

 ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب  7/2 47

 كلمة استُعرَيت  لكل كبري، حمسوساً كان أو معقوالً، عيناً كان أو معنى  عظيم  7/2 48

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  8/2 49

، وهَو لَفُظ اجَلاللَِة اجلاِمُع ملَِعاين ِص  باللِّ 8/2 50  باأللوِهيَِّة املَعبود بَِحقٍّ
َدةِ اِت الَعلِيَِّة املُتََفرِّ لذَّ

ٌم لِ  فاِت اللِ الكاِملة   اللُ: اس 

 يوم القيامة  اليوم اآلِخر 8/2 51

رون وامهني أن  ُُيَادُِعونَ  9/2 52  إظهارهم اإِليامن ينجيهم من العذاب . يعملون عمل املخادع ، وُيَقدِّ

، والنَّف س هي اجِلسُم والّروُح َمعاً  َأنُفَسُهم 9/2 53  َذَواَتم 

ُعُرون َ  9/2 54 َلمونَ  وَما َيش  وَن وَما َيع  سُّ
 َما ََيِ

َرٌض  10/2 55 د  مَّ  ّشكٌّ ونِفاٌق أو تكذيب وَجح 

ِء:  َفَزاَدُهمُ  10/2 56 ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ ِزياَدُة الَّشَّ  ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش   ُنُموُّ

 موجع َشديد اإليالِم   َألِيمٌ  10/2 57

ِذُبونَ  10/2 58 وَن بخالِف الواقع، فقد اّدعوا أّّنم مؤمنني َكِذباً  َيك   ُُي ِِبُ

ِسُدوا   11/2 59 ِدثوا االختالل واالضطراب. والفساد، هو  الَ ُتف   الكفر والعمُل باملعصية الَ حُت 

لُِحونَ  11/2 60  أهل إصالح . نريد اإلصالَح بني الفريقني ُمص 

ِسُدونَ  12/2 61 ِدثوَن لال امل ُف  تاِللِ املُح  طِراِب واال  خ   ض 

سوِل  آِمنُوا   13/2 62 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

َفَهاء 13/2 63 ٍل أو  ُنقصاِن دينٍ  السُّ فوَن َعن  َجه   َمن  َيتَََصَّ

َلُمونَ  13/2 64 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

ا إىل شياطينهم 14/2 65 دوَن ِمن  أصحاهبم الذين يشبهون  َخَلو   املُتََمرِّ
 الشياطني اجتمعوا أو انفردوا باملفسدين الُعتاةِ

ِزُئونَ  14/2 66 تَه  ون ساِخُرون ُمس  تَِخفُّ  ُمس 

ِزُئ هِبِم   15/2 67 تَه   هيينهم وُيعاقِبهم  وقيل أنه فاعله هبم يوم القيامة  َيس 

ُهم   15/2 68 ِهلُهم  َوَيُمدُّ  يزيدهم أو َُيم 

يَاِّنِم   15/2 69  جماوزَتم احلّد وغلّوهم ف الكفر  ُطغ 

وَن وَيتََخبَّطُون َيع َمُهونَ  15/2 70 شد وَيتََحريَّ  يعَموَن عن الرُّ

ُوا     16/2 71 رَتُ ُع الثََّمِن، واملراد أّنم أخذوا الكفر وتركوا اإليامن  اش  ُذ املَبيِع وَدف  اُء: أخ   الِّشِّ

الَلَةَ  16/2 72  الضالل : التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلق  الضَّ

 ما َربَِحت التِّجارة: ما أتت بالزيادة، والربح: كل ثمرة طيبة من عمل ما          َربَِحت  16/2 73

اَرَُتُم   16/2 74 َ  ِّتِّ
ف اللغة  هي تقليب أو حتريك املال من أجل حتقيق األرباح .  واملقصود ف اآلية : صفقتهم "التجارة 

 بالتَِجاَرة: العمل الذي يرتتب عليه اخلري أو الِّّش اخلارسة بأخذ الكفر وترك اإليامن، واملراد 
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 42إلى آية   17  يةآمن  البقرةسورة (  4صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

م وِصَفتُُهم الَعِجيبَةُ  َمثَُلُهم   17/2 75  حاهُلُ

َقَد نارا 17/2 76 تَو  قدها                     اس   َأو 

 أناَرت     َأَضاءت   17/2 77

لَهُ  17/2 78  ما َُييُط بِِه                           َما َحو 

 أَزاَل ضوءهم الذي يسريون عليه َذَهَب اللُّ بِنُوِرِهم   17/2 79

 وأبقاهم وخالّهم  َوَتَرَكُهم   17/2 80

اللِ الظالم بعد  ُظُلاَمٍت  17/2 81  زوال النور واملُراُد ُظلامُت النِّفاِق والضَّ

ونَ  17/2 82 َن واملراد ال هيتدون الَ ُيب َِصُ  ال َيَرو 

غوَن لِل َحقِّ  ُصمٌّ  18/2 83 : َذُوو الَصَمِم الذي ليس لديه القدرة عىل سامع األصوات، واملُراُد ف اآلية: الَّذيَن ال َيص   الُصمُّ

مٌ  18/2 84  أبكم وهو الشخص الذي ليس لديه القدرة  عىل الكالم واملراد أّنم أبوا أن ينطقوا باحلق مجع  ُبك 

يٌ  18/2 85  األعمى هو من ال يبَص  واملراد ف اآلية  َضالّون ال هَيتدوَن لِل َحقِّ  ُعم 

ِجُعونَ  18/2 86 اللِة  الَ َير   ال َيعودوَن َعن الضَّ

حابالصيّب:  َكَصيٍِّب  19/2 87  املَطَر النازل أو السَّ

 مجع ُظل َمة: َسَواد وَعَدم نورٍ  ُظُلاَمٌت  19/2 88

ٌد  19/2 89 ق، وقد يتبعه املطر  َوَرع  ي عند َوِميض الَِب  ٌت ُيَدوِّ ُد: َصو   الَرع 

ٌق  19/2 90 امءِ  َوَبر  ٌء َيل َمُع ف السَّ ٌق: َضو   رشارة كهربائيةظاهرة طبيعية بَصية تبدو عىل شكل   وهو   .الَِب 

َواِعِق  19/2 91 َواِعق: مجع صاعقة،  الصَّ لُِك واملراد ف اآلية الصَّ ُقُط ِمن السامِء، وُيراُد هِبا الَعذاُب املُه   : ناٌر َتس 

ِت  19/2 92 فاً ِمنهُ  َحَذَر امل َو   َخو 

يٌط بِال َكافِِرينَ  19/2 93   يمنعهم سبيل النجاة وأ  ل هبم عقوبتهوجيمعهم وَي أي أنه َيَصهم حُمِ

 يوِشُك  َيَكادُ  20/2 94

 يستلِبُها أو يذهب هبا برسعة َُي طَُف َأب َصاَرُهم   20/2 95

ا   20/2 96 َشو   ساُروا مَّ

ُؤهُ  َأظ َلمَ  20/2 97 َلَم الِبُق: َذَهَب َضو   َأظ 

ين َقاُموا   20/2 98       توقفوا عن السري متحريِّ

ِعِهم  لََذَهَب  20/2 99 ِع  املراد ألَزاَل ُقدرَتم َوَأب َصاِرِهم   بَِسم  م      عىل اإلبصار والرؤيةو عىل السَّ

ٍء  َقِديرٌ  20/2 100 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ِجُزُه ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ءٌ ال ُيع   ََش 

بُُدوا  َربَُّكمُ  21/2 101  ان قادوا له بالطاعة  اع 

ُكُم امل َع بود  َربَُّكمُ  21/2 102  إهَلَ

ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن الَعَدمِ  َخَلَقُكم   21/2 103 َجَدُكم  َعىل َغري      أو 

 واجتناب نواهيهتستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره   َتتَُّقونَ  21/2 104

َض  22/2 105 ا بساطا  أو  فَِراشاً  األَر  تََقرًّ  ِمَهاًدا وُمس 

امُء بِناءً  22/2 106 ُعَها وإقاَمتُها وَخل ُقَها حُم َكَمةً وسقفا  السَّ  املُراُد َرف 

قاً  22/2 107     عطاًء وخرًيا ِرز 

اَمءِ  ِمنَ  َوَأنَزَل  22/2 108 امءِ السحب  َجل ُب ِمن   السَّ      الَّتِي ِف السَّ

 أمثاالً ونظائر لل تعبدوّنا كاألوثان َأنَداداً  22/2 109

 َشكٍّ  َري ٍب  23/2 110

ل نَا  23/2 111  أنَزلنا عن طريق الوحي، واإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ  َنزَّ

 َعَلي ِه َوَسلَّمَ العابد املطيع لنا واملراد حممد َصىلَّ اللُ  َعب ِدَنا  23/2 112

 فهاتوا َفأ ُتوا   23/2 113

تَغيثوا هِبِم  و  آهلتَُكم أو ُنََصاَءكمأحرضوا  ادعوا ُشَهَداَءكم 23/2 114 تَعينوا واس   اس 

دِق ف دعواكم َصادِقنِيَ  23/2 115     ُمتَِّصفنَي بالصِّ

َعُلوا   24/2 116  َل تأتوا بمثل القرآن  َلَّ  َتف 

َعُلوا لن  24/2 117    املراد: لن تأتوا بمثل القرآن َتف 

َعلوا لَكم وقاية من عذاهبا بامتثال أوامر الل، واجتناب نواهيه اتَُّقوا النَّارَ  24/2 118          اج 

 اآلخرة وهي نار جهنّم نار النَّارَ  24/2 119

 وهو احلطب ف الدنيا ما َتتَّقُد به َوُقوُدَها 24/2 120

ت  لِل َكافِِرينَ  24/2 121 َزت   ُأِعدَّ  للُمن كِريَن لُِوُجودِ اللِ ُهيِّئَت  وُجهِّ
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 92إلى آية   52  يةآمن  البقرةسورة (  5صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِ الَِّذين آَمنُوا  و 25/2 122 ِعَدُهم  بِثَواِب  َبِّشِّ ِ والرسور أو  ةِ، من البِِّش   اللِ، والتبشري: اإلخبار بام يظهر أثره عىل البََِّشَ

اِت  َوَعِمُلوا   25/2 123 احِلَ ةِ  وَفَعلوا  الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

تَِها  25/2 124 ِري ِمن حَت  ارُ اَِّت  َعةً  ألَّن  ِ  الظليلة حتت قصورها العالية وأشجارها   َتن َدفُِع ِمياُهها ُمرس 

ِ  ُرِزُقوا   25/2 125 طُوا ِمن اخَلري   ُأع 

 ُمتاَمثاِلً ف اللون واملنظر، ال ف الطعم  ُمتََشاهِباً  25/2 126

َرةٌ  25/2 127 طَهَّ ن يا وأن جاِسها مُّ َهٌة ِمن َدَرِن الدُّ    ُمنَزَّ

واِم باِل انِقطاعٍ  َخالُِدونَ  25/2 128  باقوَن َعىل الدَّ

 ه ينتقص حياؤُيشى وال  ال  يستحيي ال  26/2 129

َب َمثَالً  26/2 130 ِ ثاِل: إيراُدها َيرض  ُب األم  نًى من املعاين واملثل :   ََض             ما جيري التشبيه به لبلوِغه الغاية ف َمع 

َقَها  26/2 131  األمثال املختلفة ليبنيِّ أحكام األمور الصغرية والكبرية فام أصغر منها، أو فام أكِب منها واملراد أنَّ الل جلَّ شأنه يورد  َفاَم َفو 

 َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين القيم بسبب عناده وكفرهأي  يضل الل أحدا :  ُيِضلُّ  26/2 132

      ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوهَي ِدي 26/2 133

 اخلارجني عن حدود الِّشعالعاصني  الَفاِسقني  26/2 134

َد: يبطلون العمل بمقتضاه َينُقُضونَ  27/2 135  َينُقُضوَن الَعه 

د الل 27/2 136 ه  َعه   ما أمر به َخل قه ليحفظوه ويرَعو 

 كيده عليهم تأعهده أو  ِميثَاقِهِ  27/2 137

 األرحام وال يصلوّنا املراد يقطعون َيق طَُعوَن   27/2 138

ِسُدونَ  27/2 139  وَُي ِدثوَن االختالل واالضطراب  َوُيف 

ونَ  27/2 140 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ

َواتاً   َوُكنتُم   28/2 141  فاقدي حياةٍ وذلك عندما كنتم ُنطَفاً ف األصالب  َأم 

يَاُكم   28/2 142  َفَوَهبَُكم  احَلياةَ  َفأَح 

 يسلبكم احلياة ُيِميتُُكم   ُثمَّ  28/2 143

 َيب َعثُُكم  ِمن  ُقبوِرُكم   َُي يِيُكم   ُثمَّ  28/2 144

َجُعونَ  28/2 145     ُتَعادوَن للحساب واجلزاء  ُتر 

ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن الَعَدمِ  َخَلَق  29/2 146 َجَد َعىل َغري   أو 

147 29/2 
تََوٰى إىَِل مَّ ث اس 

اَمءِ   السَّ

واالستواء هاهنا    قصد إىل خلِقها بإرادتِه قصدًا سويا بال صارٍف عنه :  وقصد وعمد إليها إىل السامءارتفع 

 تضمن معنى القصد واإلقبال 
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 73إلى آية   30  يةآمن  البقرةسورة (  6صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُصوَن اللَ َما أَمَرُهم  َوَيفعَ خلق  لِل َمالَئَِكةِ  30/2 148 َوِر، الَ َيع  لوَن فياَم َيشاُءوَن ِمن الصُّ ِق اللِ َتعاىَل خلقهم من نور َيتََشكَّ  ُلوَن َما ُيؤَمُرونَ ِمن  َخل 

 . من ُيلف غريه ويقوم مقامه، وقصد به اإلنسان َخلِيَفةً  30/2 149

ِسُد  30/2 150  َُي ِدُث االختالل واالضطراب يفعل الفساد والِّش واملعايص و ُيف 

َماء 30/2 151 ِفك الدِّ َماء: القتل  َيس   ُيريقها عدواناً وظلاًم، واملراد بسفك الدِّ

ِدكَ  30/2 152 جيِدكَ  ُنَسبِّح بَحم   ُننَزهَك َعن  ُكلِّ سوٍء ُمث ننَي َعَلي َك بِتَم 

س لََك  30/2 153  نمجُدك ونطهُر ذكرك عاّم ال يليق بعظمتك  ُنَقدِّ

ُل األَنبِيَاءِ   َأُبو البََِّش، َخَلَقُه اللُ بِيَِدِه َوَأسَجَد لَُه املَالئَِكةَ  آدم 31/2 154  َوَجَعَلُه َخلِيَفتَُه ِف األَرِض، َوُهَو َرُسوُل اللِ إىَِل َأبنَائِِه َوُهَو َأوَّ

 أخِبوين  َأنبِئُويِن  31/2 155

 صادقين في أنكم أَْولى باالستخالف في األرض من بني آدم  َصادِقنِيَ  31/2 156

بيِح للِ َتعاىل ُسب َحاَنَك  32/2 157  ُسب َحاَن اللِ: ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

 معرفة ال  علمال  32/2 158

تَنَا  32/2 159 تَنا َعلَّم  م  تَنا وَفهَّ ف   َعرَّ

نَى  ال َعلِيمُ  32/2 160 امِء اللِ احُلس  لوقاِت ، والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ                                                 ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ

كِيمُ  32/2 161 ياِء َكاَم َشاَء   احل َ ل ِق األش  كُِم خِلَ نَىُهَو املُح  امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ  .  ألنَّ

ِهم   َغي َب  33/2 162 راَكُه بَِحواسِّ تَطِع النَّاُس إد  تَرَتَ وََل  َيس   الَغي ُب: َما َخِفَي واس 

لِ  ُتب ُدونَ  33/2 163  ُتظ ِهروَن من الَقو 

تُُمونَ  33/2 164    ُت فون َتك 

ُجُدوا   34/2 165 ِض ساجدين سجود حتية وتعظي اس   مَضُعوا ِجباَهُكم  َعىل األر 

 هو أصل اجلن وكبري الشياطني ورأسهم َخَلَقُه اللُ ِمن  َناٍر ، وهو روح جمّسدة للِّّش    إِب لِيَس  34/2 166

تَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َأَبى 34/2 167  ام 

َِبَ  34/2 168 تَك   َتعاَظَم وَتعاىل َواس 

  اجلاحدين بالل، العاصني ألمره ال َكافِِرينَ  34/2 169

ُكن   35/2 170  واستقر أقم  اس 

نَّةَ ا 35/2 171 اِر والثِّامِر، واجلنة ف اآلخرة: دار النعيم املقيم بعد املوت جل َ جاِر َواألّن  نَُّة ف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األش   . اجل َ

الً َرَغدًا: كثريًا طيِّباً هنيئاً، ال تعب فيه َرَغداً  35/2 172  .          َأك 

ِق  ال ظَّاملنِِيَ  35/2 173 ل َحدِّ بِالِفس 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

 أوقعهام ف الزلل واخَلطَأ بِأن  وسوس هلام حتى أكال من الشجرة  أزهلام   36/2 174

ي طَانُ  36/2 175 ، وَكثريًا َما َوَرَد لِيَكوَن اساًم لُِكلِّ  الشَّ  ِمن اجِلنِّ واإلن سِ  من متردََم لوٌق ِمن النّاِر ُيغري بِالَفسادِ والِّشِّ

َرَجُهاَم  36/2 176  فتََسبََّب ف إخراِجِهاَم  َفأَخ 

بِطُوا   36/2 177 ِزلوا اه   ان 

تََقرٌّ  36/2 178  مكاٌن لالستقرار واإلقامة ُمس 

 مَتَتٌُّع وانتفاع بام فيها  َوَمتَاعٌ  36/2 179

ٍة أو َكث َرةٍ  إىَِل ِحنيٍ  36/2 180 ناُه بِِقلَّ  ف َمع 
دٍ ِ حُمَدَّ ٍت َغري   إىَِل َوق 

بِِّه َكلاَِمٍت ف 37/2 181 هَلا واملعنى  ، أخذ وَقبِلأي : تلقى  تََلقَّى آَدُم ِمن رَّ  أهلَمُه اللُ َقو 

َبِة َوَغَفَر لَهُ  َعَلي هِ تَاَب ف 37/2 182 لتَّو 
َقُه لِ  ، ومعنى التوبة ف اللغة : الرجوع   َوفَّ

اُب  37/2 183 بَلُ و يوفق  للتوبة ُهَو الَِّذي التَّوَّ َرت   مهام هاَيق  نَىويغفر ويتجاوز عن التائبني َتَكرَّ امِء اللِ احُلس  اُب ِمن  أس     ، والتَّوَّ
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 84إلى آية   83  يةآمن  البقرةسورة (  7صفحة )
 رشح معنى الكلمة الكلمة  رقم اآلية م

بِطُوا   38/2 184  ان ِزلوا  اه 

 جَييئَنَُّكم   َيأ تِيَنَُّكم  38/2 185

 وهو وحي الل ورشعه وكتابه  ما فيه هدايتكم إىل احلق ُهًدى 38/2 186

تََهَج والتََزمَ  َتبِعَ  38/2 187  ان 

ٌف  38/2 188 روٍه  َخو  ِع َمك  ُف: َفَزٌع لِتََوقُّ  اخَلو 

 ال ََي َزُنوَن: ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  ََي َزُنونَ  38/2 189

 وكالمه وعظاتهآيات الل: ُحَججه وأدلتُه  بِآَياتِنَا  39/2 190

ُل  أصحاُب النّارِ  39/2 191  نار جهنم أه 

وامِ باقوَن َعىل  َخالُِدونَ  39/2 192  الدَّ

ائِيَل  َياَبنِي 40/2 193 َ ائيَل،     إرِس  ائيَل: َمن  َين تَِسبُوَن إىل إرِس   وكانوا اث نَي  َعَِّشَ ِسب طاً  وهو نبي الل يعقوب َبنو إرِس 

ُكُروا نِع َمتِي 40/2 194 رِ  اذ  ك  رِضوَها َمَع الِقياِم بِواِجِب الشُّ تَح      وإنزال الكتاب والنجاة من فرعون وغري ذلكاملُراد إرسال الرسول و  اس 

ُت َعَلي ُكم   40/2 195 َُتا وَهيَّأَُتا لَُكم َأن َعم   َيرسَّ 

ُفوا   40/2 196  أّدوا التزاماته وافية كاملة  َأو 

ِدي  40/2 197 ه  بَِعه  د الل: ما أمر به َخل قه ليحفظوه ويرَعو   َعه 

َهبُوِن  40/2 198 شوين وخافوينأصلها  َفار   ارهبوين بمعنى اخ 

 قمُت بإنزاله عن طريق الوحي، واإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ  َأنَزل ُت  41/2 199

قاً ملَِّا َمَعُكم   41/2 200  موافًقا ملا عندكم من صحيح التوراة  ُمَصدِّ

 بآيات املتلوة ودالئل توحيدي بِآَياِت  41/2 201

 عوًضا وبدال َثَمناً  41/2 202

َعلوا لَكم وقاية من عذايب بامتثال أوامري، واجتناب نواهيَّ  َفاتَُّقونِ  41/2 203  أصلها اتقوين، أي اج 

وا  َوالَ َتل بُِسوا   42/2 204 طوا، أو ال تسرُتُ
لِ  وال َُت 

راةِ  بِال بَاطِلِ  42/2 205 تُموُه بالتَّو  ف  تُموُه وَحرَّ ي  رَتَ  واإلن جيلِ باِم اف 

تُُموا   42/2 206 فوا  َوَتك   وُت 

الَةَ  43/2 207 قاَِتا املَِّشوعةِ   َأقِيُموا  الصَّ  َأّدوها كاِملًة ف أو 

كاةُ  43/2 208 راُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا َوآُتوا  الزَّ عاً و ووقتها، إخ  كاةِ َقدٌر ِمن املَاِل واِجٌب رَش   لِل ُفَقراءِ الزَّ

اكِِعنيَ  43/2 209  املُصّلنيَ  الرَّ

 ومعنى األمر طلب إجياد الفعل  أُتَكلِّفون َأَتأ ُمُرونَ  44/2 210

ِ  بِال ِِبِّ  44/2 211 ُكلِّ ِصفاِت اخَلري 
: َكلَِمة جاِمَعة لِ  بالتوسع ف اخلري والطاعات، والِِبُّ

نَ  44/2 212  وترتكون وَتملون  َوَتنَسو 

 َتق رأونَ  َتت ُلونَ  44/2 213

َراة  ال كِتَاَب  44/2 214  التَّو 

ِقُلونَ  44/2 215 رونَ  َأَفالَ َتع  ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ  أَفال ُتع 
تَِعينُوا   45/2 216 ُلبُوا العون  َواس   واط 
217 45/2  ِ ِب  تاِملِ  بِالصَّ ُن االح  : التََجلُُّد وُحس  ُ  الَصِب 
ةٌ  لََكبرَِيةٌ  45/2 218  لَشاقَّ
اِشِعنيَ  45/2 219  املُتَواِضعنَي للِ بُِقلوهِبِم  وَجواِرِحِهم   اخل َ
 . "ظنا  "والشك   "ظنا  "لعرب قد تسمي اليقني وا  يعلمون ويستيقنون َيظُنُّونَ  46/2 220
ِم   46/2 221 الَُقوا َرهبِّ م جلَّ وعال بعد املوت  اُمواِجُهو  مُّ  رهبِّ
 عائِدوَن للحساب واجلزاء  َراِجُعونَ  46/2 222

ائِيَل  47/2 223 َ  إرِس 
ُه  َيعُقوب النبي  هو ت بِِه املَالئَِكُة َجدَّ َ َقوِمِه، َوَكاَن َتِقيًّا َوَبِّشَّ

إِبَراِهيَم بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ، َكاَن َنبِيًّا لِ
الُم َوُهَو َوالُِد ُيوُسَف عليه السالم   َوَزوَجتَُه َساَرَة َعَليِهاَم السَّ

ُكُروا نِع َمتِي 47/2 224 رِ  اذ  ك  رِضوَها َمَع الِقياِم بِواِجِب الشُّ تَح   اس 
ُت َعَلي ُكم   47/2 225 َُتا وَهيَّأَُتا لَُكم َأن َعم   َيرسَّ 
تُُكم   47/2 226 ل   َميَّزُتُكم   َفضَّ
ِق  ال َعاملنَِيَ  47/2 227 ناِس اخَلل   عاملي زمانكم من أج 
ُقوا   48/2 228 َعلوا لَكم وقاية من عذابه بامتثال أوامر الل، واجتناب نواهيه َواتَّ  اج 
ماً  48/2 229  املراد يوم القيامة  َيو 
ٌس  ال 48/2 230 ِزي َنف   النفس : الذات أي الروح واجلسم معاو   نفٌس تؤدي   تقيض وال ال َِّت 
بَل 48/2 231 َتَض  ال ُيق   ال ُير 
 الَشَفاَعُة: َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  َشَفاَعةٌ  48/2 232
َخُذ  48/2 233 بَُل  ال ُيؤ   ال ُيق 
ٌل  48/2 234 ية  َعد   َبَدٌل وفِد 
ونَ  48/2 235  ُينَقذون ُينََصُ
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 75إلى آية   94  يةآمن  البقرةسورة (  8صفحة )

 رشح معنى الكلمة الكلمة  رقم اآلية م

ي نَاُكم ن 49/2 236  سلَّمناكم جَّ

نَ  49/2 237 َعو  ِمهِ  آُل فِر  نَ و َقو  َعو  َعوُن موَسى املَعروف :  فِر  َ ِف التاريِخ ،واملُراُد فِر   لََقُب ُمُلوِك ِمَص 

ةِ  َيُسوُموَنُكم   49/2 238 ُمونكم وُيذيقوَنُكم  وُيَكلُِّفونكم مع املََشقَّ  جُيَشِّ

تَِمرُّ  سوُء الَعذاِب  49/2 239 ديُد أو  املُس   الَعذاُب الشَّ

ثِرون من ذبحهم، والذبح: قطع احللق، و ُيَذبُِّحوَن َأب نَاءُكم   49/2 240  زهاق روح املذبوح إُيك 

يُوَن نَِساَءُكم 49/2 241 تَح  َمةِ  َيس   واإلذاللواإلهانة   ُيب قوَن عىل َحياَِتِنَّ لِل ِخد 

تِبَارٌ  َبالءٌ  49/2 242  اخ 

نَا بُِكمُ  50/2 243 رَ  َفَرق   َفَصل نا لكم البحر، وجعلنا فيه طرًقا يابسًة، فعِبتم ال بَح 

 فأنقذناكم َفأَنَجي نَاُكم   50/2 244

نَا 50/2 245 َرق  نا َغَرًقا َوَأغ  َلك      وأه 

 ُتبَِصون َتنظُُرونَ  50/2 246

َنا 51/2 247 نا َواَعد   َوَعد 

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 51/2 248

َل  51/2 249 ُتُم ال ِعج  ذ  َ  جعلتموه إهَلاً معبوداً  اُتَّ

َل  51/2 250  البََقَرةِ، واملراد العجل الذي صنعتموه بأيديكم وعبدمتوهولد  ال ِعج 

ِر وعبادة العجل َظاملُِونَ  51/2 251          جائِروَن ُمتَجاِوزوَن لِل َحدِّ بِالُكف 

َنا َعنُكمِ  52/2 252 نا   َعَفو      َعنُكمِ  ِّتاَوز 

ُكُرونَ  52/2 253 ُكروَن     َتش  ُكروَن للِ: َتذ  َمتَُه، َوَتث نوَن َعَلي ِه هِبَا َتش   نِع 

طَي نا  آَتي نَا  53/2 254  َأع 

َراة  ال كِتَاَب  53/2 255  التَّو 

َقانَ  53/2 256 ع الفاِصُل َبنَي احَلالِل واحَلرامِ  َوال ُفر  َقاَن: الِّشَّ   . :.   ال ُفر 

تَُدونَ  53/2 257  تؤمنون  ََت 

ِمهِ  54/2 258 جاِل والنِّساءِ  لَِقو  ُم: مَجاَعُة الرِّ  الَقو 

تُم   54/2 259 ِس: اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب  َظَلم  ُم النَّف   ُظل 

َل  54/2 260 ُكُم ال ِعج 
اذِ َ لِِه إهلاً  بِاُتِّ  العجل الذي صنعتموه بأيديكم وعبدمتوهبواملراد  بَِجع 

ِجعوا َعن املَعايِص  َفتُوُبوا   54/2 261  فاَر 

ُكم   54/2 262
   خالِِقُكم  وُمبدِعُكم   َباِرئِ

تُُلوا  َأنُفَسُكم  ف 54/2 263  فليقتل الِبيء منكم املجرم  اق 

َبِة َوَغَفَر لَكم  َفتَاَب  54/2 264 لتَّو 
 َتاَب اللُ َعَلي كم: َوفََّقكم لِ

ِمنَ  55/2 265 قلن ُنذِعن ولن  لَن نُّؤ   نصدِّ

َرةً  55/2 266  عيانا بالبَص  َجه 

 فأهلكتكم  َفأََخَذت ُكمُ  55/2 267

لُِك  الصاِعَقةُ  55/2 268 ُقُط ِمن السامِء، وُيراُد هِبا الَعذاُب املُه   ناٌر َتس 

 ُتبَِصون َتنظُُرونَ  55/2 269

ِت  َبَعث نَاُكم  56/2 270 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

تُِكم   56/2 271  املوت : فقد احلياة ، أي إبانة الروح عن اجلسد َمو 

ُكُرونَ ت 56/2 272 َمتَُه، َوَتث نوَن َعَلي ِه هِبَا  ش  ُكروَن نِع  ُكروَن للِ: َتذ   َتش 

نَا َعَلي ُكم   57/2 273 ل  ُه َعَلي ُكم   َظلَّ َنا ظِلَّ  َمَدد 

 السحاب األبيض الرقيق  ال َغاَممَ  57/2 274

 صمغ حلو املذاق تفرزه بعض األشجار  امل َنَّ  57/2 275

لَوى 57/2 276 جاِجيّاِت ُُم تَلِئٌ  الس  بَِة الدَّ اَمَن ِمن ُرت  بُِه السُّ ٌر ُيش 
   طائِ

ُس  َطيِّبَاِت  57/2 277 ُه النَّف  تَلِذُّ  الطَيِّباُت: َما َتس 

نَاُكم   57/2 278 ِ  َرَزق  طَي ناُكم  ِمن اخَلري  لِ أع   والَفض 

راً  َما َظَلُموَنا 57/2 279 قوا بِنا ََضَ  َما أحل َ
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 61إلى آية   85  يةآمن  البقرةسورة (  9صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م
َيةَ  58/2 280  بيت املقِدس أو أرَيا ال َقر 

الً َرَغدًا: كثريًا طيِّباً هنيئاً، ال تعب  َرَغداً  58/2 281  فيهَأك 

داً  58/2 282 ِض أو  ُمنَحننيَ  ُسجَّ  واِضعنَي ِجباَهُهم  َعىل األر 

 أي  نسألك يا ربنا أن حتط عنا ذنوبنا وأوزارنا وتغفر لنا ِحطَّةٌ  58/2 283

د َخطَاَياُكم   58/2 284 ن ب املَقصود املُتعمَّ َي الذَّ  اخلطايا: ُمفرُدها َخطيئة: وه 

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  َوَسنَِزيدُ  58/2 285 ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ     ِزياَدُة الَّشَّ 

ِسننِيَ  58/2 286 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اآلتنَي باِلِفع 

ِس: اإلساَءُة إلَي ها  َظَلُموا   59/2 287 ُم النَّف   َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب ُظل 

زاً  59/2 288  عذاًبا سيئاً  ِرج 

ُسُقونَ  59/2 289 يان واخُلروٌج عن حدود الِّشع َيف   الُفُسوق: الِعص 

َقى 60/2 290 تَس  يَا اس  ق   َطَلَب السُّ

ب 60/2 291 ِ هُ  اَض  ِدم  ب  احَلَجر:  أِصب ُه واص  ِ  اَض 

ُب هباالَعصا: ما  بَِّعَصاكَ  60/2 292 َ    ُيتَوّكأ عليها، أو ُيرض 

بََعثَت  سائِلةً  َفانَفَجَرت   60/2 293  فان 

 ُين بُوع املاء  َعي ناً  60/2 294

َرك َعلِمَ  60/2 295  َعَرف وأد 

هَبُم   60/2 296 َ ِّش  هِبِم   مَّ  مكاَن رُش 

ِق  60/2 297 ز  ِه، أو   رِّ
زق: ما ُيع طيِه اللُ لِِعبادِ ضِ الرِّ م  ِمن األر   ُُي ِرُجُه هَلُ

ا   60/2 298 ثَو   ال تفسدوا إفسادا شديدا  الَ َتع 

ِسِدينَ  60/2 299  حُم ِدثني لالختالل واالضطراب  ُمف 

ِِبَ  61/2 300 تَِمَل  لَن نَّص   لَن َنح 

ُع لنا ربك ف 61/2 301 أَل هُ   اد   اس 

 ُيظ ِهر   ُُي ِرج   61/2 302

ُض ُتنبُِت  61/2 303 ِرُج األرض من زرع وشجر  األَر   ُُت 

لَِها  61/2 304  واملراد به أطايب البقول التي يأكلها الناس  البقل:ما أنبتته األرض من اخلرض، َبق 

 الِقثّاء: نباٌت ثامُره تشبه اخليار، ولكنه أطول منه  َوقِثَّآئَِها  61/2 305

مَها )القمح(ُفومَها: ِحن طَتَها َوُفوِمَها  61/2 306  ، أو َثو 

تَب ِدلُونَ  61/2 307 لونَ  َأَتس  وَن وُتبَدِّ  أُتَغريِّ

َنى 61/2 308 راً  َأد   أقل َقد 

309 61/2  ٌ عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف  نَى أك  رَيُ بَِمع  ُم َتف ضيٍل وأصُلُه أخ   اس 

بِطُوا   61/2 310 ِزلوا اه   ان 

اً  61/2 311  ِمَص 
ادخلوا بلًدا من البلدان، أو قرية من القرى ِّتدون فيها بغيتكم واملقصود   املستكملة املرافق واخَلدماتاملدينة 

 وليس املراد البالد املعروفة وطلبتكم

 طلبتم خريا أو عطاء  َسأَل تُم   61/2 312

لَّةُ  61/2 313 َبت عليهم الذِّ  أحاَطت  هِبِم  أو ألصقت هبم َُضِ

لَّةُ  61/2 314    الذّل والّصغار واهلوان الذِّ

َكنَةُ  61/2 315 ُر واخُلضوُع وفقر النفس وشّحها املَس   الَفق 

ا   61/2 316     َوَرَجُعوا َوَبآُؤو 

ط والعَقاب بَِغَضٍب  61/2 317  الَغَضب: الُسخ 

 .  بُِمع ِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ  بِآَياِت  61/2 318

َحى إليهم  بِِّشيَعٍة ِمن رَشائِِعهِ  النَّبِيِّنيَ  61/2 319 ِه وأو 
طفاُهم اللُ ِمن ِعبادِ  َمن  اص 

قِّ ب 61/2 320 ِ احل َ  بِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ  َغري 

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصوا   61/2 321  الِعص 

تَُدونَ  61/2 322  يظلمون ويتجاوزون احَلّد  َيع 
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 96إلى آية   62  يةآمن  البقرةسورة (  10صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م  

 داُنوا باليهودِّية  َهاُدوا   62/2 323

ة: بلدة ف النََّصاَرى  62/2 324 ُم َنََصوا املسيح أتباع املسيح عليه السالم، ُسّموا كذلك نسبة إىل الناِِصَ        فلسطني ُين َسب إليها، أو ألّنَّ

ابِئنِيَ  62/2 325    وكل خارج من دين كان عليه إىل آخر غريه ، تسميه العرب : صابئا   الكواكباملالئكة أو  عبدة  َوالصَّ

ُرُهم   62/2 326  جزاُءهم للعمل وِعَوضهم عنه َأج 

ٌف  62/2 327 روٍه ا َخو  ِع َمك  ُف: َفَزٌع لِتََوقُّ  خَلو 

َزُنونَ ال 62/2 328  ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ ال   ََي 

َنا 63/2 329  حصلنا وحزنا َأَخذ 

ُد عليكم باإليامن بالل وإفراده بالعبادة، وبالعمل بام ف التوراة  ِميثَاَقُكم   63/2 330 ُد املَُؤكَّ  املِيثاُق: الَعه 

بَلٍ  الطُّورَ  63/2 331  اجَلبَل، أو: اسٌم جِلَ

طَي ناُكم   آَتي نَاُكم َما  63/2 332  الكتاب الذي َأع 

ةٍ  63/2 333  بِجدٍّ وعزيمٍة صادَِقةٍ  بُِقوَّ

ُكُروا ما فيهِ  63/2 334 رِضوُه وَتَدبَّروهُ  اذ  تَح   اس 

  تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  63/2 335

تم َتَولَّي تُم  64/2 336 َرض   أع 

ُل اللِ  64/2 337 ساُنهُ  َفض     إح 

تُهُ  64/2 338 َ فيُقُه وَتث بيتُهُ  َوَرْح   َوَتو 

ينَ ا 64/2 339 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  خل َ

تََدوا   65/2 340 يد  اع   أخذوا احليتان عىل جهة االستحاللو جاوزوا ما ُحدَّ هلم من ترك الصَّ

ب ِت  65/2 341 نَّة الواجبة عليهم أحد أيام األسبوع ويقوم  السَّ  فيه اليهود بالسُّ

         أذِالَّء ُمبَعديَن ُمن َزِجرينَ  َخاِسئنِيَ  65/2 342

َناَها َفَجَعل نَاَها 66/2 343  َفَصريَّ 

 ُعقوبة شديدة َنَكاالً  66/2 344

َفَها  66/2 345 َا َوَما َخل  َ َيَدهي  نوبملن بحرضَتا من القرى، يبلغهم  ملَِّا َبني   . خِبها وما حلَّ هبا، وعِبة ملن يعمل بعدها مثل تلك الذُّ

ِعظَةً  66/2 346  وَنصيحة وتذكري بالعواقب َوَمو 

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  لِّل ُمتَِّقنيَ  66/2 347 حاِب التَّق َوى بِطاَعِة اللِ والبُع     ألَص 

 ُيَكلِّفكم َيأ ُمُرُكم   67/2 348

َبُحوا   67/2 349 هاُق روِح املَذبوِح  َتذ  ب ُح: َقط ُع احَلل ِق، وإز   الذَّ

 أِّتعلنا َأَتتَِّخُذَنا  67/2 350

 موضًعا للسخرية واالستخفاف ُهُزواً  67/2 351

تِصُم وأستجريُ  َأُعوذُ  67/2 352 ُن وأع  أُ َوأحَتَصَّ  َأجل 

اِهلنِيَ  67/2 353 ِرَفَة  اجل َ ِم  الذين ال َمع   لَدهي 

ُع لنا ربك  68/2 354 أَل   اد  َك امل َع بودَ   اس   إهَلَ

ح   ُيبنَيِّ  68/2 355     ُيظ ِهر  وُيَوضِّ

طَة ف الُعمر  َفاِرٌض ال  68/2 356 ٌر: ُمتََوسِّ  غري ُمِسنَّة، وبَقَرٌة ال َفاِرٌض وال بِك 

ر 68/2 357  ليست كبرية وال صغرية َفتِيَّة َل تلد، واملراد من اآلية أّنا  بِك 

 متوسطة العمر بني الصغر والكِب َعَوانٌ  68/2 358

ُّنَا ما  69/2 359  اللون  هيئة  مثل السواد والبياض ويطلق اللون أحيانا عىل النوع .  و.  ما عليه جسُمها من صفرة أو غريها لَو 

َراء 69/2 360 َفر َصف  ٍن أص   ذاَت لَو 

ّنا فاقٌع  69/2 361  ال لون فيها سوى لون جلدها صاٍف وشديد الّصفرةص لخا لَو 

ِرُح  َترُسُّ الناظرين 69/2 362  املُشاهدين  ُتف 
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 67إلى آية   70  يةآمن  البقرةسورة (  11صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ييُز َبي نَهُ مَتاَثَل َحتَّى ال ُيستَطاُع  َتَشاَبهَ  70/2 363   التَّم 

تَُدونَ  70/2 364  ومهتدون إىل البقرة  املأمور ذبحها  ملُتَبَيِّنون وعارفون ملَُه 

 االنقيادليست هيّنة سهلة  ال َذلُوٌل  71/2 365

 وتقلبها للزراعةأو حتركها  تشقها  تثري األرض 71/2 366

ِقي 71/2 367 َث  الَ َتس  ر  ِوي احل َ  الّزرع أو األرض املهيّأة لهوغري معدة لسقي    ال َتر 

 خالِيٌَة من الُعيوِب  ُمَسلََّمةٌ  71/2 368

 َعالمة فيها، واملُراُد ال لوَن ُيالِف لون الصفار الفاقع للجسم كله ال ال ِشيََة فِيَها  71/2 369

قِّ  71/2 370 ِ الواِضِح  بِاحل َ ِف البنيِّ  بِالَوص 

َشكوا َكاُدوا   71/2 371  أو 

تُم   72/2 372  اإلماتة وإزهاق الروح القتل :  َقتَل 

اَرأ ُتم فيها  72/2 373  ف شأّنا واختصمتم وتدافعتم بأن طرح بعضكم قتلها عىل بعض  وتنازعتم  اختلفتم ادَّ

 ُمظ ِهرٌ  َُم ِرٌج  72/2 374

تُُمونَ  72/2 375  ُت فون  َتك 

ُبوهُ  73/2 376 ِ  الل بذبحها فذبحوها ببعض البقرة التي أمر اَضبوا القتيل بِبَع ِضَها   اَض 

بُُهم  احَلياةَ  َُي يِي  73/2 377  هَيَ

َتى 73/2 378  فاقدو احلياة ، وهم الذين فصلت أرواحهم عن أجسادهم امل َو 

ِ  َوُيِريُكم   73/2 379 َن بِالَعني  َعُلُكم  َتَرو   وجَي 

هِ  آَياتِهِ  73/2 380  وعالماته    ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

ِقُلونَ  73/2 381 رونَ  َتع   ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

 َغُلظَت  وَصُلبَت   َقَست   74/2 382

 الَقل ُب: العضو املعروف داخل الصدر، وسمي بذلك لكثرة تقلبه من رأي آلخر  ُقُلوُبُكم 74/2 383

َارُ  74/2 384 ر منه األَّن  َاُر سائلةً  يتَفجَّ  النهر هو جمرى ماء طبيعي  واسع ذو ضفتني جيري فيه املاءو .َتن بَِعث منه األَّن 

ُق  74/2 385 قَّ ُع، وأصلها: يتَشقَّق، أدغمت التاء ف الشني  َيشَّ  َيتََصدَّ

 ان قيادها ألمر الل َين َحِدر، وهبوط احلجارة يراد به   هَي بِطُ  74/2 386

يَةِ  74/2 387 ُف ِمن ُه واتِّقاُؤهُ  َخش  يَُة ِمن اللِ: اخَلو      اخِلش 

 غافٍِل: َساِهي  بَِغافِلٍ  74/2 388

َمُلونَ  74/2 389 َعلونَ  َتع   َتف 

ُلونَ  َأَفتَط َمُعونَ  75/2 390 َغبُوَن َوَتتَأَمَّ  أَفرَت جوَن َوَتر 

ِمنُوا   75/2 391     ُيذِعنوا ويصّدقوا ُيؤ 

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريٌق  75/2 392

 واملراد ف اآلية التوراة  ما أوحى به إىل رسله  كالم الل  75/2 393

ُفوَنهُ  75/2 394 فوَنُه عن َمعناهُ  َُيَرِّ ِ لُوَنه وُيَص   ُيبَدِّ

َرُكوه عىل حقيقته َعَقُلوهُ  75/2 395     أد 

َلُمونَ  75/2 396 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد      َيع 

 َقاَبُلوا لَُقوا   76/2 397

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا   76/2 398 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

 انفرد به خال بالشخص:  َخالَ  76/2 399

ُثوَّنُم 76/2 400 دِّ ِِبوَّنم َأحُتَ  أُُت 

راةِ من صفات النبي حممد صىل الل عليه وسّلم  بام َفتََح الل عليكم 76/2 401 َفُكم ف التو   بام حكم به أو قّصه عليكم أو بام َعرَّ

وُكم  76/2 402 ِة والُِبهانِ  لِيَُحآجُّ  املُحاَجَجُة: املُجاَدلُة َمَع اإلت يان باحُلجَّ

ِقُلونَ  76/2 403 رونَ  َأَفالَ َتع   أَفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ
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 38إلى آية   77  يةآمن  البقرةسورة (  12صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َلُمونَ  77/2 404 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 

ونَ  77/2 405  ُُي فونَ  ُيرِسُّ

لِنُونَ  77/2 406  يظِهُرون ُيع 

يُّونَ  78/2 407  ال يقرأون وال يكتبون وجيهلون بام ف التوراة ُأمِّ

َراة  ال كِتَاَب  78/2 408  التَّو 

 أكاذيب تلّقوها من رؤسائهم فاعتمدوها  َأَمايِنَّ  78/2 409

ُونَ  َيظُنُّونَ  78/2 410  َيتََومهَّ

ٌل  79/2 411  عميق ف جهنّم ،فهي َكلَِمُة َوِعيٍد وََت ِديدٍ َوي ٌل: هلكة أو حرسة  َفَوي 
 . أو شّدة عذاب أو وادٍ

تُبُونَ  79/2 412 نون َيك  لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

وا   79/2 413 رَتُ ُع الثََّمنِ  لِيَش  ُذ املَبيِع وَدف  اُء: أخ   الِّشِّ

 عوًضا وبدال َثَمناً  79/2 414

ِسبُونَ  79/2 415 َعلوَن  َيك  لوَن من اآلثامَيف    وَيتََحمَّ

نَا 80/2 416  لن ُتصيبنا  لَن مَتَسَّ

ُدوَدةً  80/2 417     قليلة مع 

ُتم   80/2 418 ذ  َ  أأبرمتم وعقدتم َأُتَّ

داً  80/2 419 د: االلتزام بميثاق َعه   الَعه 

   لَن َين ُقَض  لَن ُُي لَِف  80/2 420

 الِّشكالذنوب التي وعد عليها النار. وهي هنا أو  اخلطيئة هي . والسيئة : َعَمالً َسيِّئاً َعِمَل  :َسيِّئَةً  َكَسَب  81/2 421

ت  عليه منافذ اهلداية َأَحاَطت  به َخطِيئَتُه  81/2 422  شملته َوَسدَّ

 اخلطيئة: الذنب املقصود املتعمد  َخطِيـئَتُهُ  81/2 423

وامِ باقوَن َعىل  َخالُِدونَ  81/2 424  الدَّ

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا   82/2 425 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

اِت  َوَعِمُلوا   82/2 426 احِلَ ةِ  وَفَعلوا الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

نَّةِ  82/2 427 َحاُب اجل َ  اجلنة أهُل  أص 

وامِ  َخالُِدونَ  82/2 428  باقوَن َعىل الدَّ

 حصلنا وحزنا أخذنا 83/2 429

ُد  ِميثَاَق  83/2 430 ُد املَُؤكَّ  املِيثاُق: الَعه 

ائِيَل  83/2 431 َ ائيَل كانوا اث نَي  َعَِّشَ ِسب طاً و بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ، َيعُقوبالنبي   هو إرِس   َبنو إرِس 

َدي نِ  83/2 432
َدي ِن: األب واألمّ  َوبِال َوالِ

 ال َوالِ

َساناً  83/2 433  اإلحسان للوالدين: بّرمها واحرتامهام والتذلل واللني معهام إِح 

   صاحب القرابة )أي القريب( ذي القربى 83/2 434

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ اليَتاَمى  83/2 435

رُ  املَساكني 83/2 436 م  الَفق   الُفَقراء الذيَن أَذهلَُّ

ناً  83/2 437 الً مجيالً  ُحس   َقو 

الَةَ  83/2 438 قاَِتا َأقِيُموا  الصَّ  َأّدوها كاِملًة ف أو 

َكاةَ  83/2 439 كاةِ  َوآُتوا الزَّ عي إيتاُء الزَّ تِها الِّشَّ عي وف َوق  راُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا الِّشَّ    إخ 

تم َتَولَّي تُم   83/2 440 َرض   أع 

ِرُضونَ  83/2 441  والتنحي والصدود االبتعاداإلعراض :  ُمع 
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 88إلى آية   48  يةآمن  البقرةسورة (  13صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُد املِيثاُق:  ِميثَاَقُكم   84/2 442 ُد املَُؤكَّ  الَعه 

ِفُكوَن دَِماءُكم   84/2 443 َماء: القتل  ال َتس   ال ُتريقوّنا، واملراد بسفك الدِّ

ِرُجونَ  84/2 444  الَ ُتب ِعُدونَ  الَ ُُت 

اُر: املَن ِزُل  دَِياِرُكم   84/2 445 ياُر: مَج ُع داٍر، والدَّ ُكنُُه النّاُس الدِّ  املَب نِيُّ الذي َيس 

ُتم   84/2 446 َرر  تُم َأق  ف  رَتَ  اع 

َهُدونَ  84/2 447  أي تشهدون عىل صّحته أو يشهد بعضكم عىل بعض  َتش 

تُُلونَ  85/2 448  .       القتل: اإلماتة وإزهاق الروح َتق 

ِرُجونَ  85/2 449  َوُتب ِعُدونَ  َوُُت 

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريقاً  85/2 450

 َتتََعاَوُنونَ  َتظَاَهُرونَ  85/2 451

دٍ  اإِلث مُ  85/2 452 ٍم َوَتَعمُّ تَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه َمي ٌل َعن احَلقِّ بِِعل  ن ُب الَِّذي َيس   الذَّ

َوانِ  85/2 453  الظلم وَِّتاوز َحّد ما ُيبَاح  ال ُعد 

 جيِيُؤوُكم   َيأُتوُكم   85/2 454

 أسارى: مجع أسري، واألَسري: املأخوذ من األَعداء ف احلرب   ُأَساَرى  85/2 455

 ُترجوهم من األرس بإعطاء الفدية ُتَفاُدوُهم   85/2 456

مٌ  85/2 457 ِعيٍّ  حُمَرَّ ٍم رَش   َحراٌم أي  َُم نوٌع بُِحك 

 املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَملاجَلَزاء:  َجَزاء 85/2 458

يٌ  85/2 459  َفضيَحٌة وَهوانٌ  ِخز 

فون ُيَردُّونَ  85/2 460 َ  ُيَص 

ُوا   86/2 461 رَتَ ُع الثََّمنِ  اش  ُذ املَبيِع وَدف  اُء: أخ   الِّشِّ

نيَا  86/2 462 بُِق  احَلياُة الدُّ ُة التي َتس  يَِويَّ ن   احَلياَة اآلِخَرةَ املَعيَشُة الدُّ

ُف الَعذاُب  86/2 463 ُتهُ   ال ُُيَفِّ ُتُه أو  ُمدَّ  ال َتِقلُّ ِشدَّ

            الِعَقاُب والتَّن كِيُل  ال َعَذاُب  86/2 464

ونَ  86/2 465  ُينَقذون  ُينََصُ

ي نَا  87/2 466 نا َوَقفَّ بَع   وَأت 

ُسلِ  87/2 467 سوُل ُهَو َمن    بِالرُّ َغهُ الرَّ َمَل بِِه َوُيبَلِّ ٍع لِيَع      َيب َعثُُه اللُ بَِِّش 

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 87/2 468

 ُتَراٍب مثلام خلق آدم، َوَقاَل لَُه ُكن َفيَُكونُ ُهَو ِعيَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اللِ َوَكلَِمتُُه َألَقاَها إىَِل َمرَيَم، َخَلَقُه اللُ ِمن  ِعيَسى 87/2 469

 احُلَجِج الواِضحاِت :  ال بَيِّنَاِت  87/2 470

َناهُ  87/2 471 د       وقّويناه وآزرناه َوَأيَّ

المُ  ُروُح الُقُدسِ  87/2 472  جِبيل َعَلي ِه السَّ

 عوًضا وبدال َثَمناً  87/2 473

ِسبُونَ  87/2 474 لوَن من اآلثام  َيك  َعلوَن وَيتََحمَّ  َيف 

 الَ حتّب  الَ ََت َوى 87/2 475

ُتم   87/2 476 َِب  تَك  تُم وَتعالَي تُم  اس  ُتم وَتعاَظم   تكِبَّ

 ومن اعتقاد آلخر الَقل ُب: العضو املعروف داخل الصدر، وسمي بذلك لكثرة تقلبه من رأي آلخر ُقُلوُبنَا  88/2 477

 فهي غرُي واِعيَة نع من وصول َشء من اخلارجمتأغشية وأغطية عليها  ُغل ٌف  88/2 478

تِهِ  لََّعنَُهمُ  88/2 479 َ ل َمل ُعوِن ِمن  َرْح 
ُدُه لِ نَُة اللِّ: َسَخطُُه َوَطر   لَع 

ِرِهم   88/2 480      بِإنكاِرِهم لُِوجودِ اللِ بُِكف 
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 39إلى آية   98  يةآمن  البقرةسورة (  14صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 أتاُهم   َجاءُهم   89/2 481

      الكتاب: القرآن كِتَاٌب  89/2 482

ٌق  89/2 483 قِهِ  ُمَصدِّ ٌد لِِصد  ِر: ُمَؤكِّ ألم 
ٌق لِ  ُمَصدِّ

َ عىليستنَصون أو  َيستفتحون   89/2 484  بتحقُّق ظهور النَّبِيّ   مِّشكي العربَيط ُلبُوَن النََّص 

 ما عرفوه عن بعثة النبي َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  َما َعَرُفوا   89/2 485

 ، َوُيقابُِلَها: نِع مَ  "البؤس "من  بِئ َس: َكلَِمُة َذمٍّ  بِئ َساَم  90/2 486

ا  به َأنُفَسُهم   90/2 487 و  رَتَ ، والنَّف س  اش   هي اجِلسُم والّروُح َمعاً : باعوا َذَواَتم 

 اإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ عن طريق الوحي أَنَزَل  90/2 488

ياً  90/2 489  َحَسداً  َبغ 

لِهِ  90/2 490 ساُنهُ   َفض  ُل اللِ: إح   َفض 

 َخل ِقهِ  ِعبَادِهِ  90/2 491

تِحّقني له  َفبَآُؤوا  بَِغَضٍب  90/2 492 ط والعَقاب الَغَضب:و َفَرَجُعوا به ُمس   الُسخ 

ِهنيٌ  90/2 493  ُمِذلٌّ   مُّ

َزالُُه عن طريق الوحي   ُأنِزَل  91/2 494  َتمَّ إن 

 بعده َوَراءهُ  91/2 495

قُّ  91/2 496 ِحيَحةُ  احل َ  الَعقيَدُة الثَّابِتَُة الصَّ

 اصطفاه الل من عباده، وأوحى إليه بِّشيعة من رشائعهمجع نبي: وهو من  َأنبِيَاءَ  91/2 497

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 92/2 498

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  92/2 499

َل  92/2 500 ُتُم ال ِعج  ذ  َ  جعلتموه إهَلاً تعبدونه اُتَّ

َومُها َظاملُِونَ  92/2 501 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 جائِروَن ُمتَجاِوزوَن لِ

ُد  ِميثَاَقُكم   93/2 502 ُد املَُؤكَّ  املِيثاُق: الَعه 

نَا 93/2 503 ِء: إعالؤه مكاناً أو مكانةً  َوَرَفع  ُع الَّشَّ   َرف 

بَلٍ  الطُّورَ  93/2 504  اجَلبَل، أو: اسٌم جِلَ

َمُعوا   93/2 505 امِع بِاألُذنِ  اس  ِركوا املَق صوَد، ِمن السَّ غاَء وأد  ِسنوا اإلص   املُراد أح 

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َوَعَصي نَا  93/2 506  الِعص 

ُبوا 93/2 507 ِ  خالََط ُحبّه قلوهبم كأّنم رشبوه  ف قلوهبم   َوُأرش 

    الضاّل اعتقادكم  إِياَمُنُكم   93/2 508

 



 

15 
 

 
 

 

 

 101إلى آية   49  يةآمن  البقرةسورة (  15صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اُر اآلِخَرةُ  94/2 509  الثانِيَِة، واملُراُد اجَلنَّة حَمَلُّ  الدَّ
 احَلياةِ

 خالصة لكم، َمصوصة بكم  َخالَِصةً  94/2 510

َت  َفتََمنَُّوا   94/2 511 ُلبوا امل َو                                           فقد احلياة فاط 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  94/2 512 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

هُ  95/2 513  َولَن يرغبوا فيه َولَن َيتََمنَّو 

رِ  َأَبداً  95/2 514 ه   إىل األََبِد أي  إىل آِخِر الدَّ

َمت   95/2 515  فعلت سابقا من معايص واقرتفت من آثام َقدَّ

ِدهيِم   95/2 516  َجواِرحهم املراد كناية عن  َأي 

ُم   96/2 517  ولتلَقينَّهم، أو لتَع لمنَّهم َولَتَِجَدّنَّ

َرَص  96/2 518 كاً  َأح  بًَة وأكثَُر مَتَسُّ  أَشدُّ َرغ 

نيَا احَلياةُ  َحيَاةٍ  96/2 519 ةُ  املَعيَشةُ : الدُّ يَِويَّ ن  بُِق  التي الدُّ  اآلِخَرةَ  احَلياةَ  َتس 

ُكوا   96/2 520 َ ُكوا   َأرش  َ هُ  َجَعُلوا  : بِاللِ َأرش  َ  ُمل كِهِ  ِف  لَهُ  رَشيكاً  َغري 

 ويتمنّى  َيبُّ  َيَودُّ  96/2 521

رُ  96/2 522  ُعُمره ِف  ُيَمدُّ  ُيَعمَّ

ِزِحهِ هو  ما 96/2 523 يه  بُِمب ِعِدهِ  هو ما بُِمَزح   وُمنَحِّ

رَ  96/2 524  ُعُمره  ِف  البقاء واملراد ُيَمدُّ  طول التعمري: وهو ُيَعمَّ

 يعملون  بام إبصار ذو أنَّهُ  أي   َوَتَعاىل، ُسب حاَنهُ  للِ ِصَفةٌ  َبِصريٌ  96/2 525

 الكاِرهُ  الباِغُض : الَعُدوُّ  َعُدّواً  97/2 526

يَل  97/2 527 ِ ِب   األنبياء  عىل بالوحي نزل وقد باملكني، األمني ووصف  والروح القدس، روح سمي املقربني، املالئكة أحد جلِِّ

لَهُ  97/2 528  الوحي  طريق عن ُعُلوٍّ  ِمن   اجَلل ُب : واإلن زاُل  أنزله، َنزَّ

 وأمره  بمشيئته اللِّ  بِإِذ نِ  97/2 529

قاً ملِا 97/2 530 َ  ُمَصدِّ هِ  َبني  داً  َيَدي     َقب َلهُ  كانَ  ملِا  ُمَؤكِّ

ى  97/2 531 َ ٌد و  وِهداَية َوُهًدى وُبِّش   اللِ  بِثَواِب  َوع 

 بِهِ  كافراً  لل  َعُدّواً  98/2 532

سوُل  َوُرُسلِهِ  98/2 533 عٍ  اللُ َيب َعثُهُ  َمن   ُهوَ  النّاسِ  ِمن الرَّ َمَل  بَِِّش   َوُيبَلَِّغهُ  بِهِ  لِيَع 

 املقربني املالئكة أحُد  ِميكال  98/2 534

 كاره باغض  َعُدوٌّ  98/2 535

 اللِ  لُِوُجودِ  املُن كِرينَ  ال َكافِرينَ  98/2 536

 .نبوتك عىل داالت واضحات عالمات َبيِّنَاٍت  آَياٍت  99/2 537

ُفرُ  َوَما 99/2 538  هبا  جيحد وما هِبَا َيك 

 الِّشع حدود عن اخلارجون العاصون ال َفاِسُقونَ  99/2 539

فِيَّةٌ  أداةٌ : ُكلَّاَم  َأَوُكلَّاَم  100/2 540 رارَ  ُتفيُد  َظر   التِّك 

داً  َعاَهُدوا   100/2 541 دوا َعه   بميثاق بااللتزام تعهَّ

بََذهُ  100/2 542  ونقضه  ورفضه تركه نَّ

 النَّاسِ  ِمنَ  مَجاَعةٌ  َفِريٌق  100/2 543

ِمنُونَ  اَل  100/2 544  ال يصدقون ُيؤ 

 أتاُهم   َجاءُهم   101/2 545

 َطَرَح  َنبََذ  101/2 546

 َخل َفُهم   جعلوه ُظُهوِرِهم   َوَراء 101/2 547

َلُمونَ  ال 101/2 548 ِرفونَ  ال َيع  ِرُكونَ  وال  َيع   ُيد 

بَُعوا   101/2 549  وان قادوا َواتَّ
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 510إلى آية  102  يةآمن  البقرةسورة (  16صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

حر  من تكِذب  أو تقرأما  ما َتت ُلوا   102/2 550  السِّ

يَاطنِيُ  102/2 551  الشَّ
ِّ  بِالَفسادِ  ُتغ ري ،من اجلن َخبيثَةٌ  لوقاٌت َم  وهي َ مشتق من )شطن(؛ بمعنى: َبُعد عن احلقِّ  ويطلق   والِّشَّ

د من اجلنِّ واإلنس والدواب   عىل كلِّ الشيطان   متمرِّ

   ُسَلي اَمنَ  وزمان ملك عهد ُسَلي اَمنَ  ُمل ِك  102/2 552

 السحر بمامرسة اإِليامن حدود جاوز ما ُسَليامن َكَفرَ  َما 102/2 553

رَ  102/2 554 ح  ُل  السِّ ُل  أو   الَقو  ويهِ  اخِلداعِ  َعىَل  القائِمُ  الِفع  َعاَدةِ  اخَلاِرَقةِ  األُُمورِ  وَعىَل  والتَّم   لِل 

 ف العراق  قديمة مدينة: بابل بِبَابَِل  102/2 555

ر الناس تعليم ُكلِّفا َمَلَكني وماُروت  َهاُروَت  102/2 556 ح        هلم فتنةً  بابل ف السِّ

تِبَار فِت نَةٌ  102/2 557  تعاىل الل من واب تاِلء اخ 

ُقونَ  102/2 558 َقة  َُي ِدُثون ُيَفرِّ  ُفر 

ينَ  102/2 559  أذىً  أو َمكروهاً  بُِمل ِحِقنيَ  بَِضآرِّ

ُهم   َما 102/2 560  يفيدهم َوالَ  أذىً  أو َمكروهاً  هِبِم   ُيل ِحُق  َين َفُعُهم    َواَل  َيرُضُّ

 اخلري من والنصيب  احَلظّ : اخَلالق َخالٍَق  102/2 561

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا   103/2 562 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

ا 103/2 563 ا أنفسهم فخافو واتََّقو   عقاب رهبم  اَْحَو 

 وجزاٌء حسنٌ من الل ثواٌب  ملََثُوَبةٌ  103/2 564

َلُمونَ  103/2 565 ِرفوَن  َيع  ِرُكونَ َيع   وُيد 

ٌر من راعى الَّشء إذا حفظه وترقبه، أو نظر إليه،  َراِعنا  104/2 566 يرنا عند اليهود 'راعنا'كلمة وَأم   ف العِبية معناها: رشِّ

َنا 104/2 567  تأّن بنا، وال تعجل علينا  انظُر 

 موجع َشديد اإليالمِ عقاب  َعَذاٌب َألِيمٌ  104/2 568

 َيبُّ ويتمنّى  َيَودُّ  105/2 569

ل الكِتاِب  105/2 570 لَُه، واملُراُد اليَهوُد والنَّصاَرى َأه  راة واإِلن ِجيل والكتاب  َمن  جَي تَِمعوَن َحو   التَّو 

571 105/2  ٍ ن  َخري   .من اخلري الذي يأت به الوحي كالُقرآن أو العلم أو النََّص أو البشارة مِّ

لِ ُذو  105/2 572 لِ  ال َفض  لِ ومعنى  صاحب ال َفض   زيادةِ اإلحسانِ  ال َفض 

 العظيم 105/2 573
اجلامع جلميع صفات العظمة والكِبياء واملجد  ومعناه ،لل  صفة كاملاسم من أسامء الل احلسنى وهي  

   . والبهاء الذي حتبه القلوب، وتعظمه األرواح
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 211إلى آية  610  يةآمن  البقرةسورة (  17صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 رفع احلكم الِّشعي بدليل رشعي متأخر عنه واصطالحا:   النسخ: الرفع واإلزالةومعنى  أو نغري ما نبدل َما َنن َسخ   106/2 574

 نمحها من القلوب واحلوافظ فنجعلها َمن ِسيّة ُننِسَها 106/2 575

ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، َقِديرٌ  106/2 576 رَتيِه َعج  ءٌ وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش  ٍء ال ُيع   ََش 

َلم   107/2 577 ِركُ  َأََل  َتع   َأََل  َتع ِرف أو ُتد 

 هو املالك املتَصف  لَُه ُمل ُك  107/2 578

ِه أو بمعنى التجاوز من دوِن اللِ 107/2 579 ِ  من َغري 

 الذي جيلب لك املنفعة ويَصف عنك السوء عليه  الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََويل ألمرك والقيّمُ  الويلّ  107/2 580

نَُع عنكم َعَذاِب  َوال َنِصريٍ  107/2 581     الل َناِِصٍ َيم 

َغبُونَ  ُتِريُدونَ  108/2 582  َتر 

أَلُوا  108/2 583  أن تطلبوا  أن َتس 

رَ  108/2 584 ِل الُكف     َيتَِّخذُه َبديالً  َيتَبَدَّ

ده واملُراُد َطريُق اهلداية السوي املستقيم َسَواء الَسبِيل 108/2 585    َوَسطه وَقص 

 أَحّب ومَتنّى  َودَّ  109/2 586

وَنُكم 109/2 587 ِجعوَنُكم  إىل ما ُكن تُم  َعَلي هِ  َيُردُّ  ُير 

 احَلَسد: كراهية نعمة الل عىل الغري، ومتني زواهلا وربام السعي إِلزالتها َحَسداً  109/2 588

ُفوا   109/2 589  َفتَجاَوزوا َفاع 

َفُحوا   109/2 590 ـُح: اإلعراِض عن املؤاخذة  َواص  ف   الصَّ

ِرهِ  109/2 591 ِمِه وقضائِهِ  بِأَم          .بُحك 

الَةَ  110/2 592 قاَِتا املَِّشوعةِ  َأقِيُموا  الصَّ  َأّدوها كاِملًة ف أو 

كاةِ  110/2 593 راُجها   إيتاُء الزَّ تِهاإخ  عي وف َوق   ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا الِّشَّ

ُموا ألَنُفِسكم 110/2 594 ل ُتَقدِّ  ذواتكم  تفعلوه ألَج 

595 110/2  ٍ ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

 واملراد بصري بكل أعاملكم وسيجازيكم عليها  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل َبِصريٌ  110/2 596

 هيوًدا  هوداً  111/2 597

 عليه الصالة والسالم  عيسى النََّصاَرى: أتباع املسيح َنَصاَرى  111/2 598

 َشَهواَُتُم ومتنّياَتم الباطَِلةُ  َأَمانِيُُّهم   111/2 599

رِضوا  َهاُتوا   111/2 600  َأح 

َهاَنُكم   111/2 601 ُة البَيِّنَُة الفاِصَلةُ  ُبر  هاُن: احُلجَّ  الُِب 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  111/2 602 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

َهُه للِِّ  112/2 603 َلَم َوج  ِرِه التََّذلُّل لِطَاَعتِِه ب أخلص نفسه أو قصده أو عبادته لل َأس  َعان أِلَم  ذ  ِ  َواإل 

ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  حُم ِسنٌ  112/2 604 ِل احَلَسِن َعىل َوج   آٍت باِلِفع 

ُرهُ  112/2 605  جزاء عمله وِعَوضه  َأج 

ٌف  112/2 606 عِ  َخو  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   مكروه  اخَلو 

 ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  ََي َزُنونَ  هم  الو 112/2 607
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 911إلى آية  311  يةآمن  البقرةسورة (  18صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 بنُو إرسائيل، ُنِسبُوا إىل هُيوذا أحد أبناء َيع ُقوب ال يَُهودُ  113/2 608

تَدَّ بِهِ أي   لَي َسِت النَّصارى عىل َشء  113/2 609 حيِح َحتَّى ُيع  ٍء من الديِن الصَّ  لَيَست  َعىل َش 

    َيق رأونَ  َيت ُلونَ  113/2 610

راة واإِلن ِجيل ل كِتَاَب ا 113/2 611  التَّو 

م  مثل  113/2 612
هِلِ                ايعتقدومثل ما  َقو 

ِصُل  ََي ُكمُ  113/2 613  َيق يض وَيف 

ُم  113/2 614 ُم ُيب َعُث النَّاُس ِمن  ُقبُوِرِهم   الِقياَمةِ َيو     َيو 

تَلُِفونَ  113/2 615 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُهم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  َُي   َيذ 

ثَُر ُظل امً  َأظ َلمُ  114/2 616  وُجرما   أك 

نَعَ  114/2 617  حاَل وَحَجب مَّ

ُص لِذلَِك  َساِجدم 114/2 618  أو املَب نى املَُخصَّ
الةِ ِضُع الصَّ ِجُد: َمو   املَس 

َكُر فيها اسمه  114/2 619  ُين طَُق بِِه عىل َسبيِل الِعبادةِ والطاَعةِ  ُيذ 

 أي ف هدمها وتعطيلها عمل جادا من أجل خراهبا سعى ف خراهبا 114/2 620

يٌ  114/2 621  َفضيَحٌة وَهوانٌ  ِخز 

ُق  115/2 622 ِ سِ  امل َِّش  م   مكاِن أو ِجَهِة ُطلوِع الشَّ

ِرُب  115/2 623  جهة غروب الشمس   املَغ ِرب:  َوامل َغ 

 توّجهوا ُتَولُّوا   115/2 624

 َك لُهنا َفثَمَّ  115/2 625

ُه اللِ  115/2 626  َوج 
  املخلوق ،  بأن لل وجها ال كوجهملراد بالوجه وجه الل عز وجل احلقيقي الذي هو صفة من صفاته ، نؤمن ا

 واملعنى إىل أي جهة تتجهون فثم وجه الل سبحانه وتعاىل ؛ ألن الل حميط بكل َشء 

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والواسع: هو الذي وسع رزقه مجيع خلقه  َواِسعٌ  115/2 627

لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  َعلِيمٌ  115/2 628 ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

َذ  116/2 629 َ  َجَعَل  اُتَّ

 مولودًا ذكًرا كان أو أنثى  َولَداً  116/2 630

 تنزهيا له تعاىل عن اُّتاذ الولد  ُسب َحاَنهُ  116/2 631

 خاِضعون ُمنقادون ُمطِيعون لل َقانِتُونَ  116/2 632

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َبِديُع  117/2 633 ق َعىَل َغري 
 خالِ

راً ق 117/2 634  أراد حدوث أمر أو اجياد َشء  َض َأم 

 يأ ُمر بأن يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن أمره كلمح البَص أو هو أقرب ُكن َفيَُكونُ له َيُقوُل  117/2 635

ٌة وَعالَمةٌ  آَيةٌ  118/2 636 َ ِجَزٌة وَدليٌل وِعِب   ُمع 

ِر والِعنادِ   َتَشاهَبَت   118/2 637  متاَثَلت  ف الُكف 

نا َبيَّنَّا  118/2 638 نا َوأظ َهر  ح      َوضَّ

ه اليَقني  ُيوقِنُونَ  118/2 639 َلُمون عىل َوج   َيع 

َسل نَاكَ  119/2 640 سوِل:  َأر  ساُل الرَّ ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها إر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ  حَت ميُلُه الرِّ

قِّ  119/2 641 حيح الدين احلق بِ  بِاحل َ  الصَّ

 باخلري واألمر السار البشري هو املخِب َبِشرياً  119/2 642

 باألمر املخوف ليحذر منه املخِبواملُن ِذر هو  َوَنِذيراً  119/2 643

أَُل ال و 119/2 644 اَسُب  ُتس     ولست مسؤوال عنهم ال حُتَ

َحاُب اجلحيمأ 119/2 645 امِء َجَهنَّمَ اجلحيم ، واجلحيم  أهُل  ص   ِمن أس 
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 612إلى آية  201  يةآمن  البقرةسورة (  19صفحة )
 رشح معنى الكلمة الكلمة  رقم اآلية م

َض َعنَك   120/2 646  لَن َُيِبّوكَ  لَن َتر 
 َتن تَِهَج  َتتَّبِعَ  120/2 647
تَُهم   120/2 648  دِينهم ورَشيعتهم ِملَّ
 هدايته، واملراد دينه احَلّق  ُهَدى الل  120/2 649
َواءُهم  120/2 650 بَع َت َأه  بَع َت دينَُهم   اتَّ  ما َتواه أنفسهم ومتيل إليهو اتَّ
 العلم بأنك عىل احلق وهم عىل الباطلأو  أتاك من الوحي َجاَءَك ِمَن ال ِعل مِ  120/2 651
 عليه الذي جيلب لك املنفعة ويَصف عنك السوء ألمرك والقيّمُ  الذي يكون إىل جانبك  ، أو املُتََويل الويلّ  120/2 652
  َوال معني يَصف ويدفع عنك الرّضر َوال َنِصريٍ  120/2 653
طَي ناُهم   آَتي نَاُهمُ  121/2 654  َأع 
راة واإِلن ِجيل ال كِتَاَب  121/2 655  التَّو 
 َيق رأونه َيت ُلوَنهُ  121/2 656
ُفر   121/2 657  الكفر : اإلنكار وعدم االيامن َيك 
ونَ  121/2 658 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ
ائِيَل  122/2 659 َ ائيَل كانوا اث نَي  َعَِّشَ ِسب طاً وُيوُسَف ،  النبي َوالُِد َوُهَو   بُن إِسَحاق َيعُقوبالنبي   هوو َتعنِي َعبَد اللِ  إرِس   َبنو إرِس 
َمتِي  122/2 660 ُكُروا نِع  رِ  اذ  ك  رِضوَها َمَع الِقياِم بِواِجِب الشُّ تَح   اس 
ُ ِمَن اللِ واملراد هنا نعمة ارسال نِع َمتِي 122/2 661 َمُة اللِ: اخَلري   الساموية والنجاة من فرعون وغريها الرسل وإنزال الكتب  نِع 
ُت  122/2 662   يرّسُت وهيّأت َأن َعم 
تُُكم   122/2 663 ل   َميَّزُتُكم   َفضَّ
َعلوا لَكم وقاية من عذابه بامتثال أوامر الل، واجتناب نواهيه اتَُّقوا يوماً و 123/2 664        اج 
ِزي الَّ  123/2 665  ال تقيض وال تؤدي حقا  َِّت 
ٌس  123/2 666  الذات أي الروح واجلسم معا  َنف 
 وال تفيدها  َوالَ َتنَفُعَها 123/2 667
 أو الوساطة           الَشَفاَعُة: َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  َشَفاَعةٌ  123/2 668
ونَ  وال 123/2 669  ال أحد ينَصهم وينقذهم   ُهم  ُين ََصُ
تَىَل  124/2 670 تََِبَ  اب   اخ 
َراِهيمَ  124/2 671 َلُه َعىَل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ  إِب   ُهَو َخلِيُل اللِ، اِصطََفاُه اللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ
 املُراد التكاليف من أوامَر ونواهي  بَِكلاَِمٍت  124/2 672
َُّهنَّ  124/2 673 اُهنَّ وقام هبنَّ خري قيام  َفأَمَت  َفأدَّ
كَ  َجاِعُلَك  124/2 674 ُ  ُمَصريِّ
تًَدى به إَِماماً  124/2 675  ُمق 
تِي  124/2 676 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ
 ال يصيب وال َيصل عليه  َينَاُل الَ  124/2 677
ِدي 124/2 678 د: االلتزام بميثاق َعه   الَعه 
َومُها  الظَّاملنِِيَ  124/2 679 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ
َنا َجَعل نَا 125/2 680  َصريَّ 
بَة املِّّشفة بمكة املكّرمة البَي ت  125/2 681  الَكع 
ُِذوا   125/2 682  واجعلوا  َواُتَّ
ِضًعا للثواِب َمل جأً، أو:  َمثَاَبةً  125/2 683  َمو 
ناً  125/2 684  مكاناً آمناً يأمن فيه كل من دخله َوَأم 
 البيت عند بناء احلجر الذي قام عليه ، وهو مكان ف البيت احلرام  َمَقام إبراهيم 125/2 685
الةِ  ُمَصىلًّ  125/2 686 لصَّ

 َمكاناً لِ
َنا 125/2 687  له أو أوحينا هأمرنا َوَعِهد 
را بيتي  125/2 688 بََة ِمن النَّجاساِت  َطهِّ  عنوية كالِّشك والبدع واملفاسد.أيضا املاألقذار احلسية ووَخلِّصا الَكع 
 ملَِن  ُيريدوَن الطََّواَف  لِلطَّائِِفنيَ  125/2 689
جد للعبادة  َوال َعاكِِفنيَ  125/2 690  واملُقيمني ف املَس 
كَّع و 125/2 691 جودالرُّ  املَُصلِّنيَ  السُّ
ة َبَلداً  126/2 692  املكرمة  املُراُد َمكَّ
ٍن وأماٍن واطمئنان  آِمناً  126/2 693  ذا أم 
ُزق   126/2 694 اً  َوار  ِط َخري   وأع 
َجرِ  الثََّمَراِت  126/2 695  مَج ُع َثَمَرة، والثََّمُر هو ِْح ُل الشَّ
ُم اآلِخرُ  126/2 696 ُم  اليَو   الِقياَمةِ َيو 

َمهُ  َفأَُمتُِّعهُ  126/2 697  فأَُنعِّ

هُ  126/2 698 طَرُّ ئُُه الي هِ  َأض  ِ  أدفعه وأسوقه وُأجل 
جوعُ  امل َِصريُ  126/2 699 ِجُع أو  الرُّ  املَر 
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 431إلى آية  712  يةآمن  البقرةسورة (  20صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م
َفعُ  127/2 700  ُين َّشء وُيَعّلِّ   َير 

 األساسات التي يقوم عليها  من البيت  ال َقَواِعَد  127/2 701

َض عن عملنا، وأثِب نَا عليه َتَقبَّل  منا  127/2 702  ار 

ِميعُ  127/2 703  السَّ
وات الظَّاهرة والباطنة، اخلفيَّة واجلليَّةيس ُع مجيع األص  عاِء أي    م  نىوالسميع م جُميبُُه،َوهَو َسميُع الدُّ امِء اللِ احُلس   ونثبت  ن أس 

مع  سبحانه له ِقهو باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحةٍ  صفة السَّ ع أحٍد من خل   أنَّ سمع الل ليس كسم 

ُم  ال َعلِيمُ  127/2 704 ِرُكَها ِعل  ائِِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد  نَى ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ امِء اللِ احُلس  لوقاِت ، والَعليُم ِمن  أس   املَخ 

705 128/2  ِ َمني 
لِ ِن للِ ولَِِّشائِِعهِ  ُمس   ُمن قاَدي 

تِنَا  128/2 706 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

ةً  128/2 707 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس  ُأمَّ  جَي َمُعها َأمٌر َما األمَّ

نا أو رشائعه َمنَاِسَكنَا  128/2 708  ُمتََعبّداتنا ومعاَل حجِّ

 اغفر لنا علينا  َوُتب   128/2 709

اُب  128/2 710 نَى  التَّوَّ امِء اللِ احُلس  اُب ِمن  أس  ، والتَّوَّ َرت  اَم َتَكرَّ َبَة ُكلَّ بَُل التَّو   ُهَو الَِّذي َيق 

ِحيمُ  128/2 711 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   الَِّذي َير 

ٌد َصىلَّ اللُ َعلَ  َرُسوالً  129/2 712 سوُل ُهنا ُهَو حُمَمَّ َغُه، والرَّ َمَل بِِه َوُيبَلِّ ٍع لِيَع  سوُل ُهَو َمن  َيب َعثُُه اللُ بَِِّش   . َوَسلَّمي ِه الرَّ

ُمُهمُ  129/2 713 مهم  َوُيَعلِّ فهم وُيَفهِّ  وُيَعرِّ

آن ال كِتَاَب  129/2 714  الُقر 

َمةَ  129/2 715 ك  ِ لِ  َواحل  ِل والِفع  واُب ف الَقو  ِف والصَّ ُن التَََّصُّ نَُّة أو  ُحس   .   السُّ

يِهم   129/2 716 ُرُهم  من الِّّشك واملعايص  َوُيَزكِّ ُحُهم  َوُيطَهِّ
لِ  وُيص 

نَى الَعِزيزُ  129/2 717 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ  . ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ُه َتَعاىَل عاَِلٌ  احَلكِيمُ  129/2 718 ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ِق األش  ل  كُِم خِلَ نَىُهَو املُح  امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
 . بَِعواقِ

َغُب  130/2 719 غب عن الَّشء: يزَهد فيه ويرتكه بسبب عدم الرغبة في َير   هَير 

َراِهيمَ  130/2 720 ة إِب  لَّ  دِينه ورَشيعته مِّ

 . وخرسهاْحلها عىل السفه واحلامقة، واملراد: أهلكها  َسِفَه نفسه  130/2 721

طََفي نَاهُ  130/2 722 َناهُ  اص  رَت   اخ 

نيَ  130/2 723 احِلِ َرجاِت الُعىَل  الصَّ نَي للدَّ تَِحقِّ ح ِمن  َبنِي آَدم ُهَو امل َُؤدِّي ُحُقوق اللَّ َعَلي هِ  املُس 
الِ  َوالصَّ

م   131/2 724
لِ  أخلِص العبادة يل أو اُتذ االسالم دينا  َأس 

بود الرب : اإلله ربُّ  131/2 725  املَع 

ِق  ال َعاملنَِيَ  131/2 726 ناُس اخَلل   أج 

 َعِهَد إلَي ِهم  َوَأَمَرُهم   َوَوّصَّ  132/2 727

الَدهُ  َبنِيهِ  132/2 728  أو 

يل َتعنِي َعبَد اللِ، َكاَن َنبِيًّا لَِقوِمِه  َيعُقوب  132/2 729
ُه إِبَراِهيَم َوُهَو َوالُِد ُيوُسَف اِبُن إِسَحاق ُيَقاُل لَُه إرَِسائِ  َجدَّ

الدي  َياَبنِيَّ  132/2 730  يا َأو 

طََفى 132/2 731 تارَ  اص   اخ 

ينَ  132/2 732  دين اإلسالم صفوة األديان  الدِّ

 فال تفارقنَّ احلياة  َفاَل مَتُوُتنَّ  132/2 733

لُِمونَ  132/2 734 س   ولَِِّشائِِعِه ومتخذين االسالم ديناُمن قادوَن للِ  مُّ

 ُحُضوراً  ُشَهَداء 133/2 735

ُت  133/2 736 ُقوَب املَو   نزل به وأصابه  َحرَضَ َيع 

الدِهِ  لِبَنِيهِ  133/2 737  ألو 

بوداً  إِلَـَهَك  133/2 738 َِذ َمع   اإِللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

دادَِك   آَبائَِك  133/2 739  والِديَك أو أج 

لُِمونَ  133/2 740  ُمن قادوَن للِ ولَِِّشائِِعهِ  ُمس 

ةٌ  134/2 741 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس جَي َمُعها َأمٌر َما  ُأمَّ  األمَّ

 َمَضت   َخَلت   134/2 742

 عملت عمال سواء كان حسنا أو سيئا  َكَسبَت   134/2 743

أَلُونَ ال  134/2 744  ال حُتاَسبونَ  ُتس 

َمُلونَ  134/2 745 َعُلونَ  َيع   يف 
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 141إلى آية  513  يةآمن  البقرةسورة (  21صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 هيوًدا  ُهوداً  135/2 746

 النََّصاَرى: أتباع املسيح عليه السالم َنَصاَرى  135/2 747

تَُدوا   135/2 748  تستجيبوا للهداية وتصريوا ُمهتدين ََت 

َراِهيمَ  135/2 749 لَّة إِب   دِينه ورَشيعته  مِّ

الِل إىل اخَلري واحَلقِّ ومائال عن الباطل إىل الّدين احلّق مستقيام ؛  َحنِيفاً  135/2 750  مائِالً عن الِّشِّ والضَّ

كنِيَ  135/2 751 ِ  جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ الّذيَن  امل ُِّش 

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  136/2 752

َزالُُه عن طريق الوحي، واإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ  ُأنِزَل  َوَما 136/2 753  َتمَّ إن 

بَاطِ  136/2 754 باط هم أوالد يعقوب أو   َواألس   أحفاده السبط عند اليهود كالقبيلة عند العرب، واألَس 

طِيَ  ُأوِتَ  136/2 755  ُأع 

 مجع نبي، والنبي: من اصطفاه الل من عباده وأوحى إليه بِّشيعة من رشائعه النَّبِيُّونَ  136/2 756

ق  136/2 757  ال ُنَميِّز ال ُنَفرِّ

 صّدقوا وأذعنوا آَمنُوا   137/2 758

 .    املِث ُل: املُشابِهُ  بِِمث لِ  137/2 759

تََدوا   137/2 760  قبلوا اهلداية واستجابوا لإلرشاد  اه 

ا   137/2 761 َرُضوا َتَولَّو   َأع 

 ِخالف، أو ِعداء  ِشَقاٍق  137/2 762

ِفيَكُهمُ  137/2 763 ِميَك منهم َفَسيَك   َفسيَح 

 رَشيَعتَُه، واملراد الزموا دين الل، أو فطرته ِصب َغَة اللِ 138/2 764

َسنُ  138/2 765 ناً  َأح  ثَر ُحس  َل وَأك      َأمج 

 طائعون  َعابِدونَ  138/2 766

وَننَا  139/2 767 آجُّ ِة والُِبهانِ املُحاَجَجُة:  َأحُتَ  املُجاَدلُة َمَع اإلت يان باحُلجَّ

اَملُنَا  139/2 768  .أفعالنا املقصودة َأع 

 .الذي حَمََّصه وَنقَّاه، فلم ُتِشب ُه شائبة من رشك أو رياءمجع َملص، واملِخلص دينه لل هو  َُم لُِصونَ  139/2 769

َلمُ  140/2 770 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

ثَُر ُظل امً  َأظ َلمُ  140/2 771  أك 

فى َكتَمَ  140/2 772  أخ 

 بمشاهدة بصرية أو بَص الشهادة : قول صادر عن علم حصل  َشَهاَدةً  140/2 773

ِمٌل  أو،  َساهٍ  أو  من الغفلة بمعنى عدم التنبه بَِغافِلٍ  140/2 774  ُمه 

َعلونَ  َتع َمُلونَ  140/2 775  َتف 
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 145إلى آية  142  يةآمن  البقرةسورة (  22صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َفَهاء 142/2 776 ٍل أو  ُنقصاِن دينٍ َمن   السُّ فوَن َعن  َجه   َيتَََصَّ

فهم َوالُهم  142/2 777  .    َِصَ

 الِقب َلة: اجلهة التي يتَِّجُه إليها املَُصلُّون ف صالَتم واملراد بيت املقدس  قِب َلتِِهمُ  142/2 778

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي ِدي 142/2 779  .ُير 

اطٍ  142/2 780  َطريٍق  ِِصَ

تَِقيمٍ  142/2 781 س   ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  مُّ

ةٌ  143/2 782 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس جَي َمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

 معتدلة فاضلة َوَسطاً  143/2 783

 رساالت رهبم لتشهدوا عىل األمم ف اآلخرة أن رسلهم بلَّغتهم  لِّتَُكوُنوا  ُشَهَداءَ  143/2 784

 أي  شهيدًا بأّنه َبلََّغُكم ِرسالََة َربِّهِ  َشِهيداً  143/2 785

تَدي  َيتَّبِعُ  143/2 786  َيق 

تدُّ ويكُفر  ينقلب عىل َعِقبَي ه  143/2 787  َير 

ة وثقيلة عىل النّفوس  لََكبرَِيةً  143/2 788  لَشاقَّ

 أرشد إىل اإليامن، وَوفَّق إليه َهَدى  143/2 789

ِرَمُكم ِمن َثواِب أعاملكم الصاحلة ُيِضيَع إِياَمَنُكم   143/2 790 اِه َبي ِت املَق ِدسِ ك  ََي   السابَِقِة باِّتِّ
الةِ  الصَّ

عاَيِة لِِعبادِهِ  لََرُؤوٌف  143/2 791  َرؤوٌف: ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكامِل الرِّ

ِحيمٌ  143/2 792 ِمننَي ف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 ُنب َِص  َنَرى 144/2 793

 حتّول َتَقلَُّب  144/2 794

َهنََّك  َفلنَُولِّيَنََّك  144/2 795  فلنَُوجِّ

َضاَها 144/2 796  حتِبّها، وتطيب نفساً هبا  َتر 

هَولِّ  َفَولِّ  144/2 797 َهَك: َتَوجَّ  َوج 

َرامِ  144/2 798 ِجِد احل َ َهتَهُ و .الكعبة أو ناحية  تلقاء َشط َر امل َس  َوُه َوَوج  ِء: َنح   َشط َر الَّشَّ 

راة واإِلن ِجيل ال كِتَاَب  144/2 799  التَّو 

َلُمونَ  144/2 800 ِرُكون لَيَع  ِرفون ويد   ليع 

 بِساهٍ  بَِغافِلٍ  144/2 801

 ِجئ َت  َأَتي َت  145/2 802

ُتوا   145/2 803 طوا ُأو   ُأع 

 َدليٍل وحجة وبرهان آَيةٍ  145/2 804

 ما توّجهوا إليها ف صالَتم ما َتبُِعوا قِب َلتََك  145/2 805

َواءُهم  145/2 806  ما َتواه أنفسهم ومتيل إليه  َأه 

 أتاَك وَحَصَل لَك  َجاءكَ  145/2 807

 الوحي أو العلم بأنك عىل احلق وهم عىل الباطل ال ِعل مِ  145/2 808

َومُها  الظَّاملنِِيَ  145/2 809 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ
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 351إلى آية  146  يةآمن  البقرةسورة (  23صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِرُفوَنهُ  146/2 810 ا أو عقالً  َيع  ِركونه ِحسًّ  ُيد 

الُد، مَج ُع اب نٍ  َأب نَاءُهم   146/2 811  األب ناُء: األو 

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريقاً  146/2 812

تُُمونَ  146/2 813 فون  لَيَك   ليخ 

قَّ  146/2 814 حيَحةَ  احل َ  واحلق هنا القبلة  الَعقيدَة الثابِتََة الصَّ

َلُمونَ  146/2 815 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 

ينَ  147/2 816 رَتِ  الشاكِّني ف َشء ُما أوحينا إليك، أو الّشاّكني ف كتامّنم احلّق مع العلم به امل ُم 

َهةٌ  148/2 817  أو قبلةناحية  ِوج 

 متوّجه اليها  ُمَولِّيَها  148/2 818

تَبُِقوا   148/2 819  فبادروا وَسارعوا  َفاس 

اِت  148/2 820 َ ري   األعامل الصاحلة  اخل َ

 جَيِئ   َيأ ِت  148/2 821

ٍء  َقِديرٌ  148/2 822 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ال ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش   ُيع 

 ومن أّي موضع  َوِمن  َحي ُث  149/2 823

َهَك  َفَولِّ  149/2 824 ه َوج   َتَوجَّ

َرامِ  149/2 825 ِجِد احل َ َهتَهُ ؛ تلقاء أو ناحية  الكعبة َشط َر امل َس  َوُه َوَوج  ِء: َنح   وَشط َر الَّشَّ 

ِمٌل من الغفلة بمعنى عدم التنبه  أو  بَِغافِلٍ  149/2 826  َساٍه ،أو ُمه 

هوا َولُّوا  ُوُجِوَهُكم   150/2 827  َتَوجَّ

 املراد أهل الكتاب واملِّشكني  لِلنَّاسِ  150/2 828

ةٌ  150/2 829 ٌة وُمناَزَعةٌ  ُحجَّ  احتجاج عليكم أو حُماجَّ

ع الَّشء ف غري موِضعه.  َظَلُموا   150/2 830 ِس: اإلساَءُة و الظُّل ُم: َوض  ُم النَّف   إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب ُظل 

ُهم   150/2 831 َشو  ُف ِمن ُهم  ف تعظيٍم  َُت  يَُة النّاِس: اخَلو   ومهابةِخش 

يِن  150/2 832 َشو  ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َواخ  يَُة ِمن اللِ: اخَلو   اخِلش 

ِمَل  َوألُتِمَّ  150/2 833  َوألُك 

يَِويُّ ِمَن اللِ نِع َمتِي 150/2 834 ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ َمُة اللِ: اخَلري   واملراد هنا اهلداية إىل القبلة وقيل دخول اجلنة  نِع 

َسل نَا  151/2 835 ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها  َأر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَت ميُلُه الرِّ ساُل الرَّ  إر 

رأ َيت ُلو 151/2 836  َيق 

يُكم   151/2 837 لُِحُكم   َوُيَزكِّ ُرُكم  من الِّّشك واملعايص وُيص        َوُيطَهِّ

مكم َوُيَعلُِّمُكمُ  151/2 838 فكم وُيَفهِّ  وُيَعرِّ

آن ال كِتَاَب  151/2 839   الُقر 

َمةَ  151/2 840 ك  َمُة الكالم الذي َيِقلُّ لفظُه وجَيِلُّ  َواحل ِ نَُّة والفقه ف الّدين واملراد  هنا العلم والتفقُّهأو  معناه.احِلك   السُّ

ُكُرويِن  152/2 841 رِضويِن مع التََّدبُّرٍ  َفاذ  تَح   فاس 

ُكم   152/2 842 ُكر   ُأجازي، وُأث ني عليكم ف املأل األعىل  َأذ 

 اذُكروا نِعَمتَي، وأثنوا َعَّلّ هِبا شُكُروا يِل ا 152/2 843

َلها ال تكُفرويِن: ال َِّت ُحدوا نَِعِمي َعَلي ُكم   ال تكُفرونِ  152/2 844  أص 

تَِعينُوا   153/2 845 ُلبُوا العون اس   اط 

846 153/2  ُ تاِمِل بالصِب عىل النوائب واملصائب، وترك املعايص ،والصِب عىل الطاعات والقربات الَصِب  ُن االح     التََجلُُّد وُحس 

الةُ  153/2 847 برِي َُم تَتََمٌة بِالتَّسليمِ  الصَّ تَتََحٌة بِالتَّك  واُل واألف عاُل ُمف  وَعُة وهي األق   الِعباَدُة املَِّش 
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 361إلى آية  415  يةآمن  البقرةسورة (  24صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تَل ف سبيل الل 154/2 848  يستشهد  ُيق 

يَاء 154/2 849  َذوي َحياةٍ خاصة هبم ف قبورهم، ال يعلم كيفيتها إال الل تعاىل  َأح 

ُعُرونَ  154/2 850 َلمونَ  ال َتش  وَن وال َتع  سُّ
 .ال حُتِ

نَُّكم   َولَنَب ُلَونَُّكم   155/2 851 تَِِبَ  َولَنَخ 

ف 155/2 852 ِس  اخَلو  روهٍ ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف  ِع َمك   . لِتََوقُّ

 األَل الناتج عن خلو املَِعَدةِ ِمَن الطَّعامِ  َواجُلوع 155/2 853

ابِِرينَ  155/2 854 ِ الصَّ ِعَدُهم  بِثَواِب اللِ  َبِّشِّ  .  أو 

 َنَزلَت  هِبِم   َأَصاَبت ُهم  156/2 855

ِصيبَةٌ  156/2 856 روٌه ُيصيُب اإلن سانَ  مُّ  َمك 

   إنَّا عبيد ُملوكون لل، مدبَّرون بأمره ، يفعل بنا ما يشاء إِنَّا للِِّ 156/2 857

 عائِدوَن باملوت، ثم بالبعث للحساب واجلزاء  َراِجعونَ  156/2 858

 َدَعواٌت أو ثناٌء أو مغفرة  َصَلَواٌت  157/2 859

َةٌ  157/2 860 ساٌن وِهداَيةٌ  َوَرْح   وإح 

تَُدونَ  157/2 861  ، واهلداية بمعنى الرشد للصواب  املُستجيبون للِهداية امل ُه 

َفا  158/2 862  جبيل صغري بالقرب من الكعبة يسعى احلاج بينه وبني املروة واملراد   الصخرة امللساء بمعنى الصَّ

َوةَ  158/2 863  الكعبة يسعى احلاج بينه وبني الصفا جبيل صغري بالقرب من بيضاء براقة واملراد  حصاة صغرية  هي امل َر 

 معاَل دينه ف احلّج والعمرة  َشعائُِر اللِ 158/2 864

ِر احَلجِّ  َحجَّ البَي َت  158/2 865
ياَرةِ والنُُّسِك َوإَِقاَمِة َشَعائِ  َقَصَد َبي َت اللِ احَلرام للزِّ

 َفال إث مَ  َفالَ ُجنَاَح  158/2 866

ف هبام 158/2 867  يسعى بني الصفا واملروة  َيطَّوَّ

اً  158/2 868 َع َخري   َقاَم بالِعباَدةِ طواعية من نفسه َملًصا هبا لل تعاىل َتطَوَّ

ةِ  َشاكِرٌ  158/2 869 م  الّصاحِلَ
امهِلِ ٌر ِعباَدُه: جُمازهيِم  َعىل أع 

                                                    اللُ شاكِ

لوقاِت  َعلِيمٌ  158/2 870 ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  الَعليُم: الَعاَِلُ بِالرسَّ

تُُمونَ  159/2 871  ُي فون َيك 

 حممد صىل الل عليه وسلم وما جاء بهاحُلَجِج الواِضحاِت الدالة عىل نبوة  ال بَيِّنَاِت  159/2 872

ناهُ  َبيَّنَّاهُ  159/2 873 َضح   أظ َهرناُه َوأو 

 ومن اخلري  من رْحته ويبعدهم يطردهم اللَُّ َيلَعنُُهمُ  159/2 874

ِعنُونَ  159/2 875 َعنُُهُم الالَّ عاِء عىل املل ُعونامن اخَلل ق  اللَّع ن: َوَيل  ّب والدُّ  لسَّ

 َرَجعوا َعن املَعايص  َتاُبوا   160/2 876

َلُحوا   160/2 877  املراد أصلحوا ما أفسدوه  َوَأص 

َضحوا ما كتموه  َوَبيَّنُوا   160/2 878  َوأظ َهروا َوأو 

بَُل توبتهم َأُتوُب عليهم 160/2 879  أق 

ِحيمُ  160/2 880 ِمننَي ِف اآلِخَرةِ،  الرَّ َحُم املُؤ  نَى الَِّذي َير  اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس   والرَّ

ِمنُوا  َكَفُروا  161/2 881  أنكروا وََل  ُيؤ 

 وفارقوا احلياة َوَماُتوا 161/2 882

نَُة اللِّ 161/2 883 تِهِ  لَع  َ ل َمل ُعوِن ِمن  َرْح 
ُدُه لِ  َسَخطُُه َوَطر 

وامِ  َخالِِدينَ  162/2 884  باقنَي َعىل الدَّ

ُف َعن ُهُم  162/2 885 ُتهُ  ال ُُيَفِّ ُتُه أو  ُمدَّ  ال َتِقلُّ ِشدَّ

 الِعَقاُب والتَّن كِيُل  ال َعَذاُب  162/2 886

ُرون عن العذاب حلظة َواَل ُهم  ُينظَُرونَ  162/2 887 َهُلون وال ُيؤخَّ  .  ال ُيم 

َِذ اإِللَُه:  َوإِلَـُهُكم   163/2 888  َمع بوداً ُكلُّ َما اُتُّ

نِ  163/2 889 ْح  تُهُ  الرَّ َ ِة باللِ أي  أنَّ اللَ َشمَلت  َرْح  امِء اخلاصَّ َنُ  ِمن األس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ف الدُّ نَى  املُؤ  امِء اللِ احُلس   ِمن  أس 

ِحيمِ  163/2 890 َحمُ  الَِّذي الرَّ ِمننيَ  َير  ِحيمُ  اآلِخَرةِ،  ِف  املُؤ  اَمءِ  والرَّ نَى  اللِ ِمن  أس   احُلس 
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 916إلى آية  416  يةآمن  البقرةسورة (  25صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اَمَواِت  164/2 891 ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن الَعَدمِ  َخل ِق السَّ ها َعىل َغري 
 إجيادِ

 وتعاقب الليل والنهارالتَفاُوُت َبي نَُهام  الليل والنهاراختالف  164/2 892

 الصغرية والسفن َوال ُفل ِك  164/2 893

ِري 164/2 894 َعةٍ  َِّت   مَتُرُّ برُِس 

 يفيد َينَفعُ  164/2 895

يَا  164/2 896 َض به َأح  جاَر التي َعىل األرضِ  األر  َع واألش  ر  يَا الزَّ  أح 

َِتَا 164/2 897  ُيب سها وجفافها وجدهبا َمو 

َق  َوَبثَّ  164/2 898  وَنَِّشَ َوَفرَّ

: مشى عىل هيئته  َدآبَّةٍ  164/2 899  الدابة: اسم لكل حيوان وإنسان ذكرًا وأنثى وغلب عىل غري العاقل، ِمن  َدبَّ َيِدبُّ

 توجيه وتقليب  تَصيِف  164/2 900

َياِح  164/2 901 ك ف الطبَقاِت املُحيطِة باألرضِ اهَلواُء  الرِّ     املُتحرِّ

ر 164/2 902  املَُذلَِّل اخلاِضعِ  امل َُسخِّ

 جيعل َيتَِّخُذ  165/2 903

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 165/2 904  َمَعُه أو  َغري 

 املثل والنظري :النِّدُّ  َأنَداداً  165/2 905

ِس إلي هِ  َُيِبُّوَّنُم   165/2 906 ِء: ُوّدُه وَمي ُل النَّف   حَمَبَُّة الَّشَّ 

ب إلي ِه بِطاَعتِهِ  َكُحبِّ اللَِّ 165/2 907 ِس إىل ما َيطُلبُُه رّبه والتََّقرُّ  َمي ُل النَّف 

َوى وأعظم َأَشدُّ  165/2 908  َأق 

ِء ِف الظلم:  َظَلُموا 165/2 909 ُع الَّشَّ  دِ َوض  دِّ َوامل َي ُل َعِن ال َقص  ُر َوجُمَاَوَزُة احل َ و  ِضِعِه، َواجل َ ِ َمو                                                   َغري 

ةَ  165/2 910  الُقدرة املادية أو املعنويةواملعنى الطاقة وضدُّ الضعف.  ال ُقوَّ

 َقِوّي أليم َشِديُد  165/2 911

أَ  166/2 912 لََّص  َتَِبَّ  َُتَىلَّ وَُتَ

 الرؤساء واجلبابرة هم  الَِّذين اتُّبُِعوا   166/2 913

بَُعوا   166/2 914  األتباع الضعفاء هم  الَِّذين اتَّ

 وَذَهبَت وان َمَحت َوَتَقطََّعت   166/2 915

بَاُب  166/2 916  وعهودالّصالت التي كانت بينهم ف الّدنيا من نسب وصداقة  األَس 

ةً  167/2 917 َدًة إىل الّدنيا  َكرَّ  َعو 

أَ  167/2 918  َفنَتََخىلَّ ونعلن براءتنا  َفنَتََِبَّ

َن بِأب صاِرِهم   ُيِرهيِمُ  167/2 919 َعُلُهم  َيَرو   جَي 

م   167/2 920 اَمهَلُ  أف عاهلم  املَق صوَدة  َأع 

اٍت  167/2 921 ة، َنَدم وَأَسف  َحرَسَ  مجع َحرس 

فنَي خاِرجاً  بَِخاِرِجنيَ  167/2 922  ومغادرين   بُِمن ََصِ

عاً  َحالَالً  168/2 923  ُمبَاحاً رَش 

ا لَِذيذاً  َطيِّباً  168/2 924  صاحِلً

 ال َتن َقادوا الَ َتتَّبُِعوا   168/2 925

ي طَان  168/2 926  َوساِوِسِه وُطُرُقه وآثاُره وأعامله ُخطُواِت الشَّ

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  168/2 927     الَعُدوُّ

بنِيٌ  168/2 928  واِضٌح  مُّ

 يوسوس لكم َيأ ُمُرُكم   169/2 929

وءِ  169/2 930 امِل وباملعايص والذنوب بِالسُّ واِل واألع   الَقبيُح ِمن األق 

َشاء 169/2 931 نا َوال َفح  َعال مثل الزِّ نِيُع من األَف   الَقبِيُح الشَّ
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 617إلى آية  701  يةآمن  البقرةسورة (  26صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 أنزل الل بام واعملوا التزموا  اتَّبُِعوا َما َأنَزَل اللُّ 170/2 932

تَدي  َنتَّبِعُ  170/2 933  َنق 

نا َأل َفي نَا  170/2 934  َوَجد 

ِقُلونَ  170/2 935 رونَ ال  ال َيع  م  وال ُيَفكِّ  ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ

تَُدونَ  170/2 936 بُلون اهِلداية َوالَ هَي   َوالَ َيق 

 ُيصّوت وَيصيُح  َين ِعُق  171/2 937

َ َمفهوِم الكلامِت  ُدَعاًء ونَِداءً  171/2 938 تاً َغري   َصو 

غوَن لِل َحقِّ  ُصمٌّ  171/2 939  ال َيص 

مٌ  171/2 940  النّطق باحلّق خرٌس عن  ُبك 

يٌ  171/2 941  َضالّون  ُعم 

ُس  َطيِّبَاِت  172/2 942 ُه النَّف  تَلِذُّ  الطَيِّباُت: َما َتس 

نَاُكم   172/2 943 لِ  َرَزق  ِ والَفض  طَي ناُكم  ِمن اخَلري   أع 

ُكُروا  للِ و 172/2 944 َمتَُه، وأث نوا َعَلي ِه هِبا اش  ُكروا نِع   اذ 

بُُدونَ  172/2 945  تنقادون وُتضعون  َتع 

 احليوان الذي مات من غري ذبح  امل َي تَةَ  173/2 946

مَ  173/2 947 بوَب الّسائَِل  َوالدَّ فوَح املَص  َم املَس   الدَّ

بيَحة ُأِهلَّ به  173/2 948  ُرفع الصوُت باسم من ُتقّدم إليه الذَّ

طُرَّ  173/2 949 ِِبَ وأجلأته  اض   الرّضورة إىل التناول ُمّا حّرم ُأج 

َ َباغٍ  173/2 950 وَرةِ  َغري  دودِ الرضَّ تٍَد وال ُمتَجاِوٍز حِلُ َ ظاَِلٍ وال ُمع   َغري 

ِهب اجُلوع  وال عادٍ  173/2 951  وال ُمتََجاوٍز ملِا ُيذ 

 َفاَل ُعقوَبةَ  َفالَ إِث مَ  173/2 952

تُُمونَ  174/2 953  ُي فون َيك 

َراة أو االنجيل ال كِتَاِب  174/2 954  التَّو 

 عوًضا وبدال َثَمناً  174/2 955

 يسريا َقلِيالً  174/2 956

 ناَر اآلخرة وهي نار جهنّم النَّارَ  174/2 957

 ال ُُياطِبُهم  ال ُيَكلُِّمُهم 174/2 958

ُم الِقياَمةِ  174/2 959 ُم ُيب َعُث النَّاُس ِمن   َيو   ُقبُوِرِهم  َيو 

يِهم   174/2 960  ال ُيطّهرهم من دنس ذنوهبم الَ ُيَزكِّ

       موجع َشديد اإليالمِ   ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  174/2 961

ُوا   175/2 962 رَتَ    استبدلوا اش 

الَلَةَ  175/2 963  الضالل : التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلق  الضَّ

ِفَرةِ  175/2 964 و بِامل َغ  رت  والَعف   بِالسَّ

َِبهم عىل النار  175/2 965 ب ما أص   يعني: فام أشد جراءَتم عىل النار بَعملهم أعامل أهل النار  تعجُّ

 القرآن  ال كِتَاَب  176/2 966

قِّ  176/2 967 حيَحةِ بالصدق أو باحلجة  و بِاحل َ  الثابِتَِة الصَّ
 الَعقيدةِ

تََلُفوا   176/2 968  ف أصول دينهم أو اختلفوا بشأن رسالة حممد عليه الصالة والسالم  خالفوا ما جاء  اخ 

 ِخالف، أو ِعداء  ِشَقاٍق  176/2 969
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 811إلى آية  717  يةآمن  البقرةسورة (  27صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِ  ال ِِبَّ  177/2 970 ُكلِّ ِصفاِت اخَلري 
 ولكل طاعة وقربة يتقرب هبا العبد إىل اللَكلَِمة جاِمَعة لِ

 توّجهوا ُتَولُّوا   177/2 971

ق 177/2 972 ِ  ة طلوع الشمس جه قِبََل امل َِّش 

ِرِب  177/2 973  جهة غروب الشمس  َوامل َغ 

 وبالكتب املنزلة كافة َوال كِتَاِب  177/2 974

َحى إليهم  بِِّشيَعٍة ِمن رَشائِِعهِ  َوالنَّبِيِّنيَ  177/2 975 ِه وأو 
طفاُهم اللُ ِمن ِعبادِ  النَّبِيِّنَي: َمن  اص 

طَى  َوآَتى  177/2 976  َوَأع 

 مع حبِّه له َعىَل ُحبِّهِ  177/2 977

َبى 177/2 978  أصحاب القرابة، األقرباء ذِوي الُقر 

 َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغَمن  اليَتاَمى  177/2 979

رُ  املَساكني 177/2 980 م  الَفق   الُفَقراء الذيَن أَذهلَُّ

بيلِ  177/2 981 فيِه لِيَِصَل إىَل َمق َصِدهِ  اب ُن السَّ  املُسافُِر الَِّذي ال ماَل لَُه َيك 

َقاِب  177/2 982 لوكاِت من الّرق أو األرسف َعت ِق وحَتريِر الَعبيِد  ِف الرِّ لوكني واإلماء املَم   املَم 

ِدِهم   177/2 983 ا امل ُوُفوَن بَِعه                امللتزمون بمواثيقهم واملَُؤدُّون ملا عليهم وافياً تامًّ

ة احلاَجةِ  ال بَأ َساء  177/2 984  ِشدَّ

اءُ  177/2 985 َّ ِر  الرضَّ ُة َكالَفق   واألََلِ واملرض  الِشدَّ

ِب زمن  ال بَأ سِ  َوِحنَي  177/2 986  احَلر 

 عليه  أوفوا ما عاهدوا الل َصَدُقوا 177/2 987

 أصحاُب التقوى بطاعة الل والبعد عن َمع ِصيته امل ُتَُّقونَ  177/2 988

 ُفِرَض  ُكتَِب  178/2 989

 اجلاين بمثل ما َفَعلمُعاقبة  الِقَصاص  178/2 990

 ِضدُّ الَعب دِ  احُلرُّ  178/2 991

 الرقيق الَعب د 178/2 992

ءٍ  ُعِفَي لَهُ  178/2 993  َِّتاَوَز لَُه ويّل املقتول َعن  ََش 

 الذي ِّتمعه به أخوة االيامن واملراد ويّل املقتول  َأِخيهِ  178/2 994

ِن ُخُلٍق وباِل ُعن ٍف  اتِّبَاٌع بِاملعُروِف  178/2 995  ُمطالَبٌَة بُِحس 

ُروِف  178/2 996  عىل الوجه املستحسن رشًعا وعرًفا بِامل َع 

 وقضاء َوَأَداء 178/2 997

َسانٍ  178/2 998      اإلحسان : اإلكرام أو الطريقة اجلميلة واملراد: ِمن غري تأخري وال نقص  بِإِح 

ِفيٌف  178/2 999 ٌع ِمن   َُت   أثقاِل التَّكاليِف َرف 

تََدى 178/2 1000     ظلَم وِّتاوَز احلدَّ  اع 

 معيشة آمنة َحيَاةٌ  179/2 1001

حاَب  ُأويِل   َيا   179/2 1002    يا أص 

 الُعقوِل السليمة النرّية  األَل بَاِب  179/2 1003

ُت  180/2 1004  أصابته عالمات املوت ومقدماته َحرَضَ أحدكم املَو 

اً  180/2 1005  أبقى وخلَّف ماالً  َتَرَك َخري 

 متليك املال بعد الوفاة أو ما ُيوَّص به، وهو عهد بتقسيم  ال َوِصيَّةُ  180/2 1006

ُروِف  180/2 1007 عِ  بِامل َع  ِل أو  بِالِّشَّ  نُُه بِالَعق  ٍل ُيع َرُف ُحس   بالعدل، واملَع روُف: ُكلُّ فِع 

 واِجباً  َحّقاً  180/2 1008

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  180/2 1009 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

لَهُ  181/2 1010 هُ  َبدَّ َ َفُه وَغريَّ  َحرَّ

 َعلَِمه  َسِمَعهُ  181/2 1011

 ُعقوَبتُهُ  إِث ُمهُ  181/2 1012

لُوَنهُ  181/2 1013 ُفوَنُه   ُيبَدِّ وَنهُ َُيَرِّ  وُيَغريِّ

 َسِميعٌ  181/2 1014
نى ونثبت  له   امِء اللِ احُلس  وات الظَّاهرة والباطنة، اخلفيَّة واجلليَّة  ، والسميع من أس  ُع مجيع األص  يسم 

ع أحٍد من خل ِقه. سبحانه مع  باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحٍة وأنَّ سمع الل ليس كسم   صفة السَّ

نَى  َعلِيمٌ  181/2 1015 امِء اللِ احُلس  لوقاِت ، والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ
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 618إلى آية  281  يةآمن  البقرةسورة (  28صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ف: َخاَف  182/2 1016 روٍه  اخَلو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ  ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف 

وصٍ  182/2 1017  مانٍِح للَوِصيَّةِ  مُّ

دٍ  َجنَفاً  182/2 1018 ِ َقص   َمي الً عن احَلقِّ َخطَأً من َغري 

دٍ  إِث امً  182/2 1019 ٍم َوَتَعمُّ  َمي الً عن احَلقِّ بِِعل 

َلَح  182/2 1020 قاَق والتَّناُفَر ِمن َبي نِِهم   َبي نَُهم  َأص   أزال الشِّ

ِفَرةُ  َغُفورٌ  182/2 1021 ثُُر ِمن ُه املَغ   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  182/2 1022 َحُم  رَّ حيُم: الذي َير  ِمننَي ف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ  املُؤ 

 ُفِرَض  ُكتَِب  183/2 1023

يامُ  183/2 1024 طراِت َمع النِّيَِّة، ِمن طلوِع الَفجِر الّصادِِق إىل ُغروِب الشمسِ  الصِّ ساُك َعن املُف   اإلم 

 تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  183/2 1025

ُدوَداٍت  184/2 1026 اًما َمع  داٍت معلوماِت العددِ وهي أيام شهر رمضان َأيَّ  حُمَدَّ

ِريضاً  184/2 1027 ٌة باجلسم أو النَّف س بحيث يشق عليه الصوم مَّ  امل َِريِض: املصاب بِعلَّ

َفرُ وُمسافِرًا   َعىَل َسَفرٍ  184/2 1028  ةَقط ُع امل ََساَفِة ال بَِعيد :السَّ

ةٌ  184/2 1029  مقدار ما ُيَعّد، واملراد عليه صيام عدد من أيام ُأَخر بقدر التي أفطر فيها  َفِعدَّ

َجى شفاؤه  يتكلفون الصيام ويشقُّ عليهم مشقة  ُيطِيُقوَنهُ  184/2 1030       غري حمتملة كالشيخ الكبري، واملريض الذي ال ُير 

َيةٌ  184/2 1031 َية: فِد  ُم من َصَدَقٍة  و ما يقوم مقام الَّشء الِفد   ِمن  َطعامٍ وما ُيَقدَّ

كنِيٍ  184/2 1032 َداُر َطَعاِمهِ  َطعاُم ِمس      ِمق 

اً  184/2 1033 َع َخري   زاد ف الفدية طائًِعا َُم تاًرا دوَن إلزامٍ  َتطَوَّ

 واِضحاٍت َوآياٍت  َوَبيِّنَاٍت  185/2 1034

َقانِ  185/2 1035  الفارق بني احلقِّ والباطِل  ال ُفر 

 حرَضَ صحيًحا مقياًم  َشِهَد  185/2 1036

 َيشاُء وَيرَغُب  ُيِريُد  185/2 1037

1038 185/2  َ  التخفيف والتسهيل ال يُرس 

1039 185/2  َ ة ال ُعرس  دَّ  الضيق والشِّ

ة 185/2 1040 ِمُلوا الِعدَّ يام  َولِتك  وا أّيام شهر الصِّ  لِتُتِمُّ

وا الل و 185/2 1041 ُ  لتحمُدوه وُتَعظِّموه واملراد تكبري الل ف عيد الفطر لتَكِبِّ

 وَوفَّقكم  أرَشَدكم َهَداُكم   185/2 1042

 الل َقِريب:  قريٌب من عباده سامٌع لدعائهم عليٌم بأَحواهِلم    َقِريٌب  186/2 1043

اعِ  186/2 1044 َوة الدَّ  سؤال السائل أستجيب ل ُأِجيب َدع 

 أصلها دعاين: َسألَني َدَعانِ  186/2 1045

تَِجيبُوا   186/2 1046 َوتِِه وااليامُن هِبا واتِّباُعها  َفل يَس  تِجاَبُة الَعب ِد للِِّ: ُقبوُل َدع   اس 

ُشُدونَ  186/2 1047  هيتدون ويستقيمون  َير 
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 190إلى آية  187  يةآمن  البقرةسورة (  29صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

عاً  ُأِحلَّ  187/2 1048  ُأبيَح رَش 

َفُث  187/2 1049  االستمتاع باملرأة الرَّ

ُكم   187/2 1050
 زوجاتكم نَِسآئِ

      . الوقوع باحلراماملُراد: سكٌن وسرت عن و اللِّبَاُس: ما َيسرُتُ اجلسمَ  لِبَاٌس  187/2 1051

 كان ف علمه األزيل َعلِمَ  187/2 1052

تانون أنفسكم 187/2 1053 مه الل من جمامعة النساء بعد العشاء ف ليايل الصيام، وكان حمرما ف أول اإلسالم  َُت   ُتونون أنفسكم؛ بمخالفة ما حرَّ

   وّفقكم للتوبة وغفر لكم عليكم َفتَاَب  187/2 1054

 وَِّتاَوز َوَعَفا  187/2 1055

ِت  َفاآلنَ  187/2 1056  َففي َهذا الَوق 

تَُغوا   187/2 1057 ُلبُوا والتمسوا  َواب   َواط 

ر لكم من الولد ما كتب الل لكم 187/2 1058  ما أباَح من اجِلامع بالنساء أو ما قدَّ

1059 187/2  َ  َيظ َهَر وَيتَِّضَح  َيتَبنَيَّ

 شعاع الفجر الصادق  األبيضاخليط  187/2 1060

َودِ  187/2 1061  َسواُد اللَّي لِ  اخَلي ِط األس 

 ُمقيمون ف املَساجد للعبادة  َعاكُِفونَ  187/2 1062

 أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال جَيوُز جُماَوَزَتا  ُحُدوُد اللِ  187/2 1063

َرُبوَها 187/2 1064 خلوا فيها  ال َتق   ال َتد 

 تقديرها: يتقون الل أي يستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  187/2 1065

َوالَُكم   188/2 1066  وال تستحّلوا احلرام من األموال، فال يأخذ بعضكم أموال بعٍض بغري حّق  والَ َتأ ُكُلوا  َأم 

َذُه ِمن  مالِكِهِ باِم ََل  ُيبِح   بِال بَاطِلِ  188/2 1067 ُع أخ   الِّشَّ 

لُوا  هبا  188/2 1068  أي  ُتلقوا باحُلَجِج الكاذبة  ُتد 

 لتأخذوا بغري وجه حق  لِتَأ ُكُلوا   188/2 1069

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريقاً  188/2 1070

 بِالباطِلِ  بِاإِلث مِ  188/2 1071

أَلُوَنَك  189/2 1072 لِموَن ِمن َك  َيس  تَع   َيس 

 مجع هالل، وهو القمر إىل سبع لياٍل ف أول الشهر القمري وقبل ّنايته بمثلها األِهلَّةِ  189/2 1073

 عالمات يعرف هبا الناس أوقات عباداَتم املحددة بوقت مثل الصيام واحلج َمَواقِيُت  189/2 1074

ُد َبي ِت اللِ  احَلجُّ  189/2 1075 ِر احَلجِّ َقص 
ياَرةِ والنُُّسِك َوإَِقاَمِة َشَعائِ  احَلرام للزِّ

ِ  ال ِِبُّ  189/2 1076 ُكلِّ ِصفاِت اخَلري 
 َكلَِمة جاِمَعة لِ

 ُظُهوِر البُيوت: ِجهاَِتا اخَللفيَّة  ُظُهوِرَها 189/2 1077

َواهِبَا  189/2 1078  َمداِخلَها َأب 

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّو 189/2 1079 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

لُِحونَ  189/2 1080  تظفرون وتفوزون ُتف 

تَُدوا   190/2 1081  وا املناهيبترتك  وال َوالَ َتع 

تَِدينَ  190/2 1082 م الل  امل ُع   ورسولهالظاملني املتجاوزين للَحّد باستحالل ما حرَّ
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 619إلى آية  191  يةآمن  البقرةسورة (  30صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تُُلوُهم   191/2 1083  القتل : اإلماتة وإزهاق الروح  َواق 

تُُموُهم   191/2 1084  وجدمتوهم وظفرتم هبم  َثِقف 

ِرُجوُهم  191/2 1085  َوَأب ِعُدوُهم  َوَأخ 

 ِصف الناس عن الدين احلق املراد  َوال ِفت نَةُ  191/2 1086

َوى وأعظم َأَشدُّ  191/2 1087  َأق 

 اجَلَزاء: املعاقبة عىل األعامل السيِّئة َجَزاء 191/2 1088

 املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  ال َكافِِرينَ  191/2 1089

ا   192/2 1090    استجابوا للنهي انتََهو 

ِفَرةُ  َغُفورٌ  192/2 1091 ثُُر ِمن ُه املَغ   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  192/2 1092 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 وَحاِربوهم َوَقاتُِلوُهم   193/2 1093

كٌ  فِت نَةٌ  193/2 1094  رِش 

ينُ  193/2 1095  الِعباَدة والطاعة لل ف أمره وّنيه  الدِّ

وا عن الكفر والقتال و استجابوا للنهي انتََهوا   193/2 1096  كفُّ

َوانَ  193/2 1097    فال عقوبة وال ِّتاوز وال اعتداء َفالَ ُعد 

 وعدواّنم املستمرين عىل كفرهم  الظَّاملنِِيَ  193/2 1098

ر احَلَرام  194/2 1099 ه  م الل القتال فيه الشَّ  رجب وذو القعدة وذو احلجة واملحرم  واألشهر احلرم هي .الشهر الذي حرَّ

ُرَماُت  194/2 1100 َم التفريط فيها َواحل ُ  مجع ُحرَمة وهي ما ال َيل انتهاكها، أو ما وجب القيام هبا من حقوق الل والعباد، وُحرِّ

تُِهَكت   احلرمات ُيق تَصُّ بمثل واملرادمُعاقبة اجلاين بمثل ما َفَعل.  قَِصاص  194/2 1101  اذا ان 

تََدى 194/2 1102  ظلَم وِّتاوَز احلدَّ بالقتال أو غريه اع 

تَُدوا عليه 194/2 1103  قابُِلوا َعداَوَته بِمث لِها اع 

 تتجاوزوا املامثلة ف العقوبة خافوا الل فال  اتَُّقوا اللَّو 194/2 1104

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  194/2 1105 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

 واب ذلوا املال ونحَوه َوَأنِفُقوا   195/2 1106

 إلعالء دين الل ونَصته، واجلهاد ف سبيله َسبِيل اللِف  195/2 1107

 ال ترموا  ُتل ُقواال  195/2 1108

ِديُكم   195/2 1109  املُراد أنفسكم بِأَي 

ُلَكةِ  195/2 1110  اهلالك برتك اجلهاد واإلنفاق فيه التَّه 

ِسنَُوا   195/2 1111  واجعلوا عملكم كله خالًصا لوجه الل تعاىل َوَأح 

بُّ  195/2 1112
ِه: ِرضاُه َعن ُهم   َُيِ

 حَمَبَُّة الل لِِعبادِ

ِسننِيَ  195/2 1113 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   أهل اإلخالص واإلحسان اآلتنَي باِلِفع 

ُّوا   196/2 1114 ِملوا َوَأمِت  َوأك 

ُتم   196/2 1115 َِص   اإلحرام أو أحيط بكم فُمنِعتم عن اإلمتام بعد  أو خوف أو علة مانعةبمرض ُضيَِّق عليكم  ُأح 

تَي رَسَ  196/2 1116  تيرّس وتسّهل  اس 

ِي  196/2 1117 د   ما هُي َدى إىل احَلَرم من النََّعم اهل َ

لُِقوا ُرُؤوَسُكم  196/2 1118  ال تزيلوا ما عليها من شعر واملراد ال حتّلوا من اإلحرام باحللق ال حَت 

 َيِصَل  َيب ُلغَ  196/2 1119

لَّهُ  196/2 1120  مكان وجوب ذبحه أو حيث أحَِصتم حَمِ

 املراد: َضٌر أو أذى من رأسه َيتاج معه إىل احللق أثناء اإلحرام  َأًذى 196/2 1121

َيةٌ  196/2 1122 م لل جزاًء لتقصري ف عبادةوهو فداء وِعوض ،  أو كّفارة  َفِفد   ما يقدَّ

 ذبيحة، واملراد هنا شاة ُنُسٍك  196/2 1123

   استشعرتم األمان واالطمئنان الختفاء سبب اخلوف َأِمنتُم   196/2 1124

رة  196/2 1125  أتم عمرته، ومَتَتّع بام ََي ُرم عىل احلاج إذا اعتمر قبل احلج متتع بالُعم 

تُم   196/2 1126 ُتم  إىل أهليكم  َرَجع   ُعد 

ةٌ  َكاِمَلةٌ  196/2 1127  تامَّ

ي  196/2 1128 ِجد احَلرام َحاَِضِ  من أهل مكة  املَس 
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 202إلى آية  719  يةآمن  البقرةسورة (  31صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 معيّنة، وهي: شّوال، وذو القعدة، وذو احِلّجة أشهٌر معلومات  197/2 1129

َجَب احلج عىل نفسه فيهن باإلحرام َفَرَض  197/2 1130  أو 

لِ  َرَفَث  197/2 1131 ُش ف الَقو  تاُع ف النِّساِء أو  الُفح  فث ف احلج: االستِم   كل ما ال َيسن إتيانه من قول أو فعل، والرَّ

يان واخُلروٌج عن حدود الِّشع ُفُسوَق  197/2 1132  الُفُسوق: الِعص 

 ال نِزاَع وال ِخصامَ  الَ ِجَداَل و 197/2 1133

ُدوا   197/2 1134 دوَن بِاألعامِل الصاحِلةِ  َوَتَزوَّ ذوا زادًا، واملُؤِمنوَن َيتََزوَّ
ِ  اُتَّ

َعلوا لَكم وقاية من عذايب بامتثال أوامري، واجتناب نواهيَّ  َواتَُّقونِ  197/2 1135  أصلها اتقوين، أي اج 

يِل األَل بَاِب  َيا 197/2 1136 حاَب  ُأو   النرّية الُعقوِل السليمة  يا أص 

 إث ٌم أو حرج  ُجنَاٌح  198/2 1137

 َتط ُلبُوا  وتلتَِمسوا َتب تَُغوا   198/2 1138

الً  198/2 1139  زيادة ف اخلري واملراد املال املكتسب بالتجارة ف احلج َفض 

تُم 198/2 1140  رجعتم بكثرة متزاْحنيرستم أو  اندفعتم أو :َأَفض 

ة ال يِتمُّ احَلجُّ إال بالوقوف فيهمكان  َعَرَفاٍت  198/2 1141  بالقرِب من مكَّ

ُمُه ُقَزُح، أو ُمزدلفة  املشعر احلرام   198/2 1142 َدلَِفَة، اس   كّلها هو َجبٌَل َصِغرٌي آِخَر ُمز 

  أرَشَدكم إىل اإليامن، وَوفَّقكم إليه َهَداُكم   198/2 1143

آلِّنيَ  198/2 1144 هنَي َعن   الضَّ
 َطريِق اهِلداَيةِ التائِ

 اندفعوا وسريوا  َأفِيُضوا   199/2 1145

ُفوا واندفعوا، واملراد: من َعَرفات إىل ِمنًى  أفاَض الناُس  199/2 1146  ان ََصَ

ِفُروا   199/2 1147 تَغ   واطلبوا املغفرة  َواس 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو  َغُفورٌ  199/2 1148 ثُُر ِمن ُه املَغ   الَِّذي َتك 

تُم َقَضي تُم  200/2 1149 َم   َأمت 

نَاِسَكُكم   200/2 1150  أعامل َحّجُكم، كالوقوف بعرفة وغريه مَّ

 نصيب من اخلري َخالٍَق  200/2 1151

طِنا  آتِنَا  201/2 1152  َأع 

 َحَسنَةً  201/2 1153
ن يا: ما  ق َطيِّب وّنعمة وعافية وتوفيقَحَسنَُة الدُّ نيا ِمن  ِرز  احلوَن ف الدُّ : ما َيط ُلبُُه  ، َيط ُلبُُه الصَّ

َحَسنَُة اآلِخَرةِ

 ِمن  
احِلوَن ف اآلِخَرةِ ْحِن والّرْحة واإلحسان والنّجاةالالصَّ  نَعيِم وِرض الرَّ

   واِصف عنّا َوقِنَا 201/2 1154

 ِعقاَب ناُر َجَهنَّمَ  النَّارِ َعَذاَب  201/2 1155

ٌة من الثواب َنِصيٌب  202/2 1156  ُحصَّ

 َعِملوا َعَمالً حسناً  َكَسبُوا   202/2 1157

َساِب  202/2 1158  َعَلي َها احل ِ
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   إح 
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 102إلى آية  320  يةآمن  البقرةسورة (  32صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُدوَداٍت  203/2 1159 ع  اٍم مَّ  ف أيام قالئل، وهي أيام التِّشيق: احلادي عِّش والثاين عِّش والثالث عِّش من شهر ذي احلجة ِف َأيَّ

ل 203/2 1160 َمني  فخرج من  َتَعجَّ ع، واملُراد: أراد التعجل واكتفى بيَو  َ  الثاين عِّش قبل غروب شمس اليوم  'ِمنى'أرس 

 َفاَل ُعقوَبةَ  َفالَ إِث مَ  203/2 1161

رَ  203/2 1162  حتى يرمي اجلامر ف اليوم الثالث عِّش 'ِمنى'ومن تأخر بأن بات بـ  َوَمن َتأَخَّ

َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ اتَُّقوا اللَّ 203/2 1163            اج 

ونَ  203/2 1164 َِّشُ َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  حُت  ل ِحساِب َبع 
َمعوَن َمَع النّاِس لِ  ُِّت 

كَ  ُيع ِجبَُك  204/2 1165  يرُسُّ

 أَشدُّ الناِس ُخصوَمةً  َألَدُّ اخِلَصامِ  204/2 1166

َرض  أدبر أو  َتَوىلَّ  205/2 1167 َف َأع   وانََصَ

ِسدَ .   جد واجتهد وثابر ف عمله َسَعى  205/2 1168 ِدث االختالل واالضطراب: لِيُف   . لِيُح 

ث  َوهُي لِك 205/2 1169 عَ  احَلر  ر  ف الزَّ
 ويقيض عىل َمنافعه ُيت لِ

َل  205/2 1170 ّية َوالنَّس  رِّ    الولَُد والذُّ

َلتهُ  َأَخَذت هُ  206/2 1171  َْحَ

ةُ  206/2 1172  احَلِميَّة واألنفة والتكِبُّ عن احلق ال ِعزَّ

دٍ  بِاإِلث مِ  206/2 1173 ٍم َوَتَعمُّ ثُِمُه واملَي ِل َعن احَلقِّ بِِعل  ِل َما ُيؤ   فِع 

بُُه َجَهنَّمُ  206/2 1174  وجزاء َعذاباً نار جهنم لَُه ه كافِيَ  َحس 

َم ف املدح كلمة تستخدم َولَبِئ َس  206/2 1175  للذَم ضدٌّ نِع 

  واملضجعالِفراش  امل َِهادُ  206/2 1176

َسهُ  207/2 1177 ي َنف  ِ  يبيعها ببذهلا ف طاعة الل  َيِّش 

 َطَلَب والتاِمس اب تَِغاء  207/2 1178

َضاة الل  207/2 1179  رضاه َمر 

عاَيِة لِِعبادِهِ  ، ورؤوف دافع للسوء  َرُءوٌف  207/2 1180  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكامِل الرِّ

 باملخلوقاِت  بالعباد  207/2 1181

ُخُلوا   208/2 1182 ِر: االن ِضامُم إلي هِ  اد  خوُل ف األَم   الدُّ

ل مِ  208/2 1183  اإلسالم ورشائعه أو األمان والنجاة ، وترك احلروب  السِّ

ةً  208/2 1184  مجيعاً  َكآفَّ

 ال تنقادوا ال َتتَّبُِعوا   208/2 1185

ي طَان  208/2 1186   وساوسه وُطرقه وآثاره وأعامله ُخطُواِت الشَّ

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  208/2 1187  الَعُدوُّ

بنِيٌ  208/2 1188  واِضٌح ظاهر العداوة  مُّ

تُم   209/2 1189  طريق احلق، وأصل الزلل: انحراف القدم عن موضعها، ويقصد به الوقوع ف الذنبملتُم وانحرفتم عن  َزلَل 

 أَتت ُكم َجاءت ُكمُ  209/2 1190

 احُلَجُج الواِضحاُت من القرآن والسنة ال بَيِّنَاُت  209/2 1191

بون  َينظُُرونَ  210/2 1192 ُعون وَيرتقَّ  َيتَوقَّ

 جَييئَُهم   َيأ تِيَُهمُ  210/2 1193

ُم  ناًرا ُظَللٍ  210/2 1194 طََرَت  ت ُهم  ُثمَّ أم  حاَبُة أَظلَّ لٍَّة، والظُّلَُّة: السَّ  مجع ظُّ

  السحاِب  ال َغاَممِ  210/2 1195

رُ  210/2 1196 َم   ُحِسَمت  املسألة َوُفِصَل فيها  َوُقيِضَ األ 

َجعُ  210/2 1197  ُتَعادُ  ُتر 
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 521إلى آية  112  يةآمن  البقرةسورة (  33صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

م   َسل   211/2 1198
لِ تَع   اس 

طَي ناُهم   آَتي نَاُهم  211/2 1199  َأع 

ائِيَل  211/2 1200 َ ائيَل و ،ُيوُسَف النبي  َوُهَو َوالُِد  بُن إِسَحاق َيعُقوبالنبي   هوو َتعنِي َعبَد اللِ  إرِس   كانوا اث نَي  َعَِّشَ ِسب طاً َبنو إرِس 

ِجَزةٍ وَدليلٍ  آَيةٍ  211/2 1201 ةٍ وَعالَمةٍ  ُمع  َ  وِعِب 

 واِضَحةٍ  َبيِّنَةٍ  211/2 1202

ل   211/2 1203  ُيَغريِّ   ُيبَدِّ

َمُة اللِ 211/2 1204 يَِويُّ ِمَن اللِ نِع  ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ  واملراد هنا اإلسالم   اخَلري 

 أَتت هُ  َجاءت هُ  211/2 1205

  العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء ال ِعَقاِب  211/2 1206

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  212/2 1207  ُحسِّ

َخُرونَ  212/2 1208  َوهَي َزؤونَ  َوَيس 

َقُهم   212/2 1209  ف اجلنة فوق الكفاراملراد    َفو 

ُزُق  212/2 1210 ِ  َير   ُيع طي ِمن اخَلري 

 ُيريُد  َيَشاءُ  212/2 1211

ِ ِحَساب 212/2 1212  بال ّناية ملا ُيعطيه، أو بال تقتري وذلك كناية عن سعة فضله بَِغري 

ةً  213/2 1213 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس جَي َمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

َسَل  َفبََعَث  213/2 1214  َفأر 

ينَ  213/2 1215 ِ  َواِعديَن بِثَواِب اللِ ُمبَِّشِّ

 ومعلمني ومبلِّغني وحمّذرين من العقاب َوُمنِذِرينَ  213/2 1216

ُكمَ  213/2 1217 ِصَل  لِيَح   لِيَقيِضَ وَيف 

تََلُفوا   213/2 1218  ف أمر حممد صىل الل عليه وسلم وكتابهاملراد اختلفوا  اخ 

طوهُ  ُأوُتوهُ  213/2 1219  أع 

ُمُ  213/2 1220  أَتت ُهمُ  َجاءَت 

 احُلَجُج الواِضحاُت  ال بَيِّنَاُت  213/2 1221

ياً  213/2 1222  حسدا وظلام َبغ 

 فأرشد إىل اإليامن، وَوفَّق إليه َفَهَدى  213/2 1223

نِهِ  213/2 1224  بمشيئة الل وبأمره  بِإِذ 

اطٍ  213/2 1225  َطريٍق  ِِصَ

تَِقيمٍ  213/2 1226 س   ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  مُّ

ثَُل  214/2 1227 ِص: حالُهُ  مَّ خ   َمثَُل الشَّ

 َظنَن تُم   َحِسب تُم   214/2 1228

ا   214/2 1229 ا   َخَلو   َمَضو 

ت ُهمُ  214/2 1230 سَّ  أَصاَبتهم  مَّ

 كالفقر ل اما يصيب الناس ف األمو ال بَأ َساء  214/2 1231

اء 214/2 1232 َّ  ف أبداّنم  ما يصيب الناس ف األنفس كاألمراض  الرضَّ

ِعُجوا َوُزل ِزلُوا   214/2 1233 طُِرُبوا وُأز   اض 

1234 214/2  ُ ن والتأييد  َنَص  : الَغَلبَة والَعو   النََص 

أَلُوَنَك  215/2 1235 لِموَن ِمن َك  َيس  تَع   َيس 

َوهُ َيب ُذلوَن ِمن ماٍل  ُينِفُقونَ  215/2 1236  وَنح 

1237 215/2  ٍ ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ اليَتاَمى  215/2 1238

رُ  املَساكني 215/2 1239 م  الَفق   الُفَقراء الذيَن أَذهلَُّ

بيلِ  215/2 1240 فيِه لِيَِصَل إىَل َمق َصِدهِ املُسافُِر الَِّذي ال ماَل لَُه  اب ُن السَّ  َيك 
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 921إلى آية  621  يةآمن  البقرةسورة (  34صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ُفِرَض  ُكتَِب  216/2 1241

هٌ  216/2 1242 ُروه غري حُمَبَّب طبعا ُكر   مك 

َرُهوا   216/2 1243  ُتب ِغضوا  َتك 

ِس إلي هِ  حُتِبُّوا   216/2 1244 ِء: ُوّدُه وَمي ُل النَّف   .       . .    حَمَبَُّة الَّشَّ 

 َسيٌِّئ وضارٌّ  رَشٌّ  216/2 1245

َلُمونَ  216/2 1246 ِرُكون  ال َتع  ِرفون وال ُتد   ال َتع 

ر احَلَرام  217/2 1247 ه  م الل القتال فيه. واألشهر احلرم هي رجب وذو  الشَّ  القعدة وذو احلجة واملحرم الشهر الذي حرَّ

ِب عظيم الوزر  َكبرِيٌ  217/2 1248 تك   ُمس 

 وَمن عٌ  َوَصدٌّ  217/2 1249

 املراد دخول اإلسالم َسبِيل اللِ 217/2 1250

رٌ  217/2 1251  َوإنكاٌر وُجحودٌ  َوُكف 

َراُج  217/2 1252  َوإِب َعادُ  َوإِخ 

لِهِ  217/2 1253  وأصحابه النبي حممد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلََّم أهل املسجد احلرام وهم  َأه 

 الِّّشك والكفر بالل تعاىل َوال ِفت نَةُ  217/2 1254

رارِ  ال َيَزالُونَ و 217/2 1255 تِم      َتُدلُّ َعىَل الثَّباِت واالس 

وُكم   217/2 1256 فوُكم   َيُردُّ ِ  ُيَص 

تَطَاُعوا   217/2 1257 نوا وَقِدروا  اس   مَتَكَّ

َتِدد   217/2 1258 ل  َير   َيتََحوَّ

قِّق ثمَرََتا  وفسدت  َبطََلت َحبِطَت   217/2 1259  وَل حُتَ

وامِ  َخالُِدونَ  217/2 1260  باقوَن َعىل الدَّ

 املنورة تركوا أوطاّنم، واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة  َهاَجُروا   218/2 1261

الم  ِف َسبِيل الل 218/2 1262 الِء ديِن اللِ َوهَو االس   إلع 

ُجونَ  218/2 1263  يطمعوَن وبتوقعون وبنتظرون َير 

َة اللِ 218/2 1264 َ َز والنَّعيَم ف اجَلنَّةِ  َرْح    الَفو 

رِ  219/2 1265 م  ِه كل رشاب خامر العقل فسرته وغطى عليه من ِعنٍَب  اخل َ ِ  وَغري 

ُذ املال أو إعطاؤه باملقامرة وهي املغالبات التي فيها عوض من الطرفني القامر وهو هو ملَي رسا 219/2 1266  َأخ 

 املراد: أَضار ومفاسد كثرية ف الدين والدنيا، والعقول واألموال إِث مٌ  219/2 1267

 وفوائد  َوَمنَافِعُ  219/2 1268

 َوَما َين َشأُ َعن ُهام ِمن املَفاِسدِ  َوإِث ُمُهاَم  219/2 1269

ِعِهاَم  219/2 1270  فائدَتام نَّف 

َوهُ  ُينِفُقونَ  219/2 1271  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

وَ  219/2 1272  وال يترضر صاحبه برتكه  ما زاد عن احلاجةما يتيرس أو  ال َعف 

ُرونَ  219/2 1273  عقولكم وتتدبرون تعملون  َتتََفكَّ
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 422إلى آية  202  يةآمن  البقرةسورة (  35صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

م   220/2 1274 الٌَح هلَُّ  عمل ما فيه صالحهم ومنفعتهم  إِص 

طُوُهم   220/2 1275
الِ  تعارشوهم أو تداخلوهم  ُُتَ

َواُنُكم   220/2 1276  االسالم ِّتمعهم بكم أخوة  إِخ 

ِسَد  220/2 1277 ِدث لالختالل واالضطراب واملراد املضيع ألموال اليتامى  امل ُف   املُح 

لِِح  220/2 1278 ِسِن واملراد احلريص عىل أموال اليتامى  امل ُص   املُح 

نَتَُكم   220/2 1279  ضيَّق عليكمو لكّلفكم ما يشّق عليكم ألع 

ِرِه ِصَفٌة للِ  َعِزيزٌ  220/2 1280 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ َلُب ألنَّ  ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ  َحكِيمٌ  220/2 1281 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

 وال تتزّوجوا  َوالَ ُتنكُِحوا   221/2 1282

َكاِت  221/2 1283 ِ  الالت جَي َعلَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  امل ُِّش 

ِمنَّ  221/2 1284  يدخلن ف اإلسالم  ُيؤ 

 َولََعب َدٌة َُم لوَكةٌ  َوألََمةٌ  221/2 1285

ِمنَةٌ  221/2 1286 ؤ  سوِل باالّتباعِ ُمِقّرة  مُّ ِه وُمنقادة للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

َجبَت ُكم   221/2 1287  راقت لكم ورستكم َأع 

ُعون  221/2 1288  ويطلبون املتابعة ََيُثُّوَن  َيد 

ُعو إىل اجلنة 221/2 1289 ِخُل إليها َيد    ََيُثُّ عىل فعل ما ُيد 

ِفَرةِ  221/2 1290 و َوامل َغ  رت  والَعف   السَّ

نِهِ  221/2 1291  بمشيئة الل وبأمره  بِإِذ 

1292 221/2  ُ ُح  َوُيبنَيِّ             َوُيظ ِهُر وُيَوضِّ

ُرونَ  221/2 1293  يتَِّعظون  َيتََذكَّ

صاٍف  امل َِحيضِ  222/2 1294 حُم بِأو  ِرُزُه الرَّ قاٍت حَمدوَدةٍ احليض: وهو َدٌم ُيف  ٍة وف أو   خاصَّ

 َضر أو مكروه أو  قذرٌ  َأًذى 222/2 1295

تَِزلُوا  النَِّساء  222/2 1296  اجتنبوا مجاعهنّ  اع 

 احَلي ضِ  ف املَحيضِ  222/2 1297
ةِ َ  خالَل َفرت 

َرُبوُهنَّ  222/2 1298 وُهنّ  ال َتق   ال ُتبارِشُ

نَ  222/2 1299 تَِسل َن ِمن احَلي ضِ ينقطع الدم  َيط ُهر   وَيغ 

    َفبارِشوُهنَّ وعارِشوُهنَّ  َفأ ُتوُهنَّ  222/2 1300

 أَحلَّ لَُكم الل َأَمَرُكم الل  222/2 1301

ِرينَ  222/2 1302  الذين يبتعدون عن الفواحش واألقذار أو املتطهرين من اجلنابة واحلدث، أو التاركني للذنوب امل ُتَطَهِّ

 زوجاتكم نَِسآُؤُكم   223/2 1303

ٌث لَُكم  223/2 1304  مزرع الذرية ومكان غرس األبناء َحر 

َثُكم   223/2 1305  َفبارِشوا نِساَءُكم  وعارِشوُهنَّ  َفأ ُتوا  َحر 

، َوهَو الُقبُل َأنَّى ِشئتُم   223/2 1306 ، وِف حَمَلِّ اجِلامِع َفَقط  ُتم   َكي َفام أَرد 

موا ألنفسكم   223/2 1307  افعلوا اخلري من أجلها  قِدِّ

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّ 223/2 1308 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

الَُقوهُ  223/2 1309  مواِجهوه للحساب يوم القيامة مُّ

ِمننِيَ  223/2 1310 ِ امل ُؤ  ِعَدُهم  بِثَواِب اللِ  َبِّشِّ  أو 

َعُلوا   224/2 1311 وا   َوالَ َِّت  ُ  َوالَ ُتَصريِّ

َضةً  224/2 1312  اخلري فعل عنوحائال أو حاجزا مانعا  ُعر 

اَمنُِكم   224/2 1313 َي   األي امُن: مَج ُع َيِمنٍي: َحل ٌف وَقَسمٌ  ألِّ

وا   224/2 1314  معاملته تصلوا الرحم، وحتسنوا  َتَِبُّ

 وتستمسكوا بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َوَتتَُّقوا   224/2 1315

لُِحوا   224/2 1316 قاَق  َوُتص   َوُتزيُلوا الشِّ
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 302إلى آية  522  يةآمن  البقرةسورة (  36صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ال يعاقبكم ُيَؤاِخُذُكمُ  الَّ  225/2 1317

اَمنُِكم   225/2 1318  هو أن َيلف عىل الَّشء ُمعتقدا صدقه واألمر بخالفه، أو ما جيري عىل الّلسان ُمّا ال ُيقصد به اليمني اللغو ف َأي 

َفت  واعتََقَدت وقصدت  َكَسبَت قلوُبكم  225/2 1319  أخ 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ  َغُفورٌ  225/2 1320 ثُُر ِمن ُه املَغ   ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ياُن الُعصاةِ  َحلِيمٌ  225/2 1321 ُه َغَضٌب وال ِعص  تَِفزَّ  الذي ال َيس 
ِح واألناةِ ف   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه ، واحَلليُم هو ذو الصَّ

ِهم   226/2 1322
لُوَن ِمن نَِّسآئِ  َيلفون عىل ترك جمامعة زوجاَتم ُيؤ 

                                           توقف  و. أان تِظارُ  َتَربُُّص  226/2 1323

 قبل فوات األشهر األربعة واملراد رجعوا عام حلفوا عليه َرَجعوا  َفآُؤوا  226/2 1324
 عقدوا عزمهم  َعَزُموا   227/2 1325
واِج أو فسخ إل غاُء  الطَّالُق  227/2 1326 ِد الزَّ  َعق 

 َسِميعٌ  227/2 1327
نى ونثبت  له سبحانه صفة   امِء اللِ احُلس  وات الظَّاهرة والباطنة، اخلفيَّة واجلليَّة  ،والسميع من أس  ُع مجيع األص  يسم 

ع أحٍد من  مع  باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحٍة وأنَّ سمع الل ليس كسم   خل ِقهالسَّ

نَى  َعلِيمٌ  227/2 1328 امِء اللِ احُلس  لوقاِت ، والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ

 اللوات ُأل ِغيَت  ُعقوُد َزواِجِهنَّ  املُطَلَّقاُت  228/2 1329

نَ  228/2 1330 بَّص  َن وال يتزوجن من رجل آخر  َيرَتَ  َين تَظِر 

 مدة ثالثة أطهار أو ثالث حيضات َثالََثَة ُقُرَوءٍ  228/2 1331

عاً   ََيِلُّ الَ  228/2 1332  ال ُيباُح رَش 

نَ  228/2 1333 تُم   ُُي فنيَ  َيك 

ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن  َخَلَق  228/2 1334 َجَد َعىل َغري   الَعَدمِ أو 

َحاِمِهنَّ  228/2 1335 ِف األن ثَى َأر   مكاُن اجَلنني ف َجو 

واُجُهنَّ  ُبعولَتُُهنَّ  228/2 1336  أز 

ىَل  َأَحقُّ  228/2 1337  َأو 

ِهنَّ  228/2 1338  بُِمراَجَعتِِهنَّ أو إرجاِعِهنَّ  بَِردِّ

   َرِغبُوا   َأَراُدوا   228/2 1339

الَحاً  228/2 1340 ساناً وتوفيقاً بني الزوجني إِص   إح 

ُروِف  228/2 1341  عىل الوجه املستحسن رشًعا وعرًفا بِامل َع 

 َمن ِزلٌَة زائدةو رتبة َدَرَجةٌ  228/2 1342

ِرِه،  لَعِزيزُ ا 228/2 1343 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس   والَعزيُز ِمن  أس 

امِء اللِ احُلس   احَلكِيمُ  228/2 1344 ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  نَى ُهَو املُح 

َتانِ  229/2 1345  الرجعة مرتان، واحدة بعد األخرى الطالق الذي حتصل به  الطَّالَُق َمرَّ

َساكٌ  229/2 1346  َفإبقاٌء عىل الّزوجة بمراجعتها َفإِم 

ُروٍف  229/2 1347  باملعروف، وحسن العِّشة بعد مراجعتها بَِمع 

يٌح  229/2 1348 ِ  دون أن يراجعها زوجهاأن يدعها حتى متيض عدَتا تطليق ب َترس 

َسانٍ  229/2 1349  معاملتها بأداء حقوقها، وأال يذكرها مطلقها بسوء مع حسن  بِإِح 

 تسرتجعوا َتأ ُخُذوا   229/2 1350

طَي تُموُهنَّ  آَتي تُُموُهنَّ  229/2 1351  َأع 

 يظُنّا  َُيَاَفا 229/2 1352

    أال يلتزما أال ُيقيام 229/2 1353

 أحكاُمُه ورَشائُِعهُ  ُحُدوُد اللِ  229/2 1354

 َفال إث مَ  َفالَ ُجنَاَح  229/2 1355

تََدت   229/2 1356  دفعت املرأة للزوج مقابل طالقها اف 

تَُدوَها 229/2 1357  َفالَ تظلموا وتتجاوزوها  َفالَ َتع 

 املراد هنا الطلقة الثالثة  َطلََّقَها 230/2 1358

عاً  الَ حَتِلُّ  230/2 1359  ال ُتباُح رَش 

اَجَعا  230/2 1360  يعود كل منهام إىل ما كان عليه مع من يصاحبه  َيرَتَ

تََقدا َظنَّا 230/2 1361    اع 

ُحها  ُيبَيِّنَُها  230/2 1362  ُيظ ِهُرها وُيَوضِّ

َلُمونَ  230/2 1363 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 
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 323إلى آية  312  يةآمن  البقرةسورة (  37صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َن َأَجَلُهنَّ  231/2 1364 َتن مدة شاَرف ن وقاَرب َن الوصول النتهاء َفبََلغ   ِعدَّ

ِسُكوُهنَّ  231/2 1365  فراجعوهن  َفأَم 

 ال تبقون عىل الزواج منهن  الَ مُت ِسُكوُهنَّ  231/2 1366

اراً  231/2 1367  الرضر هبن واإليذاء هلن َِضَ

تَُدوا   231/2 1368  ألجل االعتداء عىل حقوقهن لَّتَع 

ِريةً  ُهُزواً  231/2 1369 تِخفاًفاً وُسخ   اس 

َمةِ  231/2 1370 ك  نَّةُ  ال كِتَاِب َواحل ِ آن والسُّ  الُقر 

 َين َصُحكم ويذّكركم بالعواقب َيِعظُُكم 231/2 1371

 ال متنعوهنَّ  َفاَل َتع ُضُلوُهنَّ  232/2 1372

ا   232/2 1373  اتفقوا فيام بينهم عىل ما يرضيهم َتَراَضو 

 ُين َصح  ُيوَعظُ  232/2 1374

َكى 232/2 1375 َلُح  َأز   وأعظم بركة ونفعاَأص 

َلمُ  َوَأط َهرُ  232/2 1376  وأكثر تطهريا من دنس اآلثام  َأن َقى وأس 

هات  َوال َوالَِداُت  233/2 1377  واألمَّ

ِضع نَ  233/2 1378 تِصاُص لَبَِن  ُير  َضاَعُة: ام   األمالرَّ

1379 233/2  ِ لنَي   عاَمني   َحو 

ِمُل  ُيتِمَّ  233/2 1380  ُيك 

لُود له  233/2 1381  األب املَو 

ُقُهنَّ  233/2 1382  َنَفَقتُُهنَّ  ِرز 

َوَُتُنَّ  233/2 1383 س 
َوة  َوكِ س 

 ما ُيل بَس من الثِّيَاب : الكِ

ٌس  233/2 1384 َرض عليها الَ ُتَكلَُّف َنف   ال ُيف 

َعَها 233/2 1385 دها وطاقتها وقدر إمكاّنا ُوس   ُجه 

 ال يلحق الرضر واملكروه واألذى بالوالدة بسبب مولودها  ُتَضآرَّ َوالَِدٌة بَِولَِدَها الَ  233/2 1386

 ذا مات األب إوارث الولد واملراد  من ينتقل إليه مال امليت ال َواِرِث  233/2 1387

 مثل ما جيب عىل الوالد قبل موته من النفقة والكسوة ِمث ُل َذلَِك  233/2 1388

 فِطَاماً قبل انتهاء احلولني  فَِصاالً  233/2 1389

    بِِرَضً من الطرفني  َعن َتَراضٍ  233/2 1390

 تباُدل الرأي  َوَتَشاُورٍ  233/2 1391

 تتخذوا هلم مرضعات من غري أمهاَتم تسرتضعوا أوالَدكم  233/2 1392

ا آَتي تُم  233/2 1393 تُم مَّ تُم لألم حقَّها، وللمرضعة أجرها َسلَّم   َسلَّم 
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 732إلى آية  432  يةآمن  البقرةسورة (  38صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

نَ  234/2 1394  أرواحهم ُتقبَُض  ُيتََوفَّو 

 ويرتكون َوَيَذُرونَ  234/2 1395

نَ  234/2 1396 بَّص  نَ  َيرَتَ  َين تَظِر 

 َفال إث مَ  َفالَ ُجنَاَح  234/2 1397

ُفِسهنّ  234/2 1398  والنكاح التَزيُّن والتعرضاملراد  فيام فعلن ف َأن 

ُروِف  234/2 1399 ع بِامل َع   بام يتوافق مع الِّشَّ 

َفى َعىَل اللِ خافِيٌَة َوهَو َعا َخبرِيٌ  234/2 1400 ياِء َفال َُت  ئِيَّاِت ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش   َِلٌ بِالُكلِّياِت واجُلز 

تُم 235/2 1401 ض  تُم  ولّوحتم وأرشتم َعرَّ  تَصيحدون  ملََّح 

 طلبهن للتزوج هبن النساءِخط بة  235/2 1402

نَنتُم   235/2 1403 َمرتم َأك  َفي تُم وأض   َأخ 

ُكُروَّنُنَّ  235/2 1404 ثوَن َعن ُهنَّ َحديَث اخِلط بَةِ  َستَذ   َستَتََحدَّ

اً  235/2 1405  العدة، أو ال متارسوا الزنى معهنَّ ال تطلبوا منهنَّ أثناء العدة أن يتعّهدن لكم بالزواج منكم بعد انقضاء  ال تواِعُدوُهَن رِسّ

الً َمع روفاً  235/2 1406 ع َقو  نُه بالَعق ل أو بالِّشَّ  َرُف ُحس   كالماً ُيع 

ِزُموا  235/2 1407 َدة النكاح: توثيقُه َوإب راُمه .النِّيَّة العزم : القصد و ال َتع   ُعق 

ةِ  َحتََّى َيب ُلَغ ال كِتَاُب َأَجَلهُ  235/2 1408 ُة الِعدَّ  َحتََّى َتنَقيِض ُمدَّ

َذُروهُ  235/2 1409  َفخاُفوهُ  َفاح 

وُهنُّ  236/2 1410  املراد ما َل ِّتامعوهن ََل  مَتَسُّ

ِرُضوا   236/2 1411 روا َتف   ُتَقدِّ

ًرا  َفِريَضةً  236/2 1412 ًرا ُمَقدَّ  َمه 

 أموالكم أعطوهن ما يتمتعن به من  َوَمتُِّعوُهنَّ  236/2 1413

 املُورِس الذي هو ف سعة من املال امل ُوِسعِ  236/2 1414

 قدر إمكانه وطاقته َقَدُرهُ  236/2 1415

رِتِ  236/2 1416  الفقرُي املَُضيَُّق عليه امل ُق 

ه املُطَلَّقة من مال َمتَاعاً  236/2 1417 تَِحقُّ   ما َتس 

ِسننِيَ  236/2 1418 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ اآلتنَي  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   باِلِفع 

نَ  َيع ُفونَ  237/2 1419  َيتَجاَوز 

َدُة النَِّكاِح  237/2 1420 فه بِيَِدِه ُعق   وهو الويل أو الزوج ف قدرته وَتََصُّ

َرُب  237/2 1421 نى َأق   َأد 

تِناِب َنواهيهِ التَّق َوى:  لِلتَّق َوى  237/2 1422  االتَِّقاُء وَجعُل ِوقاَيٍة ِمن  َعَذاِب اللِ بِاتِّباِع أواِمِرِه واج 

 وال يغب عن تقديركم  َوالَ َتنَسُوا   237/2 1423

َل  237/2 1424  واملراد سابق العِّشة واملودة والرْحة واملعاملة اإلحسان واملعروف  ال َفض 
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 524إلى آية  823  يةآمن  البقرةسورة (  39صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َلَواِت  238/2 1425  َعَلي ها واواَظبَ  َحافِظُوا َعىَل الصَّ

طَى 238/2 1426  املتوسطة، وهي العَص  الُوس 

 خاِضعني ُمطِيعني خاشعني  َقانِتنِيَ  238/2 1427

تُم   239/2 1428 ف ِخف  روٍه اخَلو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ  : ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف 

َلي ِه ، واملراد: أدوا صالة اخلوف ُمشاًة عىل أرجلكم  ِرجاالً  239/2 1429 َّش َعىل ِرج  ب  أي  الذي َيم 
 مجع َراِجل: غرُي الّراكِ

بَاناً  239/2 1430  يصّل الراكب عىل راحلته مجع راكب: غري الراجل ُرك 

 استشعرتم األمان واالطمئنان  َأِمنتُم   239/2 1431

 ويرتكون َوَيَذُرونَ  240/2 1432

، والوصية:  َوِصيَّةً  240/2 1433  ما يرتكه اإلنسان ليعمل به بعد موتهفعليهم وصيًة هلنَّ

تَاعاً  240/2 1434  ما تتمتع به الزوجة من السكن والنفقة بعد وفاة زوجها مَّ

لِ  240/2 1435 و  نة احل َ  السَّ

َراٍج  240/2 1436 َ إِخ   دون إجبار الورثة لألرملة عىل اخلروج َغري 

ُروٍف  240/2 1437 ع   من أمور مباحة ِمن مَّ

 العّدة  أو نفقة خادم، وغري ذلك ُما يستمتع بهما تستمتع به من ثياب وكسوة أو نفقة أو  َمتَاعٌ  241/2 1438

ُروِف  241/2 1439  عىل الوجه املستحسن رشًعا وعرًفا بِامل َع 

 واِجباً  َحّقاً  241/2 1440

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  241/2 1441 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

1442 242/2  ُ ُح ُيظ ِهُر  ُيبنَيِّ  وُيَوضِّ

هِ  آَياتِهِ  242/2 1443  وعالماته  ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

ِقُلونَ  242/2 1444 رونَ  َتع   ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

ِل ف شأن من تستخدم ِعباَرُة  َأََل  َترَ  243/2 1445 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 يتحدث عنهملِ

 من منازهلم  َفّروا  َخَرُجوا  ِمن  دَِياِرِهم   243/2 1446

ِت  243/2 1447 فاً ِمن َحَذَر امل َو   فقد حياَتم َخو 

يَاُهم   243/2 1448  َوَهبَُهم  احَلياةَ  َأح 

لٍ  243/2 1449  زيادةِ إحسانٍ  َفض 

ُكرونَ  243/2 1450 ُكروَن نِع مَ  ال َيش   َوال َيث نوَن َعَلي ِه هِبَا، ة اللال َيذ 

 وَحاِربوا  َوَقاتُِلوا   244/2 1451

 إلعالء دين الل ونَصته وهو االسالم ف سبيل الل 244/2 1452

َلُموا   244/2 1453 ِرُفوا  َواع   واع 

ِرُض الل 245/2 1454  ينفق ماله ف سبيل الل ُيق 

ضاً َحَسناً  245/2 1455 ُم من صدقة أو عمل لوجه الل تعاىل احتسابا به عن طيبة نفسما  َقر   ُيَقدَّ

 َفيَزيَدهُ  َفيَُضاِعَفهُ  245/2 1456

َعافاً  245/2 1457 ثاالً  َأض   أم 

بُِض َوَيب ُسطُ  245/2 1458  يضيّق عىل بعض ويوّسع عىل آخرين َيق 

َجُعونَ  245/2 1459    فيجازيكم عىل أعاملكمُتَعادوَن بعد املوت،  ُتر 
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 824إلى آية  624  يةآمن  البقرةسورة (  40صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِم َساَدَتمأو امعة اجل مل َإلِ ا 246/2 1460 اف القو   أرش 

ِسل   اب َعث   246/2 1461  ار 

لطة عىل   َملِكاً  246/2 1462 ر والسُّ  مجاعةاملَلِك: صاحب األَم 

 أو قاربتم لعلكم هل َعَسي تُم 246/2 1463

 ُفِرَض  ُكتَِب  246/2 1464

نَا 246/2 1465 ِرج  َنا ُأخ   ُأب ِعد 

ُكنُُه النّاُس  دَِياِرَنا  246/2 1466 اُر: املَن ِزُل املَب نِيُّ الذي َيس   الدَّ

ا   246/2 1467 َرُضوا عنه وَجبُنواأَ  َتَولَّو   ع 

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيمٌ  246/2 1468 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ                                   لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

َومُها الظَاملنَُِي: اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن  بِالظَّاملنِِيَ  246/2 1469 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 لِ

 ملك من ملوك بني إرسائيل، حارب جالوت واسرتّد التابوت لبني إرسائيل  طالوت 247/2 1470

 َكي َف أو من أي نَ  َأنَّى 247/2 1471

ىَل  َأَحقُّ  247/2 1472  َأو 

َت  247/2 1473  َوََل  ُيع طَ  َوََل  ُيؤ 

 كثرة ووفرة من مال  َسَعةً  247/2 1474

طََفاهُ  247/2 1475 تاَرهُ  اص   اخ 

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  :َوَزاَدهُ  247/2 1476 ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  ِزياَدُة الَّشَّ 

مِ  247/2 1477 س  ِم َواجل ِ طَة ِف ال ِعل   َسَعة ف العلم وقوة ف اجلسم  َبس 

ِت  247/2 1478  ُيع طِي ُيؤ 

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والواسع: هو الذي وسع رزقه مجيع خلقه  َواِسعٌ  247/2 1479

 َعالَمَة وَدليَل  آَيةَ  248/2 1480

 جيِيئُُكم   َيأ تِيَُكمُ  248/2 1481

ن دوق من خشب يوضع فيه املتاع وغريه التَّاُبوُت  248/2 1482  الذي فيه التوراة  ؛الصَّ

 الَسكِينٌَة: اهُلدوُء والثَّباُت وُطَمأ نينَُة الَقل ِب  َسكِينَةٌ  248/2 1483

 َما َبِقيَ  َوَبِقيَّةٌ  248/2 1484

ت  َتَركَ  248/2 1485  أبقى وخلَّف بعد املو 

ًة وَعالَمةً  آلَيةً  248/2 1486 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

ِمننِيَ  248/2 1487 ؤ  سوِل باالّتباعِ  مُّ ِه وَينقادوَن للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد  ِمنِوَن: الذين ُيِقرِّ  امل ُؤ 
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 252إلى آية  924  يةآمن  البقرةسورة (  41صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 املقدس تخرج هبم منفصال عن بي باجلنودَفَصل َطالُوُت  249/2 1488

نُودِ  249/2 1489 وان بِاجل ُ  اجَلي ش، واألن صار واألع 

 َُم تَِِبُكم   ُمب تَلِيُكم 249/2 1490

ُدود الواِسُع ف األرض جيري فيه املاُء،  بِنََهر 249/2 1491  قيل: هو ّنر بني األردن وفلسطني النهر: األُخ 

هُ ََل   249/2 1492 ب هُ  َيط َعم  َ  ََل  َيِّش 

َف  249/2 1493 رَتَ رَتَف املاَء: أَخَذه بيده  اغ   اغ 

َفُه وَبُعَد َعن هُ  َجاَوَزهُ  249/2 1494  خلَّ

تِطاَعةَ  الَ َطاَقةَ  249/2 1495 َرَة وال اس   ال ُقد 

     َجالُوت: اسم ملك طاٍغ ، وقد رماه داود بحجر فقتله بَِجالُوَت  249/2 1496

الَُقو اللِّ  249/2 1497 ُم مُّ  الذين يوقنون بلقاء الل بعد البعث  َيظُنُّوَن َأّنَّ

َقٍة أو مجاعةٍ  فِئَةٍ  249/2 1498  فِر 

 َقَهَرت  َوَهَزَمت   َغَلبَت   249/2 1499

 ظهروا وانكشفوا  َبَرُزوا   250/2 1500

ا  250/2 1501 ً ِرغ  َعَلي نَا َصِب  ُه َعَلي نَاأنزل ُه  َأف  بِغ   وأس 

دامنا 250/2 1502 نها واجعلها راسخة ف قتال العدو َثبِّت َأق   َمكِّ

َنا 250/2 1503  واجعل الفوز لنا والتمكني وأيِّدنا وأعنّا َوانَُص 

 َفَقَهروهم وغلبوهم  َفَهَزُموُهم  251/2 1504

ِن اللِّ  251/2 1505  بمشيئته وأمره  بِإِذ 

طَاهُ  َوآَتاهُ  251/2 1506  َوَأع 

 السلطة والتمكني امل ُل َك  251/2 1507

َمةَ  251/2 1508 ك   والنبّوة وحسن التَصف والصواب ف القول والفعل َواحل ِ

ُع اللِ النّاَس  251/2 1509  َردُّ أذى َبع ِضِهم  بِبَع ض الّصاحِلنيَ  َدف 

ُض  251/2 1510 تَلَّ  لََّفَسَدِت األَر   نِظَاُمَها الخ 

 حججه وبراهينه أو آيات القرآن املحتوية عىل القصة املذكورة  آَياُت اللِّ 252/2 1511

َرُؤُها  َنت ُلوَها 252/2 1512  نقصها أو َنق 

قِّ  252/2 1513 ِق  بِاحل َ  بِال ِصد 

َسلنِيَ  252/2 1514 َسُل ُهَو َحاِمُل  امل ُر  َسٍل، وامل ُر  يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبَِّشًا أو  َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ مَج ُع ُمر 
َسالَِة اإلهَلِ  الرِّ
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 625إلى آية  253  يةآمن  البقرةسورة (  42صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ل نَا 253/2 1515  َميَّزنا َفضَّ

 صفة الكالم لل عز وجل عىل الوجه الالئق بجاللهخاَطَب، وف هذا إثبات  َكلَّمَ  253/2 1516

 َرَفع الدرجات: إعالء شأن صاحبها  َوَرَفعَ  253/2 1517

 َمناِزَل  َدَرَجاٍت  253/2 1518

طَي نا  َوآَتي نَا  253/2 1519  َوَأع 

 املعجزات الباهرات  ال بَيِّنَاِت  253/2 1520

َناهُ  253/2 1521 د   وآزرناهوقّويناه  َوَأيَّ

المُ  الُقُدسِ  بُِروِح  253/2 1522  جِبيل َعَلي ِه السَّ

تَتََل  253/2 1523 تَتََل ال َقوُم: حارب بعضهم بعضاً  اق   اق 

ُمُ  253/2 1524  أَتت ُهمُ  َجاءَت 

 احُلَجُج الواِضحاُت  ال بَيِّنَاُت  253/2 1525

تََلُفوا   253/2 1526  الل عليه وسلم وكتابهاختلفوا ف أمر حممد صىل  اخ 

َعُل  253/2 1527  َيشاءُ ما  َيع َمل ُيِريُد ما َيف 

َوهُ  َأنِفُقوا   254/2 1528  اب ُذلوا املاَل َوَنح 

نَاُكم  254/2 1529 لِ  َرَزق  ِ والَفض  طَي ناُكم  ِمن اخَلري   أع 

مٌ  254/2 1530  املراد يوم القيامة  َيو 

 وسيلة فيه لتحقيق منفعة ال  ال بيع فيه 254/2 1531

 ومودةَوالَ َصداَقٌة خالَِصٌة  َوالَ ُخلَّةٌ  254/2 1532

 الَشَفاَعُة: َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَِة، واملراد: وال شفاعة شافع يملك ُتفيف العذاب عنكم َشَفاَعةٌ  254/2 1533

 املُن كِروَن لُِوُجودِ اللِ ال َكافُِرونَ  254/2 1534

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن حدود الل الظَّاملُِونَ  254/2 1535

يُّ  255/2 1536 نى  احل َ امِء اللِ احُلس  صوفاً، واحَليُّ من أس   َمو 
جودًا وبِاحَلياةِ  هو الذي َل َيَزل  َمو 

نى هو الدائم الذي ال يتغرّي وهو القائم بتدبري أمور اخلالئق،  ال َقيُّومُ  255/2 1537 امِء اللِ احُلس   وال َقيُّوم من أس 

 نعاس وَغفوة خفيفة تسبق النوم  ِسنَةٌ  255/2 1538

مٌ  255/2 1539 قود، وهي فرتة راحة للبدن والعقل َنو  م: الرُّ  النَّو 

َفعُ  255/2 1540 يِّئَةِ  َيش   َيط ُلب  التَّجاُوَز َعن السَّ

نِهِ  255/2 1541  وبأمره بمشيئة الل  بِإِذ 

 ال يطَّلِعونَ  ال َُيِيطُونَ  255/2 1542

َعب وأحاط َوِسعَ  255/2 1543  استَو 

ِسيُّهُ  255/2 1544 ِِسّ الل: َملوق عظيم فوق السامء السابعة غري العرش ُكر   والل أعلم  ُكر 

 ال َيث ُقل عليه وال جُي ِهده  ال َيئُوُدهُ  255/2 1545

ظُُهاَم  255/2 1546  رعايتهام والقيام بشؤوّنام  ِحف 

نى  ال َعِّلُّ  255/2 1547 امِء اللِ احُلس   هو الذي يعلو عىل خلقه بقهره وقدرته والعالء: الّرفعة، والعّّل من أس 

نى هو عظيم الشأن املنّزه عن صفات األجسام فالل أعظم قدرًا من كل عظيم، والعظيم من  ال َعظِيمُ  255/2 1548 امِء اللِ احُلس   أس 

َراهَ  256/2 1549 غامَ  الَ إِك  باَر وال إر   ال إج 

ينِ  256/2 1550  الدخول ف االسالم  املراد الدِّ

1551 256/2  َ  َظَهَر َواتََّضَح  تَّبنَيَّ

ُد  256/2 1552 ش   اهلدى واإليامن الرُّ

الل والكفر ال َغيِّ  256/2 1553  الضَّ

 كّل ما ُعبَِد من ُدوِن الل وهو راضٍ  الطَّاُغوُت  256/2 1554

َسُك به  الُعرَوُة الُوثقى  256/2 1555 تَم  َوة: ما ُيس   املراد العقيدة الثابتة والُعر 

   ال انقطاع وال زوال ال ان ِفَصام 256/2 1556
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 259إلى آية  725  يةآمن  البقرةسورة (  43صفحة )

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

 عنيوموظهري   نصري َويِلُّ  257/2 1557

م ُُي ِرُجُهم  257/2 1558 هُلُ  َُيَوِّ

ُك وظلامت الكفر  الظُُّلاَمِت  257/2 1559 ُل َوالِّشِّ   املُراُد اجَله 

 اهِلداَية النُُّورِ  257/2 1560

ُل نار جهنم أصحاُب النّارِ  257/2 1561  أه 

وامِ  َخالُِدونَ  257/2 1562  باقوَن َعىل الدَّ

ِل ف شأن من يتحدث عنهمتستخدم ِعباَرُة  َأََل  َترَ  258/2 1563 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 لِ

ِر ربه واملراد نمرود بن وخاصمه الذي نازعه احلجة  الَِّذي َحاجَّ إبراهيَم   258/2 1564  كنعان وهو أول ملك ِّتِب ف األرض ف َأم 

طاهُ  آَتاهُ  258/2 1565  َأع 

ر  امل ُل َك  258/2 1566  السلطة والتمكنيواألَم 

يِـي 258/2 1567  أَهُب احَلياَة بأن أستبقي َمن أردت استبقاءه حيّاً  ُأح 

ُلب احلياة بأن أقتل َمن أردُت َقت َله َوُأِميُت  258/2 1568  وَأس 

 جَيِيءُ  َيأ ِت  258/2 1569

ِق  258/2 1570 ِ سِ  امل َِّش  م   جهة الِّشق أو ِجَهِة ُطلوِع الشَّ

ِرِب  258/2 1571  جهة الغرب أو جهة غروب الشمس امل َغ 

 هُبَِت: ُدِهَش وُغلِب وحترّي وانقطعت ُحّجته َفبُِهَت  258/2 1572

 إليهال يرشد إىل اإليامن وال يوفق  ال هَي ِدي  258/2 1573

َومُها  الظَّاملنِِيَ  258/2 1574 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

ر َخاِوَيةٌ  259/2 1575  خالية من أهلها وسكاّنا ةمهجور مهّدمة ةُمدمَّ

 سقوفها ُعُروِشَها 259/2 1576

ياُء  َبَعثَهُ  259/2 1577 ِت البَع ُث: اإلح  َد املَو   َبع 

 بقيت ميتاً كم  لَبِث َت كم  259/2 1578

ل  َفانظُر   259/2 1579  فشاهد وَفّكر  وتأمَّ

ِسد   َل يتسنَّه   259/2 1580  َل َيتََغريَّ  أو َيف 

ًة وداللة ظاهرة عىل قدرة الل عىل البعث بعد املوت  آَيةً  259/2 1581 َ ِجَزًة وِعِب   ُمع 

َفع بعضها عىل بعض، ونصل بعضها ببعض ُننِشُزَها  259/2 1582  نقوم برتكيب أجزائَها وتأليفها فنَر 

ُسوَها 259/2 1583  نَغطّيها  َنك 

1584 259/2  َ  َظَهَر َواتََّضَح ِعياًنا  َتبنَيَّ
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  642إلى آية  260  يةآمن  البقرةسورة (  44صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 اجعلني أرى بالعني  َأِريِن  260/2 1585

ض وأزداد يقينًا عىل يقيني لِّيَط َمئِنَّ َقل بِي  260/2 1586 ُكَن وَير   لِيَس 

 فامسك َفُخذ   260/2 1587

ُهنَّ إليك   260/2 1588  اضممهن إليك واذبحهن وقطعهن ُِص 

ءاً  260/2 1589  قِطَعةً  ُجز 

ُعُهنَّ  260/2 1590 ُهنَّ  اد 
 نادِ

ياً  260/2 1591 ًا رَسيعاً  َسع        َسري 

َوهُ  ُينِفُقونَ  261/2 1592  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

م   261/2 1593 َواهَلُ  أو  َحيَوانٍ  َأم 
تََلُك ِمن  َمتاٍع أو  َعقاٍر أو  ُنقودٍ واُل: َما ُيم   األم 

 االسالمإلعالء دين الل ونَصته وهو  ف سبيل الل 261/2 1594

ن بُلِ  َحبَّةٍ  261/2 1595 ها ُِمّا َيكوُن ف السُّ ِ ُم ِجن ٍس للِحن طَِة وَغري  : اس   احَلبُّ

ُن فيِه احَلبُّ  ُسن بُلة 261/2 1596 ٌء ِف النَّباِت َيتََكوَّ  ُجز 

 َيزيُد  ُيَضاِعُف  261/2 1597

 ال ُيل ِحقونَ  الَ ُيت بُِعونَ  262/2 1598

 ظهارا لهإعّدا لإلحسان و َمنّاً  262/2 1599

 نفاق يشعره بالتفضل عليه إلتطاوال وتفاخرا با َأًذى 262/2 1600

ُرُهم   262/2 1601  جزاُءهم للعمل وِعَوضهم عنه َأج 

ٌف  262/2 1602 روٍه  َخو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

َزُنوَن: ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ عىل َشء فاَتم ف هذه الدنيا َزُنونَ َي   262/2 1603        ال ََي 

ٌل  263/2 1604 ُروٌف  َقو  ع   قوٌل مجيل مَّ

ِفَرةٌ  263/2 1605 وٌ  َوَمغ  ٌ وَعف   َوِسرت 

َمُل  ما ُيعطَى عىل وجه الُقرَبى لل َصَدَقةٍ  263/2 1606 َكاَة  َوَيش  عِ الزَّ  َوَصَدَقَة التَّطَوُّ

 َيت لوها َيت بَُعَها  263/2 1607

 إساءة وَضرٌ  َأًذى 263/2 1608

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه  َغنِيٌّ  263/2 1609

ياُن الُعصاةِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه ،  َحلِيمٌ  263/2 1610 ُه َغَضٌب وال ِعص  تَِفزَّ  الذي ال َيس 
ِح واألناةِ ف   واحَلليُم هو ذو الصَّ

 ال ُتَضيُِّعوا َثواهَبَا الَ ُتب طُِلوا  َصَدَقاتُِكم 264/2 1611

 بتِع داد النَِّعم للتَّبَاِهي بِامل َنِّ  264/2 1612

 َيب ذل من ماٍل ونحوه ُينِفُق  264/2 1613

 ُمراءة هلم وُسمعة ال لوجهه تعاىل  ِرَئاء النَّاسِ  264/2 1614

َوانٍ  264/2 1615 َلس  َصف   َحَجٍر أم 

 َفنََزَل بِهِ  َفأََصاَبهُ  264/2 1616

 َمطَر غزير  َوابٌِل  264/2 1617

َكهُ  264/2 1618  َفأبقاُه وخالّهُ  َفرَتَ

 عليه من نبات وال غريه احلجر الصلد: الصلب الذي ال َشء  َصل داً  264/2 1619

 أنفقوا  َكَسبُوا   264/2 1620
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 692إلى آية  265  يةآمن  البقرةسورة (  45صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َطَلَب والتاِمس اب تَِغاء  265/2 1621

َضاة الل  265/2 1622  رضاه َمر 

 اإِلنفاقتصديقاً ويقيناً بثواب  َتث بِيتًاً  265/2 1623

َوةٍ  َجنَّةٍ  265/2 1624 ب َوة: ما ارتفع وعال من األرض بَِرب   واملراد بستان مرتفع  الرَّ

طَت   َفآَتت   265/2 1625  َفأَع 

 ثمرها الذي ُيؤكل ُأُكَلَها 265/2 1626

: املَطَر اخَلِفيف )الرذاذ(  َفطَلٌّ  265/2 1627  الطَلٌّ

بُّ ويتمنّى  َأَيَودُّ  266/2 1628
 َأَُيِ

ِري 266/2 1629 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

ي ُخوخة  ال كَِِبُ  266/2 1630  الشَّ

ٌة ُضَعَفاء  266/2 1631 يَّ  املُراد أوالد ِصغار ُذرِّ

َصارٌ  266/2 1632  ريح شديدة إِع 

َقت   266/2 1633 رَتَ َرَقت ها النّار َوَهَلَكت   َفاح   أح 

1634 266/2  ُ ُح  ُيبنَيِّ  ُيظ ِهُر وُيَوضِّ

الئِل والِعَِب والَعالَمات واآليات القرآنية اآلَياِت  266/2 1635  املُع ِجَزات والدَّ

ُرونَ  266/2 1636  تعملون عقولكم وتتدبرون  َتتََفكَّ

َب احَلالَل  َطيِّبَاِت ما َكَسب تُم   267/2 1637  الَكس 

نَا 267/2 1638 َرج   وأظهرناأنبتنا  َأخ 

ُموا   267/2 1639  أي  وال تعمدوا، وال َتق ُصُدوا  َوالَ َتيَمَّ

بِيَث  267/2 1640  الرديء غري اجليد اخل َ

 ال توافقون عىل أخذه  لستم بِآِخِذيهِ  267/2 1641

 حُتطّوا من َثَمنِه لرداَءته  ُتغ ِمُضوا فيه 267/2 1642

ي طَاُن  268/2 1643  ُين ِذركم وُيوفكم  َيِعُدُكمُ الشَّ

رَ  268/2 1644  الَعَوُز واحَلاَجة ال َفق 

َشاءُ  268/2 1645 َعال الَفح  نِيُع من األَف   الَقبِيُح الشَّ

 يبِّشكم َيِعُدُكم  َواللَُّ 268/2 1646

َمةَ  269/2 1647 ك  ِل والِفع لِ  احل ِ واَب ف الَقو  ِف والصَّ َن التَََّصُّ  ُحس 

اً  269/2 1648 ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

رُ  269/2 1649 كَّ  َيتَِّعُظ ويتََدبَّرُ  َيذَّ

لُوا  األَل بَاِب  269/2 1650 َحاب ُأو   الُعقوِل السليمة النرّية  أص 
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  427إلى آية  027  يةآمن  البقرةسورة (  46صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُتم 270/2 1651  من صدقة أو عبادة  أوجبتم عىل أنفسكم َنَذر 

َلُمهُ  270/2 1652 ِركه َيع  ِرفه وُيد   َيع 

َومُها  لِلظَّاملنِِيَ  270/2 1653 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

وانٍ  َأنَصارٍ  270/2 1654  أع 

 ُتظ ِهُروا   ُتب ُدوا   271/2 1655

ُل ُيِفيد املَدح   َفنِِعامَّ  271/2 1656  نِعاّم: أصلها نعم ما، ونِع م: فِع 

ُفوَها 271/2 1657 تُُموُها ُُت  وُها وَتك  رُتُ  َتس 

رُ  271/2 1658 ها والتَجاُوُز َعن ها وعدم املُعاَقبَِة َعَلي ها َوُيَكفِّ رُت  ِفرُي الَسيِّئاِت: س   َتك 

نالسيئة َسيِّئَاتُِكم   271/2 1659  ب واخلطيئة أو العمل القبيح  أو الشائن: الذُّ

 اهتداؤهم  ُهَداُهم   272/2 1660

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي ِدي 272/2 1661  .    ُير 

ُه اللِ  272/2 1662  َوج 
  املخلوق صفاته ، نؤمن بأن لل وجها ال كوجهملراد بالوجه وجه الل عز وجل احلقيقي الذي هو صفة من  ا

 واملُراد ابتغاء الثواب من الل

 يؤدَّ لكم ثوابه وافياً  ُيَوفَّ إِليكم 272/2 1663

 ال ينقص ثواب أعاملكم  ال تظلمون  272/2 1664

وا ف سبيل الل  273/2 1665 َِصُ  حبسهم اجلهاد عن السعي لكسب الرزق  ُأح 

ًبا ف األرض 273/2 1666  ذهاباً وسريًا فيها طلباً للرزِق  ََض 

 َيظُنُُّهمُ  ََي َسبُُهمُ  273/2 1667

اِهُل  273/2 1668 ِرُفهم  اجل َ  الذي ال َيع 

ِف  273/2 1669 َدَقة الرتك أو  التََّعفُّ ه عن طلب الصَّ  التَّنَزُّ

ِرُفُهم  273/2 1670  متيّزهم  َتع 

 بعالمتهم وآثارهموهبيأَتم  بِِسياَمُهم   273/2 1671

أَلُوَن الناس  273/2 1672  ال يطلبون معروفهم  ال َيس 

 ا ف السؤالإحلاح إحلاًفا 273/2 1673

َوهُ  ُينِفُقونَ  274/2 1674  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

اً  274/2 1675  َوبالكِت امنِ  ةَخِفي رِسّ

 بصورة ظاهرة واضحة َوَعالَنِيَةً  274/2 1676

ُرُهم   274/2 1677  جزاُءهم للعمل وِعَوضهم عنه َأج 

ٌف  274/2 1678 روٍه  َخو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

َزُنوَن: ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  َزُنونَ َي   274/2 1679  ال ََي 
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 281إلى آية  527  يةآمن  البقرةسورة (  47صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ال يقومون ف اآلخرة من قبورهماملراد ال ينهضون و الَ َيُقوُمونَ  275/2 1680

َبا 275/2 1681  كل زيادة مِّشوطة خالية عن عوض ألحد املتعاقدين  الرِّ

 يَصعه ويرضب به األرض  َيتََخبَّطُه الشيطان  275/2 1682

 اجُلنون  امل َسِّ  275/2 1683

ِعظَةٌ  275/2 1684  َنصيحة وتذكري بالعواقب َمو 

 فاستجاب للنهى َفانتََهىَ  275/2 1685

با َقب َل التَّحريمِ  هأَخَذ  سبق أي  ما َسَلَف ما  275/2 1686  ِمَن الرِّ

ُرهُ  275/2 1687  املسألة أو القضيةاألمر : الشأن أو  َوَأم 

 َرَجَع إىل الربا َعادَ  275/2 1688

َحُق  276/2 1689  ويذهب بركتهاملاَل  أو ينقص  هُي لُِك  َيم 

يِب الصدقات 276/2 1690  ويبارك فيها  ينميها ويكثرها ُير 

ارٍ  276/2 1691 ِر ُمَِصٍّ عىل كفره  َكفَّ  شديِد الُكف 

دٍ َكثرِي  َأثِيمٍ  276/2 1692 ٍم َوَتَعمُّ  اإلث ِم، واإِلث ُم ُهَو املَي ُل َعن احَلقِّ بِِعل 

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا   277/2 1693 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

اِت  277/2 1694 احِلَ ةِ  الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

الَةَ  277/2 1695  َأّدوها كاِملًة ف أوقاَِتا املَِّشوعةِ  َأقاُموا  الصَّ

َكاةَ  277/2 1696 عي  أخرجوها َوآَتُوا الزَّ تِها الِّشَّ  ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا ف َوق 

تِثاِل أواِمِرِه،  اتَُّقوا اللَّ 278/2 1697 َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام  تِناِب نواهيهِ اج   واج 

 واتركوا  َوَذُروا   278/2 1698

 َفُضَل وبقي لكم من زيادة عىل رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل حتريم الربا َبِقيَ  278/2 1699

َعُلوا   279/2 1700  َل ترتدعوا عام ّناكم الل عنه َلَّ  َتف 

ٍب  279/2 1701  وأيِقنوا وقوعها فانتظروا  َفأ َذُنوا  بَِحر 

َبا  ُتب تُم   279/2 1702 تُم  َعن املَعايص وَعن الرِّ  َرَجع 

َوالُِكم 279/2 1703  األموال  دون زيادةل وأص ُرؤوُس َأم 

 ال َتظ لمون أحًدا بأخذ ما زاد عىل رؤوس أموالكم الَ َتظ لُِمونَ  279/2 1704

 بنقص ما أقرضتم وال يظلمكم أحد  َوالَ ُتظ َلُمونَ  279/2 1705

ةٍ  280/2 1706 َ ي نِ  ُذو ُعرس  ٍز عن الوفاِء بالدَّ  ذو ضيق َمايِلٍّ َوَعج 

هاٌل وتأخريٌ  َفنَظَِرةٌ  280/2 1707  َفإم 

ةٍ  280/2 1708  مقدرة عىل السدادسعة و َمي رَسَ

ماً  281/2 1709  املراد يوم القيامة  َيو 

َجُعونَ  281/2 1710  ُتَعادونَ  ُتر 

َزى جزاًء وافياً كامالً  ُتَوّفَّ  281/2 1711  ُِّت 

 عملت عمال سواء كان حسنا أو سيئ َكَسبَت   281/2 1712
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  282 يةآ البقرةسورة (  48صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ي نِ  َتَداَين تُم   282/2 1713  َعاَمَل بعضكم بعضا بالدَّ

َفُع فيِه لِصاِحبِهِ  بَِدي نٍ  282/2 1714 ي ُن: القرض َولَُه أَجٌل ُيد   الدَّ

ءِ  َأَجلٍ  282/2 1715 دٍ لِلَّشَّ  ٍت حُمَدَّ  َوق 

ى 282/2 1716 َسمًّ د مُّ  ُمَعنيَّ حُمَدَّ

تُبُوهُ  282/2 1717 ُلوه  َفاك   َفَسجِّ

لِ  282/2 1718  ُمتجنِّبًا للظُّلم  بالَعَدالة واإلنصاف بِال َعد 

تَنِع   َوالَ َيأ َب  282/2 1719  وال َيم 

تَُب  282/2 1720 نَ  َيك  َل وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

لِلِ  282/2 1721 خُص الكِتَاَب: و وليمل وليقرّ  َول يُم   قاله وَأماله فُكتِب بمعنى أملَّ الشَّ

قُّ  282/2 1722 ِ وكاَن َحّقاً لَهُ  احل َ ل َغري 
 ما َوَجَب لِ

 وليستمسك بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َول يَتَِّق الل 282/2 1723

 ال ُينِقص  من احلّق الذي عليه الَ َيب َخس  ِمن هُ  282/2 1724

قُّ  282/2 1725  املدينهو  الَِّذي َعَلي ِه احل َ

واب أو حمجوًرا عليه  َسِفيهاً  282/2 1726     لتبذيره وإرسافهَسيِّئ التَصف، جاهالً ف الصَّ

ِة َكأَن يكون صغرًيا أو  َضِعيفاً  282/2 1727 حَّ  أو  الصِّ
ةِ  أْحق ذاِهَب الُقوَّ

تَطِيعُ  282/2 1728 ِدرُ  ال َيس   ال َيق 

 يمّل ويقّر بنفسه ُيِملَّ  282/2 1729

ِره  َولِيُّهُ  282/2 1730  َوِصيُُّه وَمن  َيقوُم بأَم 

َهدوا  استشِهُدوا  282/2 1731  اطلبوا ُشهودًا لِيَش 

نَ  282/2 1732 َضو   ُتتارون  َتر 

 َتن َسى َتِضلَّ  282/2 1733

رَ  282/2 1734  تبعثها عىل الذكر واالستحضار َفتَُذكِّ

 ُطلِبُوا ليشهدوا  ُدُعوا   282/2 1735

أَُموا 282/2 1736 روا  ال تس   ال مَتَلُّوا، أو َتتََضجَّ

 وقته املحدد َجلِهِ أ 282/2 1737

َسطُ  282/2 1738 الً أَ  َأق   كثَر َعد 

 َوَأعدُل وَأضبَطُ وأثبت وأعون  َوَأق ومُ  282/2 1739

َنى 282/2 1740 َرَب  َوَأد   َوأق 

َتاُبوا   282/2 1741 ين وقدره وأجله َأالَّ َتر  وا ف جنس الدَّ  أالّ َتُشكُّ

ة  282/2 1742  موجودة ف جملس التعامل ِِّتاَرة َحاَِضَ

 تتداولوّنا وتتعاطوّنا  ُتِديُروَّنَا 282/2 1743

تُم   282/2 1744 ُتم البَي عَ  َتبَاَيع   َتبَاَدلتُم  وَعَقد 

 ال جيوز اإلَضار   ُيَضآرَّ الَ  282/2 1745

يان واخُلروٌج عن حدود الِّشع ُفُسوٌق  282/2 1746  الُفُسوق: الِعص 
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 286إلى آية  283  يةآمن  البقرةسورة (  49صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 عارفاً لِلكتابة َكاتِباً  283/2 1747

ُن: ما وضع عندك ليَنُوَب َمنَاَب ما ُأِخَذ منك و ِرهان: مجع رهن َفِرَهانٌ  283/2 1748 ه   الرَّ

بُوَضةٌ  283/2 1749 ق   حلقِّه إىل أن يردَّ املديُن ما عليه من دينمسلمة إىل صاحب احلق ضامًنا  مَّ

 وثق وأحسَّ باألمان واالطمئنان  َأِمنَ  283/2 1750

يَُؤدِّ  283/2 1751  فليوصل َفل 

مُتِنَ  283/2 1752 ي نَ  اؤ  طَِي الدَّ  ُوثَِق به، واملُراُد الذي ُأع 

َن الذي َعَلي هِ احلق الذي جيب حفظه وأداؤه،  َأَماَنتَهُ  283/2 1753 ي   واملراد: الدَّ

 ولرياقب الل فال ُيون صاحبه  َول يَتَِّق الل 283/2 1754

تُُموا   283/2 1755  وال ُت فوا َوالَ َتك 

َهاَدةَ  283/2 1756  .                                                                            قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصرية أو بَص الشَّ

دٍ  آثِمٌ  283/2 1757  مرتكٌب لإلثم أي الذنب الذي يستحق العقوبة، ألنَّ اإِلثم ميٌل عن احلق بعلٍم وتعمُّ

 ُتظ ِهُروا   ُتب ُدوا   284/2 1758

 وقلوبكم ضامئركم  َأنُفِسُكم   284/2 1759

ُفوهُ  284/2 1760 تُُموهُ  ُُت  وُه وَتك  رُتُ  َتس 

 َعَلي َها  َُيَاِسب ُكم 284/2 1761
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   احِلَساُب: املُحاَسبَُة، وهَي إح 

ِفرُ  284/2 1762 رُت وَيع فو  َفيَغ   َفيَس 

ُب  284/2 1763 ل َوُيَعذِّ  وُيعاَقب وُينَكِّ

َق وأيقن  آَمنَ  285/2 1764  َصدَّ

 أوحيَ  ُأنِزَل  285/2 1765

 الكتب الساموية َوُكتُبِهِ  285/2 1766

َ َأَحٍد   285/2 1767 ق َبني   ال نؤمن ببعضهم وننكر بعضهم، بل نؤمن هبم مجيًعا ال ُنَفرِّ

نَا  285/2 1768 نا َعن  َطريِق اال َسِمع  نا، أو  َعَرف  تاِمِع  َعلِم       بِاألُُذنِ س 

نَا 285/2 1769 نا وأذَعنّا وامتَثَل نا  َوَأَطع   َوَخَضع 

َراَنَك  285/2 1770 َوكَ  ُغف  ألَُك ِسرتَك وَعف   نس 

جوعُ  امل َِصريُ  285/2 1771 ِجُع أو  الرُّ  املَر 

ساً  286/2 1772 لها وال يل ِزمها  الَ ُيَكلُِّف اللُّ َنف   ال َُيَمِّ

َعَها 286/2 1773 دها وطاقتها وما تقدر عليه  ُوس   ُجه 

 َعِمَلت  من األعامل احلسنة  َكَسبَت   286/2 1774

تََسبَت   286/2 1775  َعِمَلت  من األعامل السيئة  اك 

َنا 286/2 1776  ال تعاقبنا  الَ ُتَؤاِخذ 

 ال ِّتعلنا نحمل ال حتمل 286/2 1777

اً  286/2 1778  واملراد التكاليف الّشاّقة عبئاً ثقيالً  إِِص 

ل نا 286/2 1779 مِّ َلهُ  ال حُتَ  ال ُتَكلِّفنا َْح 

تِطاَعةَ  الَ َطاَقةَ  286/2 1780 َرَة وال اس   ال ُقد 

ُف  286/2 1781  وَِّتاَوز   َواع 

الََنا 286/2 1782  املالك رّبنا  َمو 
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 9إلى آية  1 يةآمن   آل عمرانسورة (  50صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  اآلية رقم  م

جاِز الُقرآنِ  اَل 1/3 1783 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

يُّ  2/3 1784 صوفاً، الدائم احلياة  احل َ  َمو 
جودًا وبِاحَلياةِ نى الذي َل َيَزل  َمو  امِء اللِ احُلس   واحَليُّ من أس 

نى القيام اهو الدائم  ال َقيُّومُ  2/3 1785 امِء اللِ احُلس                              لذي ال يتغرّي وهو القائم بتدبري أمور اخلالئق، وال َقيُّوم من أس 

َل  3/3 1786  ُعُلوٍّ واإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن    أنَزَل عن طريق الوحي َنزَّ

آن  ال كِتَاَب  3/3 1787  الُقر 

قِّ  3/3 1788  احلق هو األمر الثابت الذي ال يعرتيه شك بِاحل َ

هِ  3/3 1789 َ َيَدي  قاً ملَِّا َبني  ِق ما قبله من الكتب الساموية ُمَصدِّ دًا لِِصد   ُمَؤكِّ

َراةَ  3/3 1790 ُل َعىَل موَسى  التَّو  المُ كِتاُب اللِ املُنَزَّ  َعَلي ِه السَّ

المُ  اإِلن ِجيُل و 3/3 1791 َيَم َعَلي ِه السَّ ُل َعىَل عيَسى اب ِن َمر   كِتاُب اللِ املُنَزَّ

 وإرشاد واستقامة هداية ُهًدى  4/3 1792

َقانَ  4/3 1793  احلق والباطل واملراد: القرآنو اهلدى والضالل، بني الفارق ال ُفر 

 عقاب ملن عصاه ذو  انتَِقامٍ ُذو  4/3 1794

تَرِتُ  الَ َُي َفى  5/3 1795  الَ َيغيُب والَ َيس 

ُرُكم   6/3 1796 َمةً ُيلقكم و ُيَصوِّ  جَيعُل لُكم ُصَورًا جُمَسَّ

َحامِ  6/3 1797 َر  ِف األن ثَى األ   مكاُن اجَلنني ف َجو 

 املعنى بعيدة من االحتاملأحكَِمت  عبارَتا، فصارت واضحة  حمُّ َكاَمٌت  7/3 1798

 والكتاب القرآن أصله ُيرّد إليها غريها ُأمُّ الكتاب 7/3 1799

 ف التالوة  َمتلفات ف املعنى متشاهبات  أو حُم تمالُت التأويلِ  ُمتََشاهِبَاٌت  7/3 1800

ُغ: االن ِحراُف واملَي ُل  َزي غٌ  7/3 1801 ي   عن احلق  الزَّ

 َفيَن قادونَ  َفيَتَّبُِعونَ  7/3 1802

 مَتاَثَل  َتَشاَبهَ  7/3 1803

 َطَلَب  اب تَِغاء  7/3 1804

 ِصف الناس عن الدين احلق  ال ِفت نَةِ  7/3 1805

 َتفسرِيه بام ُيوافِق َأهواءهم  َتأ ِويلِهِ  7/3 1806

اِسُخونَ  7/3 1807  والثابتون املتمكنون  َوالرَّ

رُ  7/3 1808 كَّ  َيتَِّعُظ ويتََدبَّرُ  َيذَّ

َل بَاِب  ُأولُو 7/3 1809 حاَب  األ   الُعقوِل السليمة النرّية  أص 

 ال ِّتعلها تنحرف عن احلق واهُلَدى ال ُتِزغ  ُقُلوَبنا 8/3 1810

تَنَا 8/3 1811  أرشدتنا إىل اإليامن، وَوفَّقتنا إليه  َهَدي 

 وامنح وَأنِعم  َوَهب   8/3 1812

 ِمن  ِعن ِدكَ  ِمن لَُّدنَك  8/3 1813

َةً  8/3 1814 ساناً وِهداَيةً  َرْح   إح 

اُب  8/3 1815 نى طلب للثوابهو الذي جيود بالعطاء من غري  ال َوهَّ امِء اللِ احُلس   ، والوهاب من أس 

 حاِشُدُهم  لِل ِحساِب  َجاِمُع النَّاسِ  9/3 1816

 ال َشكَّ  ال َري َب  9/3 1817

لُِف امل ِيَعادَ  9/3 1818 ِعِد: َنق ُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  ُُي  الُف املَو   إخ 
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 51إلى آية  10 يةآمن   آل عمرانسورة (  51صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

نِيَ  10/3 1819  لن تكفَي ولن تنفعَ  لن ُتغ 

 ما ُتوَقد به َوُقود 10/3 1820

 نار اآلِخَرةِ َوهَي ناُر َجَهنَّمَ  النّار  10/3 1821

نَ  11/3 1822 َعو   كُسنَّتهم أو  َكعاَدَِتِم   َكَدأ ِب آِل فِر 

نَ  11/3 1823 َعو  وانِهِ  آِل فِر   أت باِعِه وأع 

ُبوا بآياتِنا  11/3 1824  َأنَكُروها  َكذَّ

 فأهلكهم  َفأََخَذُهمُ  11/3 1825

ُم ِمَن الِفع لِ  بُِذُنوهِبِم   11/3 1826       الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

 العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء ال ِعَقاِب  11/3 1827

َلبُونَ  12/3 1828  ستُق َهرون َستُغ 

ونَ  12/3 1829 َِّشُ َمعوَن َوُتسَحبونَ  َوحُت   وُِّت 

،  َوبِئ َس  12/3 1830  ف املدح   : نِع مَ ضدَكلَِمُة َذمٍّ

 الِفراش واملضجع  امل َِهادُ  12/3 1831

ةٌ  آَيةٌ  13/3 1832 َ  وتفكر  َدليٌل وِعِب 

1833 13/3  ِ َقة أو اجلامعة  فِئَتنَي  : ُمثَنى فِئَة، والِفئَة: الِفر   الِفئَتني 

 َتَقاَبلتا  ال تََقتَا  13/3 1834

اِرب  ُتَقاتُِل  13/3 1835  حُتَ

 إلعالء دين الل ونَصته وهو االسالم ف سبيل الل 13/3 1836

  غري مؤمنة َكافَِرةٌ  13/3 1837

َّنُم  13/3 1838  ُيب َِصوَّنُم   َيَرو 

ث َلي ِهم   13/3 1839 َفي ِهم مِّ  ِضع 

 العنيالّرؤية ب َرأ ي العني  13/3 1840

ُد  13/3 1841  يقّوي ويؤازر  ُيَؤيِّ

هِ  13/3 1842 ِ نه وتأييده بِنََص   بَعو 

ةً  13/3 1843 َ  لَِعظَةً  لَِعِب 

َب َصارِ  13/3 1844 حاب الُعقولِ أل أِلُويِل األ   ص 

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  14/3 1845  ُحسِّ

َهَواِت  14/3 1846         ما حتبه وتريده. فعل شديد فال واشتياقها رغبة النفس الشَّ

الد مناألب ناء  البَننيَ  14/3 1847  والبنات األو 

 املال الكثري واملراد هنا . ف بعض البلدان  يساوي مائة رطلووحدة وزن َمتلفة باختالف األقطار واألزمان،  َوال َقنَاطرِيِ  14/3 1848

س بعُضه عىل َبعض  امل َُقنطََرةِ  14/3 1849  املكدَّ

َمةاخَلي ُل  14/3 1850 نُها، أو املرسلة للرعي  املَُسوَّ  املَُعلََّمة بام ُيَزيِّ

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواألَن َعامِ  14/3 1851

ِث  14/3 1852 ر  ِع أو األرض  َواحل َ ر   للغراس والزراعة املهيأةالزَّ

نيا  14/3 1853  زينتها وهبجتها وَملّذاَتا  َمتاع احَلياة الدُّ

ن املآب 14/3 1854 ِز باجَلنَّة  أو الرجوع املرجع ُحس   اجلميل، كِنايًة عن الَفو 

 أأخِبكم  َأُؤَنبِّئُُكم 15/3 1855

1856 15/3  ٍ عاً وَصالحاً  بَِخري   بام هو أكثر َنف 

ِري 15/3 1857 َعةً   َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

وامِ   َخالِِدينَ  15/3 1858  باقنَي َعىل الدَّ

َرةٌ  15/3 1859 طَهَّ ن يا وأن جاِسها كاحليض والنفاس  مُّ َهٌة ِمن َدَرِن الدُّ  ُمنَزَّ

َوانٌ  15/3 1860  ِرضاً، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرض 

 باملخلوقاِت   بِال ِعبَادِ  15/3 1861
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 22إلى آية  61 يةآمن   آل عمرانسورة (  52صفحة )

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  16/3 1862

ِفر   16/3 1863 ُف  َفاغ   َفاسرُت  واع 

 واِصف عنّا َوقِنَا 16/3 1864

ابِِرينَ  17/3 1865  نالذين يتََجلَُّدوَن وال جَي َزعو الصَّ

ادِقِنيَ  17/3 1866 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم  الصَّ د  دق، والصِّ  للواقِعِ املُتَّصفني بالصِّ

 اخلاِضعني املُطِيعني لل تعاىل  َوال َقانِتنِيَ  17/3 1867

 والباذلني للامِل ونحوه َوامل ُنِفِقنيَ  17/3 1868

تَغ ِفرين 17/3 1869 و املُس  رت  والَعف   طالبي السَّ

َحارِ  17/3 1870  ف أواخر الليل ُقبَي َل الفجر بِاألَس 

َ  َشِهد اللُ  18/3 1871 ِقِه بالدالئِِل واآلياِت  وأوضح بنيَّ ل   خِلَ

لُوا   18/3 1872 حاُب  َوُأو   َوأص 

 مراعياً للعدل قائاًم بالِقسط 18/3 1873

تََلَف  19/3 1874 تاِلَُف: ِضدُّ االتَِّفاق اخ   َل يكونوا عىل اتفاقأي   االخ 

م   َجاَءُهمُ  19/3 1875 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  حَتَ

 املراد احلجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ال ِعل مُ  19/3 1876

ياً  19/3 1877  حسدا وطلبا للرياسة َبغ 

 َعَلي َها   احِلَساُب  19/3 1878
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   املُحاَسبَُة، وهَي إح 

وكَ  20/3 1879 ِة والُِبهانِ املُحاَجَجُة: املُجاَدلُة َمَع اإلت يان  َحآجُّ  باحُلجَّ

ُت  20/3 1880 َلم   عبادت وأطعته وانقدت لهأخلصت   َأس 

ِهيَ  20/3 1881  ذات نفيس أو  َوج 

بََعنِ  20/3 1882 تَدى يب وأطاَعني اتَّ  اق 

يِّنيَ  20/3 1883  األميني : من ال يقرأون وال يكتبون، واملراد: مِّشكي العرب  َواألُمِّ

تُم   20/3 1884 َلم   َأَدَخل تُم  ف اإِلسالِم ؟ َأَأس 

تََدوا   20/3 1885  قبلوا اهلداية واستجابوا لإلرشاد  اه 

ا   20/3 1886 َرُضوا َتَولَّو   َأع 

يَصاُل و التَب ليغُ  ال بَالَغُ  20/3 1887 ِ  اإل 

 باملخلوقاِت  بِال ِعبَادِ  20/3 1888

ِ َحقٍّ  21/3 1889  واعتداًء وبِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ ظلاًم  بَِغري 

طِ  21/3 1890 لعىل َيثون  َيأ ُمُروَن بِال ِقس   الَعد 

ُهم  21/3 1891 ٍء ، واستعمل هنا التبشري عىل سبيل التهكم َفبَِّشِّ  ُهم  بَِخَِبٍ َِسِّ ِِب  : أخ  ُهم   َبِّشِّ 

   بِِعقاٍب موجع َشديد اإليالمِ  بَِعَذاٍب َألِيمٍ  21/3 1892

م   22/3 1893 اَمهُلُ قِّق ثمَرََتا  َحبِطَت  َأع   َبطََلت  وَل حُتَ

ينَ  22/3 1894  معينني ينقذوّنم من عذاب الل نَّاِِصِ
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 92إلى آية  32 يةآمن   آل عمرانسورة (  53صفحة )

 رشح معنى الكلمة الكلمة  رقم اآلية م

لِ ِعباَرُة لِلَحثِّ َعىل  َأََل  َترَ  23/3 1895 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  النَّظَِر والتََعجُّ

ُتوا  َنِصيباً  23/3 1896 طوا ُأو   حصة وجزءاً  ُأع 

راة واإِلن ِجيل ال كِتَاِب  23/3 1897  التَّو 

َعونَ  23/3 1898 َن  ُيد  ثَّو   َُيَ

 القرآن  كتاب الل 23/3 1899

ُكمَ  23/3 1900 ِصَل  لِيَح   لِيَقيِضَ وَيف 

 ينَصف ويعرض  َيتََوىلَّ  23/3 1901

ِرُضونَ  23/3 1902 ع   صاّدون مُّ

نَا 24/3 1903  لن ُتصيبنا   لَن مَتَسَّ

ُدوَداٍت  24/3 1904 ع   قليالت  مَّ

ُهم   24/3 1905  وخدعُهم  وأطمعُهم   َوَغرَّ

ونَ  24/3 1906 رَتُ ِء:  َيف  رِتاُء الَّشَّ  تاِلُقُه واإلت يان بِِه َكِذباً يكذبون عىل الل، واف   اخ 

نَاُهم   25/3 1907 َناُهم  لِل ِحساِب  مَجَع   َحَشد 

مٍ  25/3 1908  املراد يوم القيامة  لِيَو 

 ال َشكَّ   ال َري َب  25/3 1909

يَت   25/3 1910 َي هلا َوُوفِّ  وأتم وأنجز   ُأدِّ

 سيئا عملت عمال سواء كان حسنا أو  َكَسبَت   25/3 1911

ياَدةِ   ال ُيظ َلُمونَ  25/3 1912  ال جُياُر َعلي ِهم  وال ُيتَجاَوُز احَلدُّ َعلي ِهم  بِالنَّق ِص أو  بِالزِّ

َلك ويا صاحب السلطة والنفوذ َمالَِك امل ُل ِك  26/3 1913  يا َمن متلك كل ما ُيم 

ِت  26/3 1914  ُتع طي وَتب  ُتؤ 

 وتسُلب  َوَتنِزعُ  26/3 1915

يه وَترَفُعه   ُتِعزُّ َمن  تشاء  26/3 1916  ُتَقوِّ

َهرُ  َوُتِذلُّ  26/3 1917  َوَتنُي وَتق 

 أي: كل ذلك بيدك وإليك  بيدك اخلري 26/3 1918

ٌز وال ُفتُوٌر  َقِديرٌ  26/3 1919 رَتيِه َعج  ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش  ٍء ال ُيع   َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش 

ِخل أحدمها ف اآلخر فيتعاقبان.       ُتولج الليل ف النهار  27/3 1920  ُتد 

ِرُج  27/3 1921    َوُتلق وُتوِجدُ  َوُُت 

ُزُق  27/3 1922 كَ  َوَتر  ِ  وُتعطي ِمن َخري 

 ُتريُد  َتَشاء 27/3 1923

ِ ِحَساب 27/3 1924  كناية عن سعة فضله، أو أنه ال َياسبه أحد   بَِغري 

 ال جيعل  الَّ َيتَِّخذِ  28/3 1925

ِمنُونَ  28/3 1926 سوِل باالّتباعِ  امل ُؤ  ِه واملُنقادون للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  املُِقّرون بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

لِيَاء 28/3 1927  عليه الذي جيلب لك املنفعة ويَصف عنك السوء. املُتََويل ألمرك والقيّمُ  َأو 

 من الرضر   ُتافوا من جهتهم أمرا جيب اتِّقاؤهأو  ُتافوا منهم َمافة َتتَُّقوا  ِمن ُهم  ُتَقاةً  28/3 1928

َسهُ  28/3 1929 ُرُكُم اللُّ َنف  فُكم  اللُ َغَضبَُه َو  َُيَذِّ  ِعقاَبهُ ُُيَوِّ

 رجوع اخلالئق للحساب واجلزاء  امل َِصريُ  28/3 1930

ُفوا   29/3 1931 تُُموا  ُُت  وا وَتك  رُتُ  َتس 

لَِق ف القرآِن َعىل الَقل ِب لُوجودِِه فيهِ  ُصُدوِرُكم   29/3 1932  أط 

 ، تعلنوه   ُتظ ِهُروهُ  ُتب ُدوهُ  29/3 1933

ِجُزهُ ِصَفٌة للِ  َقِديرٌ  29/3 1934 ٍء ال ُيع  ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع    ََش 
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 73إلى آية  30 يةآمن   آل عمرانسورة (  54صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

مَ  30/3 1935  القيامة املراد يوم  َيو 

 تلقى، أو تعلم  َِّتُِد  30/3 1936

 َفَعَلت   َعِمَلت   30/3 1937

1938 30/3  ٍ ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

 حاَضًا مشاَهدًا ف صحف األعامل حمُّ رَضاً  30/3 1939

 ُقب ٍح  ُسَوءٍ  30/3 1940

 حتبُّ وتتمنّى َتَودُّ  30/3 1941

 َزَمناً َطويالً   َأَمدًا َبِعيداً  30/3 1942

َسهُ  30/3 1943 ُرُكُم اللُّ َنف  فُكم  اللُ َغَضبَُه َو ِعقاَبهُ   َُيَذِّ  ُُيَوِّ

 دافع للسوء عنهم َرُؤوُف بالعباد  30/3 1944

ِس إىل ما َيطُلبُُه رّبه  حُتِبُّوَن اللََّ 31/3 1945 ب إلي ِه بِطاَعتِهِ حَمَبَُّة الّعب د للِ: َمي ُل النَّف   والتََّقرُّ

تَدوا يب وأطيعوين  َفاتَّبُِعويِن  31/3 1946  فاق 

بِب ُكُم اللَُّ   31/3 1947 ِه: ِرضاُه َعن ُهم   َُي 
 حَمَبَُّة الل لِِعبادِ

ِفر   31/3 1948 رُت وَيع ُف ويمُح  َوَيغ   وَيس 

ُم ِمَن الِفع لِ الَذن ُب: اإلث ُم،  ُذُنوَبُكم   31/3 1949    واملَُحرَّ

 استجيبوا له باتباع كتابه  أطيعوا الل  32/3 1950

ا   32/3 1951 َرُضوا َتَولَّو     َأع 

طََفى 33/3 1952 تارَ  اص   اخ 

ران   آل عمران  33/3 1953  أهله واملراد عيسى ومريم بنت ِعم 

ةً  34/3 1954 يَّ ُل  ُذرِّ ُة: َنس  يَّ ُكوِر واإلَناِث الُذرِّ  اإلن َساِن ِمَن الذُّ

 ف اإلخالص لل وتوحيده والعمل بوحيه من النسبمتواصلة  أي أن هؤالء األنبياء والرسل سلسلة َبع ُضَها ِمن َبع ضٍ  34/3 1955

َرانَ  35/3 1956 َجته وهي أم مريم    امرأة ِعم    السالمامعليه  وجدة عيسى زو 

ُت  35/3 1957  َوَهب ُت  َنَذر 

راً  35/3 1958  وخدمة بيت املقدسلِِعبَاَدةِ اللَِّ مفّرغا  خالصاَعتِيًقا  حُمَرَّ

َض عن عمّل َفتََقبَّل  ِمنِّي 35/3 1959  عليه ي، وأثِب نار 

ا َوَضَعت َها 36/3 1960  ولَِدَت 

 املراد أنثى ال تصلح للخدمة ف بيت املقدس ُأنثَى 36/3 1961

نُها بك  ُأِعيُذَها بَِك  36/3 1962  أجريها بحفظك وُأَحصِّ

ِجيمِ  36/3 1963 ِة اللِ  الرَّ َ  املَط رود ِمن  َرْح 

رها  َفتََقبََّلَها 37/3 1964  َقبَِل منها َنذ 

 أحسن َقبول بَِقبُوٍل َحَسنٍ  37/3 1965

أَها وَربَّاَها  َوَأنبَتََها َنبَاًتا َحَسنًا  37/3 1966  وسوى خلقها . ورعاهاَنشَّ

لها زَكِرّيا 37/3 1967  َجَعَلُه كافاِلً هلا وضامنا ملصاحلها  َكفَّ

َراَب  37/3 1968 بَد وهو غرفة عبادَتا ف بيت املقدس  امل ِح  َمِة املَع  َرة التي ِف ُمَقدِّ  احُلج 

قاً  37/3 1969  عطاًء وخرًيا مثل األطعمة والفواكه  ِرز 

َذا  37/3 1970 َذا من أي نَ  َأنَّٰى لَِك َهٰ  ؟ لَِك َهٰ

ِ ِحَساب 37/3 1971  كناية عن سعة فضله، أو أنه ال َياسبه أحد  بال ّناية ملا يعطي  بَِغري 
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 45إلى آية  83 يةآمن   آل عمرانسورة (  55صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 وعندما رأى زكريا ما أكرم الل به مريم ِمن رزقه وفضله ف ذلك املكان  ُهنَالَِك  38/3 1972

ا َربَّهُ  38/3 1973  الل وتوجه إليه َسأََل  َدَعا َزَكِريَّ

 وأعطني  نيامنح يِل  َهب   38/3 1974

 ِمن  ِعن ِدكَ  ِمن لَُّدنَك  38/3 1975

ًة َطيِّبًَة:  38/3 1976 يَّ ةً  ُذرِّ ًة صاحِلَ يَّ  أو ولد صالح   ُذرِّ

عاءِ  38/3 1977 تَجيُب لَهُ  َسميُع الدُّ عاَء وَيس  َمُع الدُّ  َيس 

الةَ  واقف بني يدي الل َقائٌِم ُيَصّلِّ  39/3 1978  ُيَؤدِّي الصَّ

كَ  39/3 1979 ُ ك ُيبَِّشِّ َك بَِخَِبٍ يرسُّ ِِبُ  ُُي 

َن اللِّ 39/3 1980    خلق بكلمة كن بال أب عليه السالمعيسى ابن مريم  املقصود به بَِكلَِمٍة مِّ

ِل واخُلُلِق  َوَسيِّداً  39/3 1981 ا: يسود قومه ف الّديِن والَعق   والعلم  َسيِّدًّ

 مانًعا نفسه من النساء والشهوات مع القدرة عىل إتياّنن تعففا وزهدا  َوَحُصوراً  39/3 1982

 ولٌد  ُغالَمٌ  40/3 1983

ُت َشي خاً   َبَلَغنَِي ال كَِِبُ  40/3 1984  أصبَح 

َرَأِت َعاقِرٌ  40/3 1985 َجتي َوام   َعقيم ال َتلِدُ  َزو 

 عالمًة أستدلُّ هبا آَيةً  41/3 1986

زاً  41/3 1987 أس أو أي َشء كان دون إصدار صوت  ةشاراإلغَمز، ووال اإليامء َرم  فتني أو العينني أو احلاجبني أو الرَّ  بالشَّ

ُرهُ أي صل و  َوَسبِّح   41/3 1988  َتسبيُح اللِ: َتق ديُسُه وَتن زهُيُه َعن  ُكلِّ َما ال َيليُق بِِه، وذِك 

: آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إىل املغرب   بِال َعَِّشِّ  41/3 1989  ال َعَِّشِّ

ُل النَّهاِر  َواإِلب َكارِ  41/3 1990  إىل الضحى الفجرُطلوِع  مناإِلب َكاُر: أوَّ

طََفاكِ  42/3 1991 تاَرِك  اص   واجتباك اخ 

َركِ  42/3 1992 َهِك من الُعيُوِب واآلثامِ  َوَطهَّ أِك وَنزَّ  َبرَّ

َربِّك 43/3 1993
نُتي لِ َضِعي له وأخليص العبادة وأديمي الطاعة  اق   اخ 

َكِعي و 43/3 1994 ُجِدي َوار     ةياخلشوع لل، واخلضوع له بالطاعة والُعبُود واملراد   َصّّل أي  اس 

 مجع نبأ، وهو اخلِب ذو الشأن َأنبَاء  44/3 1995

ِهم  َما َخِفَي  ال َغي ِب  44/3 1996 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   واس 

له إليك  ُنوِحيهِ  44/3 1997     ُنبَلُِّغه بواسطة الوحي أوُننَـزِّ

ِم   44/3 1998  ِعن دهم لََدهي 

الََمُهم   44/3 1999 تُبون هبا  أقالمهم التي سهامهم أو يطرحون أو يضعون ُيل ُقون َأق   لالقرتاعَيك 

ُفُل  44/3 2000  ا وشؤوّن ابمصاحله ويقوم  اعليه وينفق هاضما أو يَيُعوهل  َيك 

م أحق هبا وأوىل  َُي تَِصُمونَ  44/3 2001  َيتَناَزعوَن وَيتَجاَدلوَن ف كفالة مريم أهيُّ

كِ  45/3 2002 ُ ِك بَِخَِبٍ يرّسكِ  ُيبَِّشِّ ِِبُ  ُُي 

ن هُ  بَِكلَِمةٍ  45/3 2003 المُ  'كن   'َكلَِمٍة من الل: بقول  مِّ  من الل، فكان عيسى َعَلي ِه السَّ

المُ  امل َِسيُح  45/3 2004  لقُب عيَسى َعَلي ِه السَّ

ٍف وَمن ِزلة  َوِجيهاً  45/3 2005 ٍر ورَشَ  ذا جاٍه وقد 

بنِيَ  45/3 2006 ِب واملََكانة عند الل  امل َُقرَّ  ذوي الُقر 
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 52إلى آية  64 يةآمن   آل عمرانسورة (  56صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

دِ  46/3 2007 َرةِ  امل َه  ِد: املُراُد ف ِسنِّ الطُّفولَِة املُبَكِّ ل، ف املَه  يَّأ للطِّف   الِفراُش الذي هُيَ

الً  46/3 2008 الً: من جاَوز الثالثني إىل نحو اخلمسني، واملراد ف حال كهولته  َوَكه   بام أوحاه الل إليه.  وكِبه َكه 

نِي َبَِّشٌ  47/3 2009 َسس   أي  أّنني لست ذات زوٍج ولسُت َبِغيّاً  َل َيم 

راً  47/3 2010  أراد حدوث أمر أو اجياد َشء  َقَض َأم 

 يأ ُمر بأن يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن أمره كلمح البَص أو هو أقرب ُكن َفيَُكونُ  له َيُقوُل  47/3 2011

 اخلط والكتابة  ال كِتَاَب  48/3 2012

َمةَ  48/3 2013 ك  ِل والِفع لِ   َواحل ِ واُب ف الَقو  ِف والصَّ ُن التَََّصُّ  الِفقه، أو ُحس 

َراةَ  48/3 2014 المُ   َوالتَّو  ُل َعىَل موَسى َعَلي ِه السَّ  كِتاُب اللِ املُنَزَّ

المُ  َواإِلنِجيَل  48/3 2015 َيَم َعَلي ِه السَّ ُل َعىَل عيَسى اب ِن َمر   كِتاُب اللِ املُنَزَّ

الم  َوَرُسوالً  49/3 2016 سوُل ُهنا ُهو عيَسى َعلي ه السَّ يَِّة ، والرَّ
سالَِة اإلهَلِ سوُل: حاِمُل الرِّ  وجيعله رسوالً، والرَّ

 أَتي تُُكم  ِجئ تُُكم  49/3 2017

ِجَزةٍ وَدليلٍ  بِآَيةٍ  49/3 2018  بَِعالَمٍة وُمع 

ُلُق  49/3 2019  أو أصور لكم  لكم أصنع لكم َأخ 

تَلُِط بِاملاءِ  الطِّنيِ  49/3 2020 اُب املُخ   الرتُّ

ل أو ُصوَرة  عىل َكَهي ئَةِ  49/3 2021  َشك 

في  َوُأب ِرئُ  49/3 2022  وأش 

َمهَ  49/3 2023 َمى ، أو من فقد بَصه  األك  َد أع 
 َمن  ُولِ

   مشوب بحمرة يكون ف اجللد  بياضبقع أو  الَِبَص، وهو  مرضاملصاب  واألَب َرَص  49/3 2024

َتى  49/3 2025 يِـي امل َو   أَهبُُهم  احَلياةَ  َوُأح 

ِخُرونَ و 49/3 2026  ما ُتبئونه لألكل فيام بعد ما َتدَّ

قاً  50/3 2027 قِهِ  َوُمَصدِّ دًا لِِصد  ِر: ُمَؤكِّ ألم 
قاً لِ  ُمَصدِّ

 لكم  وألُبيُح  لكم َوأِلُِحلَّ  50/3 2028

مَ  50/3 2029  ُجِعَل َحراماً أي ُمنوعاً رشعاً  ُحرِّ

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّف 50/3 2030 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

َوت َوَأطِيُعونِ  50/3 2031 َدع 
تَجيبُوا لِ  اس 

بُُدوهُ  51/3 2032  َفان قادوا له بالطاعة  َفاع 

تَِقيمٌ  51/3 2033 س  اٌط مُّ   َطريٌق ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  ِِصَ

 شعر وعلم وجد أو  َأَحسَّ  52/3 2034

 أعواين َأنَصاِري  52/3 2035

َواِريُّونَ  52/3 2036 لِصونَ  احل َ ُه املُخ  الُم وَخواصُّ  أن صاُر وأصفياء عيسى َعَلي ِه السَّ

 جنوده  أنصار الل  52/3 2037
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 61إلى آية  53 يةآمن   آل عمرانسورة (  57صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اِهِدينَ  53/3 2038 تُب نَا َمَع الشَّ وا لك بالتوحيد، وصّدقوا رسلك، واتبعوا أمرك وّنيك َفاك   فأثبت أسامءنا مع الذين شهدوا باحلق، وأقرُّ

 املكر : التدبري املحكم أو ِصف غريك عام يريد بحيلة أو خدعة   َوَمَكُروا   54/3 2039

 دّبر تدبريا حُمكام أبطل مكرهم  َوَمَكَر اللَُّ  54/3 2040

 قابضك من األرض ببدنك وروحك من غري أن ينالك سو ُمتََوفِّيَك  55/3 2041

ٍت   َوَرافُِعَك  55/3 2042  املراد رافعك ببدنك وروحك ف السامء من غري َمو 

ُركَ  55/3 2043 ُهَك   ُمطَهِّ  َُم ِرُجَك وَملُِّصَك وُمنَزِّ

بَُعوكَ  55/3 2044  ساروا عىل ِمن هاِجَك  اتَّ

َق الَِّذيَن َكَفُروا   55/3 2045  ظاهرين عليهم  َفو 

ِجُعُكم   55/3 2046 َدُتُكم  وَمصرُيُكم  للحسابُرجوُعُكم   َمر   وَعو 

ُكمُ  55/3 2047  َفأَق يض وَأف ِصُل  َفأَح 

هُبُم   56/3 2048 ل هبم َفأَُعذِّ  فأُعاَقبهم وُأَنكِّ

 ألياًم شديد االجياع ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً َشِديداً  56/3 2049

ينَ  56/3 2050  الل معينني ومؤّيدين يدفعون عنهم عذاب  نَّاِِصِ

يِهم  ف 57/3 2051  يؤدِّهيا هلم وافية كاملة يَُوفِّ

 جزاءهم ألعامهلم وِعَوضهم عنها ُأُجوَرُهم   57/3 2052

رِ  الظَّاملنِِيَ  57/3 2053  اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِل َحدِّ بِالُكف 

ه  َنت ُلوهُ  58/3 2054 َرُؤُه ونقصُّ  َنق 

رِ  58/3 2055 ك  آنُ  َوالذِّ  الُقر 

كِيمِ  58/3 2056 َمةِ  احل َ َكِم املُت َقِن أو ذو احِلك   املُح 

 حاُل َخل ِقِه من غري أب َمثََل ِعيَسى 59/3 2057

ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن الَعَدمِ  َخَلَقهُ  59/3 2058 َجَدُه َعىل َغري   أو 

ينَ  60/3 2059 رَتِ  ُما أوحينا إليك الشاكِّني ف َشء  امل ُم 

َك فِيهِ  61/3 2060  ف املسيح عيسى ابن مريم عليه السالم  جادلك َحآجَّ

 الوحي أو العلم ف أمر عيسى عليه السالم  العلم 61/3 2061

ُع أبناءنا  61/3 2062 ا  َند  بِلوا ُننادِ   َتَعالَو  وا َوَأق      ي أوالدنا َهُلمُّ

اَعةِ  َنب تَِهل   61/3 2063 تَِهد  ِف الرضَّ ُعو وَنج   َند 

نَُة اللِّ 61/3 2064 تِهِ  لَع  َ ل َمل ُعوِن ِمن  َرْح 
ُدُه لِ  َسَخطُُه َوَطر 
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 70إلى آية  62 يةآمن   آل عمرانسورة (  58صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 رواية اخلِب ال َقَصُص  62/3 2065

 الصدق احلق 62/3 2066

ا   63/3 2067 َرُضوا عن تصديقك واتباعك  َتَولَّو   َأع 

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيمٌ  63/3 2068 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

ِسِدينَ  63/3 2069 طِراِب  بِامل ُف  تاِلِل واإلض  ِدثنَي لإلخ   املُح 

ل الكِتاِب  64/3 2070 لَُه، واملُراُد اليَهوُد والنَّصاَرى  َأه   َمن  جَي تَِمعوَن َحو 

 كلمة عدل وحق   كلمة َسواء 64/3 2071

 نلتزم هبا مجيًعا   بينَنَا وبينكم  64/3 2072

َك بِاللِالَ  64/3 2073 ِ َعَل   ُنِّش  ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ الَ َنج  َ  َغري 

 وال جيعل  َوالَ َيتَِّخذَ  64/3 2074

َباباً  64/3 2075 َباٌب: مجع رّب  َأر   اإلله املعبود  وهو  األر 

ا   64/3 2076 َرُضوا َتَولَّو   َأع 

َهُدوا   64/3 2077  بمشاهدة بصرية أو بَص كونوا ُشَهداَء َعَلي نا، والشهادة : قول صادر عن علم حصل  اش 

ونَ  65/3 2078 آجُّ  ِّتادلون  حُتَ

ِقُلونَ  65/3 2079 رونَ  َأَفالَ َتع   أَفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

تُم   66/3 2080  جادلتم رسول الل حممًدا صىل الل عليه وسلم  َحاَجج 

 كتبكمعلم ِمن أمر دينكم، ُما تعتقدون صحته ف املراد  ِعلمٌ  66/3 2081

َلُمونَ  66/3 2082 ِرُكو ال َتع  ِرفون وال ُتد   ن ال َتع 

 اليَُهود: بنُو إرسائيل، ُنِسبُوا إىل هُيوذا أحد أبناء َيع ُقوب هَيُودِّياً  67/3 2083

انِيّاً  67/3 2084 َ ة: بلدة ف   َنَص   فلسطني ُين َسب إليهاالنََّصاَرى: أتباع املسيح عليه الصالة والسالم، نسبة إىل الناِِصَ

الِل إىل اخَلري واحَلقِّ ومائال عن الباطل إىل الّدين احلّق. َحنِيفاً  67/3 2085  مستقيام ؛ مائِالً عن الِّشِّ والضَّ

لاِمً  67/3 2086 س  ِعهِ  مُّ  مستسلاًم ُمن قادًا للِ َورَش 

كنِيَ  67/3 2087 ِ  َمَع اللِ الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر  امل ُِّش 

ىَل النَّاِس  68/3 2088   النَّاسِ  أحقَّ  َأو 

بَُعوهُ  68/3 2089  ساروا عىل ِمن هاِجهِ  اتَّ

سوُل  َوَهـَذا ا النَّبِيُّ  68/3 2090 ِعِه، والنَّبِيُّ ُهنا ُهَو الرَّ
َحى إلَي ِه بَِِّشيَعٍة ِمن  رَشائِ ِه َوأو 

طََفاُه اللُ ِمن  ِعبادِ ٌد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ َمن  اص   حُمَمَّ

 عليه الذي جيلب لك املنفعة ويَصف عنك السوء املُتََويل ألمرك والقيّمُ  َويِلُّ  68/3 2091

ِمننِيَ  68/3 2092 ِق ُرُسلِِه وَينقادوَن للِ بالطّاعِة  امل ُؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد  سوِل باالّتباعِ الذين ُيِقرِّ  وللرَّ

َقةٌ  َودَّت طَّآئَِفةٌ  69/3 2093   أحبّت ومتنّت مَجاَعٌة أو  فِر 

 إضالل النفس أو اآلخرين : ايقاعهم ف الغي والضالل وِصفهم عن طريق اهلداية واحلق  ُيِضلُّوَنُكم   69/3 2094

 كتبهمآيات الل التي أنزهلا عىل رسله ف  بِآَياِت اللِّ 70/3 2095
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 77إلى آية  17 يةآمن   آل عمرانسورة (  59صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

لِطونَ  َتل بُِسونَ  71/3 2096  َُت 

قَّ  71/3 2097 حيَحَة   احل َ  الَعقيدَة الثابِتََة الصَّ

تُُمونَ  71/3 2098  وُت فون َوَتك 

ل الكِتاِب  72/3 2099 راة واإِلن ِجيلبالكتاب ااملُراُد  َأه      اليَهوُد والنَّصاَرى  وهم لتَّو 

َه النَّهارِ  72/3 2100 لَهُ   َوج   أوَّ

ِجُعونَ  72/3 2101  َيعودوَن عن دين االسالم َير 

تََهَج   َتبَِع دِينَُكم   73/3 2102  رَشيَعتكم وِعباَدتكم ان 

 وتوفيقه، واملراد دينه احَلّق هدايته  ُهَدى الل  73/3 2103

َتى 73/3 2104  ُيع طَى ُيؤ 

وُكم   73/3 2105   جيادلوكم َُيَآجُّ

َل  73/3 2106   زيادَة اإلحساِن والعطاء ال َفض 

فِهوف اآلية كناية عن م من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل  إثبات اليد لل سبحانه وتعاىل بِيَِد اللَِّ 73/3 2107  سبحانه وتعاىل   لكِه وَتََصُّ

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والواسع: هو الذي وسع رزقه مجيع خلقه.   َواِسعٌ  73/3 2108

ِرُكَها ِعل ُم املَخ    َعلِيمٌ  73/3 2109 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  لوقاِت .ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

 َُيُصُّ هبا َُي تَصُّ  74/3 2110

َتِهِ  74/3 2111 ة واهلداية إىل أكمل  بَِرْح  َمُة اإليامِن والنُبُوَّ  الِّشائعاملراد هنا نِع 

نى .كلمة استُعرَيت  لكل كبري، حمسوساً كان أو معقوالً، عيناً كان أو معنى  العظيم: ال َعظِيمِ  74/3 2112 امِء اللِ احُلس   والعظيم من أس 

 ِّتعله مؤمَتَناً  َتأ َمن هُ  75/3 2113

 واألزمان ، وهو كناية عن كثرة املقدارقِن طار: وحدة وزن َمتلفة باختالف األقطار  بِِقنطَارٍ  75/3 2114

ِه إِلَي َك  75/3 2115    إِلَي َك  ُيعيَدُه ويوِصَلهُ   ُيَؤدِّ

 دِينَار: وزن اختلف ف تقديره حسب املواقع، وعملة تستعمل حتى اليوم بقيم َمتلفة وهو هنا كناية عن قلة املقدار  بِِدينَارٍ  75/3 2116

َت  75/3 2117  دوامكف حال  ما ُدم 

 قائاًم عىل رأسهأو  ُمالزماً له باملُطالَبَةِ  َقآئاِمً  75/3 2118

يِّنيَ  75/3 2119  مِّشكي العرب  املراد األُمِّ

 حرٌج  ِعتاب وذمٌّ أو إثٌم أو َسبِيٌل  75/3 2120

َّف  76/3 2121  أّدى ما عليه وافيا كامالً  َأو 

ِدهِ  76/3 2122 د: االلتزام  بَِعه   بميثاقالَعه 

 َْحَى نفَسه بوقاية فخاف الل عز وجل فامتثل أمره وانتهى عام ّنى عنه  َواتََّقى 76/3 2123

دِ  77/3 2124 ه بَِعه  د الل: ما أمر به َخل قه ليحفظوه ويرَعو   َعه 

اَمِّنِم   77/3 2125  األي امُن: مَج ُع َيِمنٍي: َحل ٌف وَقَسمٌ  َوَأي 

 نصيَب من اخلري ال َحظَّ وال  َخالََق الَ  77/3 2126

يِهم   77/3 2127 ُرهم أو ال ُيثني عليهم  الَ ُيَزكِّ  ال يطهِّ
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 38إلى آية  78 يةآمن   آل عمرانسورة (  60صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ّرُفون  َيل ُوونَ  78/3 2128  يميلون عن الصحيح وَُيَ

َسبُوهُ  78/3 2129  لِتَظُنُّوهُ  لِتَح 

باُر بِِخالِف الواقِِع أو اال ال َكِذَب  78/3 2130 تِقادِ اإِلخ   ع 

مَ  79/3 2131 ك  َمةَ  َواحل ُ  أو الفهم والعلم النافع احِلك 

ين َربَّانِيِّنيَ  79/3 2132  علامء ُمعلِّمني فقهاء ف الدِّ

ُرُسونَ  79/3 2133 ِظ والِعل ِم والِفقهِ َتق رأوَن ِمرارًا من  َتد  ِل احِلف   أج 

 ال ُيَكلِّفكم الَ َيأ ُمَرُكم  و 80/3 2134

 ِّتعلوا َتتَِّخُذوا   80/3 2135

َباباً  80/3 2136 َباٌب: مجع رّب وهو  اإلله املعبود َأر   األر 

لُِمونَ  80/3 2137 س   منقادون بالطاعة، متذللون له بالعبودة مُّ

ُد  ِميثَاَق  81/3 2138 ُد املَُؤكَّ  املِيثاُق: الَعه 

2139 81/3  َ َحى إليهم  بِِّشيَعٍة ِمن رَشائِِعهِ   النَّبِيِّني  ِه وأو 
طفاُهم اللُ ِمن ِعبادِ  َمن  اص 

َمةٍ  81/3 2140 ِل والِفع لِ  َوِحك  واُب ف الَقو  ِف والصَّ ُن التَََّصُّ َمُة: ُحس   َيِقلُّ لفظُه وجَيِلُّ معناه الكالم الذي أو  احِلك 

نَّهُ  81/3 2141 ُه وُتعينُنَّهُ  َولَتَنَُصُ ُدنَّ  ولتَُؤيِّ

ُتم   81/3 2142 َرر  تُما َأَأق  ف  رَتَ  او قبلتم   ع 

ُتم   81/3 2143  حصلتم وحزتم  َوَأَخذ 

ي 81/3 2144 ِ  ووصيتي  َعهدي إِِص 

َهُدوا   81/3 2145  والشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصرية أو بَص فليشهد  بعضكم عىل بعض،  َفاش 

َف عن دعوة اإلسالم  َتَوىلَّ  82/3 2146 َرض وانََصَ  َأع 

 العاصون اخلارجون عن حدود الِّشع ال َفاِسُقونَ  82/3 2147

 يريدون وَيط ُلبونَ  َيب ُغونَ  83/3 2148

َلمَ  83/3 2149  انقاد وخضع  َأس 

عاً  83/3 2150 الً طائعا أو  َطو   انقياًدا َسه 

َجُعونَ  83/3 2151  ُيعادوَن يوم املعاد، فيجازي كال بعمله ُير 
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 19إلى آية  48 يةآمن   آل عمرانسورة (  61صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

بَاطِ  84/3 2152 باط هم أوالد يعقوب أو أحفاده السبط عند اليهود كالقبيلة عند العرب، وكل  َواألَس   سبط يكون من نسل رجل واحد واألَس 

ق  84/3 2153  ال ُنَميِّز ال ُنَفرِّ

لُِمونَ  84/3 2154  ُمن قادوَن للِ ولَِِّشائِِعهِ  ُمس 

 أو يطلب  َيتَِّخذ   َيب تَغِ  85/3 2155

 رَشيَعة وِعباَدة  دِيناً  85/3 2156

بَل ِمن هُ  85/3 2157 َتَض   لن ُيق   ِمن هُ  لن ُير 

ِت  اآلِخَرةِ  85/3 2158 َد املَو   َبع 
 دار احَلياةِ

ينَ  85/3 2159 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ

ِشد إىَل  هَي ِدي 86/3 2160   اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ الصواب و ُير 

وا عن اإِليامن  َكَفُروا   86/3 2161  ارَتدُّ

هاَدَة وأَقّروا  َوَشِهُدوا   86/3 2162  َشِهُدوا : أّدوا الشَّ

 ثابٌِت َصحيٌح  َحقٌّ  86/3 2163

م   َوَجاءُهمُ  86/3 2164 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  حَتَ

 احُلَجُج الواِضحاُت  ال بَيِّنَاُت  86/3 2165

ِر أو   الظَّاملنِِيَ  86/3 2166 ل َحدِّ بِالُكف 
َومُها اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ ِق أو  َنح   الِفس 

 عقاهبم  َجَزآُؤُهم   87/3 2167

نَُة اللِّ 87/3 2168 تِهِ  لَع  َ ل َمل ُعوِن ِمن  َرْح 
ُدُه لِ  َسَخطُُه َوَطر 

وامِ  َخالِِدينَ  88/3 2169  باقنَي َعىل الدَّ

ُف  88/3 2170 ُتهُ  ال ُُيَفِّ ُتُه أو  ُمدَّ  ال َتِقلُّ ِشدَّ

 الِعَقاُب والتَّن كِيُل  ال َعَذاُب  88/3 2171

َهُلون  ُينظَُرونَ  88/3 2172 ُرون   أوُيم   ُيؤخَّ

 َرَجعوا إىل رهبم بالتوبة النصوح َعن املَعايص  َتاُبوا   89/3 2173

َلُحوا   89/3 2174 ُزَل إلي ِه وأصلحوا ما  َوَأص   أفسدوه راَجعوا اعتقاَدُهم ُثم آَمنوا بِالنَبيِّ وباِم أن 

راً  90/3 2175 َداُدوا  ُكف   استمروا عىل الكفر إىل املامت  از 

َبتُُهم   90/3 2176 بََل َتو  َبتُُهم  عند املوت  لَّن ُتق  بََل َتو   املراد لَّن ُتق 

آلُّونَ  90/3 2177 هوَن َعن  َطريِق اهِلداَيةِ  الضَّ
 التائِ

بَل  91/3 2178 َتَض  لن ُيق   لن ُير 

ء األرض 91/3 2179 ألها ِمل   مقدار ما َيم 

تََدى 91/3 2180 َية عن النَف سِ  اف   االفتداء: تقديم الِفد 

ينَ  91/3 2181  معينني ومؤّيدين نَّاِِصِ
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 100إلى آية  29 يةآمن   آل عمرانسورة (  62صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُصُلوا َعَلي ِه واملراد لن تدركوا اجلنة ا اخلري واإلحسانلن ُتصيبو ال ِِبَّ لَن َتنَالُوا    92/3 2182  َولَن  حَت 

 تب ذلوا املال ونحَوه  ُتنِفُقوا   92/3 2183

عاً  ِحـالًّ  93/3 2184  ُمبَاًحا رَش 

مَ  93/3 2185  َجَعَلُه حراماً أي ُمنوعاً رشعاً  َحرَّ

ائِيَل  93/3 2186 َ  بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ َيعُقوبهو النبي   إرِس 

َراةُ  93/3 2187 المُ  التَّو  ُل َعىَل موَسى َعَلي ِه السَّ  كِتاُب اللِ املُنَزَّ

ر َفات ُلوَها 93/3 2188  ها ؤو َفاق 

رَتَىَ  94/3 2189 تََلَق َوَكَذَب  اف   اخ 

باُر بِِخالِف  ال َكِذَب  94/3 2190 تِقادِ الواقِِع أو االاإِلخ   ع 

َومُها  الظَّاملُِونَ  95/3 2191 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِ

باُر بِاحَلقِّ والواقِعِ  َصَدَق  95/3 2192 دق ُ: اإلخ   الصِّ

تَدوا وأطيعوا َفاتَّبُِعوا   95/3 2193  فاق 

لَّة  95/3 2194 َراِهيمَ مِّ  دِينه ورَشيعته  إِب 

الِل إىل اخَلري واحَلقِّ ومائال عن الباطل إىل الّدين احلّق   َحنِيفاً  95/3 2195  مستقيام ؛ مائِالً عن الِّشِّ والضَّ

كنِيَ  95/3 2196 ِ  الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  امل ُِّش 

َل َبي ٍت  96/3 2197 بَة  َأوَّ  الَكع 

  أقيم ني أو بُ  ُوِضَع   96/3 2198

ةَ  96/3 2199  فيه يتزاْحوناملكان الذي وأصل البّك: الزحم يعني: ،  موضع البيت احلرامالكعبة أو ، وقيل:  َبّكة: اسم ملكة بِبَكَّ

 َكثرِي املَنافِِع والَفوائِدِ  ُمبَاَركاً  96/3 2200

 ظاهرات وعالمات  دالالت  َبيِّـنَاٌت آَياٌت  97/3 2201

 احَلَجر الذي كان يقف عليه حني كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسامعيل أو املكان الذي كان يقف فيه للصالة  َمَقام إبراهيم 97/3 2202

 عىل نفسه فال يناله أحد بسوء واطمأن من دخله َأِمنَ  َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمناً  97/3 2203

 أوجَب اللُ  َوللِِّ  97/3 2204

ِر احَلجِّ  ِحجُّ ال بَي ِت  97/3 2205
ياَرةِ والنُُّسِك َوإَِقاَمِة َشَعائِ ُد َبي ِت اللِ احَلرام للزِّ  َقص 

تَطَاعَ  97/3 2206 َن وَقِدرَ  اس   مَتَكَّ

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيالً  97/3 2207

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه  َغنِيٌّ  97/3 2208

 عاَِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  98/3 2209

ونَ  99/3 2210 رِتاُض واملَن عُ  َتُصدُّ : االع  دُّ  الصَّ

ة ُمن َحرفة عن القصد واالستقامة ُتريدوّنا َتب ُغوَّنَا ِعَوجاً  99/3 2211  ِمع َوجَّ

وُكم  100/3 2212 ِجعوُكم  إىل ما ُكن تُم  َعَلي هِ  َيُردُّ بَهة ف دينكم لرُي   يلقوا إليكم الشُّ
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 108إلى آية   101 يةآمن   آل عمرانسورة (  63صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 يلجأ إليه، ويستمسك به باتباع القرآن والسنة بِاللِّ َيع تَِصم  101/3 2213

َق  ُهِديَ  101/3 2214 ِشَد وُوفِّ  ُأر 

تَِقيمٍ َِص  101/3 2215 س   َطريٍق ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  اٍط مُّ

تِثاِل أواِمِرِه،  اتَُّقوا اللَّ 102/3 2216 َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام  تِناِب نواهيهِ اج   واج 

 خوفه: وذلك بأن يطاع فال ُيعىص، وُيشَكر فال يكفر، وُيذَكر فال ينسى تقواه أو حق  حق َحقَّ ُتَقاتِهِ  102/3 2217

تَِصُموا  بَِحب ِل اللِّ 103/3 2218  متّسكوا بعهده أو دينه أو كتابه ويقصد به هنا القرآن وما تضمنه من رشائع وأحكام َواع 

ُقوا  103/3 2219 تَلُِفوا وَتتََشتَّتُوا  َوال َتتََفرَّ  وال َُت 

ُكُروا   103/3 2220 رِضو َواذ  تَح   ااس 

َمُة اللِ 103/3 2221 يَِويُّ ِمَن اللِ  نِع  ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ  اخَلري 

َداء 103/3 2222 َداء: الباغضون الكارهون لبعضهم البعض َأع   األع 

 التأليف بني القلوب: مجعها عىل املحبة َفأَلََّف  103/3 2223

تُم 103/3 2224 بَح  ُتم  َفأَص   َفَِص 

َرةٍ  103/3 2225 ُفها َشَفا ُحف  َرةٍ أو حافتها ،  واحلُ  طرفها أو َحر   .أحَدث فيه ِّتويًفا و جزء من األرض نزع ترابه فانخفض  ف 

 فنّجاكم َفأَنَقَذُكم 103/3 2226

ُعون إىل اخلري 104/3 2227 ٌع َوَصالٌح  ََيُثُّوَن َعىل فعل َيد   ما ِمن ُه َنف 

ُروِف  104/3 2228 ن  عىل  َوََيُثُّونَ  َوَيأ ُمُروَن بِامل َع  ٍل ُحس   ُكلُّ فِع 

َن َعِن امل ُنَكرِ  104/3 2229  ما ُين كُره الِّشع أو العقل يأمرون بعدم فعل  َوَين َهو 

ُقوا   105/3 2230  شيًعا وأحزاًبا  وأصبحوا تباعدوا  َتَفرَّ

تََلُفوا   105/3 2231  ماختلفوا ف أصول دينهَل يتفقوا واملراد  َواخ 

م   توَحَصلَ أتتهم  َجاءُهُم ال بَيِّنَاُت  105/3 2232  احُلَجُج الواِضحاُت التي تبني هلم احلق هَلُ

مَ  106/3 2233  املراد يوم القيامة  َيو 

 تصبح بيضاء مِّشقة  َتب يَضُّ  106/3 2234

َودُّ  106/3 2235 داء كئيبة  َتس   تصبح َسو 

َودَّت   106/3 2236  وجوه الكافرين من الكآبة واحلزن يوم القيامة صارت سوداء كالفحم، واملراد: ما يظهر عىل اس 

ُة اللِ 107/3 2237 َ ُز والنَّعيُم ف اجَلنَّةِ  املراد َرْح   الَفو 

وامِ  َخالُِدونَ  107/3 2238  باقوَن َعىل الدَّ

َرُؤُها َنت ُلوَها 108/3 2239  َنق 

قِّ  108/3 2240 ِق  بِاحل َ  بِال ِصد 
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 511إلى آية   109 يةآمن   آل عمرانسورة (  64صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َجُع األُُمورُ  109/3 2241 ؤوُن َوالَقَضاَيا  ُتَعادُ  ُتر   املَسائُِل والشُّ

ةٍ  110/3 2242 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس جَي َمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

ِرَجت   110/3 2243  ُأوِجَدت   ُأخ 

 ومعنى األمر طلب إجياد الفعل   حتثون وُتَكلِّفون َتأ ُمُرونَ  110/3 2244

ُروِف  110/3 2245 عِ  بِامل َع  ِل أو  بِالِّشَّ  نُُه بِالَعق  ٍل ُيع َرُف ُحس   املَع روُف: ُكلُّ فِع 

َن َعِن امل ُن َكرِ  110/3 2246  أمرون بعدم فعل ما ُين كُره الِّشع أو العقلأو ت وتطلبون الكّف  َوَتن َهو 

 العاصون اخلارجون عن دين الل وطاعته   ال َفاِسُقونَ  110/3 2247

وُكم   111/3 2248  لَن ُيل ِحُقوا بُِكم  َمكروهاً  لَن َيرُضُّ

 غري ذلك يؤذي أسامعكم من ألفاظ الِّشك والكفر أو بالكِذب أو التهديد أو واملراد ما َضًرا يسريا  َأًذى 111/3 2249

 واملراد يفّروا كناية عن اّنزامهم ويعطوكم ظهورهم ، ُيَولُّوُكُم األَُدَبارَ  111/3 2250

ونَ  111/3 2251   وال يؤيدون وال يعاونون  ال ُينَقذون ال ُينََصُ

َبت عليهم  112/3 2252  وأدركتهم أحاَطت  هِبِم   َُضِ

لَّةُ  112/3 2253 غار واهلوان، أو املهانة وصغر النفس الذِّ   الصَّ

ِركوا  ُثِقُفوا   112/3 2254  ُوٍجدوا أو ُأد 

 بعهٍد منه تعاىل وهو اإلسالم  بَِحب ٍل ِمَن اللَِّ 112/3 2255

ٍد يأمنون به عىل  َوَحب ٍل ِمَن النَّاسِ  112/3 2256  أنفسهم وأمواهلموَعه 

ط وعَقاب مستِحّقني له َوَباُءوا بَِغَضٍب  112/3 2257  رجعوا بُسخ 

َكنَةُ  112/3 2258 ُر  امل َس     ذل الفاقة والفقر والضعف   أوالَفق 

يَاُن: ارتكاب املعايص واخُلروُج َعن الطَّاعَ  َعَصوا  112/3 2259  ة الِعص 

تَُدونَ  112/3 2260  ويتجاوزون حدود الليظلمون  َيع 

 لَي ُسوا  ُمتَساوينَ   لَي ُسوا  َسَواء 113/3 2261

ٌة  113/3 2262  ثابتٌة عىل احلِق طائفة مستقيمة  َقآئَِمةٌ  ُأمَّ

 أو جوف الليل ساعات الليل آَناَء اللَّي لِ  113/3 2263

ُجُدونَ  114/3 2264  يصلون  َيس 

اِت ُيَساِرُعوَن ِف  115/3 2265 َ ري  ضوَن َوُيبادِرونَ  اخل َ  األعامل الصاحلة ف  َوَيم 

هُ  115/3 2266 َفُرو  َرُموا اإِلثابة عليه لن ُيك   لن َُي 

 بأصحاب ِالتقوى بطاعة الل والبعد عن َمع ِصيته  بِامل ُتَِّقنيَ  115/3 2267
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 121إلى آية   611 يةآمن   آل عمرانسورة (  65صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  اآلية رقم  م

نِيَ  116/3 2268  لن تكفَي ولن تنفَع ولن ِّتزي لن ُتغ 

َوهُ  ُينِفُقونَ  117/3 2269  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

ك ف الطبَقاِت املُحيطِة باألرضِ  ِريٍح  117/3 2270  اهَلواُء املُتحرِّ

دِ  ِِصٌّ  117/3 2271 ُة الَِب  ة  ، أو  ِشدَّ  الصوت ِشدَّ

َث  117/3 2272  زرعنزلت ب َأَصاَبت  َحر 

َلَكت هُ  117/3 2273  َفأبادته  َفأَه 

لِياء وخواصَّ لكم  ال ِّتعلوا  الَ َتتَِّخُذوا  بِطَاَنةً  118/3 2274  يستبطنون أمركمأو أصدقاء أو 

ونَ  ال َيأ لُوَنُكم  118/3 2275 ُ   أو ال يمتنعون  ال ُيَقَصِّ

 اضطرابا وفسادا  أو جنونا   َخبَاالً  118/3 2276

وا   118/3 2277  أحبّوا ومتنّوا َودُّ

ة َعنِتُّم   118/3 2278 ةٍ وَمَشقَّ تُم ِف ِشدَّ  وَقع 

 َظَهَرت   َبَدِت  118/3 2279

 ال َعَداَوة والشحناء وهي ف القلب وِشّدُة البُغ ِض  ال بَغ َضاء  118/3 2280

ِفي 118/3 2281 تُمُ  ُُت  رُتُ وَتك   َتس 

لَِق ف القرآِن َعىل الَقل ِب لُوجودِِه فيهِ  ُصُدوُرُهم   118/3 2282  أط 

َياِت  118/3 2283 نا َبيَّنَّا لَُكُم اآل  نا َوأظ َهر  ح   الِباهني واحلججلكم   َوضَّ

 َقاَبُلوكم لَُقوُكم   119/3 2284

او 119/3 2285  بعضهم ببعض إذا فارقوكم وانفرد  إذا َخَلو 

وا  119/3 2286    واوشدَّ  مبأسناّن واأمسك َعضُّ

ََناِمَل  119/3 2287  أطراُف األصابع األ 

 شد الغضب أ ال َغي ظِ  119/3 2288

ُكم   120/3 2289  ُتِصب كم تنالوا أو  مَت َسس 

 اإلنسان ف نفسه وبدنه وأحواله كل ما يرس من نعمة تنال املراد باحلسنة هنا منافع الدنيا و َحَسنَةٌ  120/3 2290

ُهم   120/3 2291 ُزُّنُم وتغيظهم  َتُسؤ   حَت 

روهٌ  ُتِصب ُكم  َسيِّئَةٌ  120/3 2292  َتن ِزل  بُِكم  ُمصيبٌَة أو  َمك 

ُكم   120/3 2293  ال ُيل ِحُق بُِكم  َمكروهاً أو أذىً  الَ َيرُضُّ

م  َكي ُدُهم   120/3 2294 تِياهُلُ يَةً أو خديعتهم و إح   الغري ِخف 
ةِ  الَكي ُد: إرادة َمرَضَّ

يطٌ  120/3 2295 ءٌ  حُمِ ٍء ِعلاًم فال َيغيُب عن ِعل ِمِه ََش   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََش 

َت  121/3 2296  َذَهب َت مبكراً  َغَدو 

ُئ  121/3 2297 ِمننِيَ ُتبَوِّ بُُهم   امل ُؤ  م  وُتَرتِّ  وتوطنهم  ُتن ِزهُلُ

  للُمَحاَرَبة َأماكن َمَقاِعَد لِل ِقتَالِ  121/3 2298
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 132إلى آية   122 يةآمن   آل عمرانسورة (  66صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 العزيمة فيهَعَزَمت   واهلم ف الَّشء : أول  ََهَّت 122/3 2299

 فِرَقتاِن  طَّآئَِفَتانِ  122/3 2300

بُنَا   تَ ْفَشالَ  122/3 2301 ُعَفا وَِّت   َتض 

ُهَما 122/3 2302  الويّل: املُتََويل ألمرك والقيُّم عليه الذي جيلب لك املنفعة ويَصف عنك السوء َولِي ُّ

ِل اْلُمْؤِمُنونَ  122/3 2303  فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم   فَ ْليَ تَ وَكَّ

 أعانكم وأيَّدُكم َنَصرَُكمُ  123/3 2304

رة بَِبْدرٍ  123/3 2305  موضع قرب املدينة املنوَّ

 ضعفاء لقّلة العدد والُعّدة َأِذلَّةٌ  123/3 2306

َدُكم   ُيُِدَُّكمْ  124/3 2307  يَزوِّ

 األرضُمن َزلني من السامء إىل  ُمنَزِلنيَ  124/3 2308

تِهم بال إب طاء   من فَ ْورِهم  125/3 2309 ل وق   ف أوَّ

ِمنيَ  125/3 2310 م بَِعالماٍت  ُمَسوِِّ  ُمَعلِّمنَي أن ُفِسِهم  أو ُخيوهِلِ

 َخَِبًا ساّراً  ُبْشَرى  126/3 2311

َض  َولَِتْطَمِئنَّ  126/3 2312 ُكُن وَتر   َتط َمئِنُّ الُقُلوُب: َتس 

ن والتأييد والَغَلبَةُ  النَّْصرُ  126/3 2313  الَعو 

نَى.  الَعزِيزُ  126/3 2314 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ  ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

امِء اللِ احُلس    احلَِكيمُ  126/3 2315 ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  نَى ُهَو املُح 

 ليُهلَِك طائفةً   لِيَ ْقَطَع َطَرفاً  127/3 2316

م وُُيزهيم وُيِغيظَهم ويغّمهم  َيْكِبتَ ُهمْ  127/3 2317  باهلزيمة ُيِذهلَّ

 فريجعوا خارسين ؛ َل يظفروا بام طلبوا فَ َينَقِلُبوْا َخآئِِبنيَ  127/3 2318

م  يَ ُتوُب َعَلْيهم  128/3 2319 ِفُر هَلُ  َيغ 

َّبُمْ  128/3 2320 ل هبم يُ َعذَّ  ُيعاَقبهم وُينَكِّ

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو  َغُفورٌ  129/3 2321 ثُُر ِمن ُه املَغ   الَِّذي َتك 

ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَِّحيمٌ  129/3 2322 َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

ِه َحقٍّ  اَل ََتُْكُلواْ  130/3 2323  ال تأُخذوا بِغرِي َوج 

 ُيزاد عىل أصل البيع، أو ما ُيزاد بعد مّدة معيّنة من الوقت بال مقابلالنامء والزيادة ف الَّشء أو ما  الرِِِّبَ  130/3 2324

ي نِ  َأْضَعافاً مَُّضاَعَفةً  130/3 2325  الدَّ
ِعُد سدادِ عافاً َتتَضاَعُف ُكلَّام حاَن َمو  َعافاً كثرَيًة، واملُراُد أض   َأض 

ْت ِلْلَكاِفرِينَ  131/3 2326 َزت  للُمن كِريَن لُِوُجودِ اللُِهيِّئَت   ُأِعدَّ  وُجهِّ

 



 

67 
 

 
 
 
 

 014إلى آية   133 يةآمن   آل عمرانسورة (  67صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُضوا وبادُِروا بدون تأخري أو تردد  َوَسارُِعواْ  133/3 2327  من الرسعة بمعنى ام 

 ِسَعتُها َعْرُضَها 133/3 2328

ْت ِلْلُمتَِّقنيَ  133/3 2329 ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  ُأِعدَّ حاِب التَّق َوى بِطاَعِة اللِ والبُع  َزت  ألَص   ُهيِّئَت  وُجهِّ

رَّاء  134/3 2330  اليرس أو اخلري والنعمة التي َترُسّ   السَّ

ِر والسقِم واألََلِ  َوالضَّرَّاء  134/3 2331 ُة والضيق َكالَفق   العرس أو  الِشدَّ

 احلابسني غضبهم ف قلوهبم الكاظِمني الغْيظ 134/3 2332

 املتجاوزين عن إساءاَتم  الَعاِفنَي عن الناس  134/3 2333

لة قبيحة َشنيعة أو جماوزة احلد ف السوء والقبح مثل الزنا والرسقة وغريمها من الكبائر فَاِحَشةً  135/3 2334  فِع 

ِس: اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب  أَنْ ُفَسُهمْ ظََلُموْا   135/3 2335 ُم النَّف    ُظل 

رَضوُه  وتذكروا حقه العظيم وعذابه وحسابه ذََكُروا للاَ  135/3 2336 تَح   اس 

 فطلبوا العفو واملغفرة من الل  فَاْستَ ْغَفُرواْ  135/3 2337

ِل   ِلُذنُوِّبِمْ  135/3 2338 ُم ِمَن الِفع  ُم واملعصية واملَُحرَّ  الَذن ُب: اإلث ُم  واجُلر 

 ََل  َيث بُتوا وََل َيل َزموا وَل يقيموا ََلْ ُيِصرُّواْ  135/3 2339

 ثواهبم َجَزآُؤُهم  136/3 2340

 جزاء العمل وِعَوضه  َأْجرُ  136/3 2341

 الل املجتهدين بالعمل بطاعة  اْلَعاِمِلنيَ  136/3 2342

 مضت وان قضت َخَلتْ  137/3 2343

 طرق وسري ووقائع   ُسَننٌ  137/3 2344

تَِِبوا  َفِسْيُواْ  137/3 2345 شوا واع   َفان تَِقلوا وام 

ُلوا، أو فكروا واعتِبوا  فَاْنظُُرواْ  137/3 2346  فتأمَّ

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاِقَبةُ  137/3 2347

 إيضاٌح  بَ َيانٌ  138/3 2348

بُنوا   َواَل هَتُِنوا  139/3 2349 ُعُفوا أو َِّت   وال َتض 

مومني وال َمغ مومني  وال ََتَْزنُوا  139/3 2350  ال َتُكونوا َمه 

يَا  اأَلْعَلْونَ  139/3 2351  الغالبون أصحاب َمَكاَنٍة ُعل 

 ُيِصب ُكم  جراح أو قتل   َُيَْسْسُكْم قَ ْرحٌ  140/3 2352

 نداول األيام بني الناس: نَصفها بينهم فنجعلها هلؤالء مرة، وهلؤالء أخرى نَُداِوهُلَا  140/3 2353
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 481إلى آية   114 يةآمن   آل عمرانسورة (  68صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َص  141/3 2354  ولِيَُخّلص وُيطَّهر من الذنوب  َولِيَُمحِّ

َحَق  141/3 2355 تأِصَل  َوَيم   َوهُي لِك وَيس 

 َظنَن تُم   َحِسب تُم   142/3 2356

الِء ديِن اللِ  َجاَهُدوا   142/3 2357  َقاَتُلوا  ِف َسبيِل اللِ إِلع 

نَ  143/3 2358 َغبُونَ  مَتَنَّو  ُلها َتتََمنَّون: َتر   َأص 

هُ  143/3 2359  ُتواِجهوه َتل َقو 

تُُموهُ  143/3 2360  شاهدمتوه  َرَأي 

 ُتبَِصون َتنظُُرونَ  143/3 2361

 َمَضت   َخَلت   144/3 2362

َقابُِكم    ٍَعىَل  انَقَلب تُم   144/3 2363 ُتم عن دينكم  َأع  تُم وارَتدد   َرَجع 

تدُّ ويكُفر  ينقلب عىل َعِقبَي ه  144/3 2364  َير 

ِزي 144/3 2365  وسيكاّفء َوَسيَج 

اكِِرينَ  144/3 2366 َمِة اللِ، املُث ننَي َعَلي ِه هِبا  الشَّ  الذاكريَن لِنِع 

ِن اللِّ  145/3 2367  وقضاءه  بمشيئته وأمره  بِإِذ 

الً  145/3 2368 َؤجَّ د قدراً  كِتَاباً مُّ  الوقت  ا معلومحُمَدَّ

 واجلزاء الثواب: العطاء  َثَواَب  145/3 2369

ِزي 145/3 2370  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َوَسنَج 

ن نَّبِيٍّ  146/3 2371  األنبياء من كثري أو كم من نبّي  َكأَيِّن مِّ

 االتباع أو  علامء فقهاء أو مجوع كثرية ِربِّيُّونَ  146/3 2372

 وَجبُنُواَضُعُفوا  َوَهنُوا   146/3 2373

 َنَزَل هِبِم   َأَصاهَبُم   146/3 2374

ةِ  َضُعُفوا   146/3 2375 ِة والُقوَّ حَّ     َفق د القدرة عىل النَّشاط، ِضدُّ القّوةأو  الَضع ُف: َذهاُب الصِّ

تََكاُنوا   146/3 2376  وما ارتدوا  ما َخَضُعوا وما َذلّوا ما اس 

ُم ِمَن الِفع لِ  ُذُنوَبنَا  147/3 2377 ُم واملعصية واملَُحرَّ  الَذن ُب: اإلث ُم  واجُلر 

اَفنَا  147/3 2378 َ تِدالِ  إرِس  راَطنا وَِّتاُوَزنا االع   إف 

ِرَنا 147/3 2379  املُراد اخلطايا   َأم 

دامنا 147/3 2380  أعداء الل  ضد َثبِّتنا ف احلرب   َثبِّت َأق 

ُن  148/3 2381  اجلميل العطاء واجلزاء الثََّواِب ُحس 

 



 

69 
 

 
 
 
 

 315إلى آية   491 يةآمن   آل عمرانسورة (  69صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َتتَّبِعوا وَُت َضعوا ُتطِيُعوا   149/3 2382

وُكم   149/3 2383 ِجعوُكم  إىل ما ُكن تُم  َعَلي هِ  َيُردُّ  ُير 

الَُكم   150/3 2384  ناِصكم  َمو 

ينَ  150/3 2385  املؤيِّدين  النَّاِِصِ

ِذُف  َسنُل ِقي 151/3 2386  َسنَق 

َب  151/3 2387 ع  ف الذي يمأل القلَب  الرُّ  الَفَزع واخَلو 

ُكوا   151/3 2388 َ ا  للَجَعُلوا  بِاللِّ َأرش  المُهَ
ِه أو  ف ِعباَدتِِه أو  كِ

 رَشيكاً لَُه ف ُمل كِ

َهاناً  ُسل طَاناً  151/3 2389 ًة وُبر   ُحجَّ

 ومكاّنم    مستقرهم  أو  منزهلم َوَمأ َواُهمُ  151/3 2390

 مأواهم وُمقاُمهم  َمث َوى الظَّاملنِِيَ  151/3 2391

وَّنُم 152/3 2392  تقتلوّنم  حَتُسُّ

تُم   152/3 2393 تم وَجبُن تُم   َفِشل   َضُعف 

تُم   152/3 2394  واختلفتم َوَتنَاَزع 

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َوَعَصي تُم  152/3 2395  الِعص 

 جعلكم ترون بالعني َأَراُكم 152/3 2396

َفُكم   152/3 2397 ُكم   َِصَ  َردَّ

 وثباتكمليمتِحن صِبكم  لِيَب تَلِيَُكم   152/3 2398

ِعُدونَ  153/3 2399 فاً وفِراراً  واملراد  صعود االرتقاء واالرتفاع  :الصعود  ُتص   اجلبل َخو 

 ال َتل تَِفتونَ  ال َتل ُوونَ  153/3 2400

ُعوُكم   153/3 2401  ُيناديُكم  وَيطُلبُُكم   َيد 

َراُكم   153/3 2402  من خلفكم ِف ُأخ 

 َفجازاُكم   َفأََثاَبُكم   153/3 2403

2404 153/3  ً باً  َغامَّ ناً أو َكر  مُّ َواألََسى   وَ أ  ُحز   اهل َ

َزُنوا   153/3 2405 َكي الَ ُيصيبُُكم َهمُّ وال َغمُّ   لَِّكي الَ حَت 
 لِ

 ذهَب منكم   َفاَتُكم   153/3 2406

 َنَزَل بُِكم   َأَصاَبُكم   153/3 2407
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 571إلى آية   415 يةآمن   آل عمرانسورة (  70صفحة )

  
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ب  ال َغمِّ  154/3 2408 ن أو الَكر   احُلز 

 أماناً واطمئناناً  َأَمنَةً  154/3 2409

 أول النوم، واملراد: سكونا وهدوًءا أو ُمقاربة للنّوم الفتور النعاس : نَُّعاساً  154/3 2410

 َأَخَذهُ وَحَواُه،  َيغ َشى  154/3 2411

َقةً  َطآئَِفةً  154/3 2412  مَجاَعًة أو  فِر 

ت ُهم  َأنُفُسُهم   154/3 2413  كان مَهُّهم وقلقهم هو خالص أنفسهم خاصة َأمَهَّ

قِّ َيظُنُّوَن بِاللِّ  154/3 2414 َ احل َ د َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  َغري  ِر ِرسالِة حُمَمَّ  وأم 
ِق الَعقيَدةِ ُكوَن بِصد   ُيَشكِّ

تُمونَ  ُُي ُفونَ  154/3 2415 رُتوَن وَيك   َيس 

 الَ ُيظ َهُرونَ  الَ ُيب ُدونَ  154/3 2416

زَ  154/3 2417 َرَج َوَظَهرَ  لََِبَ  خَلَ

تَلِِهم ومَصِعِهم املضاجع أماكن النوم واملراد  َمَضاِجِعِهم   154/3 2418  أماكن َمق 

تَِِبَ  َولِيَب تَِّلَ  154/3 2419  َولِيَخ 

َص  154/3 2420  ولِيَُخّلص وُيطَّهر َولِيَُمحَّ

ُدورب 154/3 2421  اخلفايا التي ف الصدور أو احلالة التي ف الصدور   َذاِت الصُّ

ا   155/3 2422  فّروا  َتَولَّو 

َعانِ  155/3 2423 م    َتَقاَبل اجَلامَعتان  ال تََقى اجل َ

ُم الشيطان  155/3 2424 تََزهلَُّ  أوقعهم ف الزلل واخَلطَأ   اس 

 َعِملوا من الذنوب َكَسبُوا   155/3 2425

 َِّتاَوزَ  َعَفا  155/3 2426

 السفر ف التجارة، والسري ف األرض لطلب املعيشة أو غريها  َضبوا ف األرض 156/3 2427

ى 156/3 2428  ف سبيل الل جماهدين غزاة  ُغزًّ

ةً  156/3 2429 َ  َنَدماً وَأَسفاً  َحرس 

ِفَرةٌ  157/3 2430 وٌ  ملََغ  ٌ وَعف   لَِسرت 

واٍل وَمتاعٍ  جَي َمُعونَ  157/3 2431  ََيوزوَن ِمن أم 
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 651إلى آية   581 يةآمن   آل عمرانسورة (  71صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  158/3 2432 َِّشُ َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  حُت  ل ِحساِب َبع 
َمعوَن َمَع النّاِس لِ  ُِّت 

َت  لِنَت  159/3 2433 الً لَيِّناً ِِص   َسه 

ُلِق سيئ   جافِياً  َفظّاً  159/3 2434  ُخُشوَنًة ِف ال َكالَِم  أو  اخل ُ

 القاِس القلب، غري ذي رْحة وال رأفة غليَظ القلب  159/3 2435

وا   159/3 2436 ُفوا   الَنَفضُّ ُقوا وان ََصَ  لَتفرَّ

م   159/3 2437 ِفِر هَلُ تَغ   الل هلماطلب العفو واملغفرة من  اس 

ُهم   159/3 2438  اطُلب  رَأهَيُم َوَشاِور 

َت  159/3 2439 ت النيََّة عليه  َعَزم   َعَزمَت األمر: أردت فعله، وَعَقد 

 فاعتمد وفّوض أمرك  َفتََوكَّل   159/3 2440

 وال منتَص  َفالَ قاِهرَ  َفالَ َغالَِب  160/3 2441

ُذل ُكم   160/3 2442  نَصكميتَخىّل عن  َُي 

ُكم 160/3 2443  يعينكم ويؤّيدكم َينَُصُ

ِمنُونَ  160/3 2444 ِل امل ُؤ  يَتََوكَّ  فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم  َفل 

 قبل قسمتها غنيمة  أو يأخذُُيوَن  َيُغلَّ  161/3 2445

َزى جزاًء وافياً كامالً  ُتَوّفَّ  161/3 2446  ُِّت 

 عملت عمال سواء كان حسنا أو سيئا   َكَسبَت   161/3 2447

َواَن اللِّ  162/3 2448  ساَر عىل ما ُيريض الل اتَّبََع ِرض 

طٍ  162/3 2449  بغضب من الل، واملراد املهانة وسوء العقاب  بَِسخ 

 املَأ َوى: َمكاُن اإِليواءِ  َوَمأ َواهُ  162/3 2450

 طبقاتأو  َمناِزَل  َدَرَجاٌت  163/3 2451

 َأن َعمَ  َمنَّ  164/3 2452

َسَل  َبَعَث  164/3 2453  أر 

يِهم   164/3 2454 لُِحُهم   َوُيَزكِّ ُرُهم  وُيص   َوُيطَهِّ

مهم َوُيَعلُِّمُهُم ال كِتَاَب  164/3 2455 فهم وُيَفهِّ آن وُيَعرِّ  الُقر 

َمةُ  164/3 2456 نَُّة والفقه ف الّدين.  احِلك  ِف واملراد  هنا السُّ ُن التَََّصُّ    العلم والتفقُّه ُحس 

 تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضاللٍ  164/3 2457

 َنَزلَت  بُِكم   َأَصاَبت ُكم  165/3 2458

ِصيبَةٌ  165/3 2459 روٌه ُيصيُب اإلن سانَ  مُّ  َمك 

ث َلي َها 165/3 2460 َفي ها  مِّ  ِضع 

 من أين لنا هذا؟ أّنى هذا  165/3 2461
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 317إلى آية   166 يةآمن   آل عمرانسورة (  72صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َعانِ  166/3 2462 م  َم ال تََقى اجل َ  'ُأحد'غزوة  املراد ف يوم التقى املؤمنون واملِّشكون  َيو 

 َتظاَهُروا بام ليس ف نُفوِسهم َناَفُقوا   167/3 2463

ا   167/3 2464 بِلوا  َتَعالَو  وا َوَأق   َهُلمُّ

َفُعوا   167/3 2465  اْحوا أنفسكم اد 

نَاُكم   167/3 2466 بَع  ناُكم   الَّتَّ نا بُِكم وأَطع  تََدي   الق 

َمئِذٍ  167/3 2467 م  َيو   َذلَِك اليَو 

تُُمونَ  167/3 2468  ُي فون َيك 

َواِّنِم   168/3 2469  لنظائرهم ف النفاق إِلخ 

لَُّفوا عن اخُلروِج للِجهادِ  َوَقَعُدوا   168/3 2470  وَُتَ

َرُؤوا 168/3 2471 َفُعوا َفاد   َفاد 

َسبَنَّ  169/3 2472  َوالَ َتظُنَّنَّ  َوالَ حَت 

يَاء 169/3 2473  ِبزخال َحياةٍ  املراد َأح 

َزُقونَ  169/3 2474  جيري عليهم رزقهم  ُير 

ورين مبتهجني َفِرِحنيَ  170/3 2475 ُ  َمرس 

طاُهم   آَتاُهمُ  170/3 2476  َأع 

لِهِ  170/3 2477 ساُنهُ  َفض  ُل اللِ: إح   َفض 

ونَ  170/3 2478 تَب ِِّشُ َ   َوَيس   َين تَظِروَن اخَلري 

ِرُكوهم َل  َل يلحقوا هبم 170/3 2479  ُيد 

يَِويُّ ِمَن اللِ بِنِع َمةٍ  171/3 2480 ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ َمُة اللِ: اخَلري   نِع 

 ال هُي ِمُل وال ُين ِقُص  ال ُيِضيعُ  171/3 2481

ُسولِ ا 172/3 2482 تََجاُبوا  للِِّ َوالرَّ  لبُّوا نداء الل ورسوله س 

 واهلزيمةواألَل ناهلم اجلراح  أصاهبم القرح 172/3 2483

َسنُوا   172/3 2484 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  َأح  ِل احَلَسِن َعىل َوج  ا باِلِفع   َأَتو 

 حشدوا لقتالكم مَجَُعوا لَُكم 173/3 2485

ُهم   173/3 2486 َشو   فاحذروهم واتقوا لقاءهم َفاخ 

بُنَا اللُّ 173/3 2487  وكافُِلناكافينا  َحس 

نى  ال َوكِيُل  173/3 2488 امِء اللِ احُلس  ض بتدبري أمور عباده ومن أس   هو الكفيل بأرزاق العباد والعاَِل بأحواهلم، واملفوَّ
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 018إلى آية   741 يةآمن   آل عمرانسورة (  37صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

  َرَجعواعادو و َفانَقَلبُوا   174/3 2489

ٌل  بنعمة  174/3 2490 َمُة: ما أن ِعَم به من رزٍق وماٍل وغريه. و ِمنٌّة وَفض   النِّع 

لٍ  174/3 2491  وزيادةِ إحسانٍ  َوَفض 

ُهم   174/3 2492 َسس   َل ُيِصب ُهم َلَّ  َيم 

روٌه أو  أَذىً  ُسوءٌ  174/3 2493  َمك 

بَُعوا   174/3 2494  أطاعوا وانقادوا اتَّ

لِيَاَءهُ  175/3 2495  أنصاره   َأو 

اُفوُهم   175/3 2496 ُهم  ال َُتَ  ال ُتَشو 

ِمننِيَ  175/3 2497 ؤ  سوِل  مُّ ِه وَينقادوَن للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد  ِمنِوَن: الذين ُيِقرِّ  باالّتباعِ امل ُؤ 

ُزنَك  176/3 2498  ال ُيِصب َك َهمُّ وال َغمُّ  الَ ََي 

وا   176/3 2499  لَن ُيل ِحُقوا َمكروهاً أو أذىً  لَن َيرُضُّ

 َنصيباً من الثواب  َحظّاً  176/3 2500

ُوا   177/3 2501 رَتَ  استبدلوا  اش 

م 178/3 2502 ِّل هَلُ ِهلُهم   ُنم   نم 

تَِحقُّ الُعقوَبةَ  إِث امً  178/3 2503 ن ُب الَِّذي َيس   اإِلث ُم: الذَّ

ِهنيٌ  178/3 2504  ُمِذلٌّ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب مُّ

 ليرتك  لِيََذرَ  179/3 2505

 يفصل ويفرز َيِميزَ  179/3 2506

بِيَث  179/3 2507  املنافق والكافر ضد الطيب ؛ الفاسد  واملراد  اخل َ

ِمنِ احلسن واملراد  الطَّيِِّب  179/3 2508  املُؤ 

ُعُكم   179/3 2509
لُِمكم   ُيط لِ  يظهر لكم وُيع 

ِهم   ال َغي ِب  179/3 2510 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   َما َخِفَي واس 

طَِفي وَُي تار جَي تَبِي 179/3 2511  َيص 

 َوالَ َيظُنَّنَّ  ََي َسبَنَّ َوالَ  180/3 2512

ُلُح َحب ُسُه َعن هُ  َيب َخُلونَ  180/3 2513 ساُك املاِل َعامَّ ال َيص  ُل: إم   البُخ 

اً  180/3 2514 عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف   أك 

م   180/3 2515  لِعقاب يوم القيامة لسبٌب الِّش : السوء والفساد وهو  رَشٌّ هلَُّ

ُقونَ  180/3 2516 ِهم   َسيُطَوَّ
ناقِ قاً ِمن ناٍر يوَضُع ف أع  م َطو   َسيَكوُن هَلُ

 وهو الباقي بعد فناء اخللق  لكامللل سبحانه  للِِّ ِمرَياُث  180/3 2517

 وخفاياها كام أحاط بظواهرها ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه، واخَلبرُي: ُهَو الذي انتهى علمه إىل اإلحاطة ببواطن األشياء  َخبرِيٌ  180/3 2518
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 861إلى آية   118 يةآمن   آل عمرانسورة (  74صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 قليل املال، الذي ال يملك ما يكفيهأو  حُمتَاجبمعنى ضد الِغنى  َفِقريٌ  181/3 2519

نِيَاء  181/3 2520  ما يفيض عن حاجته  الذي يملككثري املال ،  الثري: الغني َأغ 

ساُس الَعامُّ  ُذوُقوا   181/3 2521 ُق: اإلح  و   بالَفم وبغري الَفم وإدراك املطعومات  الذَّ

ِريِق  181/3 2522  عذاب نار حمرقة ملتهبة  َعَذاَب احل َ

َمت   182/3 2523  أو بام أسلفت واكتسبت  فعلت سابقا  بسبب ما باَِم َقدَّ

ِديُكم   182/3 2524  املُراد أنفسكم َأي 

 ال يظلم   لَي َس بِظَالَّمٍ  182/3 2525

 للناس  لِّل َعبِيدِ  182/3 2526

 أمرنا وأوصانا   عِهَد إلينا  183/3 2527

َبانٍ  183/3 2528 ُب به إىل الل من  ما  بُِقر  هاَذبِيَحٍة أو صدقة أو ُيتََقرَّ    َغري 

نيِه  َتأ ُكُلُه النَّارُ  183/3 2529    وحترقه النار َتف 

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  183/3 2530

ُبوكَ  184/3 2531  َنَسبُوا إليك الكذب َكذَّ

ُبرِ  184/3 2532  الُكتُب الساموية التي فيها املواعظ والزواجر  َوالزُّ

ِ الواضِح واملُبني للحّق  ال كِتَاِب امل ُنرِيِ  184/3 2533  الكتاِب البنيِّ

 َميِّتٌة ال حمالة َذآئَِقُة املوت  185/3 2534

نَ  185/3 2535 ن جزاًء وافياً كامالً  ُتَوفَّو  َزو   ُِّت 

 أعاملكم وِعَوضكم عنها جزاء ُأُجوَرُكم   185/3 2536

ِزَح  185/3 2537 َي  ُزح   وُأب ِعدَ ُدفع وُنحِّ

 َظَفر ونال غاية ما يطلب ونجا من كل مكروه  َفازَ  185/3 2538

ي طاُن للُمت َعة متاع الُغرور 185/3 2539 ُن به الشَّ  االغرتار و ما ُيَزيِّ

نَّ باملحن  لَتُب َلُونَّ  186/3 2540 تََِبُ  لَتُخ 

ِم األُمورِ  186/3 2541 ة التي ُيعَزم عليها وُيناَفس فيهااملَسائِِل َوالَقَضاَيا  َعز    الشديدة اخلريِّ
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 194إلى آية   187 يةآمن   آل عمرانسورة (  75صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُد  ِميثَاَق  187/3 2542 ُد املَُؤكَّ  املِيثاُق: الَعه 

َحنَّهُ  لَتُبَيِّنُنَّهُ  187/3 2543 ُه َوُتَوضِّ  لَتُظ ِهَرنَّ

تُُموَنهُ  187/3 2544  وال ُت فونه َوالَ َتك 

 قذفوه وَل ُيراعوه  أو فطرحوه  َفنَبَُذوهُ  187/3 2545

 يسرياً  ِعَوضاً   َثَمناً َقلِيالً  187/3 2546

َسبَنَّ  188/3 2547  الَ َتظُنَّنَّ  الَ حَت 

 يثنَي الناس عليهم باجلميل أن  َأن  َُي َمُدوا  188/3 2548

 بفوز ونجاة  بَِمَفاَزةٍ  188/3 2549

ٍء ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل،  َقِديرٌ  189/3 2550 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج   وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع 

اَمَواِت  190/3 2551 ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن الَعَدمِ  َخل ِق السَّ ها َعىل َغري 
 إجيادِ

 وتعاقب الليل والنهار  َبي نَُهام ف الطوِل والِقََصِ والنّوِر والظُّل َمةِ التَفاُوُت  اختالف الليل والنهار 190/3 2552

يِل األل بَاِب  190/3 2553 ُو  َحاِب  ألِّ  الُعقوِل السليمة النرّية   أِلَص 

رِضوَنُه ُمتََدبِّرينَ  يذكرون الل  191/3 2554 تَح   َيس 

  واقفني وجالِسني قِيَاماً َوُقُعوداً  191/3 2555

 أي مضطجعني عىل أحد اجلنبني، واجلنب هو ما حتت اإِلبط إىل اخلاِصة  عىل ُجنُوهِبِم   191/3 2556

ُرونَ  191/3 2557 م  ويتدبرون َوَيتََفكَّ ِمُلوَن ُعُقوهَلُ  َوُيع 

 الَ َفائَِدَة فِيهِ و حكمة ضائعا بال عبثا  َباطاِلً  191/3 2558

بيِح للِ َتعاىل ُسب َحاَنَك  191/3 2559  ُسب َحاَن اللِ: ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

 فاِصف عنّا  َفِقنَا 191/3 2560

تَهُ  192/3 2561 َزي   فضحته أو أهنته أو أهلكته َأخ 

واٍن يدفعون عنهم عقاب الل يوم القيامة  َأنَصارٍ  192/3 2562  أع 

 حممد صىل الل عليه وسلم، أو القرآن النبيداعياً واملراد  ُمنَادِياً  193/3 2563

ر   193/3 2564 ها والتَجاُوُز َعن ها وعدم املُعاَقبَِة َعَلي ها َوَكفِّ رُت  ِفرُي الَسيِّئاِت: س   َتك 

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاتِنَا  193/3 2565 يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

َرارِ  193/3 2566  الطَّاَعِة، مَج ُع َبارّ َكثرِيي  األب 

طِنا  َوآتِنَا 194/3 2567  َواع 

 َمنَّي تَنا من نَص ومتكني وتوفيق وهداية َوَعدتَّنَا 194/3 2568

ِزَنا 194/3 2569 نا والَ ََتِنّا الَ ُُت  َضح   الَ َتف 

ُم الِقياَمةِ  194/3 2570 ُم ُيب َعُث النَّاُس ِمن  ُقبُوِرِهم   َيو   َيو 

لُِف امل ِيَعادَ  194/3 2571 َت به عبادك  الَ ُُت   ال ُُت لف وعًدا َوَعد 
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 200إلى آية   195 يةآمن   آل عمرانسورة (  76صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تََجاَب  195/3 2572  هم  ءُدعا  قبَل أجاب أو  َفاس 

ُِل وال  ال ُأِضيعُ  195/3 2573  ُأن ِقُص ال ُأمه 

 تركوا أوطاّنم رغبًة ف رضا الل تعاىل، واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة املنورة َهاَجُروا   195/3 2574

ِرُجوا   195/3 2575  ُأب ِعدوا وُطِردوا  ُأخ 

ُكنُُه النّاُس  دَِياِرِهم   195/3 2576 اُر: املَن ِزُل املَب نِيُّ الذي َيس   الدَّ

 وأحلق هبم َضرٌ  َوُأوُذوا   195/3 2577

 لكسب مرضات وإلعالء كلمتي  ِف َسبِيِّل  195/3 2578

َرنَّ َعن ُهم  َسيِّئَاَِتِم   195/3 2579 ها والتَجاُوُز َعن ها وعدم املُعاَقبَِة َعَلي ها ألَُكفِّ رُت  ِفرُي الَسيِّئاِت: س   َتك 

 عطاًء ومكافأًة وجزاءً  َثَواباً  195/3 2580

نََّك  196/3 2581  الَ ُيدعنَّك الَ َيُغرَّ

 أسفارهم وحياَتم املُرتفة وتنعُّمهم الدنيوي وتَصفهم  َتَقلُّب الذين كفروا  196/3 2582

تُّع  َمتَاعٌ  197/3 2583  وغري ذلك  كلُّ ما ُين تفع به وُيرغب ف اقتنائه، كالطَّعام، واملالو متَّ

 مستقرهم  أو  منزهلم  ومكاّنم  َمأ َواُهم   197/3 2584

 بِئ َس الِفراش واملضجع َوبِئ َس امل َِهادُ  197/3 2585

وامِ  َخالِِدينَ  198/3 2586  باقنَي َعىل الدَّ

 ومنزال  وعطاءً  ِضيافة  ُنُزالً  198/3 2587

َرارِ  198/3 2588  واملؤمنون الصادقون  املطيعون لِّألَب 

 متذلّلني خاضعني ُمتَواِضعنَي للِ  َخاِشِعنَي للَِِّ 199/3 2589

ُرُهم   199/3 2590  عوض أعامهلم التي عملوها، وثواب طاعتهموجزاُءهم للعمل   َأج 

َساِب  199/3 2591  َعَلي َها  احل ِ
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   املُحاَسبَُة، وهَي إح 

وا   200/3 2592 ِِبُ َزعوا  اص  لَّدوا وال َِّت   ، والصِب هو حبس النفس عن أهوائها وشهواَتا َِّتَ

ِب   َوَصابُِروا   200/3 2593  ،  واملصابرة  تعني املالزمة واالستمرار  غالِبُوا األعداء ف الصَّ

 املرابطة لزوم املكان الذي ُياف من وصول العدو منه   َوَرابِطُوا   200/3 2594

تِناِب نواهيهِ  َواتَُّقوا  اللَّ 200/3 2595 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

لُِحونَ  200/3 2596  تظفرون وتفوزون لََعلَُّكم  ُتف 
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 6إلى آية  1 يةآمن  النساءسورة (  77صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َعلوا لَكم وقاية من عذاب الل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  اتَُّقوا َربَُّكمُ  1/4 2597  اج 

َجَد  َخَلَقُكم   1/4 2598 ِ ِمثاٍل سابِ  كمَأو   قِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

ٍس َواِحَدةٍ  1/4 2599  آدم عليه السالم  من رجل واحدواملراد الروح واجلسم معا   ؛الذاتالنفس :  ِمن  َنف 

َجَها 1/4 2600  واملراد حواء  أو بعلها َقرينَها َزو 

 وَكثَّر وفرق  َنَِّش  َوَبثَّ  1/4 2601

 به  َتتَحالفونَ  ويسأل بعضكم بعضا به أو  تتساءلونَ  َتَساءلُوَن بِهِ  1/4 2602

َحامَ  1/4 2603  احذروا أن تقطعوا أرحامكم واملراد  األقارب َواألَر 

ٌء، والرقيب  َرقِيباً  1/4 2604 نى صفة واسم الرقيب: هو احلافُِظ الذي ال َيغيُب َعن ُه ََش  امِء اللِ احُلس   من أس 

طُوا  َوآُتوا   2/4 2605 َفُعوا واع   واد 

 َفَقُدوا آباَءهم، قبل سّن البلوغ اليتامى هم َمن  ال يَتَاَمى  2/4 2606

لُوا   2/4 2607 وا   الَ َتتَبَدَّ ُ  ال ُتَغريَّ

بِيَث  2/4 2608  احلرام  كّل َشء فاسد وباطل أو و الرديء واملكروه   اخل َ

الُِح واجَليُِّد  بِالطَّيِِّب  2/4 2609  أو احلالل  كُل ما خال من األَذى واخَلبَثو الطَّيُِّب: الصَّ

 إثام أو ذنبا أو ظلام عظياًم  ُحوًبا كبرًيا 2/4 2610

تُم   3/4 2611  املراد هنا علمتم أو غلب عىل ظنكم  ِخف 

ِدلوا ُتق ِسطُوا   3/4 2612  َتع 

 َفتََزّوجوا  َفانكُِحوا   3/4 2613

 كان حالالً  َطاَب  3/4 2614

ِدلُوا   3/4 2615 َر، بالعدل  واملراد  تنصفوا َتع  ه   وإعطاءِّتنَّب الظُّل َم واجَلو   كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

اَمُنُكم   3/4 2616  الرساريأو اجلواري  اإلماء َما َمَلَكت  َأي 

 أو يكثر عيالكمومتيلوا  َِّت وُروا وَتظ لُموا  َتُعولُوا   3/4 2617

 ُمُهورهنّ  َصُدَقاَِتِنَّ  4/4 2618

َلةً  4/4 2619  عطيّة بطيب نفس فريضًة أو  نِح 

  لكم َتناَزل نَ  طِب َن لَُكم   4/4 2620

 فخذوه حالال  َفُكُلوهُ  4/4 2621

بُوالً  َهنِيئاً  4/4 2622 غاً َمق 
 سائِ

ِريئاً  4/4 2623  طيِّبا موافقاً للطبع  مَّ

َفَهاء 5/4 2624 ٍل أو  ُنقصاِن دينٍ ال َيسنون التَصف  َمن   السُّ    َعن  َجه 

 ومعيشتكم  أمرًا تقوم به حياتكم قِيَاماً  5/4 2625

ُزُقوُهم   5/4 2626  لرزقهم  ومكانا واجعلوا منها جماالً  َوار 

ُسوُهم   5/4 2627 َوةً  و واعطوهم أ َواك  نَُحوهم ُكس   ام 

تَُلوا  و 6/4 2628  ا وامتحنوا اختِبو  اب 

 َوَصُلوا  ِسنَّ البُلوغِ  َبَلُغوا  النَِّكاَح  6/4 2629

تُم 6/4 2630 تُم وَتبَيَّن تُم   آَنس   أو أبَصتم ورأيتم  ووجدتم َعلِم 

داً  6/4 2631 راكاً َواهتداًء  ُرش   وصالحا  إد 

َفُعوا   6/4 2632  اعطوهم  َفاد 

 وال تأخذوّنا بغري وجه حق َوالَ َتأ ُكُلوَها  6/4 2633

افاً  6/4 2634 َ راَطاً وَِّتاُوزًا  إرِس  تِدالِ إف   لالع 

وا   6/4 2635 َِبُ  ُمَسارعني ومبادرين ألكلها قبل أن يكِبوا فيأخذوها منكم بِداًرا َأن َيك 

تَع ِفف   6/4 2636  وليَُكفَّ عن أكل مال اليتيم واملراد   واالمتناعالِعّفة: الَكفُّ  َفل يَس 

ُروِف  6/4 2637 يَأ ُكل  بِامل َع   الرضورةبقدر حاجته عند  فليأخذ َفل 

 رقيباأو شاهدا حُماسبا أو  َحِسيباً  6/4 2638
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 11إلى آية  7 يةآمن  النساءسورة (  78صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 حصة وجزء  َنصيٌِب  7/4 2639

ت  َتَركَ  7/4 2640  أبقى وخلَّف بعد املو 

 األب واألم  ال َوالَِدانِ  7/4 2641

 نقص أو زاد  َقلَّ ِمن ُه َأو  َكثُرَ  7/4 2642

ُروًضا 7/4 2643 ًرا وحّقاً جيب أداؤه  َنِصيباً َمف   ُجزءًا ُمَقدَّ

َمةَ  8/4 2644 َكةِ  ال ِقس  ِ  تقِسيَم الرتَّ

َبى 8/4 2645 لُوا  ال ُقر   من ال حقَّ هلم ف الرتكةواملراد أقارُب امليت  ُأو 

 َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغَمن  َوال يَتَاَمى 8/4 2646

كني: الذي أسكنه العجز  َوامل ََساكنِيُ  8/4 2647  وهو أسوأ حااًل من الفقريليس عنده ما يكفي واملِس 

ُزُقوُهم 8/4 2648  فأعطوهم  َفار 

ُروفاً  8/4 2649 ع  الً مَّ  حسنًا غري فاحش وال قبيح  َكالماً  َقو 

َش  9/4 2650 ُف   َول يَخ  يَُة: اخَلو   اخِلش 

 أبقوا وخّلوا َتَرُكوا   9/4 2651

 وراءهم واملراد تركوهم أحياء وراءهم بعد أن ماتوا  َخل ِفِهم   9/4 2652

ًة ِضَعافاً  9/4 2653 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  أبناًء ِصغاًرا ِضعاًفا واملراد  الُذرِّ

الً َسِديداً  9/4 2654  وعدال  صوابا  َكالماً  َقو 

 جورًا بغري حقِّ  ُظل امً  10/4 2655

نَ  10/4 2656 َلو    وسيدخلون َوَسيَص 

َهنََّم   َسِعرياً  10/4 2657 ٌم جِلَ عرُي: اس   نارًا موقدًة والسَّ

 يأمركم ويفرض عليكم  ُيوِصيُكمُ  11/4 2658

ت  َتَركَ  11/4 2659  أبقى وخلَّف بعد املو 

 صاَر ألبويه َشٌء ُما َُيُصُّ ابنهام بعد موته َوَوِرَثُه َأَبَواهُ  11/4 2660

َوةٌ  11/4 2661  اثنان فأكثر من األخوة، ذكوًرا كانوا أو إناًث املراد  إِخ 

ِة َولَُه  َدي نٍ  11/4 2662 مَّ َفُع فيِه لِصاِحبِهِ الَدي ُن: ما َثبََت ف الذِّ  أَجٌل ُيد 

عاً  11/4 2663 َرُب لَُكم  َنف   منفَعة وفائدة ف الدنيا أو اآلخرة أو كالمها  أشدُّ  َأق 

 حكام مفروضا   َفِريَضةً  11/4 2664

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيام  11/4 2665 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ   لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

ياِء َكاَم شاَء  َحكِيامً  11/4 2666 ل ِق األش  كُِم خِلَ ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح   ألنَّ
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 41إلى آية  12 يةآمن  النساءسورة (  79صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ت  َتَركَ  12/4 2667  أبقى وخلَّف بعد املو 

 ذكًرا كان أو أنثى  ابن َولٌَد  12/4 2668

 يويص به امليِّت بعد تنفيذ ما  من بعد َوِصيَّةً  12/4 2669

ن بتنفيذها بعد املوت ُيوِصنَي هِبَا  12/4 2670  يأمر 

َفُع فيِه لِصاِحبِهِ  َدي نٍ  12/4 2671 ِة َولَُه أَجٌل ُيد  مَّ  الَدي ُن: ما َثبََت ف الذِّ

 َمن  ال وارث له من َولٍَد أو والِدٍ  َكالَلَةً  12/4 2672

َكاء 12/4 2673  ال فرق هنا بني الذكر واألنثى واملراد ُمشرِتكوَن  رُشَ

 بعد تنفيذ ما يويص به امليِّت  من بعد َوِصيَّةً  12/4 2674

رًا بأيٍّ من الورثة  غري ُمَضار  12/4 2675  غري ُملِحق ََضَ

 أمًرا من الل  َوِصيًَّة ِمَن اللَِّ  12/4 2676

لوقاِت ِصَفٌة للِ  َعلِيمٌ  12/4 2677 ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

ياُن  َحلِيمٌ  12/4 2678 ُه َغَضٌب وال ِعص  تَِفزَّ  الذي ال َيس 
ِح واألناةِ ف   الُعصاةِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه ، واحَلليُم هو ذو الصَّ

 أحكاُمُه ورَشائُِعُه املفروضة التي ال جَيوُز جُماَوَزَتا ُحُدوُد اللِ  13/4 2679

اِر والثِّامِر، واجلنة ف اآلخرة: دار النعيم املقيم بعد املوت  َجنَّاٍت  13/4 2680 جاِر َواألّن  نَُّة ف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األش   اجل َ

ِري 13/4 2681 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ِمياُهها ُمرس 

وامِ  َخالِِدينَ  13/4 2682  باقنَي َعىل الدَّ

زُ  13/4 2683  الظََّفُر باخلري والنَّجاُة من الِّش ال َفو 

 كلمة استُعرَيت  لكل كبري  ال َعظِيمُ  13/4 2684

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َيع صِ  14/4 2685  الِعص 

 وجُيَاوز  َوَيتََعدَّ  14/4 2686

 ُحُدوُد اللِ: أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال جَيوُز جُماَوَزَتا ُحُدوَدهُ  14/4 2687

  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب  14/4 2688

ِهنيٌ  14/4 2689  ُمِذلٌّ  مُّ
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 19إلى آية  51 يةآمن  النساءسورة (  80صفحة )
 

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

ناواملراد هنا القبيُح الشنيع من قوٍل أو فعل   ال َفاِحَشةَ  15/4 2690  الزِّ

ِهُدوا   15/4 2691 تَش  َهدوا  َفاس   اطلبوا ُشهودًا لِيَش 

ِسُكوُهنَّ  15/4 2692  فاحبسوهن َفأَم 

 تنتهي حياَتن باملوت يتوفاهنَّ املوت 15/4 2693

 طريقاً وََم َرجاً  َسبِيالً  15/4 2694

 يقعان ف فاحشة الزنااملراد  َيأ تِيَاِّنَا  16/4 2695

ا 16/4 2696  فأحلقوا هبام َضرًا بالرضب واهلجر والتوبيخ  َفآُذومُهَ

 من الفاحشة تابا عامَّ وقع منهام َتاَبا  16/4 2697

َلَحا 16/4 2698  وصلحت أعامهلم وحسنت   َوَأص 

 واتركوا أذامها فاصفحوا عنهام  فأعرضوا عنهام  16/4 2699

اباً  16/4 2700 َرت   َتوَّ َبَة ُكلَّاَم َتَكرَّ بَُل التَّو   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والتّواب ُهَو الَِّذي َيق 

ِحيامً  16/4 2701 َحُم  رَّ حيُم: الذي َير  ِمننَي ف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ  املُؤ 

َبةُ  17/4 2702  املراد قبول التوبة والرجوع إىل الل واملغفرة  إِنَّاَم التَّو 

َوءَ  17/4 2703 املِ  السُّ يَِّئ الَقبيَح ِمن األع   السَّ

 َأن تفعل فعالً بغري ِعل مو  بطَي ٍش وسفهٍ  بَِجَهالَةٍ  17/4 2704

 قريب  أو ما قبل املوت ف زمن  من َقِريب 17/4 2705

م َيتُوُب اللُّ َعَلي هم 17/4 2706 ِفُر هَلُ  يقبل الل توبتهم وَيغ 

يِّئَاِت  18/4 2707 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

ُت  18/4 2708  نزل به وأصابه َحرَضَ أحدهم املَو 

لُّ لَُكم   19/4 2709
 صيغة حتريم ِصيح اَل ََيِ

هاً  19/4 2710  إِجباراً  َكر 

 ال متسكوهّن ُمضاّرًة هلنّ العضل: التضييق واحلبس واملنع واملراد  ال َتع ُضُلوُهنَّ  19/4 2711

َهبُوا   19/4 2712  لتسرتّدوا  لِتَذ 

طَي تُموُهنَّ من مهر ونحوه  آَتي تُُموُهنَّ  19/4 2713  َأع 

َتكِب نَ  َيأ تنَِي بَِفاِحَشةٍ  19/4 2714 لة  َير   قبيحة فِع 

بَيِّنَةٍ  19/4 2715 ِرِهنَّ  مُّ َحٍة ألم   واِضَحٍة، أو ُمَوضِّ

وُهنَّ  19/4 2716 طُوُهّن وصاِحبُوُهنّ  َوَعارِشُ
 وخالِ

ُروِف  19/4 2717  عىل الوجه املستحسن رشًعا وعرًفا.      بِامل َع 

َرُهوا   19/4 2718  ُتب ِغضوا  َتك 
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 32إلى آية  02 يةآمن  النساءسورة (  81صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َرِغبتُمُ  َأَردتُّمُ  20/4 2719

تِب َداَل  20/4 2720     إِب داَل  اس 

ٍج  20/4 2721  زوجة َزو 

طَي تُم  من مهر ونحوه  َوآَتي تُم   20/4 2722  َوَأع 

 األقطار واألزمان ، وهو كناية عن كثرة املقدارقِن طار: وحدة وزن َمتلفة باختالف  قِنطَاراً  20/4 2723

 فال تسرتجعوا  َفالَ َتأ ُخُذوا   20/4 2724

تَاًنا  20/4 2725 ِه َحقٍّ  هُب  ِ َوج   باطاِلً بَِغري 

ٍم  اإِلث مُ  20/4 2726 تَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه َمي ٌل َعن احَلقِّ بِِعل  ن ُب الَِّذي َيس  دٍ الذَّ  َوَتَعمُّ

بِيناً  20/4 2727  واِضحاً  مُّ

َذهُ  َتأ ُخُذوَنهُ  21/4 2728 تَِحلُّوَن َأخ   َتس 

 باجلامع اختلي تُم مع بعضكم  أف َض َبع ُضُكم    21/4 2729

 وعدًا وعهدًا مؤكداً  ميثاًقا َغليظا  21/4 2730

 وال تتزّوجوا   َوالَ ُتنكُِحوا   22/4 2731

مَ  َقد  َسَلَف َما  22/4 2732  ما َمَض وَتَقدَّ

لة قبيحة َشنيعة َفاِحَشةً  22/4 2733  فِع 

تاً  22/4 2734  مستحقر بغيض  َوَمق 

 طريقاً أو َوسيَلةً  بِئ َس  َوَساء َسبِيالً  22/4 2735

2736 
َهاُتُكمُ  23/4  الالَِّت  َوُأمَّ

نَُكم   َضع   َأر 

لني     النساء املرضعات الالت أرضعنكم مخس رضعات قبل انتهاء احلو 

 بنات زوجاتكم من غريكم َوَرَبائِبُُكمُ  23/4 2737

ن ُحُجوِرُكم 23/4 2738 ر بمعنى حض  ظُِكم  وحتت رعايتكم واملراد  ِحج   ف َمنََعتُِكم  وِحف 

تََلي تُم   َدَخل تُم هِبِنَّ  23/4 2739 جنَي وواقعتموهنَّ اخ     هِبِنَّ ُمتََزوِّ

 َفال إث مَ   َفالَ ُجنَاَح  23/4 2740

 زوجات َحالئِل  و 23/4 2741

اَلبُِكم   23/4 2742 يَّاتكممن نسلكم و ِمن  َأص   ُذرِّ

تنَي   23/4 2743 َ األُخ  َمُعوا َبني   : تتزوجوا األختني معاً  َِّت 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ  َغُفوراً  23/4 2744 ثُُر ِمن ُه املَغ      ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيامً  23/4 2745 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 
 



 

82 
 

 
 
 
 

 26إلى آية  24 يةآمن  النساءسورة (  82صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َصنَاُت  24/4 2746  املتزوجات َوامل ُح 

اَمُنُكم   24/4 2747  الرساريأو اجلواري  اإلماء َما َمَلَكت  َأي 

م الل  كِتَاَب اللِ 24/4 2748  أو أمر الل   ُحك 

عاً  َوُأِحلَّ  24/4 2749  وُأبيَح رَش 

  َما عدا ا َوَراءمَ  24/4 2750

 َتط ُلبُوا  وتلتَِمسوا َتب تَُغوا   24/4 2751

  بمعنى العفة وحتصني النفس ومنعها عن الوقوع فيام يغضب الل حمُّ ِصننِيَ  24/4 2752

َ ُمَسافِِحنيَ  24/4 2753  غري مرتكبني للزنا أو غري جماهرين بالزنا َغري 

تُم  24/4 2754 تَع  تَم  تُم  اس  َِتِنَّ مَتَتَّع   بُِمَعارَشَ

 ُمهوَرُهنَّ  ُأُجوَرُهنَّ  24/4 2755

 أي أن املهور مفروضة عليكم  َفِريَضةً  24/4 2756

 َوال إث مَ  َوالَ ُجنَاَح  24/4 2757

 اتفقتم فيام بينكم عىل ما يرضيكم َتَراَضي تُم 24/4 2758

لوقاتِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  َعلِيامً  24/4 2759 ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ   َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ  َحكِيامً  24/4 2760 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

الً  25/4 2761 َرةً  َطو   وسعة ف املال   ِغنًَى َوُقد 

َصنَاِت  25/4 2762  وليس اإلماءتعففات املاحلرائر من النساء  امل ُح 

اَمُنُكم 25/4 2763 ا َمَلَكت  َأي     اإلماء مِّ

ِهنَّ  25/4 2764
لِ لِياِء ُأموِرِهنَّ  َأه   أو 

َدانٍ َوالَ  25/4 2765 ا ُمتَِّخَذاِت َأخ   وال ُمصاحبات أصدقاء الّزنى رسًّ

 خاف عىل نفسه الُفُجور والوقوع ف الزنا َخَِّشَ ال َعنََت  25/4 2766

ِفَرةُ  َغُفورٌ  25/4 2767 ثُُر ِمن ُه املَغ    ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  25/4 2768 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 َيرَغُب أو  َيشاءُ  ُيِريُد  26/4 2769

2770 26/4  َ َح  لِيُبنَيِّ  لِيُظ ِهَر وُيَوضِّ

ِدَيُكم   26/4 2771  ويرشدكم  َوهَي 

 طرائق ومناهج  ُسنَنَ  26/4 2772

ِفُر لَُكم َيتُوُب َعَلي كم 26/4 2773  َيغ 
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 33إلى آية  27 يةآمن  النساءسورة (  83صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ينقادون لشهواَتم وملذاَتم َيتَّبُِعوَن الشهوات 27/4 2774

 تنحرفوا عن الدين، واملراد تضلوا مَتِيُلوا   27/4 2775

َف َعن ُكم   28/4 2776  َيرفُع من أثقاِل التكاليِف عليكم  ُُيَفِّ

 عاجزًا عن مقاومة الشهوات َضِعيفاً  28/4 2777

َوالَُكم   29/4 2778  ال تستحّلوها وال يأخذ بعضكم أموال بعٍض  الَ َتأ ُكُلوا  َأم 

َذُه بغري حّق  بِال بَاطِلِ  29/4 2779 ُع أخ   باِم ََل  ُيبِح  الِّشَّ 

 بِِرَضً من الطرفني  َعن َتَراضٍ  29/4 2780

َعل  َذلَِك  30/4 2781  يرتكب ما ّنى الل عنه  َيف 

َواناً َوُظل امً  30/4 2782  معتدًيا ومتجاوًزا حد الِّشع ُعد 

لِيِه ناراً  30/4 2783   وَنحِرُقه هبا النارُندخله  ُنص 

 سهالً  َيِسرياً  30/4 2784

تَنِبُوا   31/4 2785 وا َِّت   َتب تَِعدوا وَتتَنَحُّ

 أو وعيدا ف اآلخرة  كل ما أوجب حدا ف الدنيا كالزناأو  والذنوب الكبريةاآلثام  َكبَآئِرَ  31/4 2786

َن َعن هُ  31/4 2787   َعن هُ  ُتطالَبون بالكّف  ُتن َهو 

ر   31/4 2788 رُت ونجاُوُز نتَ  ُنَكفِّ  َعَلي ها نعاقب وال س 

 ذنوبكم  َسيِّئَاتُِكم   31/4 2789

َخال كرياًم  31/4 2790 َخال َطيِّبًا ُمد   وهو اجلنة حسناً  ُمد 

ا   32/4 2791  وال ترجوا وال تتأّملوا  َوالَ َتتََمنَّو 

َل  32/4 2792  َميَّز َفضَّ

ر  َنِصيٌب  32/4 2793  حصة وجزء مقدَّ

َّا  32/4 2794 تََسبُوا  ُِم َّا َعِملوا  اك   ُِم

أَلُوا اللَ 32/4 2795 لِهِ  من اس   خريه ونعمته اللاطلبوا من  َفض 

  أو ورثة عصبةً  َمَوايِلَ  33/4 2796

ت  َتَركَ  33/4 2797  أبقى وخلَّف بعد املو 

ث  الذين َعَقَدت أي امُنكم  33/4 2798  الذين تعاهدتم معهم بالنَصة واإلر 

 حظّهم املقسوم َنِصيبَُهم   33/4 2799

 عاملًِا ُمطَّلِعاً  َشِهيداً  33/4 2800
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 37إلى آية  43 يةآمن  النساءسورة (  84صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اُموَن عىل النساء 34/4 2801 هوّنّن ويرعوَّنُنَّ ويقومون بمصاحِلِهنَّ  َقوَّ  هلم الَقوامة عليهن، ُيَوجِّ

اُت  34/4 2802 احِلَ يِن باملُستَقيامُت ، العاِمالُت  َفالصَّ ِ والدِّ  اخَلري 

 مطيعات لل تعاىل وألزواجهن  َقانِتَاٌت  34/4 2803

 لكل ما غاب عن علم أزواجهن وصائنات حافظات ألنفسهن  حافظات للغيب 34/4 2804

 طاعتكم َجفَوَُتنَّ وترفعهّن عن عصياّنن و ُنُشوَزُهنَّ  34/4 2805

 فانصحوهنَّ وذّكروهنَّ   َفِعظُوُهنَّ  34/4 2806

ُجُروُهنَّ ِف امل ََضاِجعِ  34/4 2807 ِجيَّةِ و عدم اجلامعوال تقربوا الِفراُش، واملُراُد  َواه  و   الزَّ
ةِ  املُعارَشَ

 فال تظلموهنَّ  َفالَ َتب ُغوا   34/4 2808

 ِخالف، أو ِعداء ربام يؤدي إىل الفراق ِشَقاَق  35/4 2809

اَلًحا 35/4 2810  توفيقف الصلح والَيرَغبَا ان  إِن  ُيِريَدا إِص 

ِق  35/4 2811 لِح ُيَوفِّ  ُيص 

ُكوا  بِهِ  36/4 2812 ِ ةِ  الَ ُتِّش  بوبِيَِّة أو الُعبودِيَّ َعلوا لَُه رَشيكاً بِالرُّ  ال َِّت 

َساناً  36/4 2813  اإلحسان للوالدين: بّرمها واحرتامهام والتذلل واللني معهام إِح 

َبىٰ  36/4 2814  صاحب القرابة )أي القريب(  َوبِِذي ال ُقر 

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ َوال يَتَاَمى 36/4 2815

كني: الذي أسكنه العجز  َوامل ََساكنِيِ  36/4 2816  وهو أسوأ حااًل من الفقريليس عنده ما يكفي واملِس 

َبى 36/4 2817 اِر ذِي الُقر   القريب بالنسب اجَلاُر املقارب ف السكن َواجل َ

نُِب  36/4 2818 اِر اجل ُ  له قرابة الذي ليس  جَلاُر املقارب ف السكنا َواجل َ

ن ِب  36/4 2819 اِحِب بِاجل َ  ف السفر وف احلرض ف أمر حسن الرفيق َوالصَّ

بِيلِ  36/4 2820 فيِه لِيَِصَل إىَل َمق َصِدهِ  َواب ِن السَّ  املُسافُِر الَِّذي ال ماَل لَُه َيك 

اَمُنُكم  َما و 36/4 2821  الذين ملكتموهم من اإلماء أو العبيد َمَلَكت  َأي 

ا ُمعجبًا بنفسهِ  َُم تَاالً  36/4 2822 ً  ُمتكِبِّ

 شديد الفخر بام يقول أو يفعل املكثر من ذكر مزاياه ومناقبه   َفُخوراً  36/4 2823

ساُك املاِل َعامَّ ال  َيب َخُلونَ  37/4 2824 ُل: إم  ُلُح َحب ُسُه َعن هُ البُخ   َيص 

تُُموَن َما آَتاُهمُ  37/4 2825 طاُهم  ما وُي فون  َوَيك   َأع 

لِهِ  37/4 2826  إحسانه َفض 

َنا 37/4 2827 تَد  نا وهيّأنا َوَأع  َدد   وأع 

ِهيناً  37/4 2828   ُمِذالً  ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً مُّ



 

85 
 

 
 
 
 

 44إلى آية  38 يةآمن  النساءسورة (  85صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َوهُ  ُينِفُقونَ  38/4 2829  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

م   38/4 2830 َواهَلُ  أو   َأم 
تََلُك ِمن  َمتاٍع أو  َعقاٍر أو  ُنقودٍ  غريه َما ُيم 

 ُمراءاًة هلم وُسمعة، ال لِوجه الل  ِرَئاء النَّاسِ  38/4 2831

ِخرِ  38/4 2832 ِم اآل  ُم الِقياَمةِ  بِال يَو   َيو 

ي طَانُ  38/4 2833 ،  الشَّ  ُكِل من مترد ِمن اجِلنِّ واإلن ِس . ويطلق عىل  ََم لوٌق ِمن النّاِر ُيغري بِالَفسادِ والِّشِّ

 مصاحباً ُمالِزماً  َقِريناً  38/4 2834

لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  َعلِيامً  39/4 2835 ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

ياَدةِ  الَ َيظ لِمُ  40/4 2836  ال جَيُوُر وال جُياِوُز احَلدَّ بِالنَّق ِص أو  بِالزِّ

ةٍ  40/4 2837 غرمقدار ووزن ذرة وهو  ِمث َقاَل َذرَّ ا، بالغ الصِّ  قدٌر ضئيل جدًّ

ِ والطّاَعُة  َحَسنَةً  40/4 2838  احَلَسنَة: ضّد السيَئة من قول َأو فعل َعَمُل اخَلري 

 من عنده ِمن لَُّدن هُ  40/4 2839

 برسوهلا ليشهد عليها بام عملتاملراد  بَِشِهيدٍ  41/4 2840

 ويتمنّى َيبُّ  َيَودُّ  42/4 2841

ى هبم األرض 42/4 2842  يصبحون هم وتراب األرض سواء حتى ال يبعثوا ُتَسوَّ

 عن الل شيئًا ُما ف أنفسهم   نالَ ُُيفو ال يكتمون الل حديثا 42/4 2843

الَةَ  43/4 2844 َرُبوا  الصَّ خلوا فيها الَ َتق   ال تقوموا إليها وال َتد 

 الُعقوِل، َفال ُتدِركونَ غائِبو  ُسَكاَرى  43/4 2845

 بسبب مجاع أو احتالم أو غريها أصابته اجلنابة من ُجنُباً  43/4 2846

 املراد مسافرين جمتازي الطريق و َعابِِري سبيل  43/4 2847

تَِسُلوا   43/4 2848 ِسُلوا أب َدانكم إلزالَِة االغتسال: تعميم اجلسد كله باملاء واملراد  َتغ   اجَلناَبةَتغ 

َض  43/4 2849 ر  ٌة باجلسم أو النَّف س مَّ  واملراد املرض الذي يمنع من استعامل املاء   امل َِريِض: املصاب بِعلَّ

َدَث  ال َغآئِطِ  43/4 2850  مكان قضاء احلاجة، واملراد أح 

تُم النساء 43/4 2851  واقعتموهّن  جامعتموهن أو  الَمس 

ُموا   43/4 2852  هسُح الَوجِه َواليََديِن بِ ملَ   اقصدوا  والتيمم القصد إىل الرتاب  َفتَيَمَّ

 ما كان بارزا عىل وجه األرض ترابا كان أو غريه َصِعيداً  43/4 2853

 طاِهًرا  َطيِّباً  43/4 2854

 حظًّا وحصة وجزءاً  َنِصيباً  44/4 2855

الَلَةَ  44/4 2856  واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلقالتيه والبعد  الضَّ

 تنَصفوا عن طريق احلق وال َتتدوا إليه  تضلوا السبيل 44/4 2857
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 15إلى آية  54 يةآمن  النساءسورة (  86صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُكم   45/4 2858
َدائِ َداء: الباغضون الكارهون  بِأَع   األع 

 . الويّل: هو الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََويل ألمرك والقيُّم عليه  َولِيًّا 45/4 2859

 ُمعيناً  َنِصرياً  45/4 2860

 داُنوا باليهودِّية  َهاُدوا   46/4 2861

ُفوَن ال َكلِمَ  46/4 2862 فوَنُه عن َمعناهُ  َُيَرِّ ِ لُوَنه وُيَص   ُيبَدِّ

َواِضِعهِ  46/4 2863  أماكِنُه واملراد ألفاظه ومعانيه مَّ

َمع 46/4 2864 َمع  غري ُمس   غري مقبول ما تقول ومرادها الدعاء عليهأو اسمع ال َسِمع ت،  َواس 

 راعنا سمعك، افهم عنّا وأفهمنا وراعنا  46/4 2865

ِريًفا  لَيّاً  46/4 2866  إَمالًة وحَت 

نًا  46/4 2867  َعي بًا قدحا و َطع 

َنا 46/4 2868  وتأّن بنا، وال تعجل علينا  َوانظُر 

َومَ  46/4 2869  َوَأعدُل وَأضبَطُ  َوَأق 

حوها أو نحوهلا  نَّط ِمَس وُجوًها  47/4 2870 ُهها أو  َنم   ُنَشوِّ

َها 47/4 2871  نحوهلا أو نعيدها َفنَُردَّ

َباِرَها  47/4 2872  م خلفهأو  املراد نجعل وجوههم مع قبل أقفيتهم َأد 

ب ِت  47/4 2873 حاُب السَّ  : اليهود الذين خالفوا أمر الل برتك الصيد ف هذا اليوم  أص 

ِفرُ  48/4 2874 رُت وَيع ُف ويمُح  َيغ   َيس 

َك بِهِ  48/4 2875 َ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  ُيِّش  َ  جَي َعَل َغري 

 ما هو أقل من َذلَِك  ما ُدوَن َذلَِك  48/4 2876

رَتَى 48/4 2877 تََلَق َوَكَذَب  اف   اخ 

دٍ  إِث امً  48/4 2878 ٍم َوَتَعمُّ تَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه َمي ٌل َعن احَلقِّ بِِعل  ن ُب الَِّذي َيس   اإِلث ُم: الذَّ

 كلمة استُعرَيت  لكل كبري  َعظِياًم  48/4 2879

 ويثنون عىل أنفسهم وأعامهلم يمدحوّنامن التزكية وهي التطهري والتنزيه عن القبيح واملراد  ُيَزّكون أنفسهم 49/4 2880

 التمر. واةنَخي طًا رقيًقا ف شقِّ  َفتِيالً  49/4 2881

ونَ  50/4 2882 رَتُ  ُيتلقون ويكذبون َيف 

باُر بِِخالِف الواقِِع أو ا الَكِذَب  50/4 2883 تِقادِ الاإِلخ   ع 

بِيناً  50/4 2884  ذنبًا كبرًيا  إِث اًم مُّ

طوا ُأوُتوا  َنِصيباً  51/4 2885  حصة وجزءاً  ُأع 

ب ِت  51/4 2886 ِ  كائنا من كان أصنام أو شياطني أو غري ذلك دون الل،   معظم بعبادة أو طاعةكل  بِاجل 

اَللِ ،   كّل ما ُعبَِد من ُدوِن الل وهو راضٍ  َوالطَّاُغوِت  51/4 2887  يسمى طاغوت. َوُكلُّ َرأ ٍس ِف الضَّ

َدى  51/4 2888 وُم، وأعدُل   َأه   أق 

 اً طريقاً ومنهاج َسبِيالً  51/4 2889
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 59إلى آية  25 يةآمن  النساءسورة (  87صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

نَُة اللِّ:  لََعنَُهُم اللَُّ 52/4 2890 تِهِ لَع  َ ل َمل ُعوِن ِمن  َرْح 
ُدُه لِ  َسَخطُُه َوَطر 

 ُمعيناً  َنِصرياً  52/4 2891

َلك أو التمليك  امل ُل ِك  53/4 2892 لطة، أو ما ُيم  ر والسُّ  األَم 

ُتونَ  53/4 2893  ال ُيع طونَ  الَّ ُيؤ 

ر النُّقرة ف َظهر  َنِقرياً  53/4 2894 ب النقري مثالً للَّّشءِ نواة التمر  النَِّقرُي: قد   التافه و القليل ، وُيرض 

 احَلَسد: كراهية نعمة الل عىل الغري، ومتني زواهلا وربام السعي إِلزالتها ََي ُسُدونَ  54/4 2895

َراِهيمَ  54/4 2896  ة إبراهيمذّريّ  آَل إِب 

 ة الكتب الساموي ال كِتَاَب  54/4 2897

َمةَ  54/4 2898 ك  ِل والِفع لِ  َواحل ِ واُب ف الَقو  ِف والصَّ ُن التَََّصُّ  واملراد العلم النافع مع العمل به. ُحس 

 سلطانا واسعا  ُمل ًكا َعظِياًم  54/4 2899

  وامتنع أعرض َصدَّ  55/4 2900

َهنََّم   إيقادا شديدا نارًا موقدًة: َسِعرياً  55/4 2901 ٌم جِلَ عرُي: اس   والسَّ

لِيِهم   56/4 2902 ِرُقُهم  فِيهاو االصالء هو أيقاد النار واملراد  ندخلهم ُنص   َنح 

 احرتاقا تاما احرتقت  َنِضَجت   56/4 2903

ل نَاُهم  ُجُلوًدا 56/4 2904 َنا هُلم   َبدَّ  جلودهم  َغريَّ 

وامِ ب َخالِِدينَ  57/4 2905  اقنَي َعىل الدَّ

َرةٌ  57/4 2906 طَهَّ َهٌة  مُّ  من مجيع األدناس  ُمنَزَّ

تِظلِّنيَ  ظاِلًّ َظلِياًل  57/4 2907  شمس فيه دائاًم ال ظال  كثيفا ُمتدا  ُمس 

ظَُها وأداُؤَها   األََماَناِت  58/4 2908  احُلقوِق التي جَيُِب ِحف 

لَِها 58/4 2909 حاهِبَا  َأه   أص 

تُم  58/4 2910  َقَضي تُم وَفَصل تُم َحَكم 

لِ  58/4 2911  بالَعَدالة واإلنصاف ُمتجنِّبًا للظُّلم  بِال َعد 

ُل ُيِفيد املَدح  نِِعامَّ  58/4 2912  نعم ما، ونِع م: فِع 

 َين َصُحكم ويذّكركم   َيِعظُُكم 58/4 2913

 والتزموا األوامر استجيبوا  أطيعوا  59/4 2914

رِ  59/4 2915 يِل األَم  رِ  ُأو   أو احلكام  ُوالة األَم 

تُم   59/4 2916  اختلفتم  َتنَاَزع 

وهُ  59/4 2917 ِجُعوه و َفُردُّ  عِرُضوه اَفأر 

2918 59/4  ٌ عاً  َخري  ثَُر َنف   َوَصالحاً أك 

َسُن َتأ ِويالً  59/4 2919  أمجل عاقبًة وأْحد مآالً  َوَأح 
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 65إلى آية  60 يةآمن  النساءسورة (  88صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُعُمونَ  60/4 2920 َلُم لََعلَُّه َكِذٌب أو  باطٌِل  َيز  الً ُيَشكُّ فيِه، وال ُيع   َيقولوَن َقو 

 يرفعوا أمرهم ليفصل بينهم َيتََحاَكُموا   60/4 2921

اَلِل يسمى طاغوت. الطَّاُغوِت  60/4 2922  كّل ما ُعبَِد من ُدوِن الل وهو راٍض ، َوُكلُّ َرأ ٍس ِف الضَّ

ُفُهم َعن  َطريِق اهِلداَيةِ ي ُيِضلَُّهم   60/4 2923  ََص 

 املراد الكفر والبعد عن احلق واهلدى  َضاَلاًل َبِعيًدا   60/4 2924

 الذين يظهرون اإليامن ويبطنون الكفر امل ُنَافِِقنيَ  61/4 2925

ونَ  61/4 2926  ُيعرضون َيُصدُّ

 َنَزلَت  هِبِم   َأَصاَبت ُهم  62/4 2927

ِصيبَةٌ  62/4 2928 روٌه ُيصيُب اإلن سانَ  مُّ  َمك 

َمت   62/4 2929  فعلت سابقا واقرتفت   َقدَّ

ِدهيِم   62/4 2930  َجواِرحهم كناية عن   َأي 

ِسُمونَ  ََي لُِفونَ  62/4 2931  ُيق 

َساناً  62/4 2932 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  إِح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اِلِفع 

فِيقاً  62/4 2933  وإصالحاً  َوَتو 

ِرض   63/4 2934  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَع 

ال َبلِيًغا 63/4 2935  يبلغ أعامق نفوسهمكالماً ذا تأثرٍي  َقو 

ِن اللِّ  64/4 2936  بمشيئته وأمره  بِإِذ 

َلُموا  َأنُفَسُهم   64/4 2937   َذَواَتم  َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب ل اإلساَءُة  ظَّ

َفُروا  اللَّ  64/4 2938 تَغ   العفو واملغفرة من الل طلبوا  اس 

اباً  64/4 2939 َرت   َتوَّ َبَة ُكلَّاَم َتَكرَّ بَُل التَّو    ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والتّواب ُهَو الَِّذي َيق 

ِحيامً  64/4 2940 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

ُموكَ  65/4 2941 ضوا إليك احلكم   َُيَكِّ  ُيفوِّ

 فياَم َوَقَع َبي نَُهم  أو أشكل والتبس عليهم فيام َشَجر َبي نَُهم 65/4 2942

ا َحَرجاً  65/4 2943  ضيًقا أو شكًّ

لِياًم  65/4 2944  وُيضعوا خضوعا تاما  َوُيَسلُِّموا َتس 
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 74إلى آية  66 يةآمن  النساءسورة (  89صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

نَا َكتَب نَا   66/4 2945  وأوجبنا  َفَرض 

تُُلوا  َأنُفَسُكم   66/4 2946  يقتل بعضكم بعًضا  اق 

ُرُجوا ِمن  دَِياِرُكم   66/4 2947  اخرجوا من منازلكم وأوطانكم واملراد اهلجرة ف سبيل الل  اخ 

 ما استجابوا لذلك  َفَعُلوهُ َما  66/4 2948

 استجابوا ملا ُينصحون به  َفَعُلوا  َما ُيوَعظُوَن بِهِ  66/4 2949

َرُب  أشدَّ تثبيتًا  66/4 2950  إىل َثباِت اإليامنِ  وأقوى  أق 

 من عندنا  من لَُّدنَّـا 67/4 2951

راً  67/4 2952    جزاءً و ثواًبا  َأج 

نَاُهم   68/4 2953 َدي   ألرشدناهم وَوفَّقناهم َوهَلَ

تَِقيامً  68/4 2954 س  اطاً مُّ  قوياًم ال ِعَوج فيه  َطريقاً  ِِصَ

 أنعم الل تعاىل عليهم باجلنةاملراد هنا  َأن َعَم اللُّ َعَلي ِهم 69/4 2955

يِقنيَ  69/4 2956 دِّ  بام جاءت به الرسل، اعتقاًدا وقوال وعمال  صدقواالذين  الصِّ

َهَداء  69/4 2957  َمن  ُقتِلوا ِف َسبيِل اللِ  َوالشُّ

نيَ  69/4 2958 احِلِ م  وأخالُقُهم   َوالصَّ  الَِّذيَن َحُسنَت  أعامهُلُ

 مصاحبا ومالزما  َرفِيقاً  69/4 2959

ُل  70/4 2960  العطاء اجلزيل ال َفض 

َرُكم   71/4 2961 تَِعّدينَ  ُخُذوا  ِحذ   كونوا َيِقظنَي وُمس 

 اىل اجلهادمرسعني واملراد اخلروج  فاخرجوا  َفانِفُروا   71/4 2962

 مجاعة بعد مجاعة أومجاعات ُمتفّرقني  ُثبَاٍت  71/4 2963

 غرَيه عنه ليثبطنَّ واملراد: ليتخلََّفنَّ عن اجلهاد أو ليثبطنَّ  لَّيُبَطِّئَنَّ  72/4 2964

 ه بنعم عّلالل  تفضل َأن َعَم اللُّ َعَّلَّ  72/4 2965

ا َشِهيداً  72/4 2966  وشاهدا حاَِضً

 نالكم  َأَصاَبُكم   73/4 2967

ٌل  73/4 2968  غنيمة أو نَص ك َفض 

ةٌ  73/4 2969  حَمَبّةٌ  َمَودَّ

 َفأظ َفرَ  َفأَُفوزَ  73/4 2970

 َفل يَُحاِرب َفل يَُقاتِل   74/4 2971

 إلعالء دين الل ونَصته  ف سبيل الل 74/4 2972

ونَ  74/4 2973 ُ  َيبيُعونَ  َيِّش 

ب   74/4 2974
لِ  ينتَص وَيقَهر َيغ 

تِيهِ  74/4 2975  ُنع طيهِ  ُنؤ 
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 79إلى آية  57 يةآمن  النساءسورة (  90صفحة )
 

 
 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

َعِفنيَ  75/4 2976 تَض  تَذلِّني  َوامل ُس  َعفاَء املُس   الضُّ

  الصبيان َوال ِول َدانِ  75/4 2977

َيةِ  75/4 2978  املكرمة  البل دة واملراد مكة ال َقر 

 . الويّل: هو الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََويل ألمرك والقيُّم عليه  َولِيًّا 75/4 2979

 ُمعيناً  َنِصرياً  75/4 2980

 ف طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه   ِف َسبِيِل الطَّاُغوِت  76/4 2981

ي طَانِ أ 76/4 2982 لِيَاء الشَّ  الذين يتولَّون الشيطان، وينصاعون لوساوسه و 

ي طَانِ  76/4 2983 تِيالَُه ا َكي َد الشَّ    تدبريه ووسوستهوح 

وا أيديكم 77/4 2984 نَُعوا ُكفُّ  أمسكوا أنفسكم و ام 

نَ  77/4 2985  ُيافون َُي َشو 

2986 77/4  َ َت  َكتَب َت   َِل    ؟ ملَِاَذا َفَرض 

َتنَا 77/4 2987 ر  ل تنا َأخَّ  أمهلتنا وأجَّ

 وقت قصري  أجل قريب 77/4 2988

نيا  77/4 2989  ومنافعها َملّذاَتا َمتاع احَلياة الدُّ

ُكم   ال ُتظ َلُمونَ  77/4 2990
املِ  ال ُينَقُص َثواُب أع 

   شيئا ضئيال أو قليالَخي طًا رقيًقا ف شقِّ نواة التمر. واملراد  َفتِيالً  77/4 2991

مُ  78/4 2992 ِرككُّ  ُيِصب ُكم  وَيل َحق  بُِكم   ُيد 

َشيََّدةٍ  78/4 2993  حُم َكَمٍة منيعة  ُحُصوٍن وقالع، أو قصور ُبُروٍج مُّ

َمةٌ  َحَسنَةٌ  78/4 2994  نِع 

روٍه  َسيِّئَةٌ  78/4 2995  ُمصيبٍَة أو  َمك 

َقُهونَ  78/4 2996 َهُمونَ  َيف   َيف 

 َنَزَل بَِك  َأَصاَبَك  79/4 2997

 عاملًِا ُمطَّلِعاً  َشِهيداً  79/4 2998
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 86إلى آية  08 يةآمن  النساءسورة (  91صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُسوَل  80/4 2999 ُسوَل ويستجيب ل َيتَّبِع  من  َمن  ُيطِِع الرَّ   لرَّ

 للِ يكون مطيعا وخاضعا َفَقد  َأَطاَع اللَّ  80/4 3000

َف  َتَوىلَّ  80/4 3001 َرض وانََصَ  َأع 

 رقيباً مهيمناً  َحِفيظاً  80/4 3002

 أطعناك واملراد يظهرون الطاعة عند النبي َيُقولُوَن َطاَعةٌ و 81/4 3003

 َخَرجوا َبَرُزوا   81/4 3004

 ليالً وزورت دبََّرت   َبيََّت  81/4 3005

ِرض   81/4 3006  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَع 

 واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوكَّل   81/4 3007

 حافِظًا ووليّاً وناًِصا َوكِيالً  81/4 3008

 ويتفهمونه يتأملون معانيه  َيتََدبَُّروَن القرآن 82/4 3009

تاِلَفاً  82/4 3010  ضاً قتَناَمتلفا وم اخ 

رٌ  83/4 3011 م َجاَءُهُم َأم  َق وَحَصَل هَلُ قَّ    خِب حَتَ

نِ  83/4 3012  االطمئنان  األَم 

ِف  83/4 3013 و   يلقي ف قلوهبم عدم االطمئنانما  اخل َ

 أفشوه وأظهروه  نِّشوه وأشاعوه أو  َأَذاُعوا بِهِ  83/4 3014

وهُ  83/4 3015 َجُعوُه وَعَرُضوهُ  َردُّ  أر 

رِ  83/4 3016 يِل األَم  ِر أو احلكام  ُأو   ُوالة األَم 

تَنبِطُوَنهُ  83/4 3017  تدبريه، أو ِعلمهيبحثون عنه ويستخرجون  َيس 

ُل اللِ  83/4 3018 سانُ  َفض   الل إح 

تُهُ  83/4 3019 َ فيُقُه وَتث بيتُهُ  َوَرْح   َوَتو 

َرُض    الَ ُتَكلَُّف  84/4 3020  ال ُتف 

ِمننِيَ  84/4 3021 ِض امل ُؤ   ورغبهم ُحثَُّهم   َوَحرِّ

نَع وُيب طِل  َيُكفَّ  84/4 3022  َيم 

َة ونكاية وبط ش وِشّدة  َبأ َس  84/4 3023  ُقوَّ

 عقاباً وتعذيبا َتنكِيالً  84/4 3024

َفع   85/4 3025  الشفاعة : التوسط ف الوصول  إىل منفعة أو انقاذ من مرضة   َيش 

ٌل  85/4 3026  وحظ َنِصيٌب  كِف 

ِقيتاً  85/4 3027 تَِدًرا  مُّ  شاهًدا وحفيظًا أو ُمق 

 ُأل ِقَي عليكم بالتحية والسالم ُحيِّي تُم  86/4 3028

َسنَ  86/4 3029 ناً بأفضل أو  بِأَح  ثَر ُحس  َل وَأك   بِأَمج 

وَها 86/4 3030  أجيبوا بِِمث لِها  ُردُّ

 حماسبًا وجُمازًيا  َحِسيباً  86/4 3031
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 91إلى آية  87 يةآمن  النساءسورة (  92صفحة )
 

 
 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

َمَعنَُّكم   87/4 3032 ِشَدنَُّكم  وليحِّشنكم مجيًعا لَيَج   لَيَح 

 ال َشكَّ  ال َري َب  87/4 3033

3034 88/4  ِ  فرقتني فِئَتنَي 

َكَسُهم 88/4 3035 سهم ورّدهم   َأر   نكَّ

 َعِملوا  َكَسبُوا   88/4 3036

َغبُونَ  َأُتِريُدونَ  88/4 3037  أتوّدون وَتر 

ِشدوا  ََت ُدوا   88/4 3038  تر 

  عن طريق اهلداية وأبعدهمخذهلم عن احلق  َأَضلَّ  88/4 3039

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيالً  88/4 3040

وا   89/4 3041  أحبّوا ومتنّوا َودُّ

 ُمتَساوينَ  َسَواء 89/4 3042

 فال ِّتعلوا  َفالَ َتتَِّخُذوا   89/4 3043

 رتكوا أوطاّنم رغبًة ف رضا الل تعاىلويينتقلوا  هُيَاِجُروا   89/4 3044

ا   89/4 3045 َرُضوا َتَولَّو   َأع 

ُوُهم   89/4 3046  لقيتموهم  َوَجدمتَّ

 ُمعيناً  َنِصرياً  89/4 3047

مٍ  90/4 3048  َين تَِسبُون إليهم أو تربطهم هبم رابطة أو صلة    َيِصُلوَن إىَِل َقو 

يثَاٌق  90/4 3049 ُد  مِّ ُد املَُؤكَّ  املِيثاُق: الَعه 

ت   90/4 3050  ضاقت وان قبَضت  َحَِصَ

نَهم منكم،  لََسلَّطَُهم  عليكم 90/4 3051 َة  مَأط َلَق هلَُ و َمكَّ    الُقوَّ

تََزلُوُكم   90/4 3052 تََعُدوا َعن ُكم   اع   اب 

َلمَ  90/4 3053 ل َح واملُهاَدَنَة أو السَّ  االستسالم  الصُّ

 ينالوا منكم األمان واالطمئنان  َيأ َمنُوُكم   91/4 3054

كُِسوا   91/4 3055 ُسوا وُقلِبُوا ُأر   ووقعوا ف أسوأ حال  ُنكِّ

تُُموُهم   91/4 3056  متّكنتم منهموجدمتوهم وظفرتم هبم أو  ثِِقف 

بِيناً  91/4 3057 ًة بيّنة  ُسل طَاناً مُّ  ُحجَّ
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 49إلى آية  92 يةآمن  النساءسورة (  93صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِمنٍ  92/4 3058 ُؤ 
ِق ُرُسلِِه وَينقاد للِ  ملِ ِمن: الذي ُيِقّر بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد  سوِل باالّتباعِ امل ُؤ   بالطّاعِة وللرَّ

دٍ  َخطَئاً  92/4 3059 ِ َقص   ِمن َغري 

ِريُر َرَقبَة 92/4 3060  َعت ُق َعب ٍد َُم لوكٍ  حَت 

لياِء الَقتِيل من ماٍل ِعَوًضا عن َدِمه  َودَِيةٌ  92/4 3061 م ألَو  َية: ما ُيَقدَّ  الدِّ

َسلََّمةٌ  92/4 3062  مؤّداةٌ  مُّ

لِهِ  92/4 3063  َوَرَثتِهِ  َأه 

ُقوا   92/4 3064 دَّ  يتصدقوا واملراد بالعفو عن الدية  َيصَّ

3065 92/4  ِ ِ  ُمتَتَابَِعني   متصَلني  متوالِينَي 

داً  93/4 3066 تََعمِّ  قاِصًدا مُّ

 فعقابه َفَجَزآُؤهُ  93/4 3067

وامِ  َخالِداً  93/4 3068  باقِياً عىل الدَّ

 سخط الل تعاىل عليه اللُّ َعَلي هِ َغِضَب و 93/4 3069

دِِه من رْحته َولََعنَهُ  93/4 3070  وَطر 

ز  َوَأَعدَّ  93/4 3071  وَهيَّأَ وَجهَّ

ب تُم  94/4 3072 ُتم وسافرتم   ََضَ  رِس 

لوا  وتأكدوا َفتَثَبَّتوا َفتَبَيَّنُوا   94/4 3073  َوَتأمَّ

هَ  َأل َقى 94/4 3074  َوجَّ

الَمَ  94/4 3075  االستسالم أو حتيّة اإلسالم   السَّ

 َتط ُلبُوَن وتلتَِمسونَ  َتب تَُغونَ  94/4 3076

ن يا  94/4 3077  منافعها ومتاعها  َعَرض احَلياةِ الدُّ

 خرياٌت وفرية من الفضل والعطاء َمَغانُِم َكثرَِيةٌ  94/4 3078

 َفأن َعمَ  َفَمنَّ  94/4 3079

 فكونوا عىل بيِّنة ومعرفة ف أموركم َفتَبَيَّنُوا   94/4 3080

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ  َخبرِياً  94/4 3081 ياِء َفال َُت   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 
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 110إلى آية  59 يةآمن  النساءسورة (  94صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تَِوي 95/4 3082  ال يتساوى وال يتامثل وال يتعادل ال َيس 

 املُتََخلُِّفون عن اجلهادِ  ال َقاِعُدونَ  95/4 3083

رِ  95/4 3084 َ يِل الرضَّ ِة أو العذر الذي ُيقِعد عن اجلهاد  ُأو  َحاب الِعلَّ  أص 

 املُقاتِلون ِف َسبيِل اللِ  املُجاِهدون 95/4 3085

 أوعده خرًيا  منّاه و َمنَح األَمل َوَعَد  95/4 3086

نى  95/4 3087 ِن اجَلزاِء أو  اجَلنَّةِ  احُلس   ُحس 

 َمناِزَل عالية ف اجلنات واملراد َمناِزَل،  َدَرَجاٍت  96/4 3088

 تقبض أرواحهم  َتَوّفاهم املالئكة 97/4 3089

 ُمسيِئنَِي إِلَي َها  َظاملِِي أن ُفِسِهم   97/4 3090

َعِفنيَ  97/4 3091 تَض  تََذلِّني ُمس   مقهورين عاجزين  َضَعفاَء ُمس 

 رحيبة  َواِسَعةً  97/4 3092

 املراد تنتقلوا من دار الفتنة إىل دار األمن وااليامن َفتَُهاِجُروا   97/4 3093

ِجعاً أو   َمِصرياً  97/4 3094  ُرجوعاً َمر 

تَطِيُعوَن ِحيَلةً  98/4 3095 فال يملكون ال يقدرون و الَ َيس   ف األمور قدرة عىل التَصُّ

تَُدوَن َسبِيالً  98/4 3096  ال يعرفون طريًقا الَ هَي 

و التَّجاُوز  َعُفّواً  99/4 3097 ِو، والَعف  : كثرُي الَعف   الَعُفوٌّ

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ  َغُفوراً  99/4 3098 ثُُر ِمن ُه املَغ   ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

 مهاجرا ومكانا يتحول إليه  ُمَراَغامً  100/4 3099

 ف الرزق واملعيشة واملراد واتِّساًعا  َوَسَعةً  100/4 3100

هُ  100/4 3101 ِرك   ُيِصب ُه وَيل َحق  بِهِ  ُيد 

ُرهُ َوَقَع  100/4 3102  ثوابهووجب  َثبَت َأج 

ضِ  101/4 3103 ب تُم ف األر  ُتم وسافرتم فيها  ََضَ  رِس 

 أو حرج  إث مٌ  ُجنَاٌح  101/4 3104

وا   101/4 3105  تنقصوا   َتق َُصُ

تِنَُكمُ  101/4 3106  ينالكم بمكروه َيف 
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 051إلى آية  210 يةآمن  النساءسورة (  95صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  اآلية رقم  م

ت هلم الصالة 102/4 3107  املراد إقامة الصالة ف مجاعة أَُم تَُهم فيها  َأقم 

َقةٌ  َفلتَِقف   َفل تَُقم  َطآئَِفةٌ  102/4 3108  مَجاَعٌة أو  فِر 

 وليتناولوا  َول يَأ ُخُذوا   102/4 3109

لَِحتَُهم   102/4 3110 ِب  َأس  ٌم جاِمٌع آلالِت احَلر   األسلَِحُة: اس 

ِض ُخضوعاً لَِعظََمِة اللِ  َسَجُدوا   102/4 3111  َوَضعوا ِجباَهُهم  َعىل األر 

ُكم  من  102/4 3112
 خلفكم ِمن َوَرآئِ

 ول تَِجئ   َول تَأ ِت  102/4 3113

َرُهم  و 102/4 3114 هم  ل يَأ ُخُذوا  ِحذ  تَِعّدينَ لِيحرتزوا من عدوِّ  ويكونوا َيِقظنَي وُمس 

ُفُلونَ  102/4 3115 ُهون َتغ   َتس 

ِمُلوَن وهيجمون َعَلي ُكم   َفيَميُلون عليكم  102/4 3116  َفيَح 

ي َلًة َواِحَدةً  102/4 3117  َْح لًة وهجوماً َواِحَداً  مَّ

 تلقوا َتَضُعوا   102/4 3118

ِهيناً  102/4 3119   ُمِذالً  ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً مُّ

تُم َقَضي تُمُ  103/4 3120 َم   َأمت 

   وجالِسني واقفني قِيَاماً َوُقُعوداً  103/4 3121

 أي مضطجعني عىل أحد اجلنبني، واجلنب هو ما حتت اإِلبط إىل اخلاِصة  عىل ُجنُوبُِكم   103/4 3122

 َأِمن تُم   اط َمأ َننتُم   103/4 3123

ُقوتاً  103/4 3124 و  ضاً وواِجباً  كِتَاباً مَّ تُها  َفر  دا َوق   حُمَدَّ

ُعُفوا أوو َوالَ ََتِنُوا  104/4 3125 بُنوا  ال َتض   َِّت 

مِ  104/4 3126  ف مالحقة عدوكم وقتاهلم ِف اب تَِغاء ال َقو 

ُجونَ  104/4 3127 ُعون  َوَتر   وتأملون  تتََوقُّ

آن  ال كِتَاَب  105/4 3128  الُقر 

ُكمَ  105/4 3129 ِصَل  لِتَح   لِتَقيِضَ وَتف 

ك بهعرفكبام  باَِم َأَراَك اللُّ  105/4 3130  ، وَبَصَّ

ِّ وللذين ُيونون أنفسهم  لِّل َخآئِننِيَ  105/4 3131 ِد ف الرسِّ   اخِلياَنة َُمالََفة احَلقِّ بنق ِض العه 

 وتدفع عنه ُتاصم َخِصيامً  105/4 3132
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 311إلى آية  061 يةآمن  النساءسورة (  96صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِفِر اللَّ 106/4 3133 تَغ   اطلب العفو واملغفرة من الل  اس 

ادِل   107/4 3134  ال ُتدافِع  الَ ُِّتَ

 بشدة وإِصار ُيونون أنفسهم َُي تَاُنوَن َأنُفَسُهم   107/4 3135

دٍ  َأثِيامً  107/4 3136 ٍم َوَتَعمُّ  َكثرَي اإلث ِم، واإِلث ُم ُهَو املَي ُل َعن احَلقِّ بِِعل 

ُفونَ  108/4 3137 تَخ  تَرِتونَ  َيس   َيس 

 لي الً  ويزورون ُيَدبُِّرونَ  ُيبَيِّتُونَ  108/4 3138

َض  108/4 3139 بُّ  الَ َير 
بَُل وال َُيِ  ال َيق 

يطاً  108/4 3140 ءٌ  حُمِ ٍء ِعلاًم فال َيغيُب عن ِعل ِمِه ََش   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََش 

تُم  وحاججتم  َجاَدل تُم   109/4 3141 تُم  وخاَصم   ناَقش 

 يسعى هلم وينوب عنهم حُماميًا كفيال و َوكِيالً  109/4 3142

ن ُب  ُسوءاً  110/4 3143  ُقب حاً، وُيراُد بِِه اإِلث ُم والذَّ

 بارتكاب ما ُيالف حكم الل ورشعهيتجاوز احلد  يظلم نفسه 110/4 3144

ِفِر اللَّ  110/4 3145 تَغ   َيطََلُب املغفرة من الل  َيس 

ِسب  إِث امً  111/4 3146 َعل ويتحّمل َيك  تَِحقُّ الُعقوَبةَ نذ َيف   ب َيس 

 اخلطيئة: الذنب املقصود املتعمد  َخطِيئَةً  112/4 3147

ِم بِِه َبِريئًا 112/4 3148  ينسب إليه إثام َل يقرتفه َير 

تََمَل  112/4 3149  ْحله وأقّله  اح 

رِتاءً  هُب تَاناً  112/4 3150  َكِذباً واف 

ُل اللِ  113/4 3151 ساُنهُ  َفض   إح 

ت  113/4 3152 مَّ  لََعَزَمت هَلَ

 عن طريق اهلداية واحلق  يَصفوك ُيِضلُّوكَ  113/4 3153

وَنَك  113/4 3154  ُيل ِحُقوَن بَِك َمكروهاً أو أذىً  َيرُضُّ

َمةَ  113/4 3155 ك  آن ال كِتَاَب َواحل ِ نَُّة و الُقر   السُّ
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 112إلى آية  141 يةآمن  النساءسورة (  97صفحة )

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

3156 114/4  َ ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

َواُهم   114/4 3157 ًا فيام بينهم نَّج   ما يتحدثون به ويتبادلونه رِسّ

ِع. بَِصَدَقةٍ  114/4 3158 َكاَة َوَصَدَقَة التَّطَوُّ َمُل الزَّ  ما ُيعطَى عىل وجه الُقرَبى لل َوَيش 

ُروٍف  114/4 3159  كل ما أمر الل به أو ندب إليه من أعامل الِب واخلري َمع 

َ النَّاسِ  114/4 3160 اَلٍح َبني  ساٍن وعمل ما فيه الصالح أو  اإلصالح بني املتباينني أو املختصمني، إِص   إِح 

َضاِت اللَِّ  114/4 3161 تََغاء َمر   رضا الل َطَلَب والتاِمس اب 

رًا َعظِيامً  114/4 3162  ثواباً جزيال َأج 

 ُُيالِف أو ُيَعادي  ُيَشاقِِق  115/4 3163

3164 115/4  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبنَيَّ

َدى 115/4 3165  احلق وطريق اهِلداَية  اهل ُ

ه إليه  ُنَولِّه ما َتَوىّل  115/4 3166  أو نخل بينه وبين ما اختاره لنفسه نتركه وما توجَّ

لِِه َجَهنَّمَ  115/4 3167  نحرقه هبا و نار جهنمشواء نجعله  َوُنص 

ِجعاً أو  ُرجوعاً  َوَساَءت  َمِصرياً  115/4 3168  َوَساَءت  َمر 

ِفرُ  116/4 3169 رُت وال َيع فو  الَ َيغ   الَ َيس 

َك بِ  116/4 3170 َ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ جَي َعَل  هُيِّش  َ  َغري 

 ما هو أقل من َذلَِك  ما ُدوَن َذلَِك  116/4 3171

  تاه وابتعد وَل هيتد إليه َضلَّ  116/4 3172

ُعونَ  117/4 3173 بُدونَ  َيد   َيع 

 أصناما ُيزّينوّنا كالنّساء املراد  إَِناثاً  117/4 3174

ِريداً  117/4 3175  متمرًدا  مَّ

َتِهِ  سخط وغضب عليه لََعنَُه اللَُّ 118/4 3176 ُدُه ِمن  َرْح   وأبعده َوَطر 

ُروضاً  118/4 3177 ف     ومعلوما   حصة وجزءًا حمّدًدا َنِصيباً مَّ

نَُّهم   119/4 3178  ألِصفنهم عن طريق احلق واهلداية  َوأَلُِضلَّ

َعَلنَّهم  َوألَُمنِّيَنَُّهم   119/4 3179 نَ وألج   َيتَمنَّو 

 فليُقطُّعّن أو فليشّقنّ  َفَليُبَتُِّكنَّ  119/4 3180

نَّ َخل َق اللَِّ  119/4 3181 ُ لَنَّ فِطَرَتُه  املراد  َفَليَُغريِّ يُبَدِّ  اإلسالم  ودينه وهوَفل 

بِيناً  119/4 3182 اناً مُّ َ    واِضحاً  َضياعاً وَهالَكاً  ُخرس 

َن ويغرهيم باألماين الباطلة  َوُيَمنِّيِهم  َيِعُدُهم   120/4 3183    جيعلهم َيتَمنَّو 

 خداعاً وباطال ُغُروراً  120/4 3184

ب هِبا ِف اآلِخَرةِ  َمكاُن اإِليواءِ  َمأ َواُهم  َجَهنَّمُ  121/4 3185  النّاُر التي ُيَعذَّ

يصاً  121/4 3186 ا حَمِ َرباً َوَمَفرًّ  وملجأً   َمه 
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 271إلى آية  212 يةآمن  النساءسورة (  98صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َد اللّ  122/4 3187 ُد: اال َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري    ل تِزاُم بِأم 

 َقوال قِيالً  122/4 3188

 واألماين أحاديث النفس املجردة عن العمل ليس بام ترغبون فيه وتشتهونه لَّي َس بِأََمانِيُِّكم   123/4 3189

ل الكِتاِب  123/4 3190 لَُه، واملُراُد اليَهوُد والنَّصاَرى  َأه   َمن  جَي تَِمعوَن َحو 

ن ُب  ُسوءاً  123/4 3191  ُقب حاً، وُيراُد بِِه اإِلث ُم والذَّ

َز بِهِ  123/4 3192  به يعاقب جُي 

 ينَصه، ويدفع عنه  ناِصا أو شافعاوال  َوال َنِصرياً  123/4 3193

اَت  124/4 3194 احِلَ ةِ  الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

ب النقري مثالً للَّّشِء القليل والتافه َنِقرياً  124/4 3195 ر النُّقرة ف َظهر نواة التمر ، وُيرض   النَِّقرُي: قد 

َسُن دِيناً  125/4 3196 َل رَشيَعة وِعباَدة َأح   َأمج 

َهُه لل  125/4 3197 َلَم َوج   لل وانقاد واستسلم أخلص نفسه  َأس 

ِع الَجميِل  حُم ِسنٌ  125/4 3198
ْ
قاِن َوُصن

ْ
 آٍت بِالِفْعِل الَحَسِن َعلى َوْجِه اإِلت

الِل إىل اخَلري واحَلقِّ ومائال عن الباطل إىل الّدين احلّق.مستقيام ؛ مائِالً عن الِّشِّ  َحنِيفاً  125/4 3199  والضَّ

 أو الصاحب املالزم الذي ال ُيفى عليه َشء من أمور صاحبه .  صفيّاً  َخلِيالً  125/4 3200

يطاً  126/4 3201 ِ ٍء  حمُّ ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََش   ِعلاًم فال َيغيُب عن ِعل ِمِه ََش 

تُوَنَك  127/4 3202 تَف   يط ُلبون َبياَن احُلكم والرأي منك  َوَيس 

َرأ ُيت ىَل  127/4 3203  ُيق 

آن  ال كِتَاِب  127/4 3204  الُقر 

ِعيفات   يتامى النساء 127/4 3205  اليتيامت الضَّ

ُتوَّنُنَّ الَ  127/4 3206  ُتع طوَّنُنَّ ال   ُتؤ 

نَّ  127/4 3207 نَّ  ُفِرَض  ُكتَِب هَلُ   هَلُ

 تتزّوجوهنّ  َتنكُِحوُهنَّ  127/4 3208

َعِفنيَ  127/4 3209 تَض  تَذلِّني  َوامل ُس  َعفاَء املُس   والضُّ

 الصبيان  ال ِول َدانِ  127/4 3210

طِ  127/4 3211 ل  بِال ِقس   بِالَعد 

َعُلوا  َوَما  127/4 3212  َوَما تعملوا َتف 

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيامً  127/4 3213 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ
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 413إلى آية  128 يةآمن  النساءسورة (  99صفحة )

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

 اخلوف : توقع اإلنسان مكروها ينزل به . َخاَفت   128/4 3214

لَِها 128/4 3215 ِجها َبع   َزو 

ًدا  ُنُشوزاً  128/4 3216 َوًة وُبع   وترفعا   َجف 

َراضاً  128/4 3217  تنحي وصدود  وأ اابتعادوانَصاًفا  إِع 

 ال إث مَ فال حرج و  َفالَ ُجنَا َح  128/4 3218

لَِحا  128/4 3219 قاَق  النفوريتصاحلا وُيِزيال  ُيص   والشِّ

 رفع النزاع بالرتايضوإّناُء اخلصومة  ُصل ًحا 128/4 3220

ِت  128/4 3221 رِضَ  ُجبَِلت  و َوُأح 

حَّ  128/4 3222 َل مع احِلرص الشُّ  البُخ 

تَطِيُعوا   129/4 3223 ِدروا َولَن   لن َتس  نوا لَن  َتق   َتتََمكَّ

ِدلُوا   129/4 3224 وا ف املحبّة وميل القلب   َتع   ُتَسوُّ

 الزوجاتاملراد  النَِّساء 129/4 3225

 َفالَ َتع ِرضوا  َفالَ مَتِيُلوا   129/4 3226

 فترتكوها  َفتََذُروَها  129/4 3227

 ُيَعارِشها زوجها وال ُيطَلُِّقهااملَُعلََّقة: املرأة التي ال  َكامل َُعلََّقةِ  129/4 3228

َقا  130/4 3229  َين َفِصال  َيتََفرَّ

 الرزق الواسع   فضله وإحسانه أو  َسَعتِهِ  130/4 3230

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والواسع: هو الذي وسع رزقه مجيع خلقه  َواِسعاً  130/4 3231

ي نَا 131/4 3232 نا َوصَّ  أَمر 

طوا ُأوُتوا   131/4 3233   ُأع 

 اليهود والنصارى وهم  الكتاب الساموي ال كِتَاَب  131/4 3234

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّ 131/4 3235 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

 َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  َغنِيّاً  131/4 3236

ِح  َْحِيداً  131/4 3237 ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ  ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، واحُلميُد: هو املُس 

 املراد ف األمر  لغبلغ منتهى الكفاية، وب َوَكَفى  132/4 3238

 حافِظًا وُمَهي منًا وقائاًم بشؤون اخللق َوكِيالً  132/4 3239

ِهب ُكم   133/4 3240 مكهُيل ُيذ   ويفنيكم أو يمتكم كُّ

ٍم آَخريَن   َوجَيِئ   َوَيأ ِت بِآَخِرينَ  133/4 3241  بَِقو 

ن يَا  134/4 3242  جزاؤه ف الدنيا وثوابه فيها َثَواَب الدُّ

وى باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحةٍ ِصَفٌة للِ  َسِميعاً  134/4 3243 ِّ والنّج  ميُع ُهَو الّساِمُع لِلرسِّ  َتعاىل، والسَّ

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصرياً  134/4 3244  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ
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 140إلى آية  135 يةآمن  النساءسورة ( 100صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اِمني  135/4 3245  قائمني   َقوَّ

 بالعدل  بالقسط  135/4 3246

 مؤدون للشهادة ، والشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصرية أو بَص  ُشَهَداء  135/4 3247

َربنِيَ  135/4 3248  واألَقاِرب َواألَق 

ىَل هِباَِم  135/4 3249  أحّق بتويّل أمرمها   َأو 

َوى  135/4 3250  ما َتواه النفس ومتيل إليه اهل َ

 عنها  َتن َحرفوا أو حترفوها َتل ُووا   135/4 3251

ِرُضوا   135/4 3252 هادة أو تكتموها  ُتع   ترتكوا أداء الشَّ

سوِل باالّتباعِ أقّروا الذين  الَِّذيَن آَمنُوا 136/4 3253 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

 اثبتوا وداوموا عىل إيامنكم آِمنُوا 136/4 3254

 يل عن اهلدى واالستقامةواملالضالل : التيه والبعد  َضلَّ َضالَالً  136/4 3255

راً  137/4 3256 َداُدوا  ُكف  وا عىل  از   وتضاعف  كفرهم واستمروا عليهأِصُّ

ِفرَ  137/4 3257 رُت وَيع فو لِيَغ   لِيَس 

ِدهَيُم  َسبِيالً  137/4 3258 ِشُدهم طريقاً  لِيَه  رُي 
 لِ

3259 138/4  ِ    واالستهزاء كناية عن التهّكم أخِب  واملراد أنذر َبِّشِّ

 الكفرالذين يظهرون اإليامن ويبطنون  امل ُنَافِِقنيَ  138/4 3260

 موجعا َشديد اإليالمِ  ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً َألِيامً  138/4 3261

 جيعلون َيتَِّخُذونَ  139/4 3262

 املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  ال َكافِِرينَ  139/4 3263

لِيَاءَ  139/4 3264  أنصاًرا وأِخالء َأو 

 ويلتمسونَ َأَيط ُلبُوَن  َأَيب تَُغونَ  139/4 3265

ةَ  139/4 3266  القّوة واملنََعة والنَُصة ال ِعزَّ

َل َعَلي ُكم   140/4 3267  أوحى إليكم بواسطة الرسل  َنزَّ

آن  ال كِتَاِب  140/4 3268  الُقر 

تُم   140/4 3269 تُم  بآذانُِكم   َسِمع  تََمع   اس 

َزُأ هِبَا  140/4 3270 تَه  قَّروُيستخفُّ هبا  َوُيس   وحُتَ

ُعُدوا  ف 140/4 3271  ال ِّتلسوا وال تنضموا الَ َتق 

 ينتقلوا يدخلوا و ُيوضوا   140/4 3272

ُث بِهِ  َحِديٍث  140/4 3273  َكالٍم ُيتََحدَّ

ث ُلُهم   140/4 3274   شبههم مِّ

 َضمُّ َبع ِضِهم  إىل َبع ضٍ  َجاِمعُ  140/4 3275
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 147إلى آية  141 يةآمن  النساءسورة ( 101صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

بَُّصونَ  141/4 3276  ويرتقبون  َين تَظُِروَن    َيرَتَ

 نٌَص وَظفر وَغنِيمة َفت ٌح  141/4 3277

ٌر  َنِصيٌب  141/4 3278  وحظ  َقد 

ِوذ  عليكم 141/4 3279 تَح   ونحافظ عليكم  أَل نساعدكم َأََل  َنس 

نَع ُكم 141/4 3280 ِمُكم َوَنم   وَنح 

ِصُل  ََي ُكمُ  141/4 3281  َيق يض وَيف 

 من اخلداع وهو أن يظهر الشخص من األفعال ما ُيفي أمره ويسرت حقيقته . ُُيَادُِعونَ  142/4 3282

 معاقبهم بخداعهم َخادُِعُهم   142/4 3283

 متباطئني  ال نشاط عندهم   ُمتَثاقِلنِيَ  ُكَساىَل  142/4 3284

 يقصدون الرياء والسمعة ُيَراُءوَن النَّاَس  142/4 3285

ُكُروَن اللَ  142/4 3286 رِضوَنُه   الَ َيذ  تَح   أو ال يذكرونه بالتسبيح والتهليل  ال َيس 

َذب َذبنِيَ  143/4 3287 دِيَن   مُّ دِّ  ُمرَتَ

َ َذلَِك  143/4 3288  بني الُكفر واإليامن املراد َبني 

لِِل الل 143/4 3289  اهلداية  احلق وَيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق  ُيض 

 ََم َرجاً أو طريًقا َسبِيالً  143/4 3290

 ال تجعلوا  الَ َتتَِّخُذوا   144/4 3291

لِيَاء 144/4 3292  نَصاء وأصدقاء  َأو 

َغبُونَ  َأُتِريُدونَ  144/4 3293  َأَتر 

بِيناً  144/4 3294  حجة ظاهرة  ُسل طَاناً مُّ

َفلِ  145/4 3295 َس  ِك األ  ر   املنزلة والطبقة السفىل  الدَّ

 ناًِصا يدفع عنهم السوء َنِصرياً  145/4 3296

 رجعوا إىل الل تعاىل وَرَجعوا َعن املَعايص  َتاُبوا   146/4 3297

َلُحوا   146/4 3298 َسنُوا   َوَأص   قواهلم وأعامهلم ما أفسدوا من أ وأصلحوا َوَأح 

تَِصُموا بِاللِّ  146/4 3299  وكتابه جلأوا إليه، واستمسكوا بدينه اع 

َلُصوا  دِينَُهم  لل 146/4 3300 ياءة خالص للحمَُّصو ِعباَدَتم  َوَأخ    من شوائب الِّشك والرِّ

رًا  146/4 3301  ثوابا جزيال َعظِيامً َأج 

َعُل  147/4 3302  َيع َمل  َيف 

ُتم   147/4 3303 نَي تُم  َعلي ِه هِبا  َشَكر  َمتَُه، وأث  ُتم  نِع   َذَكر 

 وأذعنتم وصّدقتم َوآَمنتُم   147/4 3304

ةِ  َشاكِراً  147/4 3305 م  الّصاحِلَ
امهِلِ ٌر ِعباَدُه: جُمازهيِم  َعىل أع 

 اللُ شاكِ

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيامً  147/4 3306 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ
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 154إلى آية  148 يةآمن  النساءسورة ( 102صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

رَ  148/4 3307 ه  ِت  اجل َ و  ُع الصَّ  َرف 

َوءِ  148/4 3308  بالَقبيح السيئ بِالسُّ

هُ  ُظلِمَ  148/4 3309  وتعدي عليه بالباطل  ان تُِقَص َحقُّ

 ُتظ ِهُروا   ُتب ُدوا   149/4 3310

اً  149/4 3311 ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

ُفوهُ  149/4 3312 تُُموهُ  ُُت  وُه وَتك  رُتُ  َتس 

ُفوا   149/4 3313  َتتَجاَوزوا َتع 

 ُقب ٍح  ُسَوءٍ  149/4 3314

ِو و التَّجاُوز َعُفّواً  149/4 3315  كثرُي الَعف 

 َوَيرَغبُونَ  َوُيِريُدونَ  150/4 3316

َ اللَِّ َوُرُسلِِه  150/4 3317 ُقوا َبني  َقة ُيَفرِّ ِدُثوا ُفر   بني الل ورسله بأن يؤمنوا بالل ويكذبوا رسله ويفصلوا َُي 

 جيعلوا  َيتَِّخُذوا   150/4 3318

 طريًقا َسبِيالً  150/4 3319

داً  ال َكافُِروَن َحّقاً  151/4 3320  ال َكافُِروَن ُكفرًا ثابِتاً ُمَؤكَّ

َنا 151/4 3321 تَد  نا وهيّأنا َوَأع  َدد   وأع 

ِهيناً  151/4 3322  ُمِذالً  ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً مُّ

ُقوا   152/4 3323 َقةً  َوََل  ُيَفرِّ  وخالف  َوََل  َُي ِدُثوا ُفر 

تِيِهم  ُأُجوَرُهم   152/4 3324  ثواهبم ُيع طيِهم   ُيؤ 

أَلَُك  153/4 3325  يطلب منك َيس 

اَمءِ  153/4 3326  ُصُحًفا من الل مكتوبةً  كِتَاًبا ِمَن السَّ

 اجعلنا نرى بالعني  َأِرَنا  153/4 3327

َرةً  153/4 3328  ِعياًنا نعاينه وننظر إليه  َجه 

ُمُ  153/4 3329  فأهلكتهم  َفأََخَذَت 

اِعَقةُ  153/4 3330 ُقُط ِمن السامِء، وُيراُد هِبا  الصَّ لُِك ناٌر َتس   الَعذاُب املُه 

 احُلَجُج الواِضحاُت  ال بَيِّنَاُت  153/4 3331

بِيناً  153/4 3332 ًة برهان أو  ُسل طَاناً مُّ  ظاهرة  ُحجَّ

َقُهمُ  154/4 3333 َق رؤوسهم  َفو   َفو 

بَلٍ  الطُّورَ  154/4 3334  اجَلبَل أو اسٌم جِلَ

 'املقدسبيت 'باب املراد  ال بَاَب  154/4 3335

ُدوا ف السبت  154/4 3336  ف يوم السبت   احلدود  ال تتجاوزوا ال َتع 

ًدا ميثاًقا َغليظا  154/4 3337 ًدا مَشدَّ دًا مؤكَّ  َعه 
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 162إلى آية  155 يةآمن  النساءسورة ( 103صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

يثَاَقُهم  َنق ِضِهم  155/4 3338   عهدهم املؤكدإِبطاهلم العمل بمقتض  مِّ

ِ َحقٍّ  155/4 3339  ظلاًم واعتداًء وبِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ  بَِغري 

   ِغشاوة وأغطِية ُغل ٌف  155/4 3340

َلَقها   َطبََع  155/4 3341  َوَختََم َعلي ها بإحكام أغ 

رِتاًء  هُب تَاناً  156/4 3342    شديداَكِذباً واف 

المُ  امل َِسيَح  157/4 3343  لقُب عيَسى َعَلي ِه السَّ

وا َأط َراَفُه وَعلَُّقوهُ  َصَلبُوهُ  157/4 3344 ِ َُم ُدوَد ال يََدي نِ  َشدُّ َلني  ج  ُدوَد الرِّ  ، َأي  َجَعُلوُه َمش 

م   157/4 3345 ل واختلط والتَبَس َعَلي ِهم    ُشبِّه هَلُ
كِ  ُأش 

تََلُفوا   157/4 3346  َذَهَب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُهم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  اخ 

 وَقَلٍق   تردد وحريةف حالَِة  لَِفي َشكٍّ  157/4 3347

َ عىل اهلوى املبني عىل  اتِّبَاَع الظَّنِّ  157/4 3348  الشكالَسري 

 بالتأكيدأو   بال شّك  يقينًا  157/4 3349

َفَعُه الل  158/4 3350  رفع الل املسيح عيسى إليه ببدنه وروحه حيًّا  رَّ

ِرِه،  الَعِزيزُ  158/4 3351 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ نَى. ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس   والَعزيُز ِمن  أس 

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيامً  158/4 3352 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ   األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

ِل ال كِتَاِب  159/4 3353 راة  َأه   واإِلن ِجيلالتَّو 

 شاهًدا َشِهيداً  159/4 3354

 فبسبب ظلم  َفبِظُل مٍ  160/4 3355

 داُنوا باليهودِّية أي اليهود  َهاُدوا   160/4 3356

نَا 160/4 3357 م   َجَعل ناُه حراماً أي ُمنوعاً  َحرَّ

هُ  َطيِّبَاٍت  160/4 3358 تَلِذُّ ُس  الذائذ وخريات َتس   النَّف 

 ُأبيَحت   ِحلَّت  أ 160/4 3359

ِهم   160/4 3360 راِضِهم  وَمن ِعِهم   َوبَِصدِّ  َوبِإع 

َبا 161/4 3361 ين من مال دون حّق، أو ما ُيزاد بعد مّدة معيّنة من الوقت بال مقابل  الرِّ  النامء والزيادة ف الَّشء أو ما ُيزاد عىل أصل البيع، أو الدَّ

ِهم   161/4 3362
لِ  أخذهم   َأك 

 بغري وجه حق  بالباطل  161/4 3363

َنا 161/4 3364 تَد  نا وهيّأنا َوَأع  َدد   وأع 

اِسُخونَ  162/4 3365  الثابتون املتمكنون  الرَّ

 أوِحَي إِلَيَك واملراد القرآن ُأنِزَل إِلَيَك  162/4 3366

 قبلك كالتوراة واإلنجيلوالذي أنزل أو أوِحَي إىل الرسل من  َوَما ُأنِزَل ِمن َقب لَِك  162/4 3367

رًا َعظِيامً  162/4 3368  ثواباً جزيالً  َأج 
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 170إلى آية  163 يةآمن  النساءسورة ( 104صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َحي نَا 163/4 3369 نا َأو  ِي  أرسلناو بلَّغ   بِواِسطَِة الَوح 

َراِهيمَ  163/4 3370 َلُه َعىَل َكثرٍِي ِمن َخلِقِه. ُهَو  إِب   َخلِيُل اللِ، اِصطََفاُه اللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

اَمِعيَل  163/4 3371 يَِّدةِ َهاَجر َوإِس   ُهَو اِبُن إِبَراِهيَم البِكُر َوَولَُد السَّ

َحاَق  163/4 3372  َساَرةَ ُهَو َولَُد َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم ِمن َزوَجتِِه  َوإِس 

 اِبُن إِسَحاق ُيَقاُل لَُه إرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ ُهَو  َوَيع ُقوَب  163/4 3373

بَاطِ  163/4 3374  هم أوالد يعقوب أو أحفاده.       َواألَس 

 م َخَلَقُه اللُ ِمن ُتَراٍب مثلام خلق آدُهَو ِعيَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اللِ َوَكلَِمتُُه َألَقاَها إىَِل َمرَيَم،  َوِعيَسى  163/4 3375

 ِمن ُساللَِة َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم َكاَن ِمن النَّبِيِّنَي املُوَحى إِلَيِهم َوَأيُّوَب  163/4 3376

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ إىَِل َقوِم نِينََوى َفَدَعاُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اللِ َوحَدهُ  َوُيوُنَس  163/4 3377

ًثا َوَهاُرونَ  163/4 3378 ُه َكاَن َفِصيًحا َوُمتََحدِّ  َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه ِف َدعَوةِ فِرَعوَن إىَِل اإِلياَمِن بِاللِ أِلَنَّ

َياَح َواجِلنَّ آَتاُه اللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَعلََّمُه َمنطَِق الطَّرِي َواحَليََواَناِت  َوُسَلي اَمنَ  163/4 3379 َر لَُه الرِّ  َوَسخَّ

َر لَُه اجِلبَاَل َوالطَّرَي ُيَسبِّحَن َمَعُه َوَأالَن لَُه احَلِديَد  َداُوودَ  163/4 3380  َرُسوٌل آَتاُه اللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَسخَّ

المُ زبور بمعنى مكتوب و َزُبوراً  163/4 3381 بوُر: كِتاُب الل املنّزل عىل داود َعَلي ِه السَّ  الزَّ

نَاُهم   164/4 3382  َرَوي نا خِبهم  َقَصص 

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمِه، ُموَسى 164/4 3383

لِيامً  164/4 3384  َماطبًة حقيقة بال وساطة َتك 

ينَ  165/4 3385 ِ بَِّشِّ  َواِعديَن بِثَواِب اللِ مُّ

 العقابومعلمني ومبلِّغني وحمّذرين من  َوُمنِذِرينَ  165/4 3386

ةٌ  165/4 3387 رٌ  ُحجَّ  ُعذ 

 وشهادة الل وحدها كافية   َوَكَفى بِاللِّ َشِهيداً  166/4 3388

وا   167/4 3389  وامتنعوا ومنعوا الناس َوَصدُّ

 دين الل القويم واملراد االسالم  َسبِيل اللِ 167/4 3390

 َبُعدوا عن طريق احلق  َضلُّوا   167/4 3391

ِفرَ  168/4 3392 رُت وَيع فو لِيَغ   لِيَس 

ِدهَيُم    168/4 3393 ِشُدهم إىل  َوالَ لِيَه  رُي 
  َوالَ لِ

  سبيال َطِريقاً  168/4 3394

وامِ  َخالِِديَن فِيَها َأَبداً  169/4 3395  بغري  ِّنايٍة وال ان ِقطاعٍ  باقنَي َعىل الدَّ

 سهالً   َيِسرياً  169/4 3396

 أتاُكُم  َجاءُكُم  170/4 3397

ُسوُل  170/4 3398 ٌد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّم املراد  الرَّ  ُهنا حُمَمَّ

قِّ  170/4 3399  اإلسالم  هو بِدين احلق الذي بِاحل َ
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 517إلى آية  171 يةآمن  النساءسورة ( 105صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َل ال كِتَاِب  َيا 171/4 3400 راة واإِلن ِجيلوالكتاب:  املُراُد اليَهوُد والنَّصاَرى َأه   التَّو 

ُلوا  ِف دِينُِكم   171/4 3401  رَشيَعتكم وِعباَدتكم ال تتجاوزوا  الَ َتغ 

  الل ال تفرتوا عىل و َوالَ َتُقولُوا  عىل الل  171/4 3402

قِّ  171/4 3403 ِق  احل َ  ال ِصد 

المُ  امل َِسيُح  171/4 3404  لقُب عيَسى َعَلي ِه السَّ

 ُكن َفيَُكونُ  ِعيَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اللِ َوَكلَِمتُُه َألَقاَها إىَِل َمرَيَم، َخَلَقُه اللُ ِمن ُتَراٍب مثلام خلق آدم، َوَقاَل لَهُ   ِعيَسى 171/4 3405

 ، فكان، وهي نفخة من الل تعاىل نفخها جِبيل بأمر ربه'كن'وهي قوله:  َوَكلَِمتُهُ  171/4 3406

َهها َأل َقاَها  171/4 3407  َوجَّ

 املراد نفخة من الل تعاىل نفخها جِبيل بأمر ربه َوُروٌح منه  171/4 3408

 قالوا إن اآلهلة ثالثة والل أحدهم، وجعلوا عيسى وأمه رشيكني مع الل َثالََثةٌ  171/4 3409

وا عن قولكم هذا  انتَُهوا   171/4 3410  ُكفُّ

بيِح للِ َتعاىل ُسب َحاَنهُ  171/4 3411  ُسب َحاَن اللِ: ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

 بلغ منتهى الكفاية واملراد ف األمر  َوَكَفى  171/4 3412

 حافِظًا وُمَهي منًا ووكيال عىل تدبري خلقه وتَصيف معاشهم َوكِيالً  171/4 3413

تَنكَِف  172/4 3414  يأَنَف أو َيرتّفَع أو َيستكِِبَ أو يمتَنِعَ لن يأبى أو  لَّن َيس 

ِِب   172/4 3415 تَك   يتكِبَّ ويتعاظم ويتعاىل َوَيس 

ُهم    172/4 3416 ُِّشُ  جَي َمُعُهم   فسيبعثهم و َفَسيَح 

ِق ُرُسلِِه وانقادوا للِ بالطّاعِة  آَمنُوا   173/4 3417 سوِل باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد    وللرَّ

اِت  173/4 3418 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا  الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

يِهم   173/4 3419  يؤدِّهيا هلم وافية كاملة ُيَوفِّ

 جزاءهم ألعامهلم وِعَوضهم عنها ُأُجوَرُهم   173/4 3420

وا   173/4 3421 َِبُ تَك   َوَتعاَظموا وَتعالوا َواس 

 وال ناًِصا ينَصهم من دون الل  َوال َنِصرياً  173/4 3422

َهانٌ  174/4 3423  صىل الل عليه وسلم  رسولنا حممد وهو قاطعة ةجحودليل صادق  ُبر 

بِيناً  174/4 3424  واِضحاً أو  موِضَحاً  املراد به القرآن ُنورًا مُّ

تََصُموا  بِهِ  175/4 3425 تَِصُموا  َواع   بِاللِّ: جلأوا إليه، واستمسكوا بهاع 

ِخُلُهم   175/4 3426  فسيشملهم  َفَسيُد 

َةٍ  175/4 3427 ساٍن وِهداَيةٍ  َرْح   إح 

ِشُدهم وُيَوّفقهم  َوهَي ِدهيِم   175/4 3428  وُير 

تَِقيامً  175/4 3429 س  اطاً مُّ  ُمستوياً ال ِعَوج فيه  َطريقاً  ِِصَ
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 2إلى آية  1 يةآ من  المائدةسورة و  617  يةآ النساءسورة ( 106صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تُوَنَك  176/4 3430 تَف   يط ُلبون َبياَن احُلكم والرأي منك  َيس 

 حاُل َمن  ال وارث له من َولٍَد أو والِدٍ  ال َكالَلَةِ  176/4 3431

ُرؤٌ  176/4 3432  َرُجٌل  ام 

 ماَت  َهَلَك  176/4 3433

ٌت  176/4 3434  أخت ألبيه وأمه، أو ألبيه فقط  ُأخ 

ت  َتَركَ  176/4 3435  أبقى وخلَّف بعد املو 

 يستحق نصيبًا من ماهلا بعد موَتا  َيِرُثَها 176/4 3436

3437 176/4  ِ  أختني  اث نَتنَي 

َوةً  176/4 3438  إخوان وأخوات إِخ 

ِ َحّظ  176/4 3439  نصيب البنتني  األُن ثَينَي 

3440 176/4  ُ ُح  ُيبنَيِّ  ُيظ ِهُر وُيَوضِّ

 احلقِّ  طريق تضلوا عن َتِضلُّوا   176/4 3441

ُفوا   1/5 3442  أّدوها وافية كاملة أمتوا و َأو 

 ود  املوثقة العه بِال ُعُقودِ  1/5 3443

 والَغنَم اإلبِل والبََقر  هَبِيَمُة األَن َعامِ  1/5 3444

ّلِّ   1/5 3445  ومستحليه غري مبيحيه غري حُمِ

ي ُد  1/5 3446 يََدةٍ أو َنحِوها  الصَّ ِ أو احَليواِن بِمص   ُهَو احُلصوُل َعىل الطَّري 

 حُمرمون باحلج أو العمرة  ُحُرمٌ  1/5 3447

َعُل ويقيض ََي ُكمُ  1/5 3448  َيف 

 َيشاءُ َما َيرَغُب أو   َما ُيِريُد  1/5 3449

 ال تنتهكوا الَ حُتِلُّوا   2/5 3450

 أو مناسك احلج حدوده ومعاَل دينه  َشَعآئَِر اللِ 2/5 3451

َرامَ  2/5 3452 َر احل َ ه   ال تستِحلُّوا القتال ف األشهر احلرم، وهي: ذو القعدة وذو احلجة واملحرم ورجب َوالَ الشَّ

يَ  2/5 3453 د   احَلَرم من النََّعمما هُي َدى إىل  اهل َ

 ما يقـَـّلـد به اهلدي عالمة له واملراد هنا ُكلُّ ما َُيِيُط بالُعنُق ال َقآلئَِد  2/5 3454

نيَ  2/5 3455  نقاصدي آمِّ

 َيط ُلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيب تَُغونَ  2/5 3456

الً  2/5 3457  األجر والتجارةأو  ما يصلح معايشهم َفض 

َواناً  2/5 3458  رضا الل عنهم َوِرض 

تُم   2/5 3459 ، وُأبيَح لكم ما كان حَمظورًا  َحَلل  ُتم ف ِحلٍّ  ِِص 

ِرَمنَّكم  2/5 3460  ال يكسبنَّكم وال َيملنَّكم  ال جَي 

 ُبغ ُض  َشنَآنُ  2/5 3461

وُكم   2/5 3462  منعوكم َصدُّ

تَُدوا   2/5 3463  تظلموا وتتجاوزوا احَلّد  َتع 

 ولِيُساِعد  بعضكم بعضاً عليه  َوَتَعاَوُنوا   2/5 3464

ِ  ال ِبِّ  2/5 3465 ُكلِّ ِصفاِت اخَلري 
 َكلَِمة جاِمَعة لِ

تِناِب َنواهيهِ  َوالتَّق َوى  2/5 3466  وَجعُل ِوقاَيٍة ِمن  َعَذاِب اللِ بِاتِّباِع أواِمِرِه واج 

ن ُب الَِّذي  اإِلث مِ  2/5 3467 تَِحقُّ الُعقوَبةَ الذَّ  َيس 

َوانِ  2/5 3468  الظلم وَِّتاوز َحّد ما ُيبَاح  َوال ُعد 

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّ 2/5 3469 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

 العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء ال ِعَقاِب  2/5 3470
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 5إلى آية  3 يةآ من  المائدةسورة ( 107صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 احليوان الذي مات من غري ذبح  امل َي تَةُ  3/5 3471

مُ  3/5 3472 فوُح الّسائُِل  َوال دَّ ُم املَس   من احليوان عند التذكية الدَّ

ن ِزيرِ  3/5 3473 ِ ُم اخل   بجميع أجزائهاملراد اخلنزير  َوحَل 

بيَحة ُأِهلَّ به  3/5 3474  ُرفع الصوُت باسم من ُتقّدم إليه الذَّ

 حتى ماتت نفسها  حبس التي  َوامل ُن َخنَِقةُ  3/5 3475

ُقوَذةُ  3/5 3476 ت  َوامل َو  وَبة حتى املَو  ُ  املرض 

َيةُ  3/5 3477 دِّ  فامتت  من مكاٍن عالٍ  التي سقطت َوامل ُرَتَ

 او التي َضبتها أخرى بقرّنا فامتت بالنّطح امليتة َوالنَّطِيَحةُ  3/5 3478

بُعُ  3/5 3479  كل ذي ناب وأظفار من احليوان  أو احليوان املفرتس  السَّ

ي تُم   3/5 3480 ِعيّاً أو  َذكَّ تُم  َذب حاً رَش   ذكاته قبل أن يموت أمتمتمَذَبح 

 دون الل كاحلجر واألصنام واألوثان وغريها ما ُينصب للعبادة من  النُُّصِب  3/5 3481

ِسُموا   3/5 3482 تَق   َأو تستفتوها ف أموركم  معرفة ما قسم لكمتطلبوا  َتس 

الَمِ  3/5 3483  الِقداح التي يستقسم هبا الكفار قبل اإلقدام عىل الَّشء، أو اإلحجام عنه  بِاألَز 

ٌق  3/5 3484 يان  فِس   واخُلروٌج عن حدود الِّشعالِفسق: الِعص 

 ان َقطَع أَمُلُهم َيئَِس  3/5 3485

طُرَّ  3/5 3486 ِِبَ  اض   ووقع ف الرضورة  ُأج 

   خلو البطن من الطعام عند اجلوع الشديد ََم َمَصةٍ  3/5 3487

داً ومنحرف مائل  متجانِف 3/5 3488  متعمِّ

ُس  الطَّيِّبَاُت  4/5 3489 ُه النَّف  تَلِذُّ  احَلالِل أكله  منَما َتس 

تُم  4/5 3490 ب تُم  َعلَّم   َدرَّ

َواِرِح  4/5 3491 َسةِ  اجل َ رَتِ  من السباع والطري للصيد لكواسبأو هي ا الَكَوارِسِ امل ُف 

 ومعودين ُمَعلِّمني  ُمَكلِّبنِيَ  4/5 3492

َن علي ُكم 4/5 3493  اجلوارح بَصي ده لكمما قامت  ما أمَسك 

َساِب  4/5 3494  َعَلي َها  احل ِ
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   املُحاَسبَُة، وهَي إح 

 املراد ذبائُح   َوَطَعامُ  5/5 3495

 اليهود والنصارى  ُأوُتوا ال كِتَاَب  5/5 3496

َصنَاُت  5/5 3497  احلرائر العفيفات عن الزنا  َوامل ُح 

 ُمتعففني بالزواج  حُم ِصننِيَ  5/5 3498

َ ُمَسافِِحنيَ  5/5 3499  غري مرتكبني للزنا أو غري جماهرين بالزنا َغري 

َدانٍ  5/5 3500  وال ُمصاحبي عشيقات للزنى رسا  َوالَ ُمتَِّخِذي َأخ 

 بطل ثواُب عمله السابق َحبَِط َعَمُلهُ  5/5 3501

ينَ  5/5 3502 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ
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 9إلى آية  6 يةآ من  المائدةسورة ( 108صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 عزمتم عىل أدائها ُقمتم إىل الصالة 6/5 3503

ِسُلوا   6/5 3504  امرار املاء وإسالته عىل املوضع  فاغ 

 الذراع بالعضد  ملتقى عظم امل ََرافِِق  6/5 3505

َسُحوا   6/5 3506  وضع عىل املاملبللة باملاء إمراُر اليَِد  َوام 

بنَيِ  6/5 3507  القدم  أعىلف  البارزتنيالَعظ َمتنَي   ال َكع 

 عىل جنابة  وهي بمعنى املباعدة  واجلنابة تستلزم البعد عن بعض العبادات كالصالة وغريها  ُجنُباً  6/5 3508

ُروا   6/5 3509 تَِسُلوا باملاء َفاطَّهَّ  مجيع بدنكم فاغ 

ِز  كناَية عنالغيط املكان املنخفض من األرض وهو هنا  ال َغائِطِ  6/5 3510  أو احلدثالتََِّبُّ

تُم   6/5 3511 تُم  الَمس   جاَمع 

ُموا   6/5 3512 اِب التيمم: َمسُح الَوجِه َواليََديِن اقصدوا ، و َفتَيَمَّ َ  بِالرتُّ

 الرتاب أو وجه األرض  َصِعيدًا   6/5 3513

 طاِهًرا  َطيِّباً  6/5 3514

 خطيئة أو  إثمأو  ضيٍق  َحَرٍج  6/5 3515

ُكُروا   7/5 3516 رِضوا َواذ  تَح   اس 

َمُة اللِ 7/5 3517  اخلري واهلداية من الل  نِع 

 عهده َوِميثَاَقهُ  7/5 3518

 أخذه عليكم وعاَهَدكم عليه واثقُكم به 7/5 3519

ُدور 7/5 3520  اخلفايا التي ف الصدور  َذاِت الصُّ

اِمنيَ  8/5 3521  مبالغني ف القيام واالتيان بالَّشء عىل أتم وجه وأحسنه  َقوَّ

هاَدةِ  ُشَهَداء  8/5 3522  شاهدين أي ُمَؤّدوَن لِلشَّ

طِ  8/5 3523 ل  بِال ِقس   بِالَعد 

ِرَمنَّكم ال  8/5 3524  ال يكسبنَّكم وال َيملنَّكم  جَي 

 شديد ُبغ ض  شنآنُ  8/5 3525

ِدلُوا   8/5 3526  حتكموا بالعدل واحلق واالنصاف َتع 

د  َقطَعَ و َمنَح األَمل َوَعَد  9/5 3527 ِسِه َعه   َعىَل َنف 

ِفَرةٌ  9/5 3528 غ  وٌ  مَّ ٌ وَعف     ِسرت 

رٌ  9/5 3529  وِعَوٌض عنه وجزاٌء للعمل  َوَأج 
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 31إلى آية  01 يةآ من  المائدةسورة ( 109صفحة )

  
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِحيمِ  10/5 3530 َحاُب اجل َ  َجَهنَّمَ أهل نار  َأص 

 واهلم إقبال النفس عىل فعل الَّشء َعَزمَ  َهمَّ  11/5 3531

 َيب طِشوا بُِكم  بالقتل واإلهالك َيب ُسطُوا  إِلَي ُكم   11/5 3532

ِدهَيُم  َعنُكم   11/5 3533  فحال بينهم وبني ما أرادوه بكم  َفَكفَّ َأي 

د ِميثَاَق  12/5 3534 د م َعه   َؤكَّ

َسل نا َوَبَعث نَا 12/5 3535  َوأر 

 أو أمينا كفيال عريفا َنِقيباً  12/5 3536

مُتُوُهم   12/5 3537 ر  مُتوهم   َوَعزَّ  وأعنتموهم وَنََص 

تُُم   12/5 3538 َرض  تُم َأق  ق   وأنفقتم  غري مال الزكاة  َتَصدَّ

ضاً َحَسناً  12/5 3539 رِ  َقر  ألج 
تِساباً لِ ُم من صدقة أو عمل لوجه الل تعاىل اح   ما ُيَقدَّ

َرنَّ َعن ُكم    12/5 3540 َُكفِّ ها والتَجاُوُز َعن ها وعدم املُعاَقبَِة َعَلي ها َسيِّئَاتُِكم  ألَّ رُت  ِفرُي الَسيِّئاِت: س   َتك 

 تاه وابتعد وَل هيتد   َضلَّ  12/5 3541

 املستقيم الواضحواملُراُد َطريُق اهلداية الطريق  َوَسط َسَواء الَسبِيل 12/5 3542

 فبسبب َفباَِم  13/5 3543

يثَاَقُهم   13/5 3544  بعهدهم املؤكدإِبطاهلم العمل  َنق ِضِهم مِّ

 َسَخط نَا َعَلي ِهم وطردناهم من رْحتنا لَعنَّاُهم   13/5 3545

 ال تعي خريا وال تفعله  َغلِيظة بعيدة عن الرْحة َقاِسيَةً  13/5 3546

ُفونَ  13/5 3547 فوَن  َُيَرِّ ِ لُوَن وُيَص   املعنىُيبَدِّ

 كالم الل  ال َكلِمَ  13/5 3548

َواِضِعهِ  13/5 3549  أماكِنُه واملراد ألفاظه ومعانيه مَّ

 وتَرُكوا وغفلوا َوَنُسوا   13/5 3550

 َنصيباً  َحظّاً  13/5 3551

 خيانة وغدٍر ونقِض عهد  َخآئِنَةٍ  13/5 3552

ُف  13/5 3553  وال تقابل اإلساءة بمثلها َفتَجاَوز   َفاع 

َفح   13/5 3554 ـُح: اإلعراِض عن املؤاخذة  َواص  ف   الصَّ
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 17إلى آية  41 يةآ من  المائدةسورة ( 110صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُم َنََصوا املسيح       َنَصاَرى  14/5 3555 ة: بلدة ف فلسطني ُين َسب إليها، أو ألّنَّ  أتباع املسيح عليه السالم، ُسّموا كذلك نسبة إىل الناِِصَ

َنا  14/5 3556   حصلنا وحزنا  َأَخذ 

دُ  ِميثَاَقُهم   14/5 3557 ُد املَُؤكَّ  املِيثاُق: الَعه 

 فرَتُكوا وغفلوا  َفنَُسوا   14/5 3558

 َنصيباً  َحظّاً  14/5 3559

ُروا  بِهِ  14/5 3560 ِر والتََّدبُِّر واالتِّعاظِ  ُذكِّ تُِحثّوا َعىل التَذكُّ  اس 

نَا  14/5 3561 َري  نافألقينا و َفأَغ  َقع   وألصقنا  أو 

 البُغ ض والكراهية الَعَداَوة  14/5 3562

 ِشّدُة البُغ ضِ  َوال بَغ َضاء 14/5 3563

ُهم   ُينَبِّئُُهمُ  14/5 3564  ُُيِِبُ

راة واإِلن ِجيل ال كِتَاِب  15/5 3565  التَّو 

3566 15/5  ُ ُح  ُيبنَيِّ  ُيظ ِهُر وُيَوضِّ

ُفونَ  15/5 3567 تُُمونَ  ُُت  وَن وَتك  رُتُ  َتس 

 وَيتَجاَوز ويرتك َوَيع ُفو 15/5 3568

 القرآناملراد به حممد صىل الل عليه وسلم أو  ُنورٌ  15/5 3569

بنِيٌ  َوكِتَاٌب  15/5 3570  وِضٌح املواِضٌح أو  الالقرآن  مُّ

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي ِدي 16/5 3571  ُير 

َواَنهُ  16/5 3572  سار عىل ما ُيريض الل اتَّبََع ِرض 

الَمِ  16/5 3573  ُطُرق اخلري واهلداية والنّجاة  ُسبَُل السَّ

ُك وظلامت الكفرمن  إىَِل النُّورِ  الظُُّلاَمِت من  16/5 3574 ُل َوالِّشِّ    اهِلداَية إىل اجَله 

تَِقيمٍ  16/5 3575 س  اٍط مُّ  االسالم وهو  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  ِِصَ

المُ  امل َِسيُح  17/5 3576  لقُب عيَسى َعَلي ِه السَّ

لُِك  17/5 3577 تَطيعُ فمن  َفَمن  َيم   َيس 

 ُيميت  هُي لَِك  17/5 3578

هُ  17/5 3579  ووالدته  َوُأمَّ

  املالك املتَصف له وحده ُملكاً وَخلقاً وتدبرياً  َوللِِّ ُمل ُك  17/5 3580

ُلُق  17/5 3581 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َُي   يوِجُد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

 ُيريُد  َيَشاءُ  17/5 3582

ِجُزهُ ِصَفٌة للِ  َقِديرٌ  17/5 3583 ٍء ال ُيع  ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع    ََش 
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 23إلى آية  18 يةآ من  المائدةسورة ( 111صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 حمبوبوه َوَأِحبَّاُؤهُ  18/5 3584

ُبُكم  18/5 3585 ل بكم  َفلَِم ُيَعذِّ  َفلَِم ُيعاَقبكم وُينَكِّ

ُم ِمَن الِفع لِ  بُِذُنوبُِكم 18/5 3586  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

 ُأناٌس  َبَِّشٌ  18/5 3587

جوُع للحساب واجلزاء  امل َِصريُ  18/5 3588 ِجُع أو  الرُّ  املَر 

ل الكِتاِب  19/5 3589  اليَهوُد والنَّصاَرى  َأه 

3590 19/5  ُ ُح  ُيبنَيِّ  ُيظ ِهُر وُيَوضِّ

ةٍ  19/5 3591 َ  فتور وانقطاع وسكون  َفرت 

 ما أتاَنا  ما َجاَءنا  19/5 3592

ِ  َبِشريٍ  19/5 3593 ري  ٍ بِاخل َ  ُمبَِّشِّ

ف  َنِذيرٍ  19/5 3594 ر من عذاب الل  ُمبلِّغ َُمَوِّ  حُمَذِّ

ِمهِ  20/5 3595 جاِل والنِّساِء، واملراد بني إرسائيل  لَِقو  ُم: مَجاَعُة الرِّ  الَقو 

ُكُروا  20/5 3596 رِضوا اذ  تَح   اس 

َمُة اللِ 20/5 3597 يَِويُّ ِمَن اللِ ا نِع  ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ  خَلري 

ُلوكاً  20/5 3598  ُملوكني لفرعون وقومهاملراد ملوًكا متلكون أمركم بعد أن كنتم  مُّ

طَاُكم   َوآَتاُكم 20/5 3599  َوَأع 

َسة 21/5 3600  وما حوهلا من فلسطني   بيت املقدساملطهرة املباركة واملراد  األرض املَُقدَّ

ر كتب  21/5 3601  وفرض   قدَّ

وا  21/5 3602 تدُّ ِجعوا  ال َتر   ال َتر 

َباِرُكم   21/5 3603  َخل َفكم  َأد 

 َفتَصريوا أو  فتتحولوا َفتَنَقلِبُوا 21/5 3604

ينَ  21/5 3605  ضائِعنَي هالِكنيَ فاشلني منهزمني أو  َخارِسِ

دين أقوياء  َجبَّاِرينَ  22/5 3606  ُعتاة ُمتََمرِّ

فوا خاِرجاً  َُي ُرُجوا   22/5 3607  َين ََصِ

 َُي ِسُن حاهلاممنحهام من اخلري ما  َأن َعَم اللُّ َعَلي ِهاَم  23/5 3608

 منتَصون َغالِبُونَ  23/5 3609

ُلوا    3610  فاعتمدوا وفّوضوا أمركم  َفتََوكَّ
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 31إلى آية  24 يةآ من  المائدةسورة ( 112صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َوامِ  َأَبداً  24/5 3611    إىل األََبِد أي  َعىَل الدَّ

 ف حال دوامهم دامواما  24/5 3612

 القتال ُمتََخلُِّفون عن املراد  َقاِعُدونَ  24/5 3613

لُِك   25/5 3614  ال أقِدُر   ال َأم 

 املراد هارون عليه السالم  َوَأِخي  25/5 3615

ُرق   25/5 3616 ُكم  واف ِصل  َفاف   فاح 

 العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع الَفاِسقني  25/5 3617

َمٌة َعَلي ِهم   26/5 3618 م عىل هؤالء اليهود دخوهلا حُمَرَّ  حمرَّ

 يضلون ويتحريون  َيتِيُهوَن   26/5 3619

َزن   َفالَ َتأ َس  26/5 3620  َفالَ حَت 

 النبأ: اخلِب ذو الشأن  َنبَأَ  27/5 3621

 قابيل وهابيلهم  اب نَي  آَدمَ  27/5 3622

قِّ  27/5 3623 ِق  بِاحل َ  بِال ِصد 

َبا 27/5 3624 ما َقرَّ  َقدَّ

َباناً  27/5 3625 ُب به إىل الل من ُقر  ها ك  الِب ما ُيتََقرَّ  َذبِيَحٍة أو َغري 

ُتيِضَ  َفتُُقبَِّل  27/5 3626  ار 

ا 27/5 3627  املراد هابيل َأَحِدمِهَ

 املراد قابيل  اآلَخرِ  27/5 3628

َت  َبَسطَت  28/5 3629  َمَدد 

شى  َأَخاُف  28/5 3630  أخ 

 ترجع   َتبُوء  29/5 3631

 إثم َقت ّل بإِث ِمي  29/5 3632

 السابق املانع من ُقبول ُقربانك وذنبك َوإِث ِمَك  29/5 3633

َعت   30/5 3634 نَت   َفطَوَّ  وسهلت  وشجعت  َزيَّ

ينَ  30/5 3635 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ

 ينبش الرتاب ليعمل ما يشبه احلفرة   َيب َحُث ف األرض 31/5 3636

 وُيفي   ويداري يسرت ُيَواِري  31/5 3637

ءةَ  31/5 3638 َءة: َسو  ُه، وُيراُد هِبا ُجثَُّة أخيِه  و العورة الَسو  ُ  ُكلُّ َما َين بَغي َسرت 

َلتَى 31/5 3639 ٍ  كلمة جزع  َياَوي   وحَترسُّ

ُت  31/5 3640 ِدر ؟  َأَعَجز  ُت وَل أق   أَضُعف 

 املتحرسين  اآلِسِفني النَّادِِمنيَ  31/5 3641
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 63إلى آية  32 يةآ من  المائدةسورة ( 113صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِل ذلك  32/5 3642  ذلك  بسبب  من َأج 

نَا  َكتَب نَا  32/5 3643  وأوجبناَفَرض 

ائِيَل  32/5 3644 َ  بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ َيعُقوبالنبي   هو إرِس 

داٍث لالختالل َفَسادٍ  32/5 3645  أو الرضر  إح 

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت الدالّة عىل صدق رسالتهم بِالبَيِّنَاِت  32/5 3646

ُفونَ  32/5 3647 ِ ِرُطوَن ومتجاوزون حدود الل  ملَُرس   ملَُف 

 عقاب  َجَزاء 33/5 3648

 يعصوّنام بقطع الطريق َقت ال وَّن بًااملراد هنا  َُيَاِرُبوَن الل وَرُسولَه  33/5 3649

نَ  33/5 3650 َعو   يعملون برسعة ونشاط َوَيس 

َفَك دماؤُهم ُيَقتَُّلوا   33/5 3651  ُتس 

بُوا   33/5 3652  ُتشدُّ أطراُفُهم وُيعلَّقوا  ُيَصلَّ

َصل أيدهيم عن أجسادهم ُتَقطَّع أيدهيم 33/5 3653  ُتف 

ن  ِخالٍف  33/5 3654 ىمن جانبني َمتلفني  مِّ ُجُلُهم  اليُرس  نى َوَأر   أو العكس  أي  ُتق طَُع أيدهيُِم اليُم 

ضِ  33/5 3655 ا  ِمَن األَر   سجن  الَُيبسوا ف  وأإىل بلد غري بلدهم،  ويطردوا  ُيبَعدوا  ُينَفو 

يٌ  33/5 3656  َفضيَحٌة وَهوانٌ  ِخز 

 عن املعايص َرَجعوا  َتاُبوا   34/5 3657

ِدُروا عليهم 34/5 3658 نوا من َتق   أخذهم َتتََغلَّبوا عليهم وتتمكَّ

ِفَرةُ  َغُفورٌ  34/5 3659 ثُُر ِمن ُه املَغ     ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  34/5 3660 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّ 35/5 3661 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

تَُغوا   35/5 3662 ُلبُوا  َواب   والتمسوا َواط 

ب إىل الل بطاعته والعمل بام يرضيه ال َوِسيَلةَ  35/5 3663  التََقرُّ

لُِحونَ  35/5 3664  تظفرون وتفوزون ُتف 

تَُدوا   36/5 3665 َيَة عن أنفسهم  لِيَف  ُموا الِفد   لِيَُقدِّ

ُتيِضَ  ُتُقبَِّل  36/5 3666  ار 

    ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب  36/5 3667

 موجع َشديد اإليالمِ  َألِيمٌ  36/5 3668
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 14إلى آية  37 يةآ من  المائدةسورة ( 114صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َيتَمنّونَ  ُيِريُدونَ  37/5 3669

 يتخلَّصوا من عذاهبا باخلروج منها َُي ُرُجوا  ِمَن النَّارِ  37/5 3670

ِقيمٌ  37/5 3671  ثابت ال ينقطع  دائمٌ  مُّ

اِرُق  38/5 3672  الَسارُق: من أخذ مال غريه ف ُخفية َوالسَّ

طَُعوا   38/5 3673  فابرتوا َفاق 

 ملُراد ما أخذا من أموال الناس بغري حقا ما َكَسبَا 38/5 3674

 شديدة  وزجر ُعقوبة  َنَكاالً  38/5 3675

 اعتدائه عىل أموال الناس  ُظل ِمهِ  39/5 3676

َلَح  39/5 3677  داوم عىل العمل الصالح أو أصلح ما أفسد نتيجة ارتكابه للرسقة َوَأص 

ِفُر لَه  َيتُوُب َعَلي ه 39/5 3678  ويقبل توبته َيغ 

َلم   40/5 3679 ِركُ   َأََل  َتع   َأََل  َتع ِرف أو ُتد 

 املالك املتَصف  ُمل ُك  40/5 3680

ُب َمن  40/5 3681  ُيريدُ من  ُيعاقِب  َيَشاءُ ُيَعذِّ

ِفرُ  40/5 3682 رُت وَيع فو  َوَيغ   وَيس 

ُزنَك  41/5 3683  ال ُيِصب َك َهمُّ وال َغمُّ  الَ ََي 

ضوَن َوُيبادِرونَ  ُيَساِرُعونَ  41/5 3684  َيم 

َواِهِهم   41/5 3685 : بِأَف  َواِهِهم   املنافقني هم الَِّذيَن َقالُوا  آَمنَّا بِأَف 

 داُنوا باليهودِّية  ِهاُدوا   41/5 3686

ُعونَ  41/5 3687  كثريوا السامع واإلصغاء   َسامَّ

 ََل  جَييئُوكَ   ََل  َيأ ُتوكَ  41/5 3688

ُفوَن  َيَ  41/5 3689 فوَنُه عن َمعناُه.  رِّ ِ لُوَنه وُيَص   ُيبَدِّ

 كالم الل  ال َكلِمَ  41/5 3690

 أماكِنُه واملراد ألفاظه ومعانيه َمَواِضِعهِ  41/5 3691

َذُروا   41/5 3692 زوا واحذروا أن تقبلوه  َفاح   َفاحرَتِ

 ضاللتُه وُكفرُه أو إهالكهُ  فِت نَتَهُ  41/5 3693

 لن تستطيعف لن مَت لَِك ف 41/5 3694

َر ُقلوهَبُم   41/5 3695 رِ  ُيطَهِّ  ُُي لِيها ِمن َدَنِس الُكف 

يٌ  41/5 3696  َفضيَحٌة وَهواٌن وذّل  ِخز 
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 45إلى آية  24 يةآ من  المائدةسورة ( 115صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُعوَن لِل َكِذِب  42/5 3697 َن للَكِذِب   َسامَّ َغو   الَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد و َيستَِمعوَن وَيص 

حت 42/5 3698  مثل الرشوة  بغري وجه حق كثريو األخذ للامل احلرام أكالُون للسُّ

ِرض   42/5 3699  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأع 

وكَ  42/5 3700  لَن ُيل ِحُقوا بَِك َمكروهاً أو أذىً  لَن َيرُضُّ

طِ  42/5 3701 ل  بِال ِقس   بِالَعد 

ُموَنَك  43/5 3702 ضوا إليك احلكم   َُيَكِّ  ُيفوِّ

نَ  43/5 3703 ِرُضونَ  َيتََولَّو   ُيع 

 هداية إىل احلق  ُهًدى  44/5 3704

 وضوح  واملراد بيان و ما ُيستضاُء به َوُنورٌ  44/5 3705

 داُنوا باليهودِّية  َهاُدوا   44/5 3706

بَّانِيُّونَ  44/5 3707  تقياء أو الُعَلامء الراسخون األُعبًّاُد وال َوالرَّ

بَارُ  44/5 3708  ُعَلامُء اليَهودِ وفقهاؤهم  َواألَح 

 أو طلب منهم احلفظ بعناية وفهم وائتمنوا  ااستودعو استحفظوا  44/5 3709

راة  كتاب الل 44/5 3710  التَّو 

 اللشهداء عىل أنَّ أنبياءهم قد حكموا ف اليهود بكتاب  ُشَهَداء  44/5 3711

َشُوا  النَّاَس  44/5 3712  فال ُتشوا الناس ف تنفيذ حكمي  َفالَ َُت 

نِ  44/5 3713 َشو  ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َواخ  يَُة ِمن اللِ: اخَلو   اخِلش 

 بام أنزلُت عىل رسّل بِآَياِت  44/5 3714

 حقريًا تافهاً  عوًضا وبدالً  َثَمناً َقلِيالً  44/5 3715

 املُن كِروَن لُِوُجودِ اللِ ال َكافُِرونَ  44/5 3716

نَا  َوَكتَب نَا 45/5 3717  َوَفَرض 

َس  45/5 3718  أي الروح واجلسم معا  الذات النَّف 

ُروَح قَِصاٌص  45/5 3719  ُيق تَصُّ ف اجلروح بمُعاقبة اجلاين بمثل ما َفَعل   اجل ُ

َق ت 45/5 3720  حقه ف االقتصاص حمتسبًا األجر عند اللعن وعفا ِّتاوز املراد هنا  َصدَّ

اَرةٌ  45/5 3721 ِ اخَلطايا ومغفر َكفَّ َعَها الل لَسرت  َبة رَشَ  ة الذنوب الَكّفارة: ُقر 

دودِ اللِ  الظَّاملُِونَ  45/5 3722  اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن حِلُ
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 50إلى آية  46 يةآ من  المائدةسورة ( 116صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  اآلية رقم  م

ي نَا  46/5 3723 نا َوَقفَّ بَع   وَأت 

 وأَثُر الَّشِء: ُحصوُل ما يدلُّ عىل وجودِه عىل آثاِر األنبياءِ  أي َعىَل آَثاِرِهم   46/5 3724

قاً  46/5 3725 قِهِ  وصدق  الشاهًدا عىل  ُمَصدِّ دًا لِِصد   ُمَؤكِّ

3726 46/5  َ هِ ملَِّا َبني   ملِا َسبََقُه   َيَدي 

ِعظَةً  46/5 3727   وَنصيحة وتذكري بالعواقب َوَمو 

ُكم   47/5 3728 ِصل   َول يَح   َول يَقِض وَيف 

 العاصون اخلارجون عن حدود الِّشع ال َفاِسُقونَ  47/5 3729

 شاهًدا وَرقيبًا وَأمينًا وحاكاًم  َوُمَهي ِمنًا  48/5 3730

 ال ُتضع  ال َتتَّبِع   48/5 3731

َواَءُهم   48/5 3732    ما َتواه أنفسهم ومتيل إليه َأه 

قِّ  48/5 3733  الُقرآنِ  احل َ

َعةً  48/5 3734  طريَقًة وُسنًَّة   رِش 

 َطِريًقا َواضًحا ِمن َهاًجا  48/5 3735

كم ولِيَمتَِحنَكم  لِيَب ُلَوُكم   48/5 3736  لِيَختِِبَ

تَبُِقوا  48/5 3737 ا وَتساَبقوا  َفاس   تباَرو 

اِت  48/5 3738 َ  األعامل الصاحلة  اخَلري 

ِجُعُكم   48/5 3739 َدُتُكم  وَمصرُيُكم   َمر   ُرجوُعُكم  وَعو 

ُكم   َفيُنَبِّئُُكم 48/5 3740  َفيُخِِبُ

ُهم   49/5 3741 َذر  ز  منُهم َواح   احرَتِ

تِنُوكَ  49/5 3742 ُفوك  َيف   وَيُصّدوك َيَص 

ا   49/5 3743 َرُضوا َتَولَّو   َأع 

اِهلِيَّةِ  50/5 3744 ُل )جهل(: ِخالُف الِعلمِ بالل ما كان ف الفرتةِ قبَل اإلسالِم من اجَلهِل  اجل َ  وَأص 

 يريدون وَيط ُلبونَ  َيب ُغونَ  50/5 3745

َسنُ  50/5 3746  أعدل أفضل و َأح 

نًا ف نفوِسهم، ال َيدُخَله شكٌّ  ُيوقِنُونَ  50/5 3747   َيعلُموَن ِعلاًم ُمتمكِّ
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 75إلى آية  51 يةآ من  المائدةسورة ( 117صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ال ِّتعلوا  الَ َتتَِّخُذوا   51/5 3748

لِيَاءَ  51/5 3749  الويل هنا بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأو 

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَي ِدي  51/5 3750

عِ  الظَّاملنِِيَ  51/5 3751 دودِ الِّشَّ  اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن حِلُ

َرٌض  52/5 3752  َشكٌّ َونِفاٌق  مَّ

 يبادرون  يسارعون  52/5 3753

 َتن ِزَل بِنا  ُتِصيبَنَا  52/5 3754

 سميت بذلك إِلحاطتها بمن تنزل به  أو مصيبة أو هزيمة شدة  َدآئَِرةٌ  52/5 3755

 لفظ يدل عىل الرجاء والطمع ف احلصول عىل املأمول   َفَعَسى  52/5 3756

 بالنََّص   بِال َفت ِح  52/5 3757

وا   52/5 3758 ُفوا َأرَسُّ  أخ 

 آِسِفني  َنادِِمنيَ  52/5 3759

َسُموا   53/5 3760  َحَلفوا َأق 

َد أي امِّنِم   53/5 3761 َلِظ األي امنِ بأقوى وجمتهدين ِ َجه   وأوكدها أغ 

م   53/5 3762 اَمهُلُ قِّق ثمَرََتا  وفسدت َبطََلت   َحبِطَت  َأع   وَل حُتَ

َتدَّ  54/5 3763 ل   َير   ويرجع َيتََحوَّ

  ِرضاُه َعن ُهم  :  حَمَبَُّة الل لِِعبادِهِ  َُيِبُُّهم   54/5 3764

ب إلي ِه بِطاَعتِهِ  َوَُيِبُّوَنهُ  54/5 3765 ِس إىل ما َيطُلبُُه رّبه والتََّقرُّ  حَمَبَُّة الّعب د للِ: َمي ُل النَّف 

 رْحاء لَيِّننَِي متواضعني  َأذِلَّةٍ  54/5 3766

ةٍ  54/5 3767  أشّداء ُغَلظاء َأِعزَّ

َمَة آلئِمٍ  54/5 3768  معرتضِعتاَب ُمعاتٍِب أو اعرتاض  لَو 

الةَ  55/5 3769  ف أوقاَتا  كاِملةً  الصالة ُيَؤّدونَ  ُيِقيُموَن الصَّ

َكاةَ  55/5 3770 ُتوَن الزَّ  ملُِستَِحّقيه َقدٌر ِمن املَالِ  ُيرجون َوُيؤ 

 خاِضعوَن  خاشعون  َراكُِعونَ  55/5 3771

 َُيِّب وَين َُص   َيتََولَّ  56/5 3772

ُب اللِ  56/5 3773  أنصار الل  ِحز 

ِريةً  ُهُزواً  57/5 3774 تِخفاًفاً وُسخ     اس 

 ملهاة وعبثا َولَِعباً  57/5 3775
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 46إلى آية  85 يةآ من  المائدةسورة ( 118صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 دعوُتم   َناَديتُم  58/5 3776

ِقُلونَ  58/5 3777 رونَ ال ُيع ِملوَن  ال َيع  م  وال ُيَفكِّ  ُعقوهَلُ

 وتكرهون  تعيبون وتنكرون َتنِقُمونَ  59/5 3778

ثََرُكم  َفاِسُقونَ  59/5 3779  اإليامنعاصون خارجون عن حدود  ُمع ظَمكم َأك 

 بأكثر ُسوًءا وفساًدا بَِِّشٍّ  60/5 3780

 َجزاًء وعقوبة َمثُوَبةً  60/5 3781

نَُة اللِّ 60/5 3782 ُدهُ  لَع  َ  من وأبعده َطر   ته َرْح 

 وَسِخَط وعاقَب  َوَغِضَب  60/5 3783

 كّل ما ُعبَِد من ُدوِن الل   الطَّاُغوَت  60/5 3784

َكاناً رشٌّ  60/5 3785 َوأُ   مَّ  َمن ِزلَةً  األس 

 أكثر تيها وبعدا   َوَأَضلُّ  60/5 3786

تَِدل الطريق َسَواِء الَسبِيلِ  60/5 3787 ِويِّ املُع   السَّ

 دخلوا كافرين دخلوا بالكفر  61/5 3788

 خرجوا كافرين كام دخلوا  َخَرُجوا  به 61/5 3789

َلمُ  61/5 3790 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

تُُمونَ  61/5 3791  ُي فون َيك 

ضوَن  ُيَساِرُعونَ  62/5 3792  َوُيبادِرونَ َيم 

تَِحقُّ الُعقوَبَة  اإِلث مِ  62/5 3793 ن ُب الَِّذي َيس   الذَّ

َوانِ  62/5 3794  الظلم وَِّتاوز َحّد ما ُيبَاح  َوال ُعد 

َت  62/5 3795 ح  ِهُم السُّ
لِ  وأخذهم للامل احلرام بغري وجه حق َوَأك 

 يمنعهم  َين َهاُهمُ  63/5 3796

بَّانِيُّونَ  63/5 3797    ُعبًّاُد وأتقياء اليهود أو الُعَلامء الراسخون  الرَّ

بَارُ  63/5 3798  ُعَلامُء اليَهود وفقهاؤهم  َواألَح 

ُلولَةٌ  64/5 3799 ل ،  حمبوسةمقيَّدة  َمغ   كناية عن البُخ 

 ُقيِّدت عن احلركة، وهو دعاء عليهم  ُغلَّت  أيدهيم 64/5 3800

 بالبَذِل واإلعطاِء، وَأرزاِق ِعبادِهَُم دودتان ،  مبسوطتان 64/5 3801

يَاناً  64/5 3802 اُوًزا للَحدِّ  ُطغ   َِّتَ

 البُغ ض والكراهية  ال َعَداَوةَ  64/5 3803

ق شملهم أط َفأَها الل 64/5 3804 دها الل وردَّ كيدهم، وفرَّ  أمخ 
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 07إلى آية  56 يةآ من  المائدةسورة ( 119صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

راة واإِلن ِجيلأهل  ال كِتَاِب أهل  65/5 3805      التَّو 

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا   65/5 3806 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

ا   65/5 3807 ا أنفسهم بوقاية بامتثال أوامر الل واجتناب نواهيه َواتََّقو   وَْحَو 

َنا  65/5 3808 ر  ها والتَجاُوُز َعن ها وعدم املُعاَقبَِة َعَلي ها لََكفَّ رُت  ِفرُي الَسيِّئاِت: س   َتك 

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاَِتِم   65/5 3809 يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

تَمتُع بهُكّل ما  النَِّعيمِ  65/5 3810  ُيستطاب وُيس 

 أو عملوا   اتبعوا  َأقاُموا  66/5 3811

َراةَ  66/5 3812 المُ  التَّو  ُل َعىَل موَسى َعَلي ِه السَّ   كِتاُب اللِ املُنَزَّ

المُ  َواإِلنِجيَل  66/5 3813 َيَم َعَلي ِه السَّ ُل َعىَل عيَسى اب ِن َمر   كِتاُب اللِ املُنَزَّ

تَِصَدةٌ  66/5 3814 ق   معتدلة مُّ

 َقبَُح، َنقيُض َحُسنَ  َساء 66/5 3815

 الَّشء إىل املطلوب تَبليُغ: إيصالمن ال َبلِّغ   67/5 3816

 َيفظك ويمنعك  َيع ِصُمَك  67/5 3817

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَي ِدي  67/5 3818

 لُِوُجودِ اللِ املُن كِريَن  ال َكافِِرينَ  67/5 3819

ءٍ  68/5 3820 تُم  َعىَل ََش   من الدين املراد َشء يعتد به  لَس 

3821 
68/5 

َراَة  ُتِقيُموا  التَّو 

 َواإِلنِجيَل 
  تعملوا بتعاليمهام 

 ضاَفةواإل  نُُموُّ الِزياَدُة: ال َولَيَِزيَدنَّ  68/5 3822

يَاناً  68/5 3823 اُوًزا  ُطغ  ا وَِّتَ ً  للَحدِّ ِّتِبُّ

ف   َفالَ َتأ َس  68/5 3824 َزن  وال تتأسَّ  َفالَ حَت 

 داُنوا باليهودِّية  َهاُدوا   69/5 3825

ابُِؤونَ  69/5 3826  أو اخلارجون من دين إىل دين عبدة  املالئكة أو الكواكب   َوالصَّ

ٌف  69/5 3827 روهٍ  َفاَل َخو  ِع َمك  ُف: َفَزٌع لِتََوقُّ  ال خوف عليهم من أهوال يوم القيامة  واملراد،  اخَلو 

 ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  َوالَ ُهم  ََي َزُنونَ  69/5 3828

ُد  ِميثَاَق  70/5 3829 ُد املَُؤكَّ   املِيثاُق: الَعه 

 الَ حتّب  الَ ََت َوى 70/5 3830

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريقاً   3831
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 77إلى آية  17 يةآ من  المائدةسورة ( 120صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َوَظنُّوا   َوَحِسبُوا   71/5 3832

تِبَار واب تاِلء فِت نَةٌ  71/5 3833  اخ 

 َذَهبت َبصائُِرُهم عن اهلدىاملراد  َفَعُموا   71/5 3834

وا   71/5 3835 ُعهم عن سامع احلقِّ  املراد َوَصمُّ  َذَهَب َسم 

م   َتاَب اللُ َعَلي ِهم   71/5 3836 َبِة َوَغَفَر هَلُ لتَّو 
َقُهم  لِ  َوفَّ

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصريٌ  71/5 3837  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

َمُلونَ  71/5 3838 َعُلونَ  َيع   يف 

ِمن   َكَفرَ  72/5 3839  أنكر وََل  ُيؤ 

المُ  امل َِسيُح  72/5 3840  لقُب عيَسى َعَلي ِه السَّ

ائِيَل  72/5 3841 َ  بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ َيعُقوبهو النبي   إرِس 

بُُدوا  اللَّ 72/5 3842  بِالطَّاَعةِ ان قادوا لَُه  اع 

ك  بِاللِي 72/5 3843 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  ِّش  َ  جَي َعل  َغري 

 أو منزله  ومكانه مستقره  َوَمأ َواهُ  72/5 3844

ِدينَ أعوان  َأنَصارٍ  72/5 3845  ُمناِِصيَن وُمَؤيِّ

 من ثالثة   حدوا الُِث َثالََثةٍ ث 73/5 3846

َذ َمع بوداً  إِلَـه 73/5 3847
ِ  اإِللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

 َل يُكّفوا ويستجيبوا للنهي  َلَّ  َينتَُهوا   73/5 3848

 وينطقون  َيتََكلَّمونَ  َعن الَِّذي َعامَّ َيُقولُونَ  73/5 3849

نَّ  73/5 3850  ليُصيبَنَّ  لَيََمسَّ

ِجعوَن َعن املَعايِص  َيتُوُبونَ  74/5 3851  َير 

ِفُروَنهُ  74/5 3852 تَغ   ويطََلبُون املغفرة منه َوَيس 

َيمَ  75/5 3853 المُ املسيح  امل َِسيُح اب ُن َمر  ِه و لقُب عيَسى َعَلي ِه السَّ ِم ُأمِّ َي بِاس   ألَنَُّه ال أباً لَهُ مريم ُسمِّ

 َمَضت   َخَلت   75/5 3854

يَقةٌ  75/5 3855  تصديقا جازما  كثرية الصدق  ِصدِّ

 يتناوالنه ويمضغانه ويبلعانه كسائر البِّش َيأ ُكالَِن الطََّعامَ  75/5 3856

ل انظُر   75/5 3857  فّكر  وتأمَّ

3858 75/5  ُ ح  ُنبنَيِّ  ُنظ ِهر َوُنَوضِّ

الئِل والِعَِب والَعالَمات اآلَياِت  75/5 3859  املُع ِجَزات والدَّ

َفُكونَ  75/5 3860 ٰى ُيؤ   ُيَصفونكيف  َأنَّ

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ الل  أي  َمعَ  من ُدوِن اللِ 76/5 3861  أو  َغري 

لُِك  76/5 3862 تَطيعُ امللك حيازة الَّشء والتَصف فيه واملراد  ال َيم   ال َيس 

اً  76/5 3863  أو أذى  َضر ََضّ

عاً  76/5 3864  أو اخلري  َوالَ َجل ِب النفع َوالَ َنف 

ُلوا   77/5 3865  ا احلد ِّتاوزال  الَ َتغ 

 ال َتن َقادوا الَ َتتَّبُِعوا   77/5 3866

َواء  77/5 3867 َوى: ما َتواه النفس ومتيل إليه َأه   اهل َ

 تاهوا وَل هيتدوا  َضلُّوا   77/5 3868

ده واملُراُد َطريُق اهلداية السوي املستقيم  َسَواء الَسبِيل 77/5 3869   َوَسطه وَقص 
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 38إلى آية  87 يةآ من  المائدةسورة ( 121صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ُسِخَط وُأب ِعَد وُطِرَد من رْحِة الل  لُِعنَ  78/5 3870

ائِيَل  78/5 3871 َ ائيَل، وكانوا اث نَي  َعَِّشَ ِسب طاً َمن   َبنِي إرِس   بُن إِسَحاق َيعُقوبالنبي   هووإرسائيل  َين تَِسبُوَن إىل إرِس 

3872 
78/5 

 َداُوودَ 
َر لَُه اجِلبَاَل َوالطَّرَي ُيَسبِّحَن َمَعُه َوَأالَن لَُه احَلِديَد،  ُبوَر َرُسوٌل آَتاُه اللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَسخَّ َوَأنَزَل اللُ َعَليِه الزَّ

   َوَقد ُأوِتَ ُملًكا َعظِياًم َوَأَمَرُه اللُ َأن ََيُكَم بِالَعدلِ 

 ُكن َفيَُكونُ  ِعيَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اللِ َوَكلَِمتُُه َألَقاَها إىَِل َمرَيَم، َخَلَقُه اللُ ِمن ُتَراٍب مثلام خلق آدم، َوَقاَل لَهُ  َوِعيَسى  78/5 3873

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصوا  78/5 3874  الِعص 

تَُدونَ  78/5 3875  يظلمون ويتجاوزون احَلّد  َيع 

نَ الَ  79/5 3876  ال ينهى بعضهم بعًضا  َيتَنَاَهو 

نَكرٍ  79/5 3877  املُن َكُر: ما ُين كُره الِّشع أو العقل  مُّ

نَ  80/5 3878  َيبون وينَصون َيتََولَّو 

َمت   80/5 3879  ما َفَعلت  ف الدنيا من رَشٍّ  ما َقدَّ

 غضب عليهم  َسِخَط اللُ عليهم 80/5 3880

    الِعَقاِب والتَّن كِيلِ  ال َعَذاِب  80/5 3881

وامِ  َخالُِدونَ  80/5 3882  باقوَن َعىل الدَّ

ِمنُونَ  81/5 3883 ِق ُرُسلِِه   ُيؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   ُيِقرِّ

ُذوُهم   81/5 3884 َ  جعلوهم  اُتَّ

لِيَاءَ  81/5 3885  الويل هنا بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأو 

 الَفاِسقون: العاصون اخلارجون عن حدود الِّشع َفاِسُقونَ  81/5 3886

لَمنَّ  لَتَِجَدنَّ  82/5 3887 ، أو لتَع   لتلَقنَيَّ

َوى وأعظم َأَشدَّ  82/5 3888  َأق 

 ُبغ ًضا وكراهية  َعَداَوةً  82/5 3889

ةً  82/5 3890 َودَّ  حَمَبَّةً  مَّ

يِسنيَ  82/5 3891 سِّ
 العاَلُ العابُِد ِمن ُرؤوس النَّصارى  قِ

بَاناً  82/5 3892  ال ِعبَاَدة، واالنقطاِع َعن النَّاس املبالِغوَن ف عباد النصارى  َوُره 

 متواضعون ال يستكِبون عن َقبول احلق ال يستكِبون  82/5 3893

 َتِسيل متتلئ أو  َتِفيُض  83/5 3894

عِ  83/5 3895 م   ماء يسيل من العني عند احلزن، أو الرسور، أو اخلشية  الدَّ

اِهِدينَ  83/5 3896  السابقة ملراد الذين يكرمهم الل بِّشف الشهادة عىل األمم ا الشَّ
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 90إلى آية  84 يةآ من  المائدةسورة ( 122صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َق وَحَصَل لنا  َجاءَنا  84/5 3897 قَّ  حَتَ

َغُب َوَنأمُل  َوَنط َمعُ  84/5 3898 جو َوَنر   َوَنر 

نيَ  84/5 3899 احِلِ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

 َفكاَفأَُهم  وجازاُهم   َفأََثاهَبُمُ  85/5 3900

هوا به وَنطقوا باَِم َقالُوا  85/5 3901  بام َتفوَّ

وام  َخالِِديَن فِيَها  85/5 3902  ماكثوَن فيها عىل الدَّ

 املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَملاجَلَزاء:  َجَزاء 85/5 3903

ِسننِيَ  85/5 3904 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   واإلحسان أعىل درجات اإليامن   اآلتنَي باِلِفع 

ِمنُوا جحدوا َكَفُروا   86/5 3905  وََل  ُيؤ 

ُبوا  بآياتِنا  86/5 3906  هاَأنَكُرو و َوَكذَّ

ِحيمِ  86/5 3907 امِء َجَهنَّمَ  الشديدةنار ال اجل َ  واجلحيم ِمن أس 

ُموا   87/5 3908 رِّ  تعتقدوا حتريم ما أحل الل لكم ال  الَ حُتَ

ُس  الطَيِّباُت  87/5 3909 ُه النَّف  تَلِذُّ  من احلالل  َما َتس 

عاً  َأَحلَّ  87/5 3910  أباَح رَش 

تَُدوا  َوالَ  87/5 3911  َوالَ تظلموا وتتجاوزوا احَلدّ  َتع 

لِ  َرَزَقُكمُ  88/5 3912 ِ والَفض  طاُكم  ِمن اخَلري   أع 

عاً  َحالَالً َطيِّباً  88/5 3913  غري َخبيٍث لذيذا  ُمبَاحاً رَش 

تِثاِل  اتَُّقوا اللَّ 88/5 3914 َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام  تِناِب نواهيهِ اج   أواِمِرِه، واج 

 ال يعاقبكم الَّ ُيَؤاِخُذُكمُ  89/5 3915

اَمنُِكم   89/5 3916 ِو ِف َأي   كقول ال والل وبىل والل  ُما ال يقصد به اليمني من احللف  ما جيري عىل اللسان بِاللَّغ 

ُتمُ  89/5 3917 د   وتوثيقها قصدتم عقدها  َعقَّ

اَرُتهُ  89/5 3918 ِ اخَلطايا ومغفر َفَكفَّ َعَها الل لَسرت  َبة رَشَ  ة الذنوب الَكّفارة: ُقر 

 َتق ديُم الطََعاِم  إِط َعامُ  89/5 3919

رُ  َمَساكنِيَ  89/5 3920 م  الَفق   ُفَقراء أَذهلَُّ

َسطِ  89/5 3921  أقرب إىل االعتدال فيكون َما ُهَو َواقٌِع ِف امل ُن تََصِف  َأو 

لِيُكم   89/5 3922 راُد َبي تُِكم  أو  َأه   أقاربكم   أف 

َوَُتُم   89/5 3923 س 
َوة وتقديم اللباس هلم كِ س 

طاُؤهم كِ  إع 

 َعت ُق َعب ٍد َُم لوكٍ  حَترير َرَقبَةٍ  89/5 3924

تُم   89/5 3925 تُم   َحَلف  َسم   أق 

اَمَنُكم 89/5 3926 َفظُوا  َأي   احفظوها باجتناب احللف، أو الوفاء إن حلفتم َواح 

رُ  90/5 3927 م   كل رشاب خامر العقل فسرته وغطى عليه اخل َ

ُذ املال أو إعطاؤه  املَي رس 90/5 3928  باحلظ املبني عىل املصادفة واملخاطرةهو القامر وهو َأخ 

 أو احلجارة التي تذبح عليها احليوانات تقربا لألصنام  هو ما كاَن ُين َصُب للِعبادة من ُدوِن الل َواألَنَصاُب  90/5 3929

الَمُ  90/5 3930  الِقداح التي يستقسم هبا الكفار قبل اإلقدام عىل الَّشء، أو اإلحجام عنه  َواألَز 

ٌس  90/5 3931  قذر أو إثم   قبيح ِرج 

تَنِبُوهُ  90/5 3932 وا َعنه َفاج  تَِعدوا وَتنَحُّ  فاب 
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 95إلى آية  19 يةآ من  المائدةسورة ( 123صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َُي ِدث  ُيوقِعَ  91/5 3933

   لبُغ ض والكراهيةا ال َعَداَوةَ  91/5 3934

 ال َعَداَوة والشحناء وهي ف القلب و ِشّدُة البُغ ضِ  َوال بَغ َضاء 91/5 3935

ُكم   91/5 3936  يشغلكم ويمنعكم  َوَيُصدَّ

ُر اللِ  91/5 3937   طاعته والتقرب إليه ذِك 

نتَُهونَ  91/5 3938 ي مُّ تَِجيبون للنَّه   ُمس 

َذُروا   92/5 3939 زوا َواح   واحرَتِ

تم َتَولَّي تُم   92/5 3940 َرض   أع 

 الواِضح أو  املوِضح  التَب ليغُ  ال بَالَُغ امل ُبنِيُ  92/5 3941

 إث ٌم أو حرج  ُجنَاٌح  93/5 3942

 م قبل حتريمه أو رشبوا اخلمر قبل حتريمهارَّ أكلوا املَح  َطِعُموا   93/5 3943

نَُّكمُ  لَيَب ُلَونَُّكمُ  94/5 3944 تَِِبَ  وليمتحنكم  لَيَخ 

 قضيب طويل ُيَركَّب ف رأسه ِسناٌن أو حرَبٌة ُيطَعُن هباأو قناة  َوِرَماُحُكم   94/5 3945

 حمرمون بحج أو عمرة  ُحُرمٌ  95/5 3946

داً  95/5 3947 تََعمِّ  قاِصًدا مُّ

 اإلبِل والبََقر والَغنَمهبيمة األنعام  النََّعمِ  95/5 3948

ل 95/5 3949 ٍل  ذوا َعد   وإِن صاف صاحبا َعد 

ياً  95/5 3950 ي: ما هُي َدى إىل احَلَرم من النََّعم َهد   اهَلد 

بَةِ  95/5 3951  لفقراء احلرم أو يصل هُيدى   َبالَِغ ال َكع 

ُل َوَتق ديُم َطَعاٍم لَ  َطَعاُم َمساكنيَ  95/5 3952   ُفَقراء لَبذ 

ُل َذلَِك  95/5 3953  َبَدالً من ذلك َعد 

ِره  95/5 3954 له السيئة وَجزاَءه الوخيم  لِّيَُذوَق وباَل َأم   ليلقى عاقبة فِع 

 َِّتاَوزَ  َعَفا  95/5 3955

مَ  َعامَّ َسَلف 95/5 3956  َعن الَِّذي َمَض وَتَقدَّ

 َرَجعَ  ادَ ع 95/5 3957

 ُيعاقِبُُه عقاباً شديداً  َفيَنتَِقُم اللُّ ِمن هُ  95/5 3958
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 310إلى آية  96 يةآ من  المائدةسورة ( 124صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َرُج ِمن ُه ِمن َطعامٍ  َوَطَعاُمهُ  96/5 3959 تَخ  ِر: َما ُيس   َطَعاُم البَح 

 وانتفاعا  مَتَتُّعاً  َمتَاعاً  96/5 3960

يَّاَرةِ  96/5 3961 لسَّ
 للمسافرين َولِ

تُم   96/5 3962 ُة دواِمُكم    ما ُدم   ُمدَّ

ونَ  96/5 3963 َِّشُ َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  حُت  ل ِحساِب َبع 
َمعوَن َمَع النّاِس لِ  ُِّت 

اماً   قِيَاماً لِّلنَّاسِ  97/5 3964  دينا ودنيا  وصالحا ألمورهم  َقوَّ

َرامَ  97/5 3965 َر احل َ ه  م الل القتال فيه.  َوالشَّ  واألشهر احلرم هي رجب وذو القعدة وذو احلجة واملحرم الشهر الذي حرَّ

يَ  97/5 3966 د   ما هُي َدى إىل احَلَرم من النََّعم َواهل َ

 ُكلُّ ما َُيِيُط بالُعنُق واملراد هنا ما يقـَـّلـد به اهلدي عالمة له َوال َقالَئَِد  97/5 3967

 للعمل اليّسءالعقوبة وهي اجلزاء اليّسء  ال ِعَقاِب  98/5 3968

 والتوصيل  التَب ليغُ  ال بَالَغُ  99/5 3969

 ُتظ ِهُرونَ  ُتب ُدونَ  99/5 3970

تُُمونَ  99/5 3971  ُت فون  َتك 

تَِويال 100/5 3972  ال يتساوى وال يتامثل وال يتعادل  َيس 

بِيُث  100/5 3973  الباطل الفاسد  اخل َ

الُِح واجَليُِّد  َوالطَّيُِّب  100/5 3974  َوالصَّ

 ُتبنيَّ  وُتَفرسَّ   ُتب َد  101/5 3975

ُكم   101/5 3976 ُزُنُكمتَ  َتُسؤ  ُكم وحَت    ُغمُّ

ا  102/5 3977  طلبها َسأَهَلَ

بَُحوا   102/5 3978  صاُروا   َأص 

 الناقة التي ُتقطع أذّنا إذا ولدت عدًدا من البطون  َبِحرَيةٍ  103/5 3979

 ا مل عليهركب وال َُي ال تُ و  لنذٍر أو غريه ناقة كانت ترتك حرة ف اجلاهلية مهملة ، وهي  َسآئِبَةٍ  103/5 3980

َبُحوَّنا َوِصيَلةٍ  103/5 3981  الناَقة التي تتصل والدَتا بأنثى بعد أنثى، وكان أهُل اجلاهلية يرتكون الَوِصيلة ال َيذ 

 وال َيمل عليه  فال يركب  إذا لقح ولُد ولدهأو فحل من اإِلبل إذا نتج من صلبه عدد من اإلبل  َحامٍ  103/5 3982

ونَ  103/5 3983 رَتُ تاِلُقُه واإلت يان بِِه َكِذباً  ُيتلقون َيف  ِء: اخ  رِتاُء الَّشَّ   ، واف 

ِقُلونَ  103/5 3984 م  وال  ال َيع  رونَ ال ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ  ُيَفكِّ
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 081إلى آية  410 يةآ من  المائدةسورة ( 125صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

بُنَا  104/5 3985  كافينا  َحس 

َلُمونَ  104/5 3986 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

تَُدونَ  104/5 3987 بُلون اهِلداية َوالَ هَي   َوالَ َيق 

 واحفظوها من املعايص العمل بطاعة الل لزموها أ َعَلي ُكم  َأنُفَسُكم   105/5 3988

ُكم الَ  105/5 3989  ال ُيل ِحُق بُِكم  َمكروهاً أو أذىً   َيرُضُّ

َدى   ن َحَرَف عن طريقا َضلَّ  105/5 3990  اهل ُ

تُم   105/5 3991 تََدي   اهلداية ولزمتم طريق االستقامة  سلكتم طريق اه 

ِجُعُكم   105/5 3992 َدُتُكم  وَمصرُيُكم   َمر   ُرجوُعُكم  وَعو 

ُكم   َفيُنَبِّئُُكم 105/5 3993  َفيُخِِبُ

 الشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصرية أو بَص  َشَهاَدةُ  106/5 3994

ُت  106/5 3995  وأصابهنزل به  َحرَضَ أحدكم املَو 

 عهد يرتكه اإلنسان ليعمل به بعد موته ال َوِصيَّةِ  106/5 3996

ل 106/5 3997 ٍل وإِن صاف  ذوا َعد   صاحبا َعد 

ضِ  106/5 3998 ب تُم ف األر  ُتم وسافرتم فيها  ََضَ  رِس 

 َفنََزلَت  بُِكم   َفأََصاَبت ُكم  106/5 3999

 توقِفوّنام ومَت نَعوَّناُم من االن طاِلِق  بُِسوَّناَُم حت   106/5 4000

َتب تُم   106/5 4001 تُم   ار   َشَكك 

ي بِِه َثَمناً  106/5 4002 رَتِ  ال َنأُخُذ بِِه ِعَوًضا  الَ َنش 

َتكِبي االثم أي الذنب الذي يستحق العقوبة  اآلثِِمنيَ  106/5 4003  ُمر 

 اطُّلِعَ  ُعثِرَ  107/5 4004

ا  107/5 4005 تََحقَّ  استوجبا  اس 

 َيالن حملهام   َيُقومان مقامهام  107/5 4006

ىَل  َأَحقُّ  107/5 4007  َأو 

َنى 108/5 4008 َرَب  َأد   أق 

ِهَها 108/5 4009  ذاَتا وحقيقتها  َوج 

 وتعود  عَج رَّ تُ  ُتَردَّ  108/5 4010

 مَج ُع َيِمنٍي: َحل ٌف وَقَسمٌ  َأي اَمنٌ  108/5 4011

تِناِب نواهيهِ  َواتَُّقوا اللَّ 108/5 4012 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

َمُعوا   108/5 4013 امِع بِاألُذنِ  َواس  ِركوا املَق صوَد، ِمن السَّ غاَء وأد  ِسنوا اإلص   املُراد أح 

 يوفق إليهال يرشد إىل اإليامن وال  ال هَي ِدي  108/5 4014
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 113إلى آية  109 يةآ من  المائدةسورة ( 126صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

مَ  109/5 4015  املراد يوم احلِّش  َيو 

 َماَذا أجابتكم أُمكم َماَذا ُأِجب تُم   109/5 4016

 َُي َفى َييط كامل االحاطة بُكلِّ ما  َعالَُّم ال ُغيُوِب  109/5 4017

تك  َأيَّدتَُّك  110/5 4018 ي تُك وآزر   َقوَّ

المُ  ُروُح الُقُدسِ  110/5 4019  جِبيل َعَلي ِه السَّ

دِ  110/5 4020  قبل أوان الكالم  الطفولةف سّن  ِف امل َه 

الً  110/5 4021 باب وَل يصل سّن الشيخوخة جاَوز الكهل من  َوَكه   سّن الشَّ

 اخلط والكتابة  ال كِتَاَب  110/5 4022

َمةَ  110/5 4023 ك  ِف  َواحل ِ ُن التَََّصُّ    والفهم ُحس 

ل أو ُصوَرة  عىل َكَهي ئَةِ  110/5 4024  َشك 

   فتبعث الّريح فيها َفتَنُفُخ فِيَها 110/5 4025

ئُ  110/5 4026 ِ في  َوُتِب   وتش 

َمهَ  110/5 4027  من ولد أعمى ، أو من فقد بَصه  األَك 

 املصاب بداء الَِبَص، وهو بياض ُبَقٍع ف اجلسد لِِعلَّة  َواألَب َرَص  110/5 4028

ِرُج  110/5 4029 يي ُُت   حُت 

ُت  110/5 4030  أو ِصفت   َمنَع ُت  َكَفف 

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  110/5 4031

َحي ُت  111/5 4032  أهلمُت وألقيُت ف قلوهبم أو أعلمتهم بواسطة الرسل  َأو 

َواِريِّنيَ  111/5 4033 لِصنيَ  احل َ ِه املُخ  الُم وَخواصِّ  أن صاِر عيسى َعَلي ِه السَّ

َهد   111/5 4034 ِِب َعنّا واشَهد  َعَلي نا َواش   َأخ 

تَطِيعُ  112/5 4035 ِدرُ  َيس   َيق 

 ما يوضع عليه الطعام، أو الطعام نفسه َمآئَِدةً  112/5 4036

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا  اللَّ 112/5 4037 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

َض  َوَتط َمئِنَّ ُقُلوُبنَا  113/5 4038 ُكُن وَتر     َتس 

تَنَا 113/5 4039 َتنا بِاحَلقِّ وصدقتنا ف نبوتك  َصَدق  َِب   أخ 

هاَدةِ، واملراد: الشاهدين عىل هذه اآلية )نزول املائدة( الشاِهدين 113/5 4040 يَن لِلشَّ  املَُؤدِّ
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 120إلى آية  114 يةآ من  المائدةسورة ( 127صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

وًرا وَفَرحاً أو يوًما ُنَعظُِّمهُ  ِعيداً  114/5 4041  رُسُ

ًة َوَعالَمةً  َوآَيةً  114/5 4042 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   وُمع 

نَا  114/5 4043 ُزق  اً  َوار  طِنا َخري   وأع 

ُ الّراِزقنيَ  114/5 4044 ثَُرُهم  َعطاءً  َخري   أك 

ا 115/5 4045 هُلَ  جاِعُلَها تنزل  ُمنَزِّ

ُبهُ  115/5 4046 ل به ُأَعذِّ  ُأعاَقبه وُأَنكِّ

ُِذويِن  116/5 4047  اجعلوين  اُتَّ

4048 116/5  ِ ني   معبودين تعبدوّنام  إهَِلَٰ

ِ  من دوِن اللِ 116/5 4049  الل من َغري 

هك يا ربِّ  ُسب َحاَنَك  116/5 4050  ُأنزِّ

 ما َينبغي يل َما َيُكوُن يِل  116/5 4051

 أدعي أو أنطَق وأتكلمَ  َأُقوَل  116/5 4052

تَهُ  116/5 4053  عرفته وأدركته َعلِم 

يِس  116/5 4054  ما أضمرُته َما ِف َنف 

 َييط كامل االحاطة بُكلِّ ما َُي َفى  َعالَُّم ال ُغيُوِب  116/5 4055

َتنِي  117/5 4056 تَني َأَمر   َكلَّف 

 َرقيباً، أو  شاهداً  َشِهيداً  117/5 4057

ُت  117/5 4058 ُة دوامي  فيهم ما ُدم   بني أظُهِرهم  ُمدَّ

ي تَنِي 117/5 4059 تَني إليك  َتَوفَّ  قبَض 

قِيَب  117/5 4060 نى و املطَّلَِع عليهم  الرَّ امِء اللِ احُلس  ٌء، والرقيب من أس   احلافُِظ الذي ال َيغيُب َعن ُه ََش 

  عاَِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  117/5 4061

ُم   118/5 4062 هب  ل هبم ُتَعذِّ  ُتعاَقبهم وُتنَكِّ

 مستسلِمون لك  ََم ُلوقاُتك ِعبَاُدكَ  118/5 4063

ِفر   118/5 4064 ُف  َتغ  رُت  وَتع   َتس 

 يفيد َينَفعُ  119/5 4065

ادِقِنيَ  119/5 4066 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم  الصَّ د  ِق، والصِّ د   للواقِعِ املُتَِّصفنَي بِالصِّ

 أجزل هلم ثواب ما عملوا َريِضَ الل عنهم 119/5 4067

   طابت نفوسهم بام أعطاهم َوَرُضوا  َعن هُ  119/5 4068

زُ  119/5 4069  الظََّفر والفالح ونوال غاية ما يطلب والنجاة من كل مكروه  ال َفو 

 املالك املتَصف  ُمل ُك  120/5 4070

ٍء  َقِديرٌ  120/5 4071 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش   ال ُيع 



 

128 
 

 
 
 
 

 8إلى آية   1 يةآمن   األنعامسورة ( 128صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُد للِِّ 1/6 4072 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

َجَد  َخَلَق  1/6 4073 ِ ِمثاٍل سابٍِق  وأنشأ أو   ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

 أو خلق  َوأنشأ وأبدع َوَجَعَل  1/6 4074

ِك أو معنوي كظلامت اجلهل   َسواُد اللَّي لِ الظالم حيس ك الظُُّلاَمِت  1/6 4075  واملعصيةوالِّشِّ

 نوِر الِعلِم واإليامِن والطَّاعةِ كعنويِّ مالنَّهاِر وكنور  حيسالنور  َوالنُّورَ  1/6 4076

ِدلُونَ  1/6 4077    ه بهُيَساُوونوجَيعلون له عدياًل  َيع 

ن طنِيٍ  2/6 4078 تَلُِط بِاملاءِ من  وأنشأَكم  أوجَدكم َخَلَقُكم مِّ اُب املُخ   الرتُّ

 أراَد وكتب وَقّدر  َقَض  2/6 4079

ُة املرضوبُة للَّشءِ  األَجُل: غايُة الوقِت و وقتاً ُمعيّنا َأَجالً  2/6 4080  واملدَّ

ى 2/6 4081 سمًّ د مُّ  ُمَعنيَّ حُمَدَّ

ونَ  2/6 4082 كون مَت رَتُ  أو َُتتلِفون، أو َترتدَّدون  ُتَشكِّ

 اإلله املعبود  َوُهَو اللَُّ  3/6 4083

ُكم   3/6 4084 تَُم أو ُُي َفى  رِسَّ : ما ُيك  ُّ  الرسِّ

 َوَعالنِيَتَُكم   َوَجهَرُكم   3/6 4085

ِسبُونَ  3/6 4086 َعلون وتتحّملون  َتك   َتف 

ةٍ وَعالَمةٍ  آية 4/6 4087 َ  وَدليٍل وِعِب 
ِجَزةٍ  ُمع 

ِرِضنيَ  4/6 4088  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمع 

ُبوا   5/6 4089  ا وجحدوا َأنَكُرو َكذَّ

قِّ  5/6 4090  بالقرآن وقيل بمحمد صىل الل عليه وسلم  بِاحل َ

 شأن  اتذ أخبار َأنبَاء  5/6 4091

ِزُئونَ  5/6 4092 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ

نَا 6/6 4093 َلك  نَي نا  َأه   َأف 

نٍ  6/6 4094 ة من الناس ُمقرتننَِي ف زَمٍن واحد  َقر   قوٍم وُأمَّ

نَّاُهم   6/6 4095 كَّ ناهم مَّ كنَّاهم، وملَّك   َأعطَي ناهم، وَثبَّت ناهم، وأس 

َراراً  6/6 4096 د   تتابِع مغزيرًا  مِّ

َشأ َنا 6/6 4097 َدث نا  َوَأن  نا وأح   َخَلق 

َطاسٍ  7/6 4098 ر 
 ما ُيكتَب فيه َصحيفٍة، أو ورٍق، أو  قِ

 َفتَناَولُوه وَمَسكوهُ  َفَلَمُسوهُ  7/6 4099

بنِيٌ  7/6 4100  وظاهر  واِضٌح  مُّ

 ال يوصفون بالذكورة وال باألنوثةو وَيفَعُلوَن ما ُيؤَمُرونَ  ما أمرهم   ال يعصون الل خلقهم الل من نورخلق  َمَلٌك  8/6 4101

رُ  8/6 4102  حُلِسَمت  املَسألُة وُفِصَل فيها  لُقيِضَ األَم 

رونَ  ُين ظَُرونَ  8/6 4103 َهُلون  و ُيؤخَّ  ُيم 
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 18إلى آية   9 يةآمن   األنعامسورة ( 129صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َناهُ   َجَعل نَاهُ  9/6 4104  َصريَّ 

نَا 9/6 4105  وأشَكلنا وسرتنا َوخَلَلط نا  َولََلبَس 

ِزئَ  10/6 4106 تُه  ر اس  تُِخّف وُحقِّ  اس 

 أحاَط ونَزل وأصاب  َفَحاَق  10/6 4107

 َهِزئوا  َسِخُروا   10/6 4108

تَِِبوا  ِسرُيوا   11/6 4109 شوا واع   ان تَِقلوا وام 

ُلوا، أو فكروا واعتِبوا  انظُُروا   11/6 4110  تأمَّ

 العاقِبَُة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  11/6 4111

بنِيَ  11/6 4112  املُنكِرين  امل َُكذِّ

 قض وأوجب  َكتََب  12/6 4113

َةَ  12/6 4114 ْح  ِفَرُة   الرَّ ُة، واملَغ  َو َوالتَجاُوزَ والِرقَّ  الَعف 

َمَعنَُّكم   12/6 4115 ِشَدنَُّكم  وليحِّشنكم مجيًعا لَيَج   لَيَح 

  َشكَّ ال َري َب ال  12/6 4116

وا  َأنُفَسُهم   12/6 4117  أهلكوها  و أضاعوا أنُفَسهم َخرِسُ

َد َحَرَكٍة، أو  اط َمأنَّ  َسَكنَ  13/6 4118  َقرَّ َوَثبََت َبع 

ِميُع   13/6 4119 ميُع ِمن  السَّ ميُع جلميِع األصواِت واألقواِل باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحٍة والسَّ نى السَّ امِء اللِ احُلس   أس 

ائِر،  ال َعلِيمُ  13/6 4120 نَى الَعلِيُم بكلِّ َشٍء، املطَّلُع عىل الظَّواهِر والرسَّ امِء اللِ احُلس   والَعليُم ِمن  أس 

 ناًِصا  َولِيّاً  14/6 4121

 ُمب ِدع خالق ومنشئ و َفاطِرِ  14/6 4122

 غريه ويطعمه  َيرُزُق  ُيط ِعمُ  14/6 4123

َزُق  َواَل ُيط َعمُ  14/6 4124  وال يأكل طعاما وال رشابا  ال ُير 

 أخَشى  َأَخاُف  15/6 4125

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصي ُت  15/6 4126  الِعص 

ف   16/6 4127 َ ل  وُيب َعد   ُيَص   َُيَوَّ

اهُ  َرِْحَهُ  16/6 4128 َسن  إلي ِه َوَنجَّ  أح 

ُز امل ُبنِيُ  16/6 4129   ة البَيِّن والنجاةالظََّفر الواِضح  ال َفو 

َك  17/6 4130 َسس   ُيِصب ك  َيم 

ةٍ وُعرٍس وِضيٍق أو سوُء احلاِل  برُِضٍّ  17/6 4131  ِشدَّ

 َفالَ رافِع وال ُمِزيل َفالَ َكاِشَف  17/6 4132

نى الغالب جلميع خلقه بقدرته  ال َقاِهرُ  18/6 4133 امِء اللِ احُلس   وسلطانه، والقاهر من أس 

َق ِعبَادِهِ  18/6 4134  املراد فوقية مطلقة تليق بجالله سبحانه وتعاىل  َفو 
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 27إلى آية  19 يةآمن   األنعامسورة ( 130صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َِبُ َشَهاَدةً  19/6 4135  َشهادًة عىل ِصدقي أعظُم املراد  َأك 

 املراد هو العاَل بام جئتكم به وما انتم قائلون يل وهو يشهد يل   اللِّ َشِهيدٌ  19/6 4136

 ُبلِّغ ُت بواِسطِة الوحي أو   ُألِقَي إيلَّ  َوُأوِحَي إيَِلَّ  19/6 4137

 وُأخوفِّكم   ألبلِّغكم وأعلِمكم ألُنِذَرُكم 19/6 4138

 وَمن وصل إليه  َبَلغَ َوَمن  19/6 4139

َهُدونَ  19/6 4140  لَتُِقّرونَ  لَتَش 

َرى 19/6 4141 ًة ُأخ   معبوداٍت أخرى آهِلَ

ٌأ غري مؤاخذ  َبِريءٌ  19/6 4142  خالص نقي وُمَِبَّ

طَي ناُهم   آَتي نَاُهُم ال كِتَاَب  20/6 4143 راة واإِلن ِجيل َأع   التَّو 

ِرُفوَنهُ  20/6 4144 ِركونه َيع   واملراد يعرفون حممًدا صىل الل عليه وسلم  ُيد 

وا  َأنُفَسُهم   20/6 4145  أهلكوها وغبنوها بالكفر َخرِسُ

ثَُر  َأظ َلمُ  21/6 4146  ُظل امً وأشد أك 

رَتَى 21/6 4147 تََلَق َوَكَذَب  اف   اخ 

َب بِآَياتِهِ  21/6 4148 ِه وَعالماتِهِ  أن َكرَ  َكذَّ  ُمع ِجزاتِِه وَدالئِله وِعَِبِ

لُِح  21/6 4149  ال يظفر وال يفوز ال ُيف 

َومُها  الظَّاملُِونَ  21/6 4150 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِ

ُهم   22/6 4151 ُِّشُ  َنسوُقهم وَنجَمُعهم َنح 

َكآُؤُكمُ  22/6 4152 كاَء َمَع اللِ َتعاىلاملراد  رُشَ ُم  رُشَ عوَن أّنَّ تُُكم  الَّتِي ُكن تُم  َتدَّ  آهِلَ

ُعُمونَ  22/6 4153 ُه َكِذٌب أو  باطٌِل وَتكِذبون  َتز  َلُم لََعلَّ الً ُيَشكُّ فيِه، وال ُيع   َتقولوَن َقو 

تُهم فِت نَتُُهم   23/6 4154  معذرَتم أو َبليَّتُهمأو  جواهبم وُحجَّ

ل انظُر   24/6 4155  وتدبر  فّكر  وتأمَّ

 خدعوها َكَذُبوا عىل أنفسهم  24/6 4156

 َوَغاَب وَذَهَب  َوَضلَّ  24/6 4157

تَِمعُ  25/6 4158 ِغي َيس   ُيص 

 أغطية، واملراد انغالق الُقلوب، وَعَدم إِدراكها َأكِنَّةً  25/6 4159

َقُهوهُ  25/6 4160 َهُموه  َيف   َيف 

راً  25/6 4161 ع، واملُراُد عدم االنصياع  َوق  م   ثَِقالً َوَصَماًم ِف السَّ

 ُيناقِشوَنَك وُُياِصموَنَك  جُيَادِلُوَنَك  25/6 4162

لنِيَ  25/6 4163 ابَِقةِ  ُخرافات وأباطيل َأَساطرُِي األَوَّ  األَُمِم السَّ

َن  26/6 4164  يأمرون بعدم اتباعه َعن هُ َين َهو 

َن َعن هُ  26/6 4165  هويبعدون وُيعرضون عن َوَين أَو 

ِسُكوا وُحبُِسوا ُوقُِفوا  َعىَل النَّارِ  27/6 4166  أو دخلوا أو وقفوا يعاينون النار   ُأم 
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 35إلى آية  28 يةآمن   األنعامسورة ( 131صفحة )

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

 َظَهرَ  َبَدا 28/6 4167

تُمونَ  ُُي ُفونَ  28/6 4168 رُتوَن وَيك   َيس 

وا   28/6 4169 ِجُعوا ُردُّ  ُأر 

 لرجعوا لََعاُدوا   28/6 4170

 عنه  ُطلِب منهم أن يكّفوا ُّنُوا  َعن هُ  28/6 4171

ن يَا  29/6 4172  نريد من شهواتاملراد هذه احلياة نتمتع فيها بام  َحيَاُتنَا الدُّ

ِت  بَِمب ُعوثنِيَ  29/6 4173 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

 تب َِص وتَشاِهد  َتَرى 30/6 4174

ِم   30/6 4175  ُحبسوا بني يدي الل تعاىل ُوقُِفوا  َعىَل َرهبِّ

قِّ  30/6 4176  وثابتا ِصدًقا واقًِعا بِاحل َ

 وانغمسوا ف العذاب  ادخلوا  ُذوُقوا  الَعَذاَب  30/6 4177

ُفُرونَ  30/6 4178  تنكروا وال تؤمنوا َتك 

 النقص أو الضياع ه أصابوخاَب وُحِرَم اخلرَي كلَّه   َخرِسَ  31/6 4179

ُبوا بِلَِقاِء اللَِّ 31/6 4180 هِ  اَأنَكُرو َكذَّ َ َيَدي   أو أنكروا البعث بعد املوت  املُثُول َبني 

اَعةُ  31/6 4181 م الِقياَمةِ  السَّ   َيو 

تَةً  31/6 4182 أةً  َبغ   َفج 

َتنَا  31/6 4183 َ  احلرسة شدة  الغم والندم عىل ما فات وانقض يا َحرس 

ط نَا  31/6 4184  َما قَّصنا وضيّعنا َما َفرَّ

َزاَرُهم   31/6 4185 ن ُب الوزر احلمل الثقيل ويطلق عىل  َأو     اإلثُم والذَّ

 َيملونما َقبَُح  َساَء َما َيِزُرونَ  31/6 4186

 تسليةوال الَلِعب: الَعبَث لَِعٌب  32/6 4187

وٌ  32/6 4188 و: االشتغال بام ال جُي دي وال ُيفيد َوهَل   الَّله 

ُزُنَك  33/6 4189  والَغمُّ لَيُصيبَُك اهَلمُّ  لَيَح 

ُبوَنَك  33/6 4190 ُم  ال ُيَكذِّ  ال ينسبون إليك الَكِذب ال يتهمونك واملُراد أّنَّ

ُفُرونَ أو  ُينكِروَن بألِسنَتِهم وهم ُمستَيِقنوَن بُقلوهِبم جَي َحُدونَ  33/6 4191  َيك 

َبت  ُرُسٌل  34/6 4192 ِمنوا هبم ُكذِّ  ُنِسَب إليهم الَكِذب، أو َل ُيؤ 

َل  34/6 4193 َ   َوالَ ُمبَدِّ  َوالَ ُمَغريِّ

 وسننه ف كونه قضاؤهاملراد رشائعه و َكلاَِمت اللِ  34/6 4194

 َثُقَل وشّق وعظُم  َكُِبَ  35/6 4195

َراُضُهم   35/6 4196  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال إِع 

 الطريق املَُغطًّى ف باطن األرضِ  نفق وهو َتتَِّخَذ  َتب تَِغَي َنَفقاً  35/6 4197

كِنَِة العالِيَِة كاملصعد ونحوه ُسلَّامً  35/6 4198 لَُّم: َما يوِصُل إىل األم   السُّ
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 44إلى آية  36 يةآمن   األنعامسورة ( 132صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تَِجيُب  36/6 4199  يلبي ويقبل   َيس 

َمُعونَ  36/6 4200    القلب والفهم واالستجابة سامعواملراد  يسمعون الكالم  َيس 

َتى 36/6 4201  أو املوتى حقيقة وفاقدو احلياة، واملراد الكفار َوامل َو 

ِت  َيب َعثُُهمُ  36/6 4202 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

ٌة   آَيةٌ  37/6 4203 َ ِجَزٌة وَدليٌل وِعِب   وَعالَمةٌ ُمع 

َلُمونَ  37/6 4204 ِرُكونَ   ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

َّش عىل األرِض  َدآبَّةٍ  38/6 4205  أكثر يستعمل عادة ف احليواناتوُكلُّ ما َيم 

ثَالُُكم 38/6 4206  مجاعات متجانسة اخللق مثلكم ُأَمٌم َأم 

ط نَا  38/6 4207  ما تركنا وال غفلنا   َما َفرَّ

 اللوح املحفوظ الكِتَاِب  38/6 4208

ونَ  38/6 4209  جُي َمُعوَن  َُي َِّشُ

غوَن لِل َحقِّ  ُصمٌّ  39/6 4210 : َذُوو الَصَمِم، الذي ليس لديه القدرة عىل سامع األصوات واملُراُد: الَّذيَن ال َيص    الُصمُّ

مٌ  39/6 4211 م: مجع أبكم،  َوُبك   وهو الشخص الذي ليس لديه القدرة  عىل الكالم واملراد أّنم أبوا أن ينطقوا باحلقُبك 

ُك وظلامت الكفر  الظُُّلاَمِت  39/6 4212 ُل َوالِّشِّ   املُراُد اجَله 

لِل هُ  39/6 4213 ُفُه َعن َطريِق اهِلداَيةِ  ُيض  ِ  َيَص 

تَِقيمٍ  39/6 4214 س  اٍط مُّ  وهو طريق اهلداية ِعَوج فيهِ ُمستٍو ال  َطريٍق  ِِصَ

تُُكم  40/6 4215 ِِبوين  َأَرَأي   َأخ 

  جاَءت ُكم   َأَتت ُكمُ  40/6 4216

اَعةُ  40/6 4217 م الِقياَمةِ  السَّ  َيو 

ُعونَ  40/6 4218 تَغيثونَ  َتد   َتسألوَن وَتس 

ِشُف  41/6 4219  ويفرج  َفيزيل ويرفع َفيَك 

نَ  41/6 4220  وتغيب عن ذاكرتكم وترتكون وَتملون َوَتنَسو 

َناُهم   42/6 4221  فأهلكناهم  َفأََخذ 

 ال بَأ َساء: ما يصيب الناس ف األموال كالفقر.         بِال بَأ َساء  42/6 4222

اءِ  42/6 4223 َّ اء: ما يصيب الناس ف األنفس كاألمراض ف أبداّنم .       َوالرضَّ َّ  الرضَّ

ُعونَ  42/6 4224                         ويدعون  يتَذلَّلوَن وَُي َضعونَ  َيتَرَضَّ

 َعذاُبنَا  َبأ ُسنَا  43/6 4225

 َغُلظَت  وَصُلبَت   َقَست   43/6 4226

َن  َوَزيَّنَ  43/6 4227  ومَجََّل َوَحسَّ

 تَرُكوا وغفلوا أعرضوا و َنُسوا   44/6 4228

ب لُِسونَ  44/6 4229 وَن آيسون من الّرْحة مُّ وَن ُمتََحريِّ  ساكِتوَن ُمتََحرسِّ
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 25إلى آية  54 يةآمن   األنعامسورة ( 133صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

مِ ُقطُِع َدابُِر  45/6 4230  َتمَّ إفناؤهم عن آخرهم   الَقو 

 أو سلب  عطََّل  َأَخَذ  46/6 4231

 طبع  و َوَختَمَ  46/6 4232

ُف  46/6 4233  وُنبنَيِّ  وننوع  ُنَكّرر ُنََصِّ

الئِل والِعَِب والَعالَمات اآلَياِت  46/6 4234  املُع ِجَزات والدَّ

ِدُفونَ  46/6 4235  َيعِرضونَ  َيص 

تَُكم   47/6 4236 ِِبوين  َأَرَأي   َأخ 

 َنَزَل بُِكم   َأَتاُكم   47/6 4237

تَةً  47/6 4238 أةً  َبغ   َفج 

َرةً  47/6 4239  َعالنِيًَة ظاهًرا ِعياًنا َجه 

 ويعذب ُيعاَقب  هُي َلُك  47/6 4240

ينَ  48/6 4241 ِ  َُمِِبيَن بام َيرُسُّ وَواِعديَن  ُمبَِّشِّ

فني  و َوُمنِذِرينَ  48/6 4242  َُمِِبيَن ومبلِّغني وحمّذرين وَُمَوِّ

َلَح  48/6 4243  َوداوم عىل العمل الصالح َوَأص 

ٌف  48/6 4244 رو َخو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   ه اخَلو 

َزُنونَ  48/6 4245  ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  ََي 

ُبوا   49/6 4246  َأنَكُروا  َكذَّ

ُهمُ  49/6 4247  ُيِصيبُهم  َيَمسُّ

 الِعَقاُب والتَّن كِيُل  ال َعَذاُب  49/6 4248

ُسُقونَ  49/6 4249 يان واخُلروٌج عن حدود الِّشع َيف   الُفُسوق: الِعص 

ء ف ، وَمق دوراُتُه وَمرزوقاُتهُ  َخَزآئُِن الل 50/6 4250 ن: ِحفُظ الَّشَّ  اخِلزانةِ اخَلز 

ِهم   ال َغي َب  50/6 4251 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   َما َخِفَي واس 

ِي  ُيوَحى إيَلَّ  50/6 4252  ُأَبلَُّغ بواِسطِة الَوح 

تَِوي 50/6 4253  َيتاَمَثل و َيتَعاَدل  َيس 

َمى 50/6 4254 َرض عنه  فاقد البصريةاملراد  األَع   َعِمَي عن احَلقِّ وَأع 

   َأب ََصَ احَلقَّ وانقاَد إليهصاحب البصرية املراد  َوال بَِصريُ  50/6 4255

وا   51/6 4256  جُي َمُعوا   َُي َِّشُ

 ناِِص وُمعنيٌ  َشِفيعٌ  51/6 4257

 ال ُتب ِعد  و الَ َتط ُردِ و 52/6 4258

ل النهارالَغَداة:  بِال َغَداةِ  52/6 4259  أوَّ

: آخر النهار  َوال َعَِّشِّ  52/6 4260  ال َعَِّشِّ
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 59إلى آية  53 يةآمن   األنعامسورة ( 134صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ابتلينا  َفتَنَّا 53/6 4261

 َأن َعمَ  َمنَّ  53/6 4262

ليمٍ  َسالَمٌ  54/6 4263  لَفُظ حَتِيٍَّة َوَتس 

َةَ  54/6 4264 ْح  َو َوالتَجاُوزَ  الرَّ  املغفرةو الَعف 

ن ُب  ُسوءاً  54/6 4265  ُقب حاً، وُيراُد بِِه اإِلث ُم والذَّ

   تعّديو سفاهة، ببغري الِعل م  بَِجَهالَةٍ  54/6 4266

 َرَجَع َعن املَعايص  َتاَب  54/6 4267

َلَح  54/6 4268  َوداوم عىل العمل الصالح َوَأص 

ُل  55/6 4269 ُح  نَفصِّ  ُنبنَيِّ ونوضِّ

تَبنِيَ  55/6 4270  ولِتَظ َهَر َوَتتَِّضَح  َولِتَس 

 طريق أهل الباطل َسبِيل املجرمني 55/6 4271

بَُد  56/6 4272 ُت بعدم العبادة  ُّنِيُت َأن  َأع   ُأِمر 

ُعونَ  56/6 4273 بُدونَ  َتد   َتع 

 ال أنقادُ  الَّ َأتَّبِعُ  56/6 4274

َواءُكم   56/6 4275  ما َتواه أنفسكم ومتيل إليه   َأه 

تَِد إلَي هِ  َضَلل ُت  56/6 4276 الل العدول عن الطريق املستقيم  ََل  أه   و الضَّ

تَِدينَ  56/6 4277 ائِرُ  امل ُه  َواِب  يناملُستجيبني للِهداية السَّ  والصَّ
َشادِ  ِف َطِريِق الرَّ

   واضحةبصريةٍ وَداللٍة  َبيِّنَةٍ  57/6 4278

ب تُم بِهِ  57/6 4279 ب تُم باحَلقِّ املراد  َوَكذَّ ِمنُوا وكذَّ  َل ُتؤ 

تَع ِجُلونَ  57/6 4280  تطلبون عىل وجه الرسعة َتس 

مُ  57/6 4281 ك  ُر  إِِن احل ُ ُل إنَّام يرِجُع أم   الَقضاُء وال َفص 

  وقيل يقيض  وُيبنّي  يرويأو يت لو  َيُقصُّ  57/6 4282

 بني املُحقِّ واملبطِل ن يميُِّزو الذين أو القاضني احلاكمني ال َفاِصلنِيَ  57/6 4283

رُ  58/6 4284  لُفِصَل فيه وُحِسَمت  املسألة لُقيِضَ األَم 

 خزائن  َمَفاتُِح   59/6 4285

ِهم   ال َغي ِب  59/6 4286 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   َما َخِفَي واس 

ُقطُ  59/6 4287  َتَقعُ  َتس 

ضِ  59/6 4288  اطِنَِها وخفاياها ب ُظُلامِت األر 

ٍ ناعٍم َنِديٍّ  َوالَ َرط ٍب  59/6 4289  َوال لنَيِّ

 َوالَ جاّف  َوالَ َيابِسٍ  59/6 4290

 اللوح املحفوظ كِتَاٍب  59/6 4291
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 86إلى آية  06 يةآمن   األنعامسورة ( 135صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

   نومكم يقبض أرواحكم حني يتََوّفاُكم بالليلِ  60/6 4292

تُم 60/6 4293  َكَسب تُم   َجَرح 

ى  60/6 4294 َسمًّ  وقٌت حمددٌ  َأَجٌل مُّ

نى  ال َقاِهرُ  61/6 4295 امِء اللِ احُلس   الغالب جلميع خلقه بقدرته وسلطانه، والقاهر من أس 

 مالئكٌة َيفظون أعامهلم وَُي صوّنا َحَفظَةً  61/6 4296

ت هُ  61/6 4297   قبضت روحه َتَوفَّ

كلوَن بَقب ِض األرواحأو َملُك املوت  ُرُسُلنَا  61/6 4298  مالئَكتُنا املوَّ

طونَ  61/6 4299 وَن   ال ُيَفرِّ  ال ُيَضيِّعون ، وال ُيَقَصِّ

وا   62/6 4300 ِجُعوا ُردُّ  ُأر 

الَُهمُ  62/6 4301  رهّبم وناِصهم َمو 

اِسبنِيَ  62/6 4302 ُع احل َ َ ثَُر العادين  َأرس  َعةً وأك    املحصني رُس 

يُكم  63/6 4303  ينقذكم ُينَجِّ

رِ ُظُلامت الَِبِّ  63/6 4304  َشدائِدمُها والبَح 

ُعوَنهُ  63/6 4305 تَغيثوَنهُ  َتد   َتس 

عاً  63/6 4306    َتَذلُّالً وُخُضوعاً  َترَضُّ

يَةً  63/6 4307  مرّسين بالّدعاء  َوُخف 

اكِِرينَ  63/6 4308 َمِة اللِ، املُث ننَي َعَلي ِه هِبا  الشَّ  الذاكريَن لِنِع 

ٍب  64/6 4309  شديدٍ  َوَغمٍّ ِضيٍق  َكر 

ُكونَ  64/6 4310 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  ُتِّش  َ َعُلوَن َغري   وعبادته  َِّت 

نى ال َقادِرُ  65/6 4311 امِء اللِ احُلس  ٌز وال ُفتوٌر وهو القادر عىل كّل َشء ال يعجزه َشء، والقادر من أس   الذي ال يعرتيه َعج 

 أمَركم َُيلَِط  َيل بَِسُكم   65/6 4312

قنيَ  ِشيًَعا 65/6 4313  فَِرًقا َُمتلفنَي، أو أحزاًبا متفرِّ

 ُيَسلَِّط بعَضكم   َوُيِذيَق َبع َضُكم   65/6 4314

 شّدة بعض ف القتال َبأ َس َبع ضٍ  65/6 4315

ُف اآلياِت  65/6 4316   وننوعها  ُنبَيِّنُها ونكّررها ُنََصِّ

قُّ  66/6 4317 ُق  احل َ  ال ِصد 

 بِحفيٍظ مسئوٍل رقيب  بَِوكِيلٍ  66/6 4318

 النبأ: اخلِب ذو الشأن  َنبَإٍ  67/6 4319

تََقرٌّ  67/6 4320 س  رُ  مُّ ُم عنه وال يتأخَّ  وقٌت يستقرُّ فيه، وزماٌن ال يتقدَّ

ِ ُهَدى َُيُوُضونَ  68/6 4321 تَهزؤونَ َيكِذبون  أو  يتََكلَّمون َعىل َغري   وَيس 

ِرض   68/6 4322  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَع 

ُعد   68/6 4323 لِس وال َتن َضمّ  َفالَ َتق   َفال َِّت 

َرى 68/6 4324 ك  ر واالنتباه  الذِّ  التََّذكُّ
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 37إلى آية  69 يةآمن   األنعامسورة ( 136صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 يستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  69/6 4325

َرى 69/6 4326 ِعظَة ذِك  َرة َوَمو 
كِ  َتذ 

 واترك َوَذرِ  70/6 4327

ُذوا   70/6 4328 َ  َجَعُلوا اُتَّ

 ا َعبَث لَِعباً  70/6 4329

واً  70/6 4330 و: االشتغال بام ال جُي دي وال ُيفيد َوهَل   الَّله 

ُمُ  70/6 4331 َت   وخدعت ُهم  وأطمعت ُهم   َوَغرَّ

ر  بِهِ  70/6 4332  أو باحلساب بالقرآنِ املراد التذكري  َوَذكِّ

 تفتضحُترََتَن وحتبس  ُتب َسَل  70/6 4333

 عملت عمال سواء كان حسنا أو سيئا  َكَسبَت   70/6 4334

 وحبيبالويل بمعنى نصري وحليف أو صديق  َويِلٌّ  70/6 4335

يِّئَةِ ي وسيط َشِفيعٌ  70/6 4336 ُب العفو والتجاوَز َعن السَّ
 طالِ

ِدل   70/6 4337 تَدي  َتع   َتف 

َخُذ  70/6 4338  ال ُيقبَُل  ال ُيؤ 

 ماٍء َشديِد احَلراَرةِ  َْحِيمٍ  70/6 4339

ُعو 71/6 4340 بُُد  َأَند   َأَنع 

 الَ يفيدنا الَ َينَفُعنَا  71/6 4341

َنا 71/6 4342  ال ُيل ِحُق بِنا َمكروهاً أو أذىً  الَ َيرُضُّ

َقابِنَا  71/6 4343 ل ُنَردُّ َعىَل َأع  ج  ر الرِّ    نرجع إىل الكفر املراد و الَعِقب: مؤخَّ

َوت هُ  71/6 4344 تَه  هوةِ  اس  َوته وأمالَته إىل الشَّ اللو أغ   إىل الضَّ

انَ  71/6 4345 َ  الصوابمضطرباً ال يدري جهة  َحري 

ُعونه  71/6 4346 ثّوَنُه    َيد   ََيُ

 هدايته، واملراد دينه احَلّق  ُهَدى الل  71/6 4347

َعلوا لَكم وقاية من عذاب الل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َواتَُّقوهُ  72/6 4348  واج 

ونَ  72/6 4349 َِّشُ َد  حُت  ل ِحساِب َبع 
َمعوَن َمَع النّاِس لِ  البَع ِث ِمن  الُقبورِ ُِّت 

َورِ  73/6 4350  القرن الذي ينفخ فيه إرسافيل  الصُّ

تَرَتَ غاب عن الناس وَما  ال َغي ِب  73/6 4351    َخِفَي واس 

َهاَدةِ  73/6 4352  وهَي َنقيُض الَغي ِب  األمور التي يشاهدها الناس َوالشَّ
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 18إلى آية  47 يةآمن   األنعامسورة ( 137صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

نَاماً  74/6 4353 ًة ِمن دوِن اللِ   َأص  َِذت  آهِلَ جاٍر أو َنحِوها ُعبَِدت  واُتُّ  مَتاثيُل ِمن أح 

بنِيٍ  74/6 4354     تيه وبعد وانَصاف واِضٍح عن طريق اهلداية واحلق َضالٍَل مُّ

 العاملنِي علم اليَقني  امل ُوقِننِيَ  75/6 4355

 أظَلَم عليه وَسرَته، وَغطَّى عليه َجنَّ َعَليهِ  76/6 4356

 غاَب وَغُرَب حتَت األُفِق  َأَفَل  76/6 4357

فِلنِيَ  76/6 4358  الغائبنَي عن الُعيونِ  اآل 

وِء، أو ُمبتِدًئا ف  َباِزغاً  77/6 4359  الطُّلوعِ طالًعا منتَِِّشَ الضَّ

 غاَب  َأَفَل  77/6 4360

واِب  َلَّ  هَي ِديِن  77/6 4361  َل يرشدين إىل الصَّ

الِّنيَ  77/6 4362 واِب وعن َطريِق اهِلداَيةِ  الضَّ هنَي َعن  الصَّ
 التائِ

ٌأ غري مؤاخذ  َبِريءٌ  78/6 4363  خالص نقي وُمَِبَّ

ُكونَ  78/6 4364 ِ ُه  ُتِّش  َ َعُلوَن َغري   رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِِه وعبادته َِّت 

ِهي  79/6 4365 ُت َوج  ه  باِلً و  ِصفت وجهي َوجَّ تَق  تُُه ُمس   َجَعل 

 َخَلَق وأب َدع  َفطَرَ  79/6 4366

الِل إىل اخَلري واحَلقِّ ومائال عن الباطل إىل الّدين احلّق. َحنِيفاً  79/6 4367  مستقيام ؛ مائِالً عن الِّشِّ والضَّ

كنِيَ  79/6 4368 ِ  الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  امل ُِّش 

ُمهُ  80/6 4369 ُه َقو   خاصموه جادلوه و َوَحآجَّ

 َهدايِن، أي أرشدين إىل اإليامن، وَوفَّقني إليه َهَدانِ  80/6 4370

شى  َأَخاُف  80/6 4371  َاخ 

َعب وأحاط َوِسعَ  80/6 4372  استَو 

َي امل َع بود  َريبِّ  80/6 4373
 إهَلِ

ُرونَ  80/6 4374 تَِِبونَ  َتتََذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

اُفونَ  81/6 4375 روٍه  َُتَ ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

َهاناً  ُسل طَاناً  81/6 4376 ًة وُبر   ُحجَّ

4377 81/6  ِ  اجلامعتني، واملراد: فريق املِّشكني وفريق املوحدين ال َفِريَقني 

ىَل  َأَحقُّ  81/6 4378   َأو 

نِ  81/6 4379  بالطمأنينة والسالمة واألمن من عذاب الل  بِاألَم 

 َُي لِطوا  َيل بُِسوا   81/6 4380

 



 

138 
 

 
 
 
 

 90إلى آية  28 يةآمن   األنعامسورة ( 138صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

كٍ  بِظُل مٍ  82/6 4381  بِِِّش 

تَُدونَ  82/6 4382 ه   ُمستجيبون للِهداية ،واهلداية بمعنى الرشد للصواب  مُّ

تُنَا  83/6 4383  َبيِّنَتُنا الواِضَحة  ُحجَّ

َفعُ  83/6 4384  ونصعد  ُنعّل َنر 

 أو مراتب منازَل  َدَرَجاٍت  83/6 4385

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيمٌ  83/6 4386 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ   األُموِر ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

ائِِر  َعلِيمٌ  83/6 4387 لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ ِرُكَها ِعل ُم املَخ   واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 

 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهب نَا  84/6 4388

تِهِ  84/6 4389 يَّ ُل اإلن َساِن  ُذرِّ ُة: َنس  يَّ ُكوِر واإلَناِث األوأوالدِ    والداألالُذرِّ  والد ِمَن الذُّ

ِزي 84/6 4390  نكافء باخلري َنج 

نيَ  85/6 4391 احِلِ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

ل نَا 86/6 4392  َميَّزنا فضَّ

 العاملني من أهل عَصهم  عىل املراد  عىل العاملني  86/6 4393

اَِتِم   87/6 4394 يَّ ُل اإلن َساِن األوالد  وأوالدِ األوالد ِمَن  َوُذرِّ ُة: َنس  يَّ ُكوِر واإلَناِث الُذرِّ  الذُّ

تَبَي نَاُهم   87/6 4395 ناهم َواج  ص  ناُهم  وخصَّ رَت  طََفي ناُهم  واخ   واص 

نَاُهم   87/6 4396  وأرشدناهم وَوفَّقناهم  َوَهَدي 

تَِقيمٍ  87/6 4397 س  اٍط مُّ   َطريٍق ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  ِِصَ

 احَلّق هدايته، واملراد دينه  ُهَدى الل  88/6 4398

 ُيريُد  َيَشاءُ  88/6 4399

 َخل ِقهِ  ِعبَادِهِ  88/6 4400

بِطَ  88/6 4401  لَبَطَل وَل َُيَقِّق ثمَرَته  حَلَ

طَي ناُهم   آَتي نَاُهمُ  89/6 4402 نا َعَلي ِهم  وَأع   أنَعم 

 داود، وإنجيل عيسىصحَف إبراهيم وموسى، وزبور املراد جنس الكتاب الساموي ك ال كِتَاَب  89/6 4403

مَ  89/6 4404 ك  َمَة أو الَفهُم  َواحل ُ  الفصل بني النّاس باحلّق أو  احِلك 

ةَ  89/6 4405 َلة ُُمَيِّزاَِتِ  األنبياءمنزلة  َوالنُّبُوَّ َحى إليهم  بِِّشيَعٍة ِمن رَشائِِعهِ م واألنبياء هم ومُج  ِه وأو 
طفاُهم اللُ ِمن ِعبادِ  َمن  اص 

ل نا 89/6 4406 ن َوكَّ َض نا وَسلَّمَ ا وَعِهد   ناَفوَّ

 أرشد إىل اإليامن، وَوفَّق إليه َهَدى  90/6 4407

تَِده   90/6 4408 َلَكُهم اق  ُلك َمس  َمل    اس   واتَّبِع  واع 

أَلُُكم   90/6 4409 ُلُب ِمن ُكم   ال َأس   ال أط 

َرى 90/6 4410 ِعظَة ذِك  َرة َوَمو 
كِ  َتذ 



 

139 
 

 
 
 
 

 49إلى آية  19 يةآمن   األنعامسورة ( 139صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م   

 َوَما َأَجلُّوا  وا ،ما َعظَّمو َما َقَدُروا   و 91/6 4411

ِرهِ  91/6 4412   ومنزلته عظمتهحق  َحقَّ َقد 

َراة  ال كِتَاَب  91/6 4413  التَّو 

 وِهداَية   بياناً للحق  ُنورًا َوُهًدى  91/6 4414

 ما يكتب فيه من ورق ونحوه َقَراطِيَس  91/6 4415

    ُتظ ِهُروَّنَا ُتب ُدوَّنَا 91/6 4416

ُفونَ  91/6 4417 تُُمونَ  َوُُت  ون وَتك  رُتُ  وَتس 

ُهم   91/6 4418  اتركهم  َذر 

ِضِهم   91/6 4419    حديثهم الباطل َخو 

َعبُونَ  91/6 4420  وَيع بثون هَي ِزلون  َيل 

يادةِ والنَّامءِ و َكثرِي املَنافِِع والَفوائِدِ  ُمبَاَركٌ  92/6 4421 َكُة من الزِّ  الَِبَ

 املكرمة مكة ُأمُّ الُقرى 92/6 4422

رَتَى 93/6 4423 تََلَق َوَكَذَب  اف   اخ 

 ُبلِّغ ُت بواِسطِة الوحي ُأوِحَي إيَِلَّ  93/6 4424

تَغَمَرات  93/6 4425  شدائده وَسَكراته  املَو 

ِدهيِم   93/6 4426 وا أي دهيِم   َباِسطُوا  َأي   مادُّ

ِرُجوا  َأن ُفَسُكمُ  93/6 4427 فو َأخ  ِ  أو خلصوها ا خاِرجاً هأِص 

نَ  93/6 4428 َزو   اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل ُِّت 

ونِ  93/6 4429  والِذلَّة واخلزياهلوان  اهل ُ

 تفرتون عليه َتقولون عىل الل  93/6 4430

قِّ  93/6 4431 ِق  احل َ  ال ِصد 

ونَ  93/6 4432 ِِبُ تَك  وَن وتتعالونَ  َتس   تتكِبَّ

   أَتي تُُموَنا  ِجئ تُُموَنا  94/6 4433

 واِحًدا واِحًدا  ُفَراَدى 94/6 4434

نَاُكم   94/6 4435 َناُكم   َخَلق  َجد  ِ ِمثاٍل سابٍِق من العدم  أو   َعىل َغري 

تُم  94/6 4436 ي تُم   َوَتَرك  َقي تُم  َوَخلَّ  أب 

ل نَاُكم   94/6 4437 ناُكم   َخوَّ  وأعطيناكم مكنَّاكم وَملَّك 

 َخل َفُكم َوَراء ظُهوركم  94/6 4438

تُم   94/6 4439  يستند إىل دليلاّدَعي تُم اّدعاًء باطالً ال  َزَعم 

َكاء 94/6 4440 ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الذيَن اُتُّ

 زال َتواُصُلكم الذي كان بينكم  تََّقطََّع َبي نَُكم   94/6 4441

 َوَغاَب واختَفى َوَضلَّ  94/6 4442

ُعُمونَ  94/6 4443 عونَ  َتز   َتدَّ
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 101إلى آية  59 يةآمن   األنعامسورة ( 140صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 الذي يشق احلب  أو  خالُِق  فالق  95/6 4444

 ما ليس له نوى كاحلنطة والشعري  احلبِّ  95/6 4445

 وغريهالتمر املوجود داخل الثمرة مثل نوى بذر ل ا َوالنََّوى 95/6 4446

َفُكونَ  95/6 4447 ِدلون عنه فكيف تَصفون عن احلق  َفأَنَّى ُتؤ   وَتع 

ه حتى َيتبنيَّ ِمن اللَّيل فالُق اإلصباح 96/6 4448 ق النَّهار، أو شاقُّ
 خالِ

 وقت سكون واطمئنان َسَكناً  96/6 4449

بَاناً  96/6 4450 َمنِ  ُحس  ِرَفَة الزَّ  بحساٍب َمع لوٍم مقّدر أو َمع 

ِديرُ  96/6 4451 برِيُ  َتق   َتد 

تَُدوا   97/6 4452  لتعرفوا هبا الطرق   لِتَه 

تََقرٌّ  98/6 4453    مستَقرٌّ تستقرون فيه، وهو أرحام النساء َفُمس 

َدعٌ  98/6 4454 تَو   ُمستودٌع حُتَفظُون فيه، وهو أصالب الرجال  َوُمس 

نَا 99/6 4455 َرج  َنا َفأَخ   َفأَظ َهر 

 زرعاً ونباتاً أخرض َخرِضاً  99/6 4456

اكِباً  99/6 4457 رَتَ بًا بعُضه فوَق بعٍض  مُّ  سنابل القمح والشعري مثلُمركَّ

َلِة أول ما ُيرج من متر النخل  َطل ِعَها 99/6 4458 صاِب النَّخ  ُة إخ  َمُع ، فيِه مادَّ بُه الُكوزَ ُِّت   غالٌف ُيش 

ل كالعناقيد وتكون فيها  قِن َوانٌ  99/6 4459 َطُب ُعذوٌق وعراجني النَّخ   الرُّ

 َقريبٌة، سهلُة التناُولِ  َدانِيَةٌ  99/6 4460

َ ُمتََشابِهٍ  99/6 4461 تَبِهاً َوَغري  اًم وَطب ًعا  ُمش  الً وَطع  ُف ف َثَمِرِه َشك 
تَلِ  َيتَشاَبُه ف َوَرقِِه وَُي 

ِجهِ  َوَين ِعهِ  99/6 4462  َوُنض 

َكاء 100/6 4463 ًة مع  رُشَ ِذوا آهِلَ  اللِ اُتُّ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َوَخَلَقُهم   100/6 4464 َجَدُهم  ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

 اختالقاً وافرتاء ا نسبو َوَخَرُقوا   100/6 4465

بيِح للِ َتعاىل تزيِه وتن ِصيَغُة  ُسب َحاَنهُ  100/6 4466  س 

ه وَعال  َوَتَعاىَل  100/6 4467  َتَعاىَل: تنزَّ

 عام ينسبون إليه   َعامَّ َيِصُفونَ  100/6 4468

 ومنشئ وخالق   ومبتِدئُ مبدع  َبِديعُ  101/6 4469

 أو من أي نَ  َكي َف   َأنَّى 101/6 4470

َجةٌ  َصاِحبَةٌ  101/6 4471  َزو 
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 011إلى آية  210 يةآمن   األنعامسورة ( 141صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ورقيب حافٌظ وُمَهي ِمنٌ  َوكِيٌل  102/6 4472

 ال تراه ف الدنيا أو ال حتيط به وإن رأته ف اآلخرة فهو أجل وأعظم من أن حتيط به أبصار خلقه  ال تدركه األبصار 103/6 4473

 َييط هبا ويعلمها ويرى كلَّ َشٍء عىل حقيَقتِه  يدرك األبصار  103/6 4474

نى  اللَّطِيُف  103/6 4475 امِء اللِ احُلس  ٍ من حيث ال َيتسبون، واللطيف من أس  ِسُن اىل عباده ف َخفاٍء وِسرت   املُح 

برِيُ  103/6 4476 َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ  اخل َ ياِء َفال َُت  نى ، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش  امِء اللِ احُلس   من أس 

 ُحَجٌج َبيِّنٌَة وَبراهنُي ُتبَصوَن هبا َبَصآئُِر  104/6 4477

 برقيٍب  أوبحافٍظ  بَِحِفيظٍ  104/6 4478

ُف   105/6 4479  ُنَكّرر وننوع  وُنبنَيِّ  ُنََصِّ

الئِل والِعَِب والَعالَمات اآلَياِت  105/6 4480  املُع ِجَزات والدَّ

َت  105/6 4481 َت  َدَرس   وقرأت  َتَعلَّم 

حنَّه َولِنُبَيِّنَهُ  105/6 4482  ولِنُظ ِهرنَّه َوُنَوضِّ

تَِد وأطِع   اتَّبِع   106/6 4483  اق 

 ُبلِّغ َت بواِسطِة الوحي ُأوِحَي إِلَي َك  106/6 4484

ِرض   106/6 4485    بتعاد والتنحياإلعراض : اال َوَأع 

كنِيَ  106/6 4486 ِ  آَخَر َمَع اللِ الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً  امل ُِّش 

 أرادَ  لَو  و َولَو  َشاء 107/6 4487

 حتفظ عليهم أعامهلم  حافظًا، رقيبًا َحِفيظاً  107/6 4488

   وأموِرهم بأعامهِلمأو قائام ُموكاًل  بَِوكِيلٍ  107/6 4489

 وذكر مساوئ الغري للتحقري واإلهانة   الشتم  السب: َتُسبُّوا   108/6 4490

ُعونَ  108/6 4491 بُدونَ  َيد   َيع 

واً  108/6 4492  اعتداًء وُظل امً  َعد 

نَّا  108/6 4493 ل نا َزيَّ نَّا ومَجَّ  َحسَّ

ِجُعُهم   108/6 4494 ر  َدَُتُم  وَمصرُيُهم   مَّ  ُرجوُعُهم  وَعو 

ُهم   َفيُنَبِّئُُهم 108/6 4495  َفيُخِِبُ

َسُموا   109/6 4496  َوَحَلفوا َوَأق 

َد  109/6 4497  اجلهد : الوسع والطاقة واالجتهاد واملشقة َجه 

ِعُرُكم   109/6 4498 لُِمُكم   ُيش   ويدريكم ُيع 

ل َوُنَقلُِّب  110/6 4499 ءِ  ، وُنحوِّ ُفه  وقل ُب الَّشَّ ٍه إىل وجهٍ مَِص   آخر  ن َوج 

َدََتُم   110/6 4500
ئِ    ُقُلوهبم َأف 

 األب صاُر: الُعيونُ  َوَأب َصاَرُهم   110/6 4501

     ونرتكهم  َوَنَذُرُهم   110/6 4502

يَاِّنِم   110/6 4503 دهم  ُطغ    ِّتاوزهم احلد ّبالكفر ومترُّ

وَن، وَيتََخبَّطُون  َيع َمُهونَ  110/6 4504  ويرتدَّدونَ َيتََحريَّ
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 181إلى آية  111 يةآمن   األنعامسورة ( 142صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َنا 111/6 4505 نَا  َوَحَِّش   مَجَع 

يُنهم ُقبُالً  111/6 4506  ِصنًفا صنًفا، أو مجاعًة مجاعةً أو  أماَم أع 

 ال َيعِرفونَ  جَي َهُلونَ  111/6 4507

:  َعُدّواً  112/6 4508  الباِغُض الكاِرهُ الَعُدوُّ

 يوسوس ُيوِحي 112/6 4509

ل 112/6 4510 ُرف الَقو   الباطَِل املعسول املُزيَّن بالكذِب الكالم  ُزخ 

 وأخذ عىل غرة وغفلة   خداعاً  ُغُروراً  112/6 4511

ُهم   112/6 4512  فاتركهم  َفَذر 

ونَ  112/6 4513 رَتُ ِء:  ُيتلقون َيف  رِتاُء الَّشَّ  تاِلُقُه واإلت يان بِِه َكِذباً اف   اخ 

َغى 113/6 4514   ولِتَميَل  َولِتَص 

هُ  113/6 4515 َضو  رَي 
 َولِيُِحبُّوُه وَتطيَب ُنفوُسُهم  بِهِ  َولِ

ُفوا   113/6 4516 رَتِ  وليعملوا ويكتسبوا  َولِيَق 

 َأط ُلُب وألتَِمُس  َأب تَِغي 114/6 4517

 قاضياً يفصل بيني وبينكم َحَكامً  114/6 4518

الً  114/6 4519  ُمبَيَّناً  ُمَفصَّ

طَي ناُهم   آَتي نَاُهمُ  114/6 4520  َأع 

َلُمونَ  114/6 4521 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 

ٌل  114/6 4522  ُمن َزٌل وموحًى به  ُمنَزَّ

قِّ  114/6 4523 َمُة اللِ بِاحل َ  باِم َتق تَضيِه ِحك 

ينَ  114/6 4524 رَتِ  الشاكِّني امل ُم 

 اكتََمَلت  أو َمَضت   َومَتَّت   115/6 4525

 كالمه وهو القرآن َكلَِمُت ربك  115/6 4526

قاً  115/6 4527 قاً ف األخباِر واألقوالِ املراد  ِصد     ِصد 

الً  115/6 4528  ف األمر والنهي واألحكام  َعَدالة وإنصافاً املراد  َوَعد 

َل الَ  115/6 4529 َ   ُمبَدِّ  الَ ُمَغريِّ

 َتتَّبِع  وَُت َضع   ُتطِع   116/6 4530

ثَرَ  116/6 4531  ُمع ظَم َأك 

وَك عن طريق اهلداية واحلق  ُيِضلُّوكَ  116/6 4532 فوك ويصدُّ ِ  َيَص 

 احَلقِّ طريِق الطريق املستقيم  سبيل الل 116/6 4533

ِ َيقنيٍ  الظَّنَّ  116/6 4534  الِعل َم ِمن َغري 

ِذبونَ  َُي ُرُصونَ  116/6 4535  َعن  َظنٍّ وَُت منٍي   أو يقولون يك 

 وينحرف  يبتعد  َيِضلُّ  117/6 4536

 طريِق احَلقِّ  َسبِيلِهِ  117/6 4537

َلمُ  117/6 4538 راُك  َأع  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد  ياءِ ك   َحقيَقِة األش 

تَِدينَ  117/6 4539  باملُستجيبني للِهداية بِامل ُه 

بائِح التي ُذكَِر املراد  ُذكَِر اسم الل  118/6 4540     ُنطَِق اسُم الل عزَّ وجلَّ عليهاوالذَّ
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 412إلى آية  191 يةآمن   األنعامسورة ( 143صفحة )

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

َل  119/6 4541 َح  َفصَّ َ وَوضَّ  بنيَّ

مَ  119/6 4542  ُجِعَل َحراماً أي ُمنوعاً رشعاً  َحرَّ

ُتم   119/6 4543 طُِرر  ُتم  اض  ِِب   ووقعتم ف الرضورة  ُأج 

َوائِِهم 119/6 4544  بام َتواه أنفسهم ومتيل إليه بِأَه 

تَِدينَ  119/6 4545  املتجاوزين للَحّد بالظاملني  بِامل ُع 

  واتركوا  َوَذُروا   120/6 4546

 أو قليله وكثريه الواِضح منه واخلاف منه ظاِهَر اإِلث ِم َوَباطِنَهُ  120/6 4547

ُفونَ  120/6 4548 رَتِ  يكتسبون من اإلثم َيق 

َكرِ  121/6 4549  ََل  ُين طَق    ََل  ُيذ 

ٌق  121/6 4550 يان واخُلروٌج عن حدود الِّشعالِفسق:  لَِفس   الِعص 

ِوُسوَن َوُيل قون بالشبهات لَيُوُحونَ  121/6 4551  لَيَُوس 

ِهم   121/6 4552
لِيَآئِ  أت باعهم  َأو 

لُوُكم   121/6 4553
ُشوُكم  وُُياِصموُكم   لِيَُجادِ

 لِيُناقِ

تُُموُهم   121/6 4554 م   َأَطع  تُم  هَلُ  َخَضع 

 فاقد احلياة واملُراُد ضااّلً  َمي تاً  122/6 4555

يَي نَاهُ  122/6 4556 ناهُ  َفأَح   َفَوَهب ناُه احَلياَة واملُراُد َهَدي 

 ِهداَيًة وبياناً للحق ُنوراً  122/6 4557

َِّش به  122/6 4558  يعيش به ف أنوار اهلداية َيم 

ثَُلهُ  122/6 4559  ِصَفتُُه  مَّ

 اجلهاالت واألهواء والضالالت  الظُُّلاَمِت  122/6 4560

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  122/6 4561  ُحسِّ

 ُعظاََمَء ورؤساءَ  َأَكابِرَ  123/6 4562

نِبيها أو َكافِرهيا، جُمَِرِميَها 123/6 4563  ُمعانِدهيا و أ ُمذ 

ُكُروا   123/6 4564  ليخادعوا وَيتالوا  لِيَم 

ُعُرونَ  123/6 4565 َلمونَ  َيش  وَن وَيع  سُّ
 ََيِ

ُم   124/6 4566  أَتت ُهم   َجاءَت 

ٌة وَعالَمةٌ  آَيةٌ  124/6 4567 َ ِجَزٌة وَدليٌل وِعِب   ُمع 

َرُموا   124/6 4568  أذنبوا  َأج 

 َوهوانٌ  ذِلٌَّة وَحقارةٌ  َصَغارٌ  124/6 4569

ُكُرونَ  124/6 4570  ُيدعون وَيتالون َيم 
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 013إلى آية  512 يةآمن   األنعامسورة ( 144صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِدَيهُ  125/6 4571  يرشده إىل اإليامن ويوفقه إليه هَي 

َرهُ  125/6 4572 ح  َصد  َ ه َيِّش  ِسح  ه وُيف  تَح   توِسعتُه لَقبوِل احلقِّ واملراد  َيف 

 شديد الّضيق َحَرجاً  125/6 4573

ُد  125/6 4574 عَّ ةٍ  َيصَّ  َيرَتِفُع بَِمَشقَّ

َس  125/6 4575 ج   العقاب والغضب  الرِّ

اُط َربَِّك  126/6 4576 المُ  طريق ربك ؛ ِِصَ  اإلس 

تَِقيامً  126/6 4577  ُمستوياً ال ِعَوج فيه  ُمس 

ل نَا 126/6 4578 نَا َفصَّ ح   َبيَّنَا وَوضَّ

المِ  127/6 4579  اجَلنَّةُ   َداُر السَّ

 متوليهم وحمبهم وناِصهم َولِيُُّهم   127/6 4580

ُهم   128/6 4581  جَي َمُعُهم    َِي ُِّشُ

ٌر  َمع َِّشَ  128/6 4582  مشرتك اجلامعة الذين جيمُعُهم أم 

ُتم 128/6 4583 ثَر  تَك  نتم من إضالهلمأكثرتم و اس  ُتم ومتكَّ َوذ  تَح   اس 

تََع   128/6 4584 تَم   انتفع   اس 

نَا 128/6 4585 نَا  َوَبَلغ         َوَوَصل 

 الوقت املحدد لنا بانقضاء حياتنا الدنيا  َأَجَلنَا 128/6 4586

ل َت  128/6 4587 َت  َأجَّ د   حدَّ

   مأواكم ومستقّركم ومقامكم  َمث َواُكم   128/6 4588

وامِ باقنَي َعىل  َخالِِدينَ  128/6 4589  الدَّ

ن ُنَويلِّ  129/6 4590  يناِصوّنم  ونجعلهم أولياء نمكِّ

َومُها  الظَّاملنِِيَ  129/6 4591 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

ِسبُونَ  129/6 4592  َيعملون  َيك 

 َأََل  جَيِئ ُكم   َأََل  َيأ تُِكم   130/6 4593

ونَ  130/6 4594 ُوون َيُقصُّ  وُيِبون  َير 

رونكم َوُينِذُروَنُكم   130/6 4595 فونكم وََيذِّ  وُُيَوِّ

ِمُكم  َهـَذا  130/6 4596  ُشُهود يوم القيامة  لقاء َيو 

َنا 130/6 4597 نا َشِهد  ف  رَتَ نا واع  َرر   أق 

ُمُ  130/6 4598 َت   وخدعت ُهم  وأطمعت ُهم   َوَغرَّ
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 371إلى آية  113 يةآمن   األنعامسورة ( 145صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

لَِك ال ُقَرى 131/6 4599  باإلهالكالبلدان  ُمعاقِب ُمه 

 َمناِزُل أو مراتب َدَرَجاٌت  132/6 4600

َعُلونَ  بَِغافٍِل َعامَّ َيع َمُلونَ  132/6 4601   بِساٍه َعن الَِّذي يف 

نى  ال َغنِيُّ  133/6 4602 امِء اللِ احُلس   هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أس 

َةِ  133/6 4603 ْح   صاحب اإلحسان والرعاية ُذو الرَّ

لِف   133/6 4604 تَخ   يأِت بَِخل ٍق وُأَمٍم َُي ُلفوَن غرَيهم واخِلالفُة النِّيابُة عن الَغري  َوَيس 

 خلقكم َأنَشأَُكم 133/6 4605

ةِ  133/6 4606 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

 من العذاِب  ربُّكم الذي ُيوِعُدكم به واملراد ُتنَذرون ُتوَعُدونَ  134/6 4607

 لَواقِعٌ  آلٍت  134/6 4608

لِتنيهاربني وال  بُِمع ِجِزينَ  134/6 4609  ُمف 

 َطريَقتُِكم  أو غاية متّكنكم واستطاعتكم أو مواِضعكم  َمَكاَنتُِكم   135/6 4610

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  135/6 4611

لُِح  135/6 4612  يظفر وال يفوز ال ال ُيف 

َجَد  و َخَلق َذَرأَ  136/6 4613  أو 

ِث  136/6 4614 ر  عِ  احل َ ر     الزَّ

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواألَن َعامِ  136/6 4615

 حصة وجزءاً وحظًّا  َنِصيباً  136/6 4616

ِمِهم   136/6 4617  بدعواهم التي ال تستند إىل دليل بَِزع 

 فال يبلغ  َفالَ َيِصُل  136/6 4618

 وَيق ضونَ َيقِسموَن ما بِئَس  َساء َما ََي ُكُمونَ  136/6 4619

َن ومَجََّل  َزيَّنَ  137/6 4620  َحسَّ

ُدوُهم   137/6 4621 رُي 
كوُهم   لِ

لِ  لِيُه 

لِطوا َولِيَل بُِسوا   137/6 4622  َولِيَخ 

ُهم   137/6 4623  ودعهم  فاتركهم َفَذر 

ونَ  137/6 4624 رَتُ  ُيتلقون ويكذبون َيف 

 
 
 



 

146 
 

 
 
 
 

 214إلى آية  381 يةآمن   األنعامسورة ( 146صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

  اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َأن َعامٌ  138/6 4625

ٌث  138/6 4626 عُ  َوَحر  ر  ُث: الزَّ  احَلر 

رٌ  138/6 4627  التَصف فيها حراٌم َُم نوعٌ  ِحج 

 ال َيأُكُلها الَّ َيط َعُمَها 138/6 4628

ِمِهم   138/6 4629  بدعواهم التي ال تستند إىل دليل بَِزع 

َمت  ُظُهوُرَها  138/6 4630  أي  ال َيل ركوهبا واحلمُل عليها ُحرِّ

ِزهيِم 138/6 4631  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َسيَج 

ونَ  138/6 4632 رَتُ تاِلُقُه   َيف  ِء: اخ  رِتاُء الَّشَّ   واإلت يان بِِه َكِذباً اف 

 أو خاصة  َمصوصة  َخالَِصةٌ  139/6 4633

َواِجنَا  139/6 4634 َجاتِنَا  َأز   َزو 

ي تَةً  139/6 4635  فاقدة احلياة مَّ

َكاء 139/6 4636  ُمشاِركونَ  رُشَ

َفُهم   139/6 4637  كذهبم عىل الل بالتحليل والتحريماملراد  َوص 

 أصابه النقص، أو الضياع  َخرِسَ  140/6 4638

 ونقصان عقل وإيامن وجهل  سفاهة َسَفهاً  140/6 4639

ِ  َرَزَقُهمُ  140/6 4640 طاُهم  ِمن اخَلري   أع 

 تاهوا وَل هيتدوا  َضلُّوا   140/6 4641

 خلق أوجد و َأنَشأَ  141/6 4642

نَُّة ف الدنيا:  َجنَّاٍت  141/6 4643  ، وف اآلخرة: دار النعيم املقيم  البساتنياجل َ

ُروَشاٍت  141/6 4644 ع  فوعاٍت عىل َما ََيِملَهامسقوفات أو  مَّ  َمر 

عاً ُمتَفاِوتاً  َُم تَلِفاً ُأُكُلهُ  141/6 4645 ُمهُ  ُمتَنَوِّ  َطع 

َ ُمتََشابِهٍ  141/6 4646 َ و ُمتاَمثاِلً ف الَوَرِق  ُمتََشاهِباً َوَغري   ُمتاَمثٍِل ف الثََّمرِ َغري 

هُ  141/6 4647 َفُعوا َوآُتوا  َحقَّ  زكاته املفروضة عليكم  واد 

َم َحَصادِهِ  141/6 4648 َم َقط ِف ثاِمرِه النّاِضَجة  َيو   َيو 

ُفوا  و 141/6 4649 ِ ِرُطوا وال ُِّتاِوزواو الَ ُترس  تِداَل  حد ال ُتف   االع 

 للحمل عليه كاإلبل مهيَّأ  َْحُولَةً  142/6 4650

شاً  142/6 4651   الغنمكصغار اإلبل ومهيَّأ لغري احلمل  َوَفر 

ي طَان  142/6 4652  َوساِوِسِه وُطُرُقه وآثاُره وأعامله ُخطُواِت الشَّ
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 146إلى آية  143 يةآمن   األنعامسورة ( 147صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َواٍج  143/6 4653 نَاٍف  َأز   َأص 

أ نِ  143/6 4654  ذاُت الّصوِف ِمن الَغنَمِ الكبش والنعجة  الضَّ

زِ  143/6 4655 نِب القصريالتيس والعنز  امل َع   فصيلة من الغنم، متتاُز بالّشعِر والذَّ

َكَري نِ  143/6 4656 مَ  آلذَّ م  َحرَّ  ذكر الضأن واملعز  هل حرَّ

4657 143/6  ِ  أنثى الضأن واملعز األُنثَينَي 

تََمَلت   143/6 4658 نت  وأحاَطت  َوَحَوت   اش   تَضمَّ

َحامُ  143/6 4659 ِف األن ثَى َأر   مكاُن اجَلنني ف َجو 

 أخِبوين  َنبُِّؤويِن  143/6 4660

4661 144/6  ِ بِِل اث ننَي  ِ  جَلَمُل والنَّاقةا؛  وأنثى رذك َوِمَن اإل 

4662 144/6  ِ  ذكر وأنثى ؛ الثَّوُر والبََقَرة َوِمَن ال بََقِر اث ننَي 

 ُحُضوراً  ُشَهَداء  144/6 4663

اُكمُ  144/6 4664  أمركم  َوصَّ

رَتَى  144/6 4665 َِّن اف  َلُم ُِم ثَُر ُظل امً  َأظ  تََلَق َوَكَذَب  الذيِمن   أك   اخ 

ف َعن  َطريِق لي  لِيُِضلَّ  144/6 4666  اهِلداَيةِ ََص 

   َيأُكُلهُ  آكِلٍ  َطاِعٍم َيط َعُمهُ  145/6 4667

 أو ذبح ما مات بغري تذكية َمي تَةً  145/6 4668

ُفوًحا  145/6 4669  سائالً مصبوباً  َدًما َمس 

ٌس  145/6 4670  قذر أو خبيث أو نجس  ِرج 

قاً  145/6 4671 يان واخُلروٌج عن  فِس   الدينالِفسق: الِعص 

ِ اللِّ بِهِ  145/6 4672 َغري 
 ذكر عند ذبحه اسم غري الل  ُأِهلَّ لِ

طُرَّ  145/6 4673 ِِبَ ووقع ف الرضورة  اض   ُأج 

َ َباغٍ  145/6 4674 وَرةِ  َغري  دودِ الرضَّ تٍَد وال ُمتَجاِوٍز حِلُ َ ظاَِلٍ وال ُمع   َغري 

ِهب اجُلوع م واملراد َل يتجاوز وال ظاَلٍ، واالعتداُء: التَّجاُوزُ  َواَل َعادٍ  145/6 4675  ا ُيذ 

 الذي له ظِل ٍف أو  َِم َلٍب  ذِي ُظُفر 146/6 4676

َواَيا  146/6 4677  البطن َيتويهما   أواألمعاء  احل َ

تََلط بعظم 146/6 4678  العظم التصق ب اخ 

يِِهم   146/6 4679 ُ والظُّل ُم والَفسادُ  بِبَغ  ِب 
ُي: الكِ  البَغ 



 

148 
 

 
 
 
 

 115إلى آية  714 يةآمن   األنعامسورة ( 148صفحة )

  
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ٍة َواِسَعةٍ  147/6 4680 َ    صاحب إحسان ورعاية رحيبة  ُذو َرْح 

 َعذاُبهُ  َبأ ُسهُ  147/6 4681

َب  148/6 4682  أن َكرَ  َكذَّ

ساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفم َذاُقوا   148/6 4683 ُق: اإلح  و   الذَّ

 َعذاَبنَا  َبأ َسنَا  148/6 4684

ِرُجوهُ  148/6 4685  َفتُظ ِهُروهُ  َفتُخ 

ِ َيقنيٍ  الظَّنَّ  148/6 4686  الِعل َم ِمن َغري 

ُرُصونَ  148/6 4687 َل َعن  َظنٍّ وَُت منٍي تكذبون أو  َُت   ُتل ُقوَن الَقو 

ة  149/6 4688 لطانُ  احُلجَّ  والبينة  الُِبهاُن والسُّ

   الواضحةالقاطعة واملؤكدة و البَالَِغة  149/6 4689

َداُكم   149/6 4690  ألرَشَدكم إىل اإليامن، وَوفَّقكم إليه هَلَ

 هاتوا وأحرِضوا  َهُلمَّ  150/6 4691

 ُشهودُكم ُشَهَداءُكمُ  150/6 4692

َواء  150/6 4693 َوى: ما َتواه النفس ومتيل إليه َأه   اهل َ

ِدلُونَ  150/6 4694  ُيَساُوون واملراد يِّشكون  َيع 

رأ   َأت ُل  151/6 4695  َأق 

َساًنا  151/6 4696 ِن إِح  َدي 
 هبام فائق العناية أن تبذل هلام الِب وتعتني  َوبِال َوالِ

الٍَق  151/6 4697  بسبب فقٍر نزل بكم  ِمن  إم 

ُزُقُكم   151/6 4698 ِ نتكفل برزقكم و َنر   ُنع طيُكم  ِمن اخَلري 

 أو كبائر املعايص القبيحة الَشنيعةواألقوال األفعال  ال َفَواِحَش  151/6 4699

َد  َظَهرَ  151/6 4700 َ َوَبَرَز َبع   َخفاءٍ َتبنيَّ

 َخِفيَ  َبطَنَ  151/6 4701

قِّ  151/6 4702 عُ  بِاحل َ ِر الذي ُيبيُحه الِّشَّ   بِالُعذ 

اُكم   151/6 4703  َعِهَد هبا إليكمأو  أمركم َوصَّ

ِقُلونَ  151/6 4704 رونَ  َتع   ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ
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 715إلى آية  215 يةآمن   األنعامسورة ( 149صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َرُبوا َماَل اليتيم  152/6 4705 خلوا فيه وال تستخدموه وال تستقرضوا منه   ال َتق   ال َتد 

َسنُ  152/6 4706  التي تصلح هبا أمواهلم وينتفعون هبا   ف احلالإال  إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأح 

هُ  152/6 4707  ويرشد ويعرف التَصف  َيِصَل ِسنِّ البُلوغِ  َيب ُلَغ َأُشدَّ

ُفوا   152/6 4708  وافياً كامالً   اأّدوأمتوا و َوَأو 

 به ، أو الوزن نفسه وما يوزن  ما ُيكال ال َكي َل َوامل ِيَزاَن  152/6 4709

طِ  152/6 4710 ل  بِال ِقس   بِالَعد 

ل وال ُنل ِزم  الَ ُنَكلُِّف  152/6 4711  ال ُنَحمِّ

َعَها 152/6 4712 دها وطاقتها وما تقِدر عليه  ُوس   ُجه 

ُفوا   152/6 4713 ِد الل َأو  ه التزموا بِّشيعته وب   َوبَِعه   ام أمر به َخل قه ليحفظوه ويرَعو 

اطِي 153/6 4714      َطريقي وديني  ِِصَ

تَِقيامً  153/6 4715   ُمستوياً ال ِعَوج فيه  ُمس 

ِذوُه َمن َهجاً تسريوَن عليه َفاتَّبُِعوهُ  153/6 4716  َفاُتَّ

بُل 153/6 4717  املخالفة  األديان الباطلةراد: الطرق، وامل السُّ

َق  153/6 4718 َق: َتب تَِعد َفتََفرَّ  َتتََفرَّ

 الل : دين الل القويم طريق َسبِيلِهِ  153/6 4719

َراة  ال كِتَاَب  154/6 4720  التَّو 

ِميِع َما َُيتَاُج إِلَي هِ  مَتَاماً  154/6 4721 ناه إمتاًما َكاِماًل، َجاِمًعا جِلَ َم     َأمت 

ِصيالً  154/6 4722  وبيانا وتوضيحاً  َوَتف 

ِم   154/6 4723 َ  بِلَِقاء َرهبِّ هِ املُثُول َبني   َيَدي 

ِمنُونَ  154/6 4724  يصّدقون ويذعنون  ُيؤ 

 ُقرآنٌ  َهَذاو َوَهـَذا كِتَاٌب  155/6 4725

 املَنافِِع والَفوائِدِ و اخلري َكثرِي ُمبَاَركٌ  155/6 4726

ِذوُه َمن َهجاً تسريوَن عليه َفاتَّبُِعوهُ  155/6 4727  َفاُتَّ

َْحُونَ  155/6 4728  وَتن جونَ َتفوزوَن  ُتر 

4729 156/6  ِ  املراد اليهود والنصارى مجاعتني ، و َطآئَِفتنَي 

    قِراَءة كتبهم  دَِراَستِِهم   156/6 4730

 لساهني لََغافِلنِيَ  156/6 4731

َدى  157/6 4732  أكثر اهتداء، أي أكثر استجابة للهداية َأه 

ٌة واِضَحةٌ  َبيِّنَةٌ  157/6 4733  ُحجَّ

َب  157/6 4734  أن َكرَ  َكذَّ

 بُمع ِجزاِت وَدالئَِل وُحَجِج  بِآَياِت  157/6 4735

رَض ، وَماَل  َوَصَدَف  157/6 4736    أع 

ِزي 157/6 4737  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َسنَج 

ِدُفونَ ي 157/6 4738  َيعِرضوَن وَيميلونَ  ص 

ديدَ ا الَعذاِب سوُء  157/6 4739 يَِّئ، والِعقاَب الشَّ  لعذاَب السَّ
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 165إلى آية  815 يةآمن   األنعامسورة ( 150صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

بون  َينظُُرونَ  158/6 4740 ُعون وَيرتقَّ  َيتَوقَّ

 أرواحهميأتيهم ملك املوت وأعوانه لقبض  َتأ تِيُهُم امل َآلئَِكةُ  158/6 4741

ِتَ َربَُّك  158/6 4742
 جَيِيُء جَميئاً يليق بجالله تعاىل وقدسه  يأ 

 أرشاط الساعة وعالماَتا الدالة عىل جميئها  َبع ُض آَياِت َربَِّك  158/6 4743

 ال يفيد ال َينَفعُ  158/6 4744

 َعِمَلت  َعَمالً حسناً  َكَسبَت   158/6 4745

ُقوا دِينَُهم   159/6 4746  جعلوه فَِرًقاوَشتَّتوا  َفرَّ

 فَِرًقا وأحزابا ِشيَعاً  159/6 4747

ءٍ  159/6 4748 َت ِمن ُهم  ِف ََش   أي  أّنك بريٌء ِمن ُهم  لَّس 

ُرُهم   159/6 4749  شأّنم أو مسألتهم أو قضيتهم  َأم 

ُهم   ُينَبِّئُُهم  159/6 4750  ُُيِِبُ

َعُلونَ  159/6 4751  َيع َملونَ  َيف 

َسنَةِ  160/6 4752 ِ والطّاَعةُ  بِاحل َ  احَلَسنَة: َعَمُل اخَلري 

ا  160/6 4753 ثَاهِلَ  نظائرها َأم 

يِّئَةِ  160/6 4754 ن ُب أو العمل القبيح   بِالسَّ يِّئَُة: اخلطيئَُة والذَّ  السَّ

 باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَملاجَلَزاء: املُكاَفأُة  جُي َزى  160/6 4755

 املِث ُل: املُشابِهُ  ِمث َلَها 160/6 4756

تَِقيمٍ  161/6 4757 س  اٍط مُّ  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  ِِصَ

 ُمستَقياًم ثابتا ُمقّوما ألمور املعاش واملعاد ال ِعَوج فيه قِياَمً  161/6 4758

 ة ورَشيع وطريقَة،ديَن،  ِملَّةَ  161/6 4759

الِل إىل اخَلري واحَلقِّ  َحنِيفاً  161/6 4760  َملص ف إسالمه ثابت عليه أو  مستقيام ؛مائِالً عن الِّشِّ والضَّ

 النسك : الذبح أو العبادة كّلها َوُنُسكِي  162/6 4761

    ؛ املراد ما أعمله ف احلياةوحيات  َوحَم يَايَ  162/6 4762

 ووفات؛ املراد ما أموت عليه من اإليامن والعمل الصالح  َوَُمَاِت  162/6 4763

يَك لَهُ  163/6 4764  ال ُمشاِرَك لَُه ف ألوهيته وال ف ربوبيته وال ف صفاته أو أسامئه  الَ رَشِ

ُت  163/6 4765 ُت  ُأِمر   ُكلِّف 

لِِمنيَ  163/6 4766 ُل امل ُس  ُل  َوَأَنا َأوَّ ِعننَي اخلاِضعنيَ وأنا أوَّ يَن املُذ   املُِقرِّ

 أطُلُب وألتَِمُس  َأب ِغي 164/6 4767

 إهلاً معبودًا، وهنا ال يراد به غري الل ألنه ُأفِرَد وَل ُيَضف   َرّباً  164/6 4768

 ءكل َش خالق ومالك َرّب ُكلِّ َشءٍ  164/6 4769

رًا، والوزر  َوال َتِزرُ  164/6 4770 ن ُب وال حَت مل ِوز     احلمل الثقيل ويطلق عىل اإلثُم والذَّ

ِجُعُكم   164/6 4771 ر  َدُتُكم  وَمصرُيُكم   مَّ     ُرجوُعُكم  وَعو 

ُكم   َفيُنَبِّئُُكم 164/6 4772  َفيُخِِبُ

تَلُِفونَ  164/6 4773 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُكم  إىل ِخالِف ما  َُت   َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ َيذ 

 َمقاَمه  والقيامَُيُلُف َبعُضكم َبع ًضا، واخِلالَفُة النِّيابُة عن الَغري  َخالَئَِف  165/6 4774

 أو مراتب أو طبقات َمناِزَل  َدَرَجاٍت  165/6 4775

 لِيَختَِبكم ولِيَمتحنَكم  لِيَب ُلَوُكم   165/6 4776

 اجلزاء اليّسء للعمل اليّسءالعقوبة وهي  ال ِعَقاِب  165/6 4777
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 11إلى آية  1 يةآمن  األعرافسورة ( 151صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

4778 
 املص 1/7

َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ، وفيَها إشاَرٌة إىل  َوِر ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع  ِل السُّ
جاِز الُقرآِن، احُلروُف املَُقطََّعُة ف أوائِ إع 

َوِر َكثرَيٌة وَُم تَلَِفةٌ  سرِي احُلروِف املَُقطََّعِة ف بِداياِت السُّ واُل ِف َتف   واألق 

 ُقرآنٌ  كِتَاٌب  2/7 4779

 وشك ضيٌق  َحَرٌج  2/7 4780

ر من عذاب الل لِتُنِذرَ  2/7 4781 لَِم وحَتذِّ َف، أو لتُع   لتَُخوِّ

َرى  2/7 4782 ِعظَة  َوذِك  َرة َوَمو 
كِ  َوَتذ 

 انتَِهجوا والَزموا اتَّبُِعوا   3/7 4783

ه  من دونه 3/7 4784 َ  َغري 

لِيَاء 3/7 4785  الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأو 

ُرونَ  3/7 4786 تَِِبونَ  َتَذكَّ  َتتَِّعظوَن وَتع 

َيةٍ  4/7 4787  بل دة، وتطلق عىل أهلها  َقر 

نَاَها 4/7 4788 َلك  نَي ناها وأهلها  َأه   أف 

 وعقابنا  َعذاُبنَا َبأ ُسنَا  4/7 4789

 أثناء النوم ليالً لياًل أو  َبيَاًتا  4/7 4790

 نائِمون وقت القيلولة: نصف النهار  َقآئُِلونَ  4/7 4791

َواُهم   5/7 4792 م  أو  دعاُؤُهم  َدع  هُلُ ُعُهم  ادِّعاُؤُهم  أو َقو   وَترَضُّ

َومُها  َظاملنِِيَ  5/7 4793 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 ال ظَّاملنَِِي : اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

أَلَنَّ  6/7 4794 ِهم  واملراد هنا  َفَلنُحاِسبنَّ  َفَلنَس 
أَلَنَّ َعن  إجاَبتِِهم  لُِرُسلِ  لَنَس 

ِسَل إِلَي ِهم  الَِّذيَن  6/7 4795  التي بلغتها دعوة الرسل  األَُمَم  ُأر 

َسلنِيَ و 6/7 4796 أَلَنَّ امل ُر  ألَنَّ املرسلني عن تبليغهم لرساالت رهبم لَنَس   لنس 

نَّ  7/7 4797 ِوَينَّ  َفَلنَُقصَّ نَّ أو  َفَلنَر   فلنُخِِبَ

 املراد بعلم منا ألعامهلم ف الدنيا  بِِعل مٍ  7/7 4798

 شاهدين وحاَضينبعيدين عن األنظار وهي خالف  َغآئِبنِيَ  7/7 4799

نُ  8/7 4800  ، وال َيعلم كيفية الوزن إال الل سبحانه يكون بميزان حقيقيواخَللِق  الوزُن يوَم القيامِة ألعاملِ املراد  َوال َوز 

قُّ  8/7 4801 ُل  احل َ  الَعد 

 رجحت كفة أعامله الصاحلة  ثقلت موازينه  8/7 4802

ت  موازينه  9/7 4803 احلِة، بأن  َرَجَحت سيِّئاُته  َخفَّ ه الصَّ
ت  َموازيُن أعاملِ  خفَّ

وا  َأنُفَسُهم   9/7 4804  أهلكوها و اهأضاعو َخرِسُ

نَّاُكم   10/7 4805  التمكني ثبتناكم ووطدناكم ويرسنا لكم أسباب  َمكَّ

 ِمن َمطاِعَم وَمشاِرَب  أرزاقاً تعيشون هبا معايَش  10/7 4806

َناُكم   11/7 4807 ر  ا َسِويًّاأو َجَعل نا لَُكم  ُصَورًا  َصوَّ نا أباُكم آَدَم َبَِّشً ر   َصوَّ

    روح جمّسدة للِّّش وهو ،  َخَلَقُه اللُ ِمن  َنارٍ  كبري الشياطني ورأسهمو  أصل اجلن هو إِب لِيَس  11/7 4808
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 22إلى آية  12 يةآمن  األعرافسورة ( 152صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َحَجبَك وَحاَل دوَنك  َمنََعَك  12/7 4809

ن هُ  12/7 4810 ٌ مِّ َسُن ِمن  أفضل و َخري   ه َأح 

تَنِي 12/7 4811 َتنِي  َخَلق  َجد   من العدم أو 

بِط   13/7 4812  فان ِزل َفاه 

4813 13/7  َ ِب  وتتَجِّب  َتتََكِبَّ
ِعي الكِ  َتدَّ

اِغِرينَ  13/7 4814  الَذليلنَي احَلقرييَن الـُمهاننِيَ  الصَّ

يِن  14/7 4815 ِهل ني َأنظِر  ين وأم  ر  ل ني   أخِّ  وأجِّ

ِم  14/7 4816 ِت  ُيب َعثُونَ َيو  َد املَو  ياُء َبع   املراد يوم القيامة والبَع ُث: اإلح 

َهلني إىل وقت النفخة األوىل  املُنظَِرينَ  15/7 4817 رين املُم     املؤخَّ

تَنِي  16/7 4818 َوي  َلل تني  َأغ   َأض 

ُعَدنَّ  16/7 4819  وألترصدّن وألجلسّن   ألََتَربََّصّن  ألَق 

تَِقيمَ  16/7 4820 اَطَك امل ُس   ال ِعَوج فيهالذي  احَلقِّ الَقويِم  َطريَقَك  ِِصَ

 أَلَجيئَنَُّهم   آلتِيَنَُّهم 17/7 4821

ِدهيِم   17/7 4822 ِ َأي  ن َبني    أمامهممن  مِّ

 ومن ورائهم  َوِمن  َخل ِفِهم   17/7 4823

اَمِّنِم   17/7 4824 نى  َوَعن  َأي   من جهاَتم اليُم 

ُؤوماً  18/7 4825    مذموماً ُمقوتا  َمذ 

ُحوراً  18/7 4826 د   ُمق ىًص َمط رودًا ُمب َعداً  مَّ

ألنَّ َجَهنَّمَ  18/7 4827  ألشغلنَّ فراغها كله  ألَم 

ُكن   19/7 4828  واستقر  أقم اس 

ُجَك  19/7 4829 َرَأُتَك  َوَزو   واملراد هنا حواء َوام 

مُتَا  َحي ُث ِشئ تاَُم  19/7 4830  َحي ُث أَرد 

َرَباو 19/7 4831 ُنَوا و ال َتق   ال َتد 

َوَس  20/7 4832 َحى وزّين وألقى إليهام الوسوسة َفَوس   فأو 

 وُأخفي  ُسرِتَ أو ُغطِّي  ُووِريَ  20/7 4833

َءاَِتاَِم  20/7 4834 راَِتاِم  َسو   َعو 

    أقسم َوَحَلَف هلام َوَقاَسَمُهاَم  21/7 4835

 املُرشدين ملا فيه الصالح  النَّاِصِحنيَ  21/7 4836

ا بُِغُرورٍ  22/7 4837 مُهَ أمها عىل املعصي َفَدالَّ َقَعهام ف اهلالِك، أو َجرَّ  ةفَخَدَعهام، أو أو 

 أقباَل وجَعاَل، وظالَّ وأخَذا  َوَطِفَقا 22/7 4838

َقعان، وُيلِزقان َُي ِصَفانِ  22/7 4839  َير 

َُكاَم  22/7 4840  أََل  أطلب ِمن ُكاَم أن  َتُكّفا َأََل  َأّن 
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 30إلى آية  23 يةآمن  األعرافسورة ( 153صفحة )

 ح معنى الكلمة رش الكلمة  رقم اآلية  م

نَا َأنُفَسنَا  23/7 4841 ِس: اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب  َظَلم  ُم النَّف     ُظل 

ِفر  َلَّ   23/7 4842 ُف  َتغ  رُت  وَل َتع   َل َتس 

َْح نَا 23/7 4843 ِسن  إلَي نا وُتنَّجينا  َوَتر   حُت 

ينَ  23/7 4844 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ

بِطُوا   24/7 4845 ِزلوا اه   ان 

تََقرٌّ  24/7 4846  مكاٌن لالستقرار  ُمس 

     ومعيشة  مَتَتُّعٌ  َوَمتَاعٌ  24/7 4847

ٍة أو َكث َرةٍ  ِحنيٍ  24/7 4848 ناُه بِِقلَّ  ف َمع 
دٍ ِ حُمَدَّ ٍت َغري   َوق 

نَ  25/7 4849 يَو   َتعيشونَ  حَت 

 تفارقون احلياة  مَتُوُتونَ  25/7 4850

َرُجونَ  25/7 4851 ِت لِل ِحساِب  ُُت  َد املَو  ياَء َبع   ُتب َعثُوَن أح 

رُت  لِبَاساً  26/7 4852 َرةما ُيل بَُس وَيس   الَعو 

 يسرت ُيَواِري  26/7 4853

َءاتُِكم   26/7 4854 راتُِكم   َسو   َعو 

يُش املَتَاُع واألمواُل  َوِريشاً  26/7 4855   أو اللبس الفاخر لباس زينةواملراد  الرِّ

 املراد به اإِليامن  َولِبَاُس التقوى  26/7 4856

ُرونَ  26/7 4857 كَّ   ونَ ِِب َيتَِّعظوَن وَيعتَ  َيذَّ

تِنَنَُّكمُ  27/7 4858 َفنَّكم ال يضلنَُّكم وال ُي دَعنَُّكم   الَ َيف  ِ  أو ال َيَص 

َرَج َأَبَوي ُكم  27/7 4859 َعَد  َأخ  اءَ  َأب     آَدَم وَحوَّ

 يسُلب ويقتلع ويزيل  َينِزعُ  27/7 4860

 وأتباعه وجنوده وِصن ُفه َقبِيُلهُ و 27/7 4861

لة قبيحة َشنيعة َفاِحَشةً  28/7 4862  فِع 

 َكلََّفنا الل هبا أو أَحلَّها الل لنا َواللُّ َأَمَرَنا هِبَا  28/7 4863

  اللتفرتون عىلأ َأَتُقولُوَن عىل الل  28/7 4864

طِ  29/7 4865 ل  بِال ِقس   بِالَعد 

 أخلصوا له العبادة توجهوا إليه و َوَأقِيُموا  ُوُجوهكم  29/7 4866

ِجدٍ  29/7 4867  ف كل موضع  و ف أيِّ َمسجٍد ُكنتم ِعنَد ُكلِّ َمس 

ُعوُه َُم لِِصنيَ  29/7 4868 بُدوهُ  َواد  ه من  وحده  اع   ِرياءٍ ال ِِّشٍك أو الوَنقَّو 

ِ ِمثاٍل سابٍِق   أَبد   َبَدَأُكم   29/7 4869 ةٍ َعىَل َغري  ِل َمرَّ  اخَلل ُق ألوَّ

 ترجعون َتُعوُدونَ  29/7 4870

 أرشد إىل اإليامن، وَوفَّق إليه َهَدى  30/7 4871

الَلَةُ  30/7 4872  التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلق الضَّ
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 37إلى آية  31 يةآمن  األعرافسورة ( 154صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َد آَدمَ  نداء جلميع البِّش َبنِي آَدمَ َيا  31/7 4873    َبع 

 الثِّياِب الساتِرة النَّظيفة والتَّطَيُِّب وغريهاو اللِّباِس احَلَسن بَتَزيَّنوا  ِزينَتَُكم   31/7 4874

ِجدٍ  31/7 4875 ُص لِذلَِك  َمس   أو املَب نى املَُخصَّ
الةِ ِضُع الصَّ ِجُد: َمو   املَس 

ُفوا  الَ و 31/7 4876 ِ تِداَل  ُترس  ِرُطوا وال ُِّتاِوزوا االع   ال ُتف 

ها  ِزينََة اللِّ 32/7 4877 ِ اِب وَغري  َلُة كاللباِس والطَّعاِم والِّشَّ  املُتََع املَُحلَّ

َّا أَحلَّه اللُ   َوال طَّيِّبَاِت  32/7 4878 ُس ، ُِم ُه النَّف  تَلِذُّ  َما َتس 

ِق  32/7 4879 ز   ما ُيع طيِه اللُ لِِعبادِهِ  الرِّ

 َمصوصة َخالَِصةً  32/7 4880

ُل  32/7 4881 ُح  ُنَفصِّ     ُنبنَيِّ ونوضِّ

الئِل والِعَِب والَعالَمات أو اآليات  اآلَياِت  32/7 4882  القرآنية املُع ِجَزات والدَّ

 األفعال القبيحة الَشنيعة  ال َفَواِحَش  33/7 4883

َد َخفاءٍ  َظَهرَ  33/7 4884 َ َوَبَرَز َبع   َتبنيَّ

 َخِفيَ  َبطَنَ  33/7 4885

تَِحقُّ الُعقوَبةَ  َواإِلث مَ  33/7 4886 ن ُب الَِّذي َيس   الذَّ

 الظُّل ُم وجُماَوَزُة احَلدِّ  َوال بَغ يَ  33/7 4887

قِّ  33/7 4888 ِ احل َ  بِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ  بَِغري 

َهاناً  ُسل طَاناً  33/7 4889 ًة وُبر   ُحجَّ

ةٍ  34/7 4890  مَجاَعٌة ِمن النَّاِس جَي َمُعها َأمٌر َما ُأمَّ

ءِ ة أو لنهايلوقت حمدد  َأَجٌل  34/7 4891 ُة املرَضوبُة للَّشَّ  املدَّ

تَأ ِخُرونَ الَ  34/7 4892 رون َيس   ال يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

ِت  َساَعةً  34/7 4893 ء ِمن الَوق  ماِن، أو  ُجز   وقتًا قلياًل ِمَن الزَّ

ونَ  35/7 4894 ُوون وُيِبون  َيُقصُّ  َير 

َلَح  35/7 4895  َوداوم عىل العمل الصالح َوَأص 

 َغمُّ ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال  َوالَ ُهم  ََي َزُنونَ  35/7 4896

ُبوا   36/7 4897  ا َأنَكُرو َكذَّ

وا   36/7 4898 َِبُ تَك   َوَتعاَظموا وَتعالوا َواس 

وامِ  َخالُِدونَ  36/7 4899  باقوَن َعىل الدَّ

رَتَى 37/7 4900 تََلَق َوَكَذَب  اف   اخ 

م   37/7 4901    يدركهم وَيصل هلم  َينَاهُلُ

 حظّهم املقسوم َنِصيبُُهم  37/7 4902

ِّ   ال كِتَاِب  37/7 4903  ما ُكتَِب هلم ف اللوح املحفوظ من الرزق واألجل واخَلرِي والِّشَّ

ُعونَ  37/7 4904 بُدونَ  َتد   َتع 
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 43إلى آية  38 يةآمن  األعرافسورة ( 155صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َمَضت   َخَلت   38/7 4905

 َعاَبت  وَسبَّت   لََّعنَت   38/7 4906

تََها  38/7 4907  التي اقتدت هبانظريَتا  ُأخ 

اَرُكوا   38/7 4908 ق كلٌّ باآلَخر  ادَّ  َتتابعوا أو حَلِ

َراُهم   38/7 4909 رة منهم أو املتأخرة منزلًة وهم األتباع والّسفلة ُأخ   املتأخِّ

َمُة أو   ألُوالَُهم   38/7 4910  األوىل منزلًة وهم القادة والرؤساءاملُتقدِّ

ًفا 38/7 4911  ُمضاَعًفا ُيزاَد ِمثُله مرةً  ِضع 

لٍ  39/7 4912 ل واإلحسان  َفض   التَفضُّ

ِسبُونَ  39/7 4913 َعلون وَِّترِتحونَ  َتك   َتف 

امء  40/7 4914 م  أب واُب السَّ َعُد هَلم ف َحيَاَِتِم إىل  ال ُتَفتَّح ُ هَلُ ُل إليهم بَركاٌت وَرَْحاٌت ال َيص   اللِ قوٌل وال َعمٌل، وال جُياُب هلم ُدعاٌء، وال ُتنَزَّ

خل َيلَِج  40/7 4915  َيد 

 ثقب اإِلبرة َسمِّ اخِلياط 40/7 4916

ِزي 40/7 4917  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َنج 

ِرِمنيَ  40/7 4918  الكافِريَن املُعانِدينَ  امل ُج 

ُب هِبَا ِف اآلِخَرةِ اسم الدار  َجَهنَّمَ  41/7 4919  الَّتِي ُيَعذَّ

 ومضجع  فِراٌش وَقرارٌ   ِمَهادٌ  41/7 4920

ٌف و أغطية َغَواشٍ  41/7 4921  حُلُ

َومُها اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِل َحدِّ  الظَّاملنِِيَ  41/7 4922 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس   بِالُكف 

ساً  42/7 4923 لها وال ُنل ِزمها الَ ُنَكلُِّف َنف   ال ُنَحمِّ

َعَها 42/7 4924 دها وطاقتها وما تقدر عليه  ُوس   ُجه 

وامِ  َخالُِدونَ  42/7 4925  باقوَن َعىل الدَّ

نَا 43/7 4926 نا َوَنَزع  تََلعأو و وأخرج   نااق 

ناءَ   َعداوة وِحق د كاِمن ِغلٍّ  43/7 4927  وَشح 

ُد للِِّ 43/7 4928 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

ـَذا 43/7 4929  وفَّقنا إىل اإليامن والعمل الصالح  َهَداَنا هِلَ

تَِديَ  43/7 4930  لنؤمن ونوفَّق لِنَه 

 أَتت   َجاءت   43/7 4931

قِّ  43/7 4932 يةَ بالدين ا بِاحل َ  لثَّابِت الَّذي ال َشكَّ فيه وال ِمر 

 وخوطِبوا َوُنوُدوا   43/7 4933

قق تُموها استحقاق املرياث  ُأوِرث تُُموَها  43/7 4934  استح 

َعلونَ  َتع َمُلونَ  43/7 4935   َتف 
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 51إلى آية   44من   األعرافسورة ( 156صفحة )

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

نَّةِ  44/7 4936 َحاُب اجل َ  أهُلَها َأص 

َنا 44/7 4937  لقينا  َوَجد 

 ما وَعَدنا ربُّنا من الثواب املراد  ما َوَعَدَنا 44/7 4938

 ناِجزًا صادِقاً  َحّقاً  44/7 4939

َن ُمَؤذِّنٌ  44/7 4940   ومعنى التأذن رفع الصوت باإلعالم بالَّشء  منادٍ  فنادى َفأَذَّ

نَُة اللِّ 44/7 4941 تِهِ  لَع  َ ل َمل ُعوِن ِمن  َرْح 
ُدُه لِ  َسَخطُُه َوَطر 

ونَ  45/7 4942 رِتاُض واملَن عُ  َيُصدُّ : االع  دُّ  الصَّ

 اإلسالم دين الل القويم سبيل الل 45/7 4943

 َوَيط ُلبوَّنَا ويريدوّنا  َوَيب ُغوَّنَا 45/7 4944

ة ُمن َحرفة ِعَوجاً  45/7 4945    ِمع َوجَّ

 ُسوٌر، واحِلجاُب: كلُّ ما َيسرُتُ املَطلوَب، ويمنُع ِمَن الُوصوِل إليه  أوحاجٌز،  ِحَجاٌب  46/7 4946

َراِف  46/7 4947   بنَي اجلنَِّة والنَّارِ ، ويراد به أعايل ورشفات احلاجز املكان املرتفع من األرض وغريها  األَع 

 بَِعالَمتِِهم  املميزة هلم بِِسياَمُهم   46/7 4948

جوَن ُدخوهَلا َيط َمُعونَ  46/7 4949 ءِ و ، َير  ِديَدُة للُحُصوِل َعىَل الَّشَّ  بَُة الشَّ غ   الطََّمُع : الرَّ

َفت   47/7 4950 َهت   ُِصِ  ُوجِّ

 ُعيوُّنم  َأب َصاُرُهم   47/7 4951

 ِجَهةَ  تِل َقاء 47/7 4952

َومُها  الظَّاملنِِيَ  47/7 4953 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

نَى عنكم 48/7 4954  ما َكفاُكم وما َنَفَعُكم ما َأغ 

نيامَجاَعتُُكم  أو  مَج ُعُكم   48/7 4955 واِل واألوالدِ  ما ُكنتُم َِّتَمعوَنه ف الدُّ  وغريه  ِمَن األَم 

ونَ  48/7 4956 ِِبُ تَك   تتعاظمون وتتعالون  َتس 

تُم   49/7 4957 َسم  تم َأق   َحَلف 

مُ  49/7 4958 َمُلهم  الَ َينَاهُلُ  ال َيش 

َةٍ  49/7 4959 ساٍن وِهداَيةٍ  بَِرْح   بإح 

 أو بكثرة  صبّوا بغزارة َأفِيُضوا   50/7 4960

لِ  َرَزَقُكمُ  50/7 4961 ِ والَفض  طاُكم  ِمن اخَلري   أع 

َمُهاَم  50/7 4962  َجَعَلُهام حراماً غري مباٍح  َحرَّ

واً  51/7 4963 و: االشتغال بام ال جُي دي وال ُيفيد هَل   الَّله 

 الَلِعب: الَعبَث َولَِعباً  51/7 4964

ُمُ  51/7 4965 َت   وخدعت ُهم  وأطمعت ُهم  بزخارفها وزينتها  َوَغرَّ

  ُنَعاملهم معاملة املَن ِسيِّني فال نرْحهم  َننَساُهم   51/7 4966

تَي ِقنوَن، جَي َحُدونَ  51/7 4967 رون بأل ِسنَتِهم وهم هلا ُمس 
ُفُرونَ أو  ُينكِ    َيك 
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 57إلى آية  52يةآمن  األعرافسورة ( 157صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أَتي ناُهم ِجئ نَاُهم 52/7 4968

 بُِقرآنٍ  بِكِتَاٍب  52/7 4969

ل نَاهُ  52/7 4970 نَاهُ  َفصَّ ح   َبيَّنَاُه وَوضَّ

 معرفة  ِعل مٍ  52/7 4971

بون  َينظُُرونَ  53/7 4972 ُعون وَيرتقَّ  َيتَوقَّ

 ما يؤول إليه أمرهمأو   مرجعه ومصريه  َتأ ِويَلهُ  53/7 4973

مَ  53/7 4974  املراد يوم القيامة  َيو 

 ترُكوه ترك املَن يِسّ فلم يعملوا به َنُسوهُ  53/7 4975

يِّئَةِ  اطالِبوناِصين ومعينني أو  ُشَفَعاء 53/7 4976  التَّجاُوز َعن السَّ

َجعُ  ُنَردُّ  53/7 4977  ُنر 

وا  َأنُفَسُهم   53/7 4978  أهلكوها وغبنوها بالكفر َخرِسُ

 َوَغاَب  َوَضلَّ  53/7 4979

ونَ  53/7 4980 رَتُ  ُيتلقون ويكذبون واملراد الِّشكاء وشفاعتهم  َيف 

تََوى 54/7 4981 ا يليُق بجاللِه، بال تكييٍف، وال تشبيٍه، وال تعطيلٍ ؛ عاَل واستقرَّ وارَتَفع اس   علوًّ

شِ  54/7 4982  فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الدنياليس كعروش وأنه  عىل احلقيقة بهنؤمن  هو أعظَُم املَخلوقاِت  ال َعر 

 ُيلبس وُيغطي  ُيغ َِّش  54/7 4983

َراكه  َيط ُلبُهُ  54/7 4984 َعى إِلد   َيس 

ًعا  َحثِيثًا  54/7 4985 ِ  ُمرس 

َراٍت  54/7 4986   ُمَذلَّالٍت  ُمَسخَّ

ِرهِ  54/7 4987 ِمِه وقضائِهِ  بِأَم   بُحك 

َه َوَتَعاىَل  َتباَرَك اللُ  54/7 4988 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

ُعوا َربَُّكم  55/7 4989 ألوُه واطلبوا منه حوائجكم اد   اس 

عاً  55/7 4990     َتَذلُّالً وُخُضوعاً  َترَضُّ

يَةً  55/7 4991 ا، وليس ِجهاًرا َوُخف   رِسًّ

تَِدينَ  55/7 4992  الظاملني املتجاوزين للَحّد  امل ُع 

ِسُدوا   56/7 4993 ِدثوا االختالل واالضطراب  َوالَ ُتف   َوالَ حُت 

فاً  56/7 4994 يًَة ِمن َعذاِب اللِ  َخو      ِخش 

بًَة ف َثواِب اللِ  َوَطَمعاً  56/7 4995  َوَرجاًء َوَرغ 

اً  57/7 4996 طَِرةِ مبِّشات بالغيث ـو  ُبِّش  ُحِب املُم  لسُّ
 حاِمالٍت لِ

 َْحَلت وَرَفَعت  َأَقلَّت   57/7 4997

لًة باألمطار  غيوم  سحاًبا ثِقاالً  57/7 4998   حُمَمَّ

نَاهُ  57/7 4999 َسل ناهُ  ُسق   َبَعث ناُه وأر 

يٍِّت  57/7 5000  ال نبات فيهجمدب  لِبََلٍد مَّ

َتى  57/7 5001 ِرُج امل و  ِت لِل ِحساِب   ُنخ  َد املَو  ياًء َبع   َنب َعثُُهم  أح 
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 76إلى آية  58 يةآمن  األعرافسورة ( 158صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املكان املحدود يستوطنه مجاعات أواملكان الواسع من األرض  َوال بََلُد  58/7 5002

الِِح واجَليِّدِ  الطَّيُِّب  58/7 5003  الصَّ

ُرُج  58/7 5004  َيظ َهرُ  َُي 

 النبات: الزرع والشجر َنبَاُتهُ  58/7 5005

 اتصف بالرداءة والقبح َخبَُث  58/7 5006

اَقلِيالً  َنكِداً  58/7 5007 عِ  ضعيفاً  َعرِسً  أو عديَم النَّف 

ُف اآلياِت  58/7 5008  بأساليَب َُم تَلَِفةٍ ونبدهلا ُنبَيِّنُها ونكررها  ُنََصِّ

بُُدوا  اللَّ 59/7 5009  ان قادوا لَُه بِالطَّاَعةِ   اع 

روٍه  َأَخاُف  59/7 5010 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

 ِعقاَب وتَّن كيَل  َعَذاَب  59/7 5011

ٍم َعظِيمٍ  59/7 5012  املراد يوم القيامة  َيو 

ِم  امل َألُ  60/7 5013 اُف القو   وسادَتمأرش 

    تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضالَلٍ  60/7 5014

بنِيٍ  60/7 5015  واِضٍح  مُّ

 يسمى بالضاللاملراد أدنى َشء ُما  َضالَلَةٌ  61/7 5016

َمَل بِِه َوُيبَلَِّغهُ  َرُسوٌل  61/7 5017 ٍع لِيَع  سوُل ُهَو َمن  َيب َعثُُه اللُ بَِِّش   الرَّ

 بدون نقٍص وال زيادة أوصل لكم  ُأَبلُِّغُكم   62/7 5018

ِة أوحاه الل إيل  ما  ريب ِرَساالَِت  62/7 5019 امِويَّ  ِمن التَّعاليِم السَّ

 وخريكم  أرشدكم ملا فيه َصالحكم  َوَأنَصُح لَُكم   62/7 5020

ب تُم َأَوَعِجب تُم   63/7 5021  هل تعجَّ

رٌ  63/7 5022 ُ لَُكم   ذِك  ُرُكم  باِم فيِه اخَلري  ِعظٌَة ُتَذكِّ  َمو 

 وَيّذركم ليعلمكم ويبلِّغكم  لِيُنِذَرُكم   63/7 5023

 ولتستمسكوا بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َولِتَتَُّقوا   63/7 5024

َْحُونَ  63/7 5025  َتفوزوَن وَتن جونَ  ُتر 

ُبوهُ  64/7 5026 ِمنوا به  َفَكذَّ  َفنََسبُوا إليه الَكِذب، أو َل ُيؤ 

     فأنقذناه  َفأَنَجي نَاهُ  64/7 5027

    السفينة  ال ُفل ِك  64/7 5028

نَا 64/7 5029 َرق  نا َغَرًقا  َوَأغ  َلك   وأه 

ُي الُقلوب أي فاقدو البصرية  َعِمنيَ  64/7 5030 ، واملقصود ُعم   مجع َعِميِّ

، وكاَنت   َعادٍ  65/7 5031 ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
م هودٍ قاِف ِمن  باِلدِ اليََمنِ قـَـو  م  باألح   َمناِزهُلُ

 من نفس قبيلتهم أو أخوهم ف اإلنسانية  أخاهم ف النََّسِب املراد  َأَخاُهم   65/7 5032

 ُأرِسَل إىَِل َقوِم َعادٍ الَِّذيَن َكاُنوا بِاألَحَقاِف ُهود: نبيٌّ   ُهوداً  65/7 5033

 بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيهتستمسكون  َتتَُّقونَ  65/7 5034

 َْحاَقة وُنق صان َعق لٍ  َسَفاَهةٍ  66/7 5035

تَِقُد أنََّك  لَنَظُنَُّك  66/7 5036  لَنَع 

 املُتَِّصفني بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد ال َكاذِبنِيَ  66/7 5037

 وُنق صان َعق لٍ َْحاَقة  َسَفاَهةٌ  67/7 5038

َدُه، املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِهِ  ربُّ الَعاملنَِيَ  67/7 5039  املَع بوُد َوح 
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 37إلى آية  86 يةآمن  األعرافسورة ( 159صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 بدون نقٍص وال زيادة أوصل لكم  ُأَبلُِّغُكم   68/7 5040

ةِ  ِرَسااَلِت َريبِّ  68/7 5041 امِويَّ  ما  أوحاه الل إيل ِمن التَّعاليِم السَّ

ِشد ملا فيه الصالح  َناِصٌح  68/7 5042  ُمر 

مَتَن عىل وحي الل تعاىل َأِمنيٌ  68/7 5043      ُمؤ 

ب تُم َأَوَعِجب تُم   69/7 5044  هل تعجَّ

    أتاُكم   َجاءُكم   69/7 5045

رٌ  69/7 5046 ُ لَُكم   ذِك  ُرُكم  باِم فيِه اخَلري  ِعظٌَة ُتَذكِّ  َمو 

 ليعلمكم ويبلِّغكم وَيّذركم  لِيُنِذَرُكم   69/7 5047

رِضوا و َواذُكُروا   69/7 5048 تَح   اس 

ه وَيقوم َمقاَمه ُخَلَفاء 69/7 5049  اخَللِيفة هو َمن َُي ُلُف َغري 

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ ِزياَدُة  َوَزاَدُكم   69/7 5050 ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  الَّشَّ 

ل ِق  69/7 5051  املراد ف األجساد واألبدان   ِف اخل َ

طَةً  69/7 5052  قوة وضخامة  َبس 

 نَِعم آالء 69/7 5053

لُِحونَ  69/7 5054  تظفرون وتفوزون ُتف 

 َأأَتي تَنَا  َأِجئ تَنَا  70/7 5055

َدهُ  70/7 5056  منفرًدا َوح 

    ونرتك َوَنَذرَ  70/7 5057

    َفِجئ لَنا َفأ تِنَا  70/7 5058

 ُتنِذُرنا  َتِعُدَنا 70/7 5059

ادِقِنيَ  70/7 5060 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ د  ِق، والصِّ د   املُتَِّصفنَي بِالصِّ

 َنَزَل وحصل َوَقعَ  71/7 5061

ٌس  71/7 5062    عذاٌب  ِرج 

ط والعَقاب َوَغَضٌب  71/7 5063  الَغَضب: الُسخ 

ادِلُوَننِي 71/7 5064  أُتناقِشوَنني بالباطِلِ  َأُِّتَ

ي تُُموَها  71/7 5065 اَمء َسمَّ ةً  َأس  ي تُموها آهِلَ نام َسمَّ  أص 

َهانٍ  ُسل طَانٍ  71/7 5066 ٍة وُبر      ُحجَّ

بوا َفانتَظُِروا   71/7 5067  َفرَتقَّ

 فأنقذناه  َفأَنَجي نَاهُ  72/7 5068

َةٍ  72/7 5069 ساٍن وِهداَيةٍ  بَِرْح   بإح 

نَا َدابِرَ  72/7 5070 ناهم  َوَقطَع   ا َعن آِخِرهم، وذلك كناية عن استئصاهلم مجيع وأفنيناهمأهَلك 

ُبوا   72/7 5071       َأنَكُروا  َكذَّ

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  72/7 5072  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

ِمننِيَ  72/7 5073 سوِل باالّتباعِ  ُمؤ  ِه وَينقادوَن للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد  ِمنِوَن: الذين ُيِقرِّ  امل ُؤ 

ي قبيلة النبي صالح َثُمودَ  73/7 5074  القليل املاء:  :والثمدبذلك لقلة املاء لدهيم  تأحفاد نوح، أو سمي أحد باسم  تُسمِّ

 من نفس قبيلتهم أو أخوهم ف اإلنسانية  أخاهم ف النََّسِب املراد  َأَخاُهم   73/7 5075

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ إىَِل َقوِم َثُمودَ  َصالُِح  73/7 5076

   أَتت ُكم َجاءت ُكم 73/7 5077

ٌة واِضَحةٌ  َبيِّنَةٌ  73/7 5078  ُحجَّ

يفاً هلا وحتذيرًا هلم ناقة الل 73/7 5079    ُأضيفت إىِل الل ُسبحاَنه َتِّش 

  فاتركوها  َفَذُروَها  73/7 5080

وَها  73/7 5081  ال ُتصيبوها واملسُّ ُيقال ف كلِّ ما ُيصيُب ِمن أًذى ال مَتَسُّ

 بِأذىً  بُِسَوءٍ  73/7 5082

 فيهلككم  َفيَأ ُخَذُكم   73/7 5083

      موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  73/7 5084
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 81إلى آية  47 يةآمن  األعرافسورة ( 160صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

رِضوا  َواذُكُروا   74/7 5085 تَح   واس 

َأُكم   74/7 5086 َزلَُكم   َوَبوَّ َن لَُكم  وأسَكنَكم أن   وَمكَّ

ضِ  74/7 5087  احلجاز والّشامالتي يسكنوّنا بني  املراد أرض احلجر  األَر 

 ِّتعلون َتتَِّخُذونَ  74/7 5088

ا  74/7 5089   ةاملُن بَِسطاألرايض السهلة  ُسُهوهِلَ

مة  ُقُصوراً  74/7 5090  َواِسَعةُبيُوًتا َفخ 

ِفروَن وتقِّشون وتِبون َوَتن ِحتُونَ  74/7 5091  َتنقبُونَ و   حَتِتُّوَن وحَت 

 نَِعم آالء 74/7 5092

ا  74/7 5093 ثَو  ا  َوالَ َتع  َعو  ا، َواَل َتس  سُدوا أَشد اإِلفساد أو اَل َتط َغو   ال ُتف 

ِسِدينَ  74/7 5094  حُم ِدثني لالختالل واالضطراب  ُمف 

وا   75/7 5095 َِبُ تَك  وا وَتعاَظموا وَتعالوا اس   تكِبَّ

ِعُفوا   75/7 5096 تُض  تُِذلُّوا اس   اس 

َسٌل  75/7 5097 ر  سالَِة  مُّ  حاِمُل الرِّ

  صّدقتم وأذعنتم آَمنتُم  بِهِ  76/7 5098

 ُمن كِرونَ  َكافُِروَن   76/7 5099

 أو فَقتَلوا  َفنََحروا َفَعَقُروا   77/7 5100

ا   77/7 5101 وا  َوَعتَو  ُ َرُضوا واستكِبوا وَِّتِبَّ  وَأع 

ِم   77/7 5102 ِر َرهبِّ ِمِه وقضائِهِ  َأم   ُحك 

 ُتنِذُرنا  َتِعُدَنا 77/7 5103

ُمُ  78/7 5104  فأهلكتهم  َفأََخَذَت 

َفةُ  78/7 5105 ج  ل َزلَُة الشديدة  الرَّ   الزَّ

بَُحوا   78/7 5106 باِح َفصاُروا  َفأَص   ِعن َد الصَّ

 جاِمديَن موتى هامدين ال يتحركون، من جثم: لزم مكانه  َجاثِِمنيَ  78/7 5107

َف  َفتََوىلَّ  79/7 5108 َرض وانََصَ  فأَع 

ُت لكم 79/7 5109   أرشدتكم ملا فيه َصالحكم  َوَنَصح 

َتكِبونَ  َأَتأ ُتونَ  80/7 5110  أَتر 

ناعةِ ا ال َفاِحَشةَ  80/7 5111  اجِلن ِسيَِّة واملراد هنا  لِفعَلُة املُتناِهيَُة ف الُقبِح والشَّ
َوةِ ه  ُكوِر ُدوَن اإلناِث مع َقضاَء الشَّ  الذُّ

َمُكم   َسبََقُكم 80/7 5112  تقدَّ

 كناية عن االستمتاع واجلامع  لَتَأ ُتونَ  81/7 5113

َوةً  81/7 5114 اِت ف  الرغبة الشديدة َشه   امل ََلذَّ

ُفونَ  81/7 5115 ِ رس  تِدالِ  مُّ ِرُطوَن وجماِوزوَن لالع   ُمف 
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 78إلى آية  28 يةآمن  األعرافسورة ( 161صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِمهِ  82/7 5116 َوتِِه أو  ُسؤالِهِ  َجَواَب َقو  ُهم  َعىل َدع   َردَّ

ِرُجوُهم  82/7 5117  َأب ِعُدوُهم  َأخ 

َيتُِكم   82/7 5118  بلدتكم َقر 

ُرونَ  82/7 5119 ه َعِن  َيتَطَهَّ ُر هو التنَزُّ ، والتَّطَهُّ
 ُكلِّ َقبيٍح عن و اآلثامَين ُسبُوَن َأن ُفَسُهم  إىل الطَّهاَرةِ

  فأنقذناه  َفأَنَجي نَاهُ  83/7 5120

َلهُ  83/7 5121  أهل بيته َوَأه 

 أو الباقني  اهلالِكنِي ال َغابِِرينَ  83/7 5122

َنا 84/7 5123 طَر   أنزلنا عليهم  َوَأم 

 احلرارةِ  ة شديدِ  ةمطًرا من حجاراملراد  َمطًَرا 84/7 5124

ل  َفانظُر   84/7 5125  َفَفّكر  وتأمَّ

  العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  84/7 5126

ِرِمنيَ  84/7 5127  الكافِريَن املُعانِدينَ  امل ُج 

َينَ  85/7 5128  والّشام احلجازبني  قبيلة أو بلدة  َمد 

 ُأرِسَل إىَِل َقوِم َمدَينَ  رسول  ُشَعي باً  85/7 5129

ٌة واِضَحةٌ  أَتت ُكم َجاءت ُكم َبيِّنَةٌ  85/7 5130  ُحجَّ

ُفوا   85/7 5131  أّدوه وافياً كامالً  َفأَو 

 به ، أو الوزن نفسه وما يوزن  ما ُيكال ال َكي َل َوامل ِيَزانَ  85/7 5132

 ال َتن ُقُصوا، واَل َتظلِموا و َواَل َتب َخُسوا  85/7 5133

يَاءُهم   85/7 5134  ُحُقوَقهم   َأش 

ِسُدوا   85/7 5135 ِدثوا االختالل واالضطراب َوالَ ُتف   واملراد الظلم والكفر والعصيان  َوالَ حُت 

الَِحَها 85/7 5136 َد إِص  لِ املراد  َبع  ُسِل، واألمِر بالَعد   بعد إصالحها ببَع ِث الرُّ

ُعُدوا   86/7 5137 بَُّصوا َوالَ َتق   وال َترَتَ

اطٍ  86/7 5138     َطريٍق  ِِصَ

دون و  ُتنِذرون ُتوِعُدونَ  86/7 5139 فونَ َتتوعَّ  وُُتوِّ

ونَ  86/7 5140 رِتاُض واملَن عُ  َوَتُصدُّ : االع  دُّ  الصَّ

 دين الل القويم  سبيل الل 86/7 5141

 َوَتط ُلبوَّنَا وتريدوّنا  َوَتب ُغوَّنَا 86/7 5142

ة ُمن َحرفة  ِعَوجاً  86/7 5143  ِمع َوجَّ

 َفَجَعَلكم َكثريين  َفَكثََّرُكم   86/7 5144

ُلوا، أو فكروا واعتِبوا  َوانظُُروا   86/7 5145  وتأمَّ

َقةٌ  َطآئَِفةٌ  87/7 5146  مَجاَعٌة أو  فِر 

وا   87/7 5147 ِِبُ َزعوا َفاص   َفتََجلَّدوا وال َِّت 

ِصَل  ََي ُكمَ  87/7 5148  َيق يض وَيف 

اكِِمنيَ  87/7 5149 ُ احل َ  األُُمور بني العباد أعدل احلاكمني القاضني الفاصلني ِف أفضل و َخري 
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 59إلى آية  88 يةآمن  األعرافسورة ( 162صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِم  امل َألُ  88/7 5150 اُف القو   وسادَتمأرش 

وا   88/7 5151 َِبُ تَك  وا وَتعاَظموا وَتعالوا اس   تكِبَّ

ِرَجنََّك  88/7 5152  لَنُب ِعَدنََّك  لَنُخ 

َيتِنَا 88/7 5153  بلدتنا  َقر 

  لرتِجُعنَّ  لَتَُعوُدنَّ  88/7 5154

تِنَا  88/7 5155   دِينِنا، ورَشيعتنا وطريقتِنا ِملَّ

 ُمب ِغضني  َكاِرِهنيَ  88/7 5156

نَا 89/7 5157 ي  رَتَ نَا، وَكَذب نا  اف  تََلق   اخ 

 الَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد   َكِذباً  89/7 5158

َنا  89/7 5159 نا  ُعد   َرَجع 

اَنا  89/7 5160  سلََّمنا  َنجَّ

 ُيريَد  َيَشاءَ  89/7 5161

َعب وأحاط َوِسعَ  89/7 5162  استَو 

ل نَا 89/7 5163 رنا َتَوكَّ نا أم  ض  تََمدنا وَفوَّ  اع 

تَح   89/7 5164 ُكم  أو  اق ِض وافصل   اف   اح 

قِّ  89/7 5165 لِ  بِاحل َ  بِالَعد 

 احلاكمني الفاِصلنَي ِف األُُمور ال َفاحِتنِيَ  89/7 5166

ِمنُوا  َكَفُروا   90/7 5167  أنكروا وََل  ُيؤ 

ونَ  90/7 5168 ارِسُ  لَضائِعوَن هالِكونَ  خلََّ

ُمُ  91/7 5169   فأهلكتهم  َفأََخَذَت 

َفةُ  91/7 5170 ج  ل َزلَُة الشديدة  الرَّ  الزَّ

بَُحوا   91/7 5171 باِح  َفأَص   َفصاُروا ِعن َد الصَّ

ُكنُُه النّاُس  َداِرِهم   91/7 5172 اُر: املَن ِزُل املَب نِيُّ الذي َيس   الدَّ

 موتى هامدين ال يتحركون، من جثم: لزم مكانه  َجاثِِمنيَ  91/7 5173

ُبوا  92/7 5174  َنَسبُوا إليه الكذب ُشعيباً َكذَّ

ا   92/7 5175 نَو   ََل  َيعيشوا، أو ََل  َينِزلواأو َل ُيقيموا  َلَّ  َيغ 

ينَ  92/7 5176 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ

َف  َفتََوىلَّ  93/7 5177 َرض وانََصَ  فأَع 

تُُكم   93/7 5178 َلغ  َصل ُت لَُكم   َأب   أو 

ةِ  ِرَسااَلِت َريبِّ  93/7 5179 امِويَّ  ما  أوحاه الل إيل ِمن التَّعاليِم السَّ

ُت لكم 93/7 5180  أرشدتكم ملا فيه َصالحكم  َوَنَصح 

 أحزن آَسى 93/7 5181

َنا 94/7 5182  عاقبنا  َأَخذ 

َلَها 94/7 5183  ُسّكاَّنا  َأه 

 وُسوُء احلالِ   األموال كالفقر: ما يصيب الناس ف ال بَأ َساء بِال بَأ َساء  94/7 5184

اء  94/7 5185 َّ اء:  َوالرضَّ َّ  ما يصيب الناس ف األنفس كاألمراض ف أبداّنم  الرضَّ

ُعونَ  94/7 5186 َّ عون أي يتَذلَّلوَن وَُي َضعونَ  َيرضَّ  يترضَّ

ل نَا  95/7 5187 َنا  َبدَّ  َغريَّ 

يِّئَةِ  95/7 5188 يِّئَةِ احلالَِة  السَّ    كالشدائد واألمراض والفقر السَّ

َسنَةَ  95/7 5189  كالسعة والصحة وأنواع اخلريات احلالة الطيبة احل َ

   أصبحوا ف عافية ف أبداّنم، وَسَعة ورخاء ف أمواهلم َعَفوا   95/7 5190

َق  َمسَّ  95/7 5191  أصاَب وحَلِ

َناُهم 95/7 5192  فأهلكناهم  َفأََخذ 

تَةً  95/7 5193 أةً  َبغ   َفج 

ُعُرونَ  95/7 5194 َلمونَ  ال َيش  وَن وال َيع  سُّ
 ال ََيِ
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 410إلى آية  69 يةآمن  األعرافسورة ( 163صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َل ال ُقَرى 96/7 5195 اّنَا  َأه   ُسكَّ

نَا َعليهم 96/7 5196 نَا أرزاقهماملراد  لََفتَح  ع   َوسَّ

 نامء وخري ونعمة إهليَّة َبَرَكاٍت  96/7 5197

ِسبُونَ  96/7 5198 لونَ  َيك  َعلوَن وَيتََحمَّ  َيف 

 أَفأحسَّ باألمان واالطمئنان  َأَفأَِمنَ  97/7 5199

 ينزل هبم َيأ تِيَُهم   97/7 5200

 َعذاُبنَا  َبأ ُسنَا  97/7 5201

 ليالً  َبيَاتاً  97/7 5202

 راقِدون َنآئُِمونَ  97/7 5203

تِدادِ النَّهارِ  ُضًحى 98/7 5204 تِفاِع الّشمِس واش  ُت ار  َحى: َوق   الضُّ

َعبُونَ  98/7 5205  ُهم  هَي ِزلون وَيع بثونو َوُهم  َيل 

 َغضبه وَعذابه وعقوبته، أو استدراجه إياهم مكر الل  99/7 5206

ونَ  99/7 5207 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ

 َأَوََل  َيتَبنَيَّ  وَيتَِّضح   َأَوََل  هَي دِ  100/7 5208

 أو يعيشون ويسكنون   ُيستخَلفونَ  َيِرُثونَ  100/7 5209

 عذبناهم أخذناهم أو  َأَصب نَاُهم 100/7 5210

لُِق وَنَختُِم  و َنط بَُع و 100/7 5211  ُنغ 

 البُلداُن، وُتط َلُق َعىَل أهلِها  ال ُقَرى 101/7 5212

 َنروي  َنُقصُّ  101/7 5213

ةِ  َأنبَآئَِها  101/7 5214 باِرَها اهلامَّ  أخ 

ُم   101/7 5215  أَتت ُهم   َجاءَت 

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  101/7 5216

َنا 102/7 5217  علمنا  َوَجد 

ثَِرِهم  102/7 5218  ملَُع ظَمهم  ألَك 

دٍ  102/7 5219  لتزاٍم بِميثاٍق ا َعه 

 الَفاِسقني: العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع لََفاِسِقنيَ  102/7 5220

نَا  َبَعث نَا  103/7 5221 َسل   أر 

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  103/7 5222  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

 أرشاف قومه َوَمَلئِهِ  103/7 5223

 فجحدوا وكفروا ظلاًم وعناًدا َفظََلُموا   103/7 5224

ل  َفانظُر   103/7 5225  َفَفّكر  وتأمَّ

 خامِتَُة وَمصريُ  َعاقِبَةُ  103/7 5226

ِسِدينَ  103/7 5227 ِدثنَي لال امل ُف  تاِلِل واالاملُح  طِراِب خ   ض 

َمَل بِِه َوُيبَلَِّغهُ ُهَو َمن   َرُسوٌل  104/7 5228 ٍع لِيَع   َيب َعثُُه اللُ بَِِّش 

َدُه، املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِهِ  ربُّ الَعاملنَِيَ  104/7 5229  املَع بوُد َوح 
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 201إلى آية  510 يةآمن  األعرافسورة ( 164صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َحريٌص جدير أو  َحِقيٌق  105/7 5230

قَّ  105/7 5231 َق  احل َ  ال ِصد 

 أَتي تُُكم  ِجئ تُُكم  105/7 5232

ٍة واِضَحةٍ  بِبَيِّنَةٍ  105/7 5233  بُِحجَّ

ادِقِنيَ  106/7 5234 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ د  ِق، والصِّ د   املُتَِّصفنَي بِالصِّ

 َفَرَمى  َفأَل َقى 107/7 5235

ُب هبا َعَصاهُ  107/7 5236 َ  الَعصا: ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيرض 

بَاٌن ُمبنِيٌ  107/7 5237 َمةِ  ُثع  خ   احَليَِّة الَعظِيَمِة الضَّ

َرَج وَأظ َهرَ  َوَنَزَع   108/7 5238  َأخ 

 للُمشاهدين لِلنَّاظِِرينَ  108/7 5239

نَ  109/7 5240 َعو   َرِعيَّته  قوم فِر 

ويِه وَعىل األموِر اخلارَقِة لِل عاَدةِ  لََساِحرٌ  109/7 5241 ُم َعىل اخِلداِع والتَّم 
ُل القائِ ُل أو الِفع  ر: الَقو  ح   السِّ

 العلم  وراسخ ف واسع َعلِيمٌ  109/7 5242

 َيرَغُب أو  َيشاءُ  ُيِريُد  110/7 5243

 ُيب ِعَدُكم ُُي ِرَجُكم  110/7 5244

ِضُكم   110/7 5245  بالدكم َأر 

ِجه   111/7 5246 ِهل ه  َأر  َره، أو َأم  ر  أم  ُه، وَأخِّ  احبِس 

 مصاِر األاألَقاليِم والبالد و امل ََدآئِنِ  111/7 5247

ينَ  111/7 5248  جاِمعنيَ  َحارِشِ

 جَيِيُؤوكَ  َيأ ُتوكَ  112/7 5249

َحَرةُ  113/7 5250 رِ  السَّ ح  لسِّ
 املُزاِولوَن لِ

راً  113/7 5251  جلزاًء للعمل وِعَوضاً عنه ألَج 

 املنتَصين  ال َغالِبنِيَ  113/7 5252

بنِيَ  114/7 5253 ِب واملََكانة امل َُقرَّ  ذوي الُقر 

ِمي  ُتل ِقيَ  115/7 5254  َتر 

امني امل ُل ِقنيَ  115/7 5255  الرَّ

نُيَ النَّاسِ  116/7 5256    األبصار أن ما فعلوه له حقيقةإىل فخيّلوا  َسَحُروا  َأع 

َهبُوُهم   116/7 5257 رَت   وخوفوهم   أرهبوهم وأفزعوهم َواس 

ا َوَجاءوا  116/7 5258  َوأَتو 

 َهائٌِل ،  َكبرٌِي، َقِويٌّ  َعظِيمٍ  116/7 5259

َحي نَا 117/7 5260 ي َوَأو  نا بواِسطِة الَوح   وبلَّغ 

مِ  َأل ِق  117/7 5261  ار 

ُب هبا َعَصاكَ  117/7 5262 َ  الَعصا: ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيرض 

تَِهمُ وتتناول وَتب تَلُِع  َتل َقُف  117/7 5263  برسعة   َتأ ُكُل وَتل 

رونَ  َما َيأ فُِكونَ  117/7 5264  ما َيكِذبوَن وُيزوِّ

قُّ  118/7 5265 َ ظهر و َفَوَقَع احل َ  عليه الّسالم ِصدُق ِرسالِة موسى احلق وهو   َتبنَيَّ

َمَحلَّ وزاَل َوَذَهَب َضياعاً  َوَبطََل  118/7 5266    اض 

َعُلونَ  َيع َمُلونَ  118/7 5267  يف 

  َفُقِهُروا  َفُغلِبُوا   119/7 5268

 ، وانََصفوا  وَرَجعوا وارَتّدوا َوانَقَلبُوا   119/7 5269

 ُمهاننيَ َأذِالََّء مقهورين مغلوبني  َصاِغِرينَ  119/7 5270

وا َوُأل ِقيَ  120/7 5271  سَقطوا عىل ُوجوِههم أو  َخرُّ

ضِ  َساِجِدينَ  120/7 5272  واِضعنَي ِجباَهُهم  َعىل األر 
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 301إلى آية  211 يةآمن  األعرافسورة ( 165صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  121/7 5273

َدُه، املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِهِ  بِِربِّ الَعاملنَِيَ  121/7 5274  املَع بوُد َوح 

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 122/7 5275

 َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه ِف َدعَوةِ فِرَعوَن إىَِل اإِلياَمِن بِاللِ َوَهاُرونَ  122/7 5276

نُ  123/7 5277 َعو  َعوُن موَسى املَعروف  فِر  َ ِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِر   لََقُب ُمُلوِك ِمَص 

َمَح  آَذنَ  123/7 5278  أس 

رٌ  123/7 5279 بري للَِّشّ  ملََك  ر: اخِلداع والتَّد   املَك 

ِرُجوا   124/7 5280  لِتُب ِعُدوا   لِتُخ 

ن  ِخالٍف  124/7 5281 جِل اليُرسى  مِّ َف بنَي الُعضويِن ف الَقطِع وذلِك بَقط ِع اليَِد اليُمنى والرِّ
 املُخالََفُة واملراُد : أن  ُُيالِ

بَنَُّكم   124/7 5282 ليُق  ألَُصلِّ ل ُب: َشدُّ األطراِف والتَّع   الصَّ

 صائرون وراجعون ُمنَقلِبُونَ  125/7 5283

َرُه ،  َتنِقمُ  126/7 5284  وُتن كُِر وَتعيُب َتك 

 بُِمع ِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بِآَياِت  126/7 5285

ِرغ   126/7 5286  َأنِزل  واصبُب  وَأفِض   َأف 

اً  126/7 5287 تاِملِ  َصِب  ُن االح  : التََجلُُّد وُحس  ُ  الَصِب 

ِم وسادَتم امل َأَلُ  127/7 5288 اُف القو   أرش 

ك َأَتَذرُ  127/7 5289 ُ  أَترت 

ِسُدوا   127/7 5290 ِدثوا االختالل واالضطراب  لِيُف   لِيُح 

تََك  127/7 5291 َذ َمع بُوداً  َوآهِلَ
ِ ُة: مَج ُع إلٍَه واإللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ  اآلهِلَ

 سنُكثر من قتلهم  َسنَُقتُِّل  127/7 5292

يِـي  127/7 5293 تَح   نبقي عىل حياَتن   َوَنس 

 غالِبُون  َقاِهُرونَ  127/7 5294

تَِعينُوا  128/7 5295 ُلبُوا العون اس   اط 

وا   128/7 5296 ِِبُ َزعوا َواص  لَّدوا وال َِّت   َوَِّتَ

 َمن ُيريُد  َمن َيَشاءُ  128/7 5297

 َخل ِقهِ  ِعبَادِهِ  128/7 5298

 اخلامِتَُة واملَصري األخريالعاقبة:  َوال َعاقِبَةُ  128/7 5299

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  لِل ُمتَِّقنيَ  128/7 5300 حاِب التَّق َوى بِطاَعِة اللِ والبُع   ألَص 

رٌ  ُأوذِينَا  129/7 5301 َق بِنا ََضَ ِ  ُأحل 

 َِّتِيئَنا  َتأ تِينَا  129/7 5302

 ُيعاَقب باإلهالك هُي لَِك  129/7 5303

ُكم   129/7 5304 : الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوَّ  الَعُدوُّ

لَِفُكم   129/7 5305 تَخ  فنَي فيها   َوَيس  ُلُهم  ُخَلفاَء ُمتَََصِّ ه وَيقوم َمقاَمهوَجع   اخَللِيفة هو َمن َُي ُلُف َغري 

َ  َفيَنظُرَ  129/7 5306  ، فريى َفيَتَبنَيَّ

َنا 130/7 5307 رِ َأَصب نا، أو أو  عاقبنا  َأَخذ  َنا، أو كِنايٌة َعِن الَقه  تََِب    اخ 

ننِيَ  130/7 5308 ة  بِالسِّ دَّ ب والشِّ طُ   اجَلد   والَقح 

ُرونَ  130/7 5309 كَّ  َيتَِّعظوَن ويتََدبَّرونَ  َيذَّ
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 713إلى آية  311 يةآمن  األعرافسورة ( 166صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسنَةُ  131/7 5310 ُب والرزُق ما يستحسنونه من  احل َ  والسعة والرخاء   اخلص 

  َتن ِزل  هِبِم   ُتِصب ُهم   131/7 5311

روهٌ  َسيِّئَةٌ  131/7 5312  ُمصيبٌَة أو  َمك 

وا   131/7 5313 ُ  َيتَشاَءُموا َيطَّريَّ

ُرُهم   131/7 5314
وَن بِِه، واملُراُد ُهنا:  َطائِ ُ  َقَدُرُهم  ما َيتَطَريَّ

 َِّتِيُؤنا  َتأ تِنَا  132/7 5315

ةٍ وَعالَمةٍ  آَيةٍ  132/7 5316 َ  وَدليٍل وِعِب 
ِجَزةٍ  ُمع 

َحَرَنا 132/7 5317  لتَصفنا وُتدعنا لِّتَس 

ِمننِيَ  132/7 5318  بمصّدقني ومذعنني  بُِمؤ 

يَل العظيمَ املَطََر الكثرَي، أو املاَء الكثرَي،  الطُّوَفانَ  133/7 5319   والسَّ

َل  133/7 5320  َحَِّشاٌت َصِغرية َتلك الزرع  َوال ُقمَّ

مَ  133/7 5321 عاِف أو  فصار ماُؤهم الَّذي َيَِّشبوَنه وَيستعِملوَنه َدًمااملراد  َوالدَّ  أصاهبم بالرُّ

الٍَت  133/7 5322 َفصَّ  ُمبَيَّنات  مُّ

وا   133/7 5323 َِبُ تَك  وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاس   َفتََكِبَّ

 َنَزَل وحصل َوَقعَ  134/7 5324

زُ  134/7 5325 ج   الَعذاِب  الرِّ

ُع لَنَا َربََّك  134/7 5326 أَل هُ  اد   اس 

َص استودعك أو اختصك  َعِهَد ِعن َدكَ  134/7 5327  اك وأو 

َت  134/7 5328  َرَفع َت و َأَزل َت  َكَشف 

ِسَلنَّ  134/7 5329  َولَنَب َعثَنَّ  َولَنُر 

ائِيَل  134/7 5330 َ  اللِ َوُهَو َوالُِد ُيوُسَف عليه السالم بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد  َيعُقوبالنبي   هو إرِس 

ءِ  َأَجلٍ  135/7 5331 دٍ لِلَّشَّ  ٍت حُمَدَّ  َوق 

 َواِصُلوهُ  َبالُِغوهُ  135/7 5332

َدهم  َينُكثُونَ  135/7 5333  َينُقضوَن َعه 

نَا ِمن ُهم   136/7 5334  َفعاَقب ناهم عقاباً شديداً  َفانتََقم 

نَاُهم   136/7 5335 َرق  ناُهم  َغَرًقا  َفأَغ  َلك   َفأه 

ر  ال يَمِّ  136/7 5336  البَح 

ُبوا   136/7 5337  َأنَكُروا  َكذَّ

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  136/7 5338  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

 ساهني َغافِلنِيَ  136/7 5339

َرث نَا 137/7 5340 نا  َوَأو   وأعطينا وَملَّك 

َعُفونَ  137/7 5341 تَض  تََذلّونَ  ُيس   ُيس 

 جهة الِّشق َمَشاِرَق ِ   137/7 5342

ض 137/7 5343   باِلَد الّشامِ املراد  األَر 

 جهة الغرب  َوَمَغاِرهَبَا  137/7 5344

نَا فيها  137/7 5345  جعلنا فيها اخلري والنامء بإخراج الزروع والثامر واألّنار،  َباَرك 

 وحتققت ونفذت َومَتَّت   137/7 5346

َمُت َربَِّك  137/7 5347
نَى  َكلِ س  ده لبني إرسائيل احل ُ َسةأن يِرُثوا األرَض  َكلَِمُة َربَِّك: وع   التمكني هلم و املَُقدَّ

َنا 137/7 5348 ر  نا َوَدمَّ َلك  ب نا ،وأه   وخرَّ

نَعُ  137/7 5349 َمُل  َيص   َيع 

ِرُشونَ  137/7 5350  أو يرفعون   َيب نونَ  َيع 
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 314إلى آية  813 يةآمن  األعرافسورة ( 716صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َنا 138/7 5351 ناو َوَجاَوز   أو عِبنا قطَع 

ُكُفونَ  138/7 5352  يالزموّنا ويقيمون عىل عبادَتا  َيع 

نَامٍ  138/7 5353 ًة ِمن دوِن اللِ  َأص  َِذت  آهِلَ جاٍر أو َنحِوها ُعبَِدت  واُتُّ  مَتاثيُل ِمن أح 

َهُلونَ  139/7 5354 َهلوَن عظمَة اللِ،  ال تعرفوا واملراد  َِّت   وُوجوَب إفرادِه بالِعبادةِ َِّت 

5355 139/7  ٌ رٌ  ُمتَِبَّ    ُمهَلٌك أو َهالٌِك ُمَدمَّ

 َوَعبٌَث فاِسٌد ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه  َوَباطٌِل  139/7 5356

ُلُب  َأب ِغيُكم   140/7 5357   َأل تَِمُس لكم وأط 

َلُكم   140/7 5358  َميَّزُكم   َفضَّ

 أنقذناكم  َأنَجي نَاُكم  141/7 5359

 ُيذيقوَنُكم  وُيَكلُِّفونكم  َيُسوُموَنُكم   141/7 5360

تَِمرُّ  ُسوَء ال َعَذاِب  141/7 5361 ديُد أو  املُس   ، والسوء كل ما َيزن اإلنسان ويغمه الَعذاُب الشَّ

يُوَن نَِساَءُكم 141/7 5362 تَح  َمِة واإلهانة واإلذاللُيب قوَن عىل َحياَِتِنَّ  َوَيس   لِل ِخد 

تِبَارٌ  َبالء 141/7 5363  اخ 

َنا 142/7 5364  عيَّنّا موِعدًا حمّدد الوقت  َوَواَعد 

نَاَها 142/7 5365 َم  َمل ناها َوَأمت   َوأك 

 الوقت املحّدد  ِميَقاُت  142/7 5366

 فِرَعوَن َوَقوِمهِ َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل  ُموَسى 142/7 5367

 َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه ِف َدعَوةِ فِرَعونَ   َهاُرونَ  142/7 5368

نِي 142/7 5369 ُلف   ، واخِلالفُة: النِّيابُة عن اآلَخرِ  كن خليفة يل وُقم  َمقامي  اخ 

لِح   142/7 5370  اْحَِلهم عىل طاعة الل وعبادته اتبع طريق الصالح و َوَأص 

ُلك    َواَل َتتَّبِع   142/7 5371  وال َتتَِّخذ   وال َتس 

 طريق   َسبِيل  142/7 5372

طِراِب  املفسدين 142/7 5373 تاِلِل واإلض  ِدثنَي لإلخ   األرشار املسيئني املُح 

 أَتى حيناَم َوملََّا َجاء 143/7 5374

ناه، وملكاننا  ملِِيَقاتِنَا  143/7 5375  الّذي َعيَّنّاهُ لوقتنا الذي َحّدد 

 وخاَطبَهُ  َوَكلََّمهُ  143/7 5376

   اجعلني أرى بالعني  َأِريِن  143/7 5377

 أبَصك َأنظُر  إليك 143/7 5378

تََقرَّ  143/7 5379 ك اس   َثبَت وَل يتحرَّ

 ف موِضِعهِ  َمَكاَنهُ  143/7 5380

 يعلمها إال َعالَّم الغيوب وكيفية هذا الظهور ال  َظَهر وبانَ  َِّتَىلَّ  143/7 5381

ا 143/7 5382  ُمتََفتِّتاً مستوًيا مع وجِه األرِض، أو ُملصًقا باألرضِ  َدكًّ

ضاً  َوَخرَّ  143/7 5383  َوَسَقَط أر 

ِشيًّا علي هِ  َصِعقاً  143/7 5384  َمغ 

يَتِه َأَفاَق  143/7 5385  َصحا من َغش 

ُهك ُسب َحاَنَك  143/7 5386  عامَّ ال َيليُق بكاملِك وجاللِك وَعظمتِك  ُأنزِّ

نياواملراد لَ َرَجع ُت إِلَي َك  ُتب ُت إِلَي َك  143/7 5387  ن  أعوَد إىل َطَلِب رؤيتَِك ف الدُّ
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 914إلى آية  414 يةآمن  األعرافسورة ( 816صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

طََفي تَُك  144/7 5388 ُتَك  اص  رَت   اخ 

    وبخطايب َوبَِكالَِمي  144/7 5389

طَي تَُك  آَتي تَُك  144/7 5390   َأع 

اكِِرينَ  144/7 5391 َمِة اللِ، املُث ننَي َعَلي ِه هِبا  الشَّ  الذاكريَن لِنِع 

 صحائف ُكتِبَت  فيها التوراة  األَل َواِح  145/7 5392

ِعظَةً  145/7 5393 و   َنصيحة وتذكري بالعواقب مَّ

ةٍ  145/7 5394  بِجدٍّ وعزيمٍة صادَِقةٍ  بُِقوَّ

ُف  146/7 5395 ِ ِعُد  َسأَِص  ُل وُأب   سأَُحوِّ

ي وَعالماِت  آَياِتَ  146/7 5396  ُمع ِجزاِت وَدالئِِّل وِعَِبِ

ونَ  146/7 5397 ُ ِب  ويتَجِّبون َيتََكِبَّ
عون الكِ  َيدَّ

قِّ  146/7 5398 ِ احل َ  دوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ  بَِغري 

 طريق أو َوسيَلة  َسبِيَل  146/7 5399

دِ  146/7 5400 ش  ف الرُّ ن التَََصُّ  االستقامة واإلد راك َوُحس 

 ال جيعلوه  الَ َيتَِّخُذوهُ  146/7 5401

اللِ  ال َغيِّ  146/7 5402  االِّنامِك ف الباطِل والضَّ

 ساهني َغافِلنِيَ  146/7 5403

 ولِقاَءنا ف اآلخرةِ  ُشُهودها َولَِقاء اآلِخَرةِ  147/7 5404

  َبطََلت   َحبِطَت   147/7 5405

نَ  147/7 5406  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل جُي َزو 

 زينتهم من الذهب والفضة وغريمها ُحلِيِِّهم   148/7 5407

الً  148/7 5408 ُل: ولد البََقَرةِ  ِعج  ل، والِعج   متثاالً عىل هيئة الِعج 

 روح فيه ِجساًم جاِمًدا ال  َجَسداً  148/7 5409

  البقر ِصياُح  ُخَوارٌ  148/7 5410

ا  148/7 5411 ِب من َشأِن َمن  َأََل  َيَرو  لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
ُث َعنهمالِعباَرُة لِ  ُيتََحدَّ

 ال ُُياطِبُهم  ال ُيَكلُِّمُهم 148/7 5412

ِشُدهم إىل اإِليامن وال ُيَوّفقهم إليه  َوالَ هَي ِدهيِم   148/7 5413  َوالَ ُير 

ِق أو   َظاملنِِيَ  148/7 5414 ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
َومُها الظَاملنَُِي: اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ  َنح 

 ندموا وحترّيوا بعد أن َضلُّوا   ُسِقَط ف أيدهيم 149/7 5415

 تاهوا وَل هيتدوا  َضلُّوا   149/7 5416

َْح نَا  149/7 5417 نا َلَّ  َير   ََل  َُي ِسن  إلَي نا وُينَجِّ

ِفر   149/7 5418 رُت وَيع فو  َوَيغ   وَيس 

ينَ  149/7 5419 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ



 

169 
 

 
 
 
 

 515إلى آية  501 يةآمن  األعرافسورة ( 169صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

بَانَ  150/7 5420  ساخطاً  َغض 

 حزيناً  َأِسفاً  150/7 5421

، َوُيقابُِلَها: نِع مَ  بِئ َساَم  150/7 5422  بِئ َس: َكلَِمُة َذمٍّ

تُُمويِن  150/7 5423  فعلتم من بعدي  َخَلف 

ر َربُِّكم 150/7 5424 بُِقو َأَعِجل تُم َأم  ُتم أن َتس  َمُه وقضاَءه ا َأَأَرد   ُحك 

 صحائف ُكتِبَت  فيها التوراة  األل َواَح  150/7 5425

ّره إليه  150/7 5426  يسحبه وجيذبه نحوه  جَيُ

تِع طاِف(  اب َن ُأمَّ  150/7 5427  أخي )َعىل َسبيِل االس 

َعُفويِن  150/7 5428 تَض  تََذلّوين اس  وين َضعيفاً واس   َعدُّ

 قاَربوا وأوَشكوا َوَكاُدوا   150/7 5429

داءَ ف 150/7 5430 ِمت  يِبَ األَع  ُهم   ال ُتش  ِرح   أو مصيبتي  بِبَليَّتِيال ُتف 

ِفر   151/7 5431 ُف  اغ   اسرُت  واع 

َتَِك  151/7 5432 ِخل نَا ِف َرْح   ارَْح نا رْحًة واسعة  َوَأد 

اِْحنِيَ  151/7 5433 َحُم الرَّ ساناً   َأر  ناً وإح  ثَُرُهم  َعو   أك 

َل  152/7 5434  ولد البََقَرةِ، واملراد العجل الذي صنعتموه بأيديكم وعبدمتوه ال ِعج 

م   152/7 5435  َسيَل َحُق هِبِم   َسيَنَاهُلُ

ط والعَقاب َغَضٌب  152/7 5436  الَغَضب: الُسخ 

 َوَهوانٌ  َوذِلَّةٌ  152/7 5437

ينَ  152/7 5438 رَتِ تاِلُقُه واإلت يان بِِه َكِذباً  امل ُف  ِء: اخ  رِتاُء الَّشَّ   اف 

يِّئَاِت  153/7 5439 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

 َرَجعوا َعن املَعايص  َتاُبوا   153/7 5440

 غفور: ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغفور هو الذي تكثر منه املغفرة  لََغُفورٌ  153/7 5441

ِحيمٌ  153/7 5442 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 َسَكَن َوَهَدأَ  َسَكَت  154/7 5443

 صحائف ُكتِبَت  فيها التوراة  األَل َواَح  154/7 5444

َختَِها 154/7 5445  أصلها املكتوب وسميت نسخة ألّنا منسوخة من اللوح املحفوظ ُنس 

 هداية ُهًدى  154/7 5446

َةٌ  154/7 5447 سانٌ  َوَرْح   وإح 

َهبُونَ  154/7 5448  ُي شون وُيافون َير 

تَارَ  155/7 5449  وَأَخَذ األَف َضل ان تَقى  َواخ 

ناه، وملكاننا الّذي َعيَّنّاهُ  ملِِّيَقاتِنَا  155/7 5450   لوقتنا الذي َحّدد 

ُمُ  155/7 5451   أهلكتهم  َأَخَذَت 

َفةُ  155/7 5452 ج  ل َزلَةُ  الرَّ  الزَّ

َت  ِشئ َت  155/7 5453  أَرد 

تَُهم  155/7 5454 َلك   َأَمتَُّهم َأه 

َفَهاء 155/7 5455 ٍل أو  ُنقصاِن  السُّ فوَن َعن  َجه   دينٍ عقل وَمن  َيتَََصَّ

 حِم نتك وابتالؤك فِت نَتَُك  155/7 5456

 عن طريق اهلداية والدين القيم   وتبعد تَصف ُتِضلُّ  155/7 5457

ِشد إىل اإليامن وتوفق إليه َوََت ِدي 155/7 5458  وُتر 

 األقرب ف مناِصتك والّدفاع عنكواملُتََويل ألمرك  َولِيُّنَا  155/7 5459

 العافني  ال َغافِِرينَ  155/7 5460
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 951إلى آية  615 يةآمن  األعرافسورة ( 170صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تُب   156/7 5461 ر   َواك   َوَقدِّ

نيا ِمن   َحَسنَةً  156/7 5462 احِلوَن ف الدُّ ن يا: ما َيط ُلبُُه الصَّ    النعم والرزق وغريهَحَسنَُة الدُّ

َنـا 156/7 5463  ُتبنا ورجعنا  ُهد 

ِزلُهُ   ُأِصيُب بِهِ  156/7 5464  ُأن 

َعبت  وأحاطت َوِسَعت   156/7 5465  استَو 

تَدوَن ويطيعونَ  َيتَّبُِعونَ  157/7 5466  َيق 

يَّ  157/7 5467  الذي ال يقرأ وال يكتب  األُمِّ

 َيلقوَنه  جَيُِدوَنهُ  157/7 5468

تُوباً  157/7 5469 ناً  َمك   مدوَّ

ُروِف  157/7 5470 عِ  بِامل َع  ِل أو  بِالِّشَّ  نُُه بِالَعق  ٍل ُيع َرُف ُحس   ُكلُّ فِع 

 ما ُين كُره الِّشع أو العقل  امل ُنَكرِ  157/7 5471

ُس  الطَّيِّبَاِت  157/7 5472 ُه النَّف  تَلِذُّ  احَلاللِ  منَما َتس 

بَآئَِث  157/7 5473    األفعال املنكرة واألشياء املستقذرة أو  احلرامما ال ُيوافُِق النَّفَس من  اخل َ

 ويرفع  َوَيَضعُ  157/7 5474

ُهم   157/7 5475 َ    عليهمالتكاليف الشاقة املفروضة اإلِص الثقل واملراد  إِِص 

الََل  157/7 5476 دائِدَ و الُقيودما يوضع ف العنق أو اليد من احلديد أو  َواألَغ   الشَّ

ُروهُ  157/7 5477 وه َوَعزَّ  وَعظَّموه ونََصوه، أو أعانوه  وَقوُّ

وهُ  157/7 5478    وأعانوه وأّيدوه   َوَنََصُ

 الُقرآن  النُّورَ  157/7 5479

لُِحونَ  157/7 5480  الفائزون  امل ُف 

 هَيَُب ويسلب احَلياةَ  َُي يِـي َوُيِميُت  158/7 5481

 أحكامه ورشائعه َوَكلاَِمتِهِ  158/7 5482

تَدوا به وأطيعوه  َواتَّبُِعوهُ  158/7 5483  واق 

تَُدونَ  158/7 5484  تؤمنون  ََت 

 يرشدون إىل اإليامن  هَي ُدونَ  159/7 5485

ِدلُونَ  159/7 5486 ِل فيام بينهم من ُخصوماٍت  َيع   َيكمون بالَعد 
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 361إلى آية  601 يةآمن  األعرافسورة ( 171صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَاُهمُ  160/7 5487  وفرقناهم  َوَقطَّع 

بَاطاً  160/7 5488 باط هم أوالد يعقوب أو  قبائَِل  َأس   أحفاده، واألَس 

 من الناس ِّتمعهم صفات ومصالح مشرتكة أو جيمعهم دين أو مكان أو زمانعات مجا ُأَُماً  160/7 5489

ُمهُ  160/7 5490 َقاُه َقو  تَس  يَا اس  ق   َطَلبوا ِمن ُه السُّ

ب  احَلَجر 160/7 5491 ِ هُ  اَض  ِدم   أِصب ُه واص 

ُب هباالَعصا: ما ُيتَوّكأ  بَِّعَصاكَ  160/7 5492 َ  عليها، أو ُيرض 

 َفانفَجرت   َفانبََجَست   160/7 5493

 ُين بُوع املاء  َعي ناً  160/7 5494

َرك َعلِمَ  160/7 5495  َعَرف وأد 

هَبُم   160/7 5496 َ ِّش  هِبِم   مَّ    مكاَن رُش 

نَا َعَلي ِهُم   160/7 5497 ل  ُه  َوَظلَّ َنا ظِلَّ  ُيظلُِّلكم َجَعل ناه وَمَدد 

 السحاَب  ال َغاَممَ  160/7 5498

  صمغ حلو املذاق تفرزه بعض األشجار  امل َنَّ  160/7 5499

ل َوى  160/7 5500 جاِجيّاِت ُُم تَلِئٌ  َوالسَّ بَِة الدَّ اَمَن ِمن ُرت  بُِه السُّ ٌر ُيش 
 طائِ

ُكنُوا   161/7 5501  واستقرواأقيُموا  اس 

َيةَ  161/7 5502  واملراد هنا بيت املقدس البل دة ال َقر 

 أي  نسألك يا ربنا أن حتط عنا ذنوبنا وأوزارنا وتغفر لنا ِحطَّةٌ  161/7 5503

داً  161/7 5504 ضِ  ُسجَّ ًعا أو أو  ُمنَحننيَ  ،واِضعنَي ِجباَهُهم  َعىل األر   ُركَّ

ِفر   161/7 5505  املغفرة : السرت والعفو  نَّغ 

ن   َخطِيئَاتُِكم   161/7 5506 د ةب املَقصودوالذَّ  ة املُتعمَّ

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  َسنَِزيُد  161/7 5507 ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  ِزياَدُة الَّشَّ 

ِسننِيَ  161/7 5508 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اجَلميلِ اآلتنَي باِلِفع 

َل  162/7 5509 َ  َفبَدَّ َف وَغريَّ  َفَحرَّ

زاً  162/7 5510 وُأ الَعذاِب  ِرج  ز: أس  ج   الرِّ

ياَدةِ  َيظ لُِمونَ  162/7 5511  جَيُوروَن وجُياِوزوَن احَلدَّ بِالنَّق ِص أو  بِالزِّ

م   163/7 5512 أَهل ُ تَعلِمهم، وفيها معنى التوبيخ وَاس   اس 

َيةِ  163/7 5513  البل دة  ال َقر 

رِ  163/7 5514 ة البَح   قريبًة ِمن شاطِئِه َحاَِضَ

ُدوَن  163/7 5515 ون وجُياِوزوَن ما ُأِمروا ب َيع   ه يتَعدَّ

   َِّتيُؤُهم   َتأ تِيِهم   163/7 5516

 احُلوت هو السمكة، صغرية كانت أو كبرية  ِحيتَاُّنُم   163/7 5517

عاً  163/7 5518  دانِيًة ظاِهَرةً  رُشَّ

بِتُونَ  163/7 5519 بِت ف غري يوم  ال َيس   السَّ

تَِِبُهم َنب ُلوُهم 163/7 5520  َنخ 
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 701إلى آية  461 يةآمن  األعرافسورة ( 172صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وَتزُجرونَ َتن هوَن و تنصحون َتِعظُونَ  164/7 5521

ُكُهم   164/7 5522
لِ  ُمعاقِبهم باإلهالك ُمه 

هُبُم   164/7 5523 ٌل هبم ُمَعذِّ  معاقِبهم وَمنكِّ

ِذَرًة   164/7 5524 َذَر فيهم    َمع   لِنُع 

 تَرُكوا وغفلوا  َنُسوا   165/7 5525

ُروا   165/7 5526 ِر  ُذكِّ تُِحثّوا َعىل التَذكُّ ِر واالتِّعاظِ اس   والتََّدبُّ

 أنقذنا  َأنَجي نَا  165/7 5527

وءِ  165/7 5528 َن َعِن السُّ  يأمرون بعدم فعله   َين َهو 

 قوي وشديد  َبئِيسٍ  165/7 5529

ا   166/7 5530 وا  َعتَو  ُ َرُضوا وَِّتِبَّ وا و َأع   تكِبَّ

 أذِالَّء ُمبَعديَن صاِغريَن  َخاِسئنِيَ  166/7 5531

َلَم أو أَمرَ  َتأَذَّنَ  167/7 5532  أع 

ِسَلنَّ  لَيَب َعثَنَّ  167/7 5533  لَرُي 

ةِ  َيُسوُمُهم   167/7 5534  ُيذيُقهم  وُيَكلُِّفُهم مع املََشقَّ

تَِمرُّ  سوُء الَعذاِب  167/7 5535 ديُد أو  املُس   الَعذاُب الشَّ

نَاُهم   168/7 5536  أو مزقناهم  وفرقناهم  َوَقطَّع 

 مجاعاٍت  ُأَُماً  168/7 5537

ونَ  168/7 5538 احِلُ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

 أقل من ذلك  ُدوَن ذلك  168/7 5539

َناُهم   168/7 5540 َناُهم   َوَبَلو  تََِب   َواخ 

َسنَاِت  168/7 5541 َعة ف الرزق الرخاء ف  بِاحل َ  العيش والسَّ

يِّئَاِت  168/7 5542 ة ف الَعي ِش واملَصائِِب  َوالسَّ دَّ  الشِّ

ِجُعونَ  168/7 5543  يعودون ويتوبون  َير 

ِدِهم   169/7 5544  جاء بعدهم  َفَخَلَف ِمن  َبع 

ُ صالٍِح  َخل ٌف  169/7 5545 دِيُء ِمن النَّاِس وِمَن  جيٌل َغري   الكالمِ واخَلل ف: الرَّ

 أَخُذوا التَّوراَة ِمن أسالفِهم  َوِرُثوا  ال كِتَاَب  169/7 5546

نى  169/7 5547 ن يا َعَرَض هذا األد  شوةِ وَغرِيها  كاملاَل احَلراَم  أو َمتاع الدُّ  الرِّ

يثَاُق ال كِتَاِب  169/7 5548 ٌد أو َعقٌد  مِّ ُد ُمؤكَّ  حُمَكم ف التَّوراةِ وَعه 

 وَعلِموا وَفِهموا ما فيهِ ا  َقرأو َوَدَرُسوا  َما فيهِ  169/7 5549

ِقُلونَ  169/7 5550 رونَ  َأَفالَ َتع   أَفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

ُكونَ  170/7 5551  َيتََمّسُكوَن وَُيافظون ُيَمسَّ

اَلةَ  170/7 5552 الةِ  َوَأَقاُموا الصَّ  َأّدوها كاِملًة  و  وحاَفظُوا عىل الصَّ

 ال ُّن ِمُل وال ُنن ِقُص  ال ُنِضيعُ  170/7 5553

َر   170/7 5554  وثواب  جزاء  َأج 

لِِحنيَ  170/7 5555 ِسننَي الذين ُيصلِحوَن أنُفَسهم وُيصلِحوَن َغرَيهم امل ُص   املُح 
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 871إلى آية  711 يةآمن  األعرافسورة ( 173صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَا  171/7 5556  رفعنا َنتَق 

 الظُّلَّة: َما غطَّى وسرَتَ أو سحابة تظل و ِمظَلَّةٌ  ُظلَّةٌ  171/7 5557

 َوأَيَقنُوا َوَظنُّوا   171/7 5558

 ساقط عليهم هِبِم   َواقِعٌ  171/7 5559

ةٍ  171/7 5560   بِجدٍّ وعزيمٍة صادَِقةٍ  بُِقوَّ

ُكُروا  ما فيهِ  171/7 5561 رِضوُه وَتَدبَّروهُ  َواذ  تَح   اس 

الهِبِم  من  ِمن ُظُهوِرِهم   172/7 5562  أص 

تَُهم   172/7 5563 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

َهَدُهم   172/7 5564 َرهم  َوَأش   جعلهم يشهدون  وقرَّ

 لِئَالَّ تقولوا  َتُقولُوا َأن   172/7 5565

لُِكنَا 173/7 5566  وتعذبنا وتؤاخذنا تعاقبنا  َأَفتُه 

ا بالباطِِل، وُهم املُِِّشكونَ  امل ُب طُِلونَ  173/7 5567  الذين أَتو 

ُل  174/7 5568 ُح  ُنَفصِّ  ُنبنَيِّ ونوضِّ

الئِل والِعَِب  اآلَياِت  174/7 5569    والَعالَماتاملُع ِجَزات والدَّ

ِجُعونَ  174/7 5570  َيعودونَ  َير 

رأ   َوات ُل  175/7 5571  َواق 

: َخَِبٌ له َشأٌن وفائدٌة  َنبَأَ  175/7 5572
 النَّبأُ

   خرج منها وفارقها َفانَسَلَخ ِمن َها 175/7 5573

بََعُه  175/7 5574 َقُه وأدركه  َفأَت   حَلِ

الِّنَي أو اهلالِكنيَ  ال َغاِوينَ  175/7 5575  الضَّ

نَاهُ  176/7 5576 َرهُ  لََرَفع   لرفعنا َقد 

ضِ  176/7 5577 َلَد إىَل األر  نيا َأخ   اطمأنَّ إليها، ولِزمها، أو رَكن إىل الدُّ

 طلب ملّذات الدنيا وشهواَتا َواتَّبََع َهَواهُ  176/7 5578

ه تشُدد  حَت ِمل عليه  176/7 5579 ه، أو َتطُرد   عليه وَتزُجر 

ساَنُه من حرٍّ أو عطَشٍ  َيل َهث   176/7 5580
 ُُي ِرج لِ

هُ  176/7 5581 ك  ُ لِّيه َترت   تبقيه وُُتَ

د   َفاق ُصِص ال َقَصَص  176/7 5582 ُ تُه من أخبارِ  واروي فارس   ما قَصص 

ُرونَ  176/7 5583 م   َيتََفكَّ ِمُلوَن ُعُقوهَلُ  ويتدبرونُيع 

 وبئس َقبَُح  َساءَ  177/7 5584

ُبوا  177/7 5585  َأنَكُروا   َكذَّ

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  177/7 5586  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

ِس: اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب  ظ لُِمونَ ي 177/7 5587 ُم النَّف   ُظل 

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي دِ  178/7 5588  ُير 

تَِدي 178/7 5589  املستجيب للهداية امل ُه 

لِل   178/7 5590 ق ه لطاَعتِهُيذله و ُيض    ال ُيوفِّ

ونَ  178/7 5591 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ
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 781إلى آية  971 يةآمن  األعرافسورة ( 174صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِ ِمثالٍ و َخَلقنَا َذَرأ َنا  179/7 5592 نا َعىل َغري  َجد   أو 

َهنَّمَ  179/7 5593 ب هِبا ِف اآلِخَرةِ  جِلَ  َجهنَُّم: الناُر التي ُيَعذَّ

َقُهونَ  179/7 5594 َهُموَن وال يفكرون  ال َيف   ال َيف 

وَن هبا 179/7 5595  ال ينظرون هبا إىل آيات الل وأدلته املراد ال ُيب َِصُ

َمُعوَن هبا 179/7 5596  ال يسمعون هبا آيات كتاب الل فيتفكروا فيها  املراد  ال َيس 

 األن َعاُم: اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َكاألَن َعامِ  179/7 5597

 أكثر تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلق أسوأ و َأَضلُّ  179/7 5598

 الّساهون ال َغافُِلونَ  179/7 5599

نَى  180/7 5600 اَمُء احُلس  ِن، الدالَُّة َعىل الَعظََمِة واجَلاللِ   األَس  َغُة احُلس 
امُء البالِ امُء اللِ، وهي األس   أس 

ُعوهُ  180/7 5601 وه واسألوه َفاد  ُعوه: سمُّ  اد 

 واتركوا  َوَذُروا   180/7 5602

 يميلون فيها عن احلق  ُيل ِحُدونَ  180/7 5603

نَا 181/7 5604 نا َوُِمَّن  َخَلق  َنا  و وِمَن الذين َخَلق  َجد   أو 

ةٌ  181/7 5605  واملراد به هنا األمة املحمدية مَجاَعٌة ِمن النَّاِس  ُأمَّ

ِدلُونَ  181/7 5606 ِل فيام بينهم من ُخصوماٍت  َيع   َيكمون به بالَعد 

ِرُجُهم 182/7 5607 تَد    سنأُخُذهم قلياًل قلياًل، درجًة فدرجًة، وال ُنباِغتُهم َسنَس 

َلُمونَ  182/7 5608 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

م   183/7 5609 ِّل هَلُ ِهلُهم    َوُأم  ُرهم و وأم   أؤخِّ

ذي   َكي ِدي 183/7 5610 ِري أو أخ   َمك 

 القوةَشديُد  َمتنِيٌ  183/7 5611

ُروا  184/7 5612 ِمُلوا عُقولكم  َأَوََل  َيتََفكَّ  َأَوََل  ُيع 

ٌد َصىّل اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  بَِصاِحبِِهم  184/7 5613 ِه، واملُراُد هنا النَّبِيُّ حُمَمَّ ِ َغري 
ة لِ َ  الّصاِحُب: املُالِزُم الِعِّش 

 أي: ُجنوٍن،  ِجنَّةٍ  184/7 5614

ر من عذاب الل َنِذيرٌ  184/7 5615 ف حُمَذِّ    رسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

بنِيٌ  184/7 5616  واِضٌح  مُّ

ُلوا  َأَوََل  َينظُُروا   185/7 5617 ُروا ويتأمَّ  َأَوََل  يفكِّ

 وهو َمتَصٌّ بُملِك اللِ تعاىلالعظيم  ل ِك املُ  َمَلُكوِت  185/7 5618

َجَد َعىل  َخَلَق  185/7 5619 ِ ِمثاٍل سابٍِق أو   َغري 

َب  185/7 5620 رَتَ    َدَنا  اق 

 ساعة موَتم  َأَجُلُهم   185/7 5621

ُث بِهِ  َحِديٍث  185/7 5622  َكالٍم ُيتََحدَّ

ِمنُونَ  185/7 5623  يصّدقون ويذعنون  ُيؤ 

لِلِ  186/7 5624 ُفُه َعن َطريِق اهِلداَيةِ  ُيض  ِ  َيَص 

 َفالَ مرشد إىل اهُلَدى  َفالَ َهادِيَ  186/7 5625

 ويرتكهم  َوَيَذُرُهم   186/7 5626

يَاِّنِم   186/7 5627 ِرِهم   ُطغ  هم  ُكف  ِ   الطُّغياِن: جماوزُة احلدِّ ، و وتكِبُّ

وَن، وَيتََخبَّطُون  َيع َمُهونَ  186/7 5628  َيتََحريَّ

اَعةِ  187/7 5629 م الِقياَمةِ  السَّ  َيو 

َساَها 187/7 5630 اَن ُمر  ُت ُوقوِعها َأيَّ هاأو   َمتى َوق   متى إثباَتا وُمستَقرُّ

 د قيام الساعة العلم بموع ِعل ُمَها  187/7 5631

لِّيَها  187/7 5632     ال ُيظ ِهُرها  الَ جُيَ

تَِها  187/7 5633  لوقت قيامها  لَِوق 

 أو كِبت وشقت عىل أهلها  َعظَُمت  َوَجلَّت   َثُقَلت   187/7 5634

   ال َِّتيُؤُكم   الَ َتأ تِيُكم   187/7 5635

تَةً  187/7 5636 أةً  َبغ   َفج 

    مبالغ ف َطَلِب ِعل ِمهاوُملِحٌّ  َحِفيٌّ عنها  187/7 5637
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 951إلى آية  881 يةآمن  األعرافسورة ( 175صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لُِك  188/7 5638  ال أستطيع ال َأم 

عاً  188/7 5639  َجلباً للمنَفعة أو الفائدة  َنف 

اً  188/7 5640 ءًا للرضر أو دفعاً للِّّش  َوال ََضّ  وال َدر 

راَكُه  ال َغي َب  188/7 5641 تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس  ِهم  َما َخِفَي واس   بَِحواسِّ

نِيَ  188/7 5642  أَصاَبني َمسَّ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم 189/7 5643 َجَدُكم َعىل َغري   أو 

ٍس َواِحَدةٍ  189/7 5644 المُ املراد  ِمن  َنف   من آَدَم، عليه السَّ

َجَها 189/7 5645 اء و  َقرينَها َزو   املراد حوَّ

ُكَن إليها  189/7 5646  ليأِويَ أو  ويستَِقرُّ يطمئن  لِيَس 

اَها 189/7 5647 ها َتَغشَّ  جاَمَعها ،  بارَشَ

 َحبَِلت َْحََلت   189/7 5648

 حمموال خفيفا، ، واملراد أّول احلمل ال ِّتُِد املرأُة له أملًَا َْح الً َخِفيًفا 189/7 5649

ت به ف 189/7 5650 ت به  َمرَّ  قامت به وقعدت وأمتت احلملواستَمرَّ

  استبان َْح ُلهاوصارت ذات ثِقٍل  َأث َقَلت 189/7 5651

 َسِويَّ اخِللقِة  َبَِّشًا َسِوّياً صاحِلاً  َصاحِلاً  189/7 5652

ا  190/7 5653 طامُها آَتامُهَ  أو رزقهام َأع 

ه وتعاَظمَ  َفتََعاىَل  190/7 5654  فتنزَّ

ُكونَ  190/7 5655 ِ ُه  ُيِّش  َ  رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ جَي َعُلوَن َغري 

ُكونَ  191/7 5656 ِ ُه رَشيكاً أيعبدون وجيعلون  َأُيِّش  َ  َغري 

ُلُق َشي ئًا  191/7 5657  ال يقِدُر عىل خل ِق ََشءٍ  اَل َُي 

تَطِيُعونَ  َوالَ  192/7 5658  ال َيق ِدرونَ و َيس 

اً  192/7 5659 ناً وتأييداً  َنَص   َعو 

 َوال ذواَتم  َأنُفَسُهم  َوالَ  192/7 5660

ُعوهم 193/7 5661 ثّوهم   وإن َتد   وإن حَتُ

 ال يقتدوا بكم  الَ َيتَّبُِعوُكم   193/7 5662

 ساكِتونَ  َصاِمتُونَ  193/7 5663

ُعونَ  194/7 5664 بُدونَ  َتد   َتع 

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 194/7 5665  َمَعُه أو  َغري 

ثَالُُكم   194/7 5666 باَهُكم   ِعبَاٌد َأم   َملوقاٌت أش 

ُعوُهم   194/7 5667  اعبدوهم، أو اسألوهم، أو نادوهم  َفاد 

تَِجيبُوا  لَُكم   194/7 5668  َفل يَُحقِّقوا َمطالِبَُكم   َفل يَس 

ةٍ  َيأ ُخُذوَن بُِعن ٍف  َيب طُِشونَ  195/7 5669  وَغَلبٍة وقوَّ

ُعوا   195/7 5670 تَغيثوا  اد  تَعينوا واس   اس 

َكاءُكم   195/7 5671 كاَء  رُشَ تُكم  الذين َجَعل تُموُهم  للِ رُشَ  آهِلَ

تَطَعتم  كِيُدونِ  195/7 5672  احتالوا لإلَضار يب إن اس 

رونِ  َفالَ مُت ِهُلويِن أو َفالَ ُتنظُِرونِ  195/7 5673  ُتؤخِّ
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 206إلى آية  961 يةآمن  األعرافسورة ( 176صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ناِصي ومتويل أمري َولِيِّـيَ  196/7 5674

َل ال كِتَاَب  196/7 5675 آن أنَزَل  َنزَّ  الُقر 

هُ  من دونِهِ  197/7 5676 َ  َغري 

ونَ  197/7 5677  ينِقذون َين َُصُ

ُعوُهم   198/7 5678 ثّوهم  َتد   حَتُ

َمعواال  198/7 5679 تَجيبوا َيس   ال َيس 

 وتب َِصهم بالَعني   َوَتَراُهم   198/7 5680

ونَ  198/7 5681  ال يستطيعون اإلبصار  اَل ُيب َِصُ

وَ  199/7 5682  امليسوَر ِمن أخالِق النَّاسِ  ال َعف 

ِف  199/7 5683  املَع ُروف ِمن اإلحسانِ  بِال ُعر 

ِرض   199/7 5684  ابتعد وتنحى  َوَأع 

اِهلنِيَ  199/7 5685 َفهاء  اجل َ شنَي السُّ
 الطائِ

ِّ  يصيبنّك َينَزَغنََّك  200/7 5686 كنَّك بِالِّشَّ  أو َُيَرِّ

غٌ  200/7 5687 َوَسة َنز   أو إفساد  َوس 

تَِعذ   200/7 5688 تِصم  واستِجر   َفاس   َفاجَلأ  َوحَتَصن  واع 

ُهم   201/7 5689    أصاهَبم، أو أَلَّ هِبم  َمسَّ

َوَسةٌ  عاِرٌض أو َطائٌِف  201/7 5690  َوس 

ُروا   201/7 5691 رَضوا وَتَدبَّروا واتََّعظوا َتَذكَّ تَح   اس 

َواُّنُم   202/7 5692  اإلنساملراد إخوان الشياطني من  َوإِخ 

وَّنُم   202/7 5693 تمرار  يعاِوُنوَّنم َيُمدُّ  باس 

الل ال َغيِّ  202/7 5694  الباطِِل  و الضَّ

ونَ  202/7 5695  ال َيسأَمونَ أو  ال َيُكّفون ال ُيق َِصُ

ةٍ وَعالَمةٍ  بِآَيةٍ  203/7 5696 َ  وَدليٍل وِعِب 
ِجَزةٍ  بُِمع 

تَبَي تََها  203/7 5697 ََتا اج  رَت  طََفي تَها واخ  ِسكأو  اص  ل تَها ِمن َنف   تقوَّ

 أنتَِهُج وألَزمُ  َأتَّبِعُ  203/7 5698

 ُحَجٌج ظاِهرٌة َبيِّنة  َبَصآئُِر  203/7 5699

 ُتِّلَ  ُقِرئَ  204/7 5700

تَِمُعوا   204/7 5701 ُغوا َفاس   اص 

ِك الَكالمِ  َوَأنِصتُوا   204/7 5702 كوُت لالستامِع، مع تر    اإلنصاُت: السُّ

َْحُونَ  204/7 5703  َتفوزوَن وَتن جونَ  ُتر 

عاً  205/7 5704  َتَذلُّالً وُخُضوعاً  َترَضُّ

ف َوِخيَفةً  205/7 5705 عِر والَفَزعِ و اخليفة: اخَلو   الذُّ

رِ  205/7 5706 ه  ِت أو  أقل من اجلهر َوُدوَن اجل َ و  ُع الصَّ  َرف 

 ف الصباح أي  ف أّول النهار بِال ُغُدوِّ  205/7 5707

 العَّش أي  آخر النّهار َواآلَصالِ  205/7 5708

 الّساهني ال َغافِلنِيَ  205/7 5709

ونَ  206/7 5710 ِِبُ تَك  فَّعونَ  ال َيس   ال َيرَتَ

 ِعبَادة الل: اخلضوع والطاعة له  ِعبَاَدتِهِ  206/7 5711

ُهوَنه   َوُيَسبُِّحوَنهُ  206/7 5712 سونه وُينَزِّ  ُيَقدِّ

ُجُدونَ  206/7 5713 ِض  َيس    ُخضوعاً لَِعظََمِة اللِ َيَضعوَن ِجباَهُهم  َعىل األر 
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 8إلى آية  1  يةآمن  األنفالسورة ( 177صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ل، والغنائم األَنَفالِ  1/8 5714 ياَدة اهلبة أو النَّف   الزِّ

 أّن أمر الغنائم مفّوٌض إىل الل والّرسول املراد لل والّرسول  1/8 5715

تِناِب نواهيهِ  َفاتَُّقوا  اللَّ 1/8 5716 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

لُِحوا  َذاَت بِي نُِكم   1/8 5717 قاَق والتَّناُفَر ِمن  َبي نُِكم   َأص   أزيُلوا الشِّ

 باتباع كتابه  للاستجيبوا  َوَأطِيُعوا اللَّ  1/8 5718

 َفِزَعت  وخافت  َوِجَلت   2/8 5719

 ُقِرَئت   ُتلِيَت   2/8 5720

ُم   2/8 5721 ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  َزاَدَت  ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  ِزياَدُة الَّشَّ 

 تصديقا وإذعانا  إِياَمناً  2/8 5722

ُلونَ  2/8 5723 رهم  َيتََوكَّ ُضون أم  تَِمدون وُيَفوِّ  يع 

الةَ  3/8 5724  ُيَؤّدوَّنا كاِملًة ف أوَقاََتا    ُيِقيُموَن الصَّ

نَاُهم   3/8 5725 لِ  َرَزق  ِ والَفض  طَي ناُهم  ِمن اخَلري   أع 

َوهُ  ُينِفُقونَ  3/8 5726  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

قاً وواقِعاً  َحّقاً  4/8 5727  ِصد 

 َمناِزَل أو مراتب   َدَرَجاٌت  4/8 5728

ِفَرةٌ  4/8 5729 وٌ  َوَمغ  ٌ وَعف   َوِسرت 

ٌق  4/8 5730  َعطاٌء من اللِ َوِرز 

 طيٌّب موفورٌ  َكِريمٌ  4/8 5731

َرَجَك  5/8 5732  َأب َعَدكَ  َأخ 

 ملَُب ِغضون  لََكاِرُهونَ  5/8 5733

 ُيناقِشوَنَك وُُياِصموَنَك و ُيناِزعوَنك جُيَادِلُوَنَك  6/8 5734

5735 6/8  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبنَيَّ

ِت  6/8 5736 َرُهوَن الِقتاَل  ُيساُقوَن إىل املَو   املراد أّّنم َيك 

 ُيبَِصون َينظُُرونَ  6/8 5737

 يبِّشكم َيِعُدُكمُ  7/8 5738

َدى  7/8 5739 ِ إح  داِء واالن تِصاُر َعَلي ِهم  املراد  الطائَِفتنَي  ِمُلُه ِمن أرزاٍق، أو النَّفرُي، َوُهَو قِتاُل األع   العرُي َوَما حَت 

 وحتبّون وتتمنّون  َوَتَودُّونَ  7/8 5740

َكة 7/8 5741 و  ر بالعري دون القتال  املراد  َغري  َذاِت الشَّ َكة والظَّف  و   الّسالح والقّوة   صاحبةَذاِت الشَّ

 َوَيرَغُب  َوُيِريدُ  7/8 5742

   هيظهر ُيثبِتُه وُيعلِيه َُيِقَّ احَلقَّ  7/8 5743

  أحكامه ورشائعه بَِكلاَِمتِهِ  7/8 5744

 ويستأصل وهُي لِك َوَيق طَعَ  7/8 5745

  آخرهم وذلك كناية عن استئصاهلم مجيعاً   َدابِِر ال َكافِِرينَ  7/8 5746

 يذهب الِّشك وأهله  ُيب طَِل ال بَاطَِل  8/8 5747

ِرُمونَ  8/8 5748  َأب َغَض الكافِروَن املُعانِدونَ  َكِرَه امل ُج 
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 61إلى آية  9  يةآمن  األنفالسورة ( 178صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَِغيثُونَ  9/8 5749 نَ  َتس   َتستجريوَن، وتدعون بالنََِّص و َتط ُلبوَن الَعو 

تََجاَب لَُكم   9/8 5750  دعاءكم  َل بِ قَ  َفاس 

ُكم  9/8 5751 دكم  ُُمِدُّ  ُمَزوِّ

دِفنِيَ  9/8 5752  ُمتَتابعني   ُمر 

هُ  َجَعَلهُ  10/8 5753 َ  َصريَّ

ى 10/8 5754 َ ِ  ُبِّش    بِشاَرًة بِالنََّص 

َض  َولِتَط َمئِنَّ  10/8 5755 ُكُن وَتر   َتس 

5756 10/8  ُ ن والتأييد والَغَلبَةُ  النََّص   الَعو 

يُكمُ  11/8 5757  ُيلِقي عليكم. والغشاوُة: الغطاُء والساترُ  ُيَغشِّ

 ، وهو ُفتوٌر َيعرتي اإلنساَن، وال يفِقُد مَعه عقَله  أول النوم النَُّعاَس  11/8 5758

 أمانا من اخلوف َأَمنَةً  11/8 5759

َركم به 11/8 5760  ِمن األحداِث واجَلنابات املراد تطهريا حسيا  ليُطهِّ

ِهَب  11/8 5761  َوُيزيَل  َوُيذ 

ز الشيطان  11/8 5762 ِز: االضطراُب   َوَساِوَسهُ   ِرج  ج   وأصُل الرِّ

بِطَ  11/8 5763 رَي 
 ويثبتيقوي ولِيُشدَّ  َولِ

َدامَ  11/8 5764 َدام: متكينها، واملراد طمأنينة الُقلوب َوُيثَبَِّت بِِه األَق   تثبيت األَق 

نوا َفثَبِّتُوا   12/8 5765  َفَمكِّ

ِذُف  َسأُل ِقي 12/8 5766  سأق 

َب ا 12/8 5767 ع  ف   لرَّ  الَفَزع واخَلو 

ُبوا   12/8 5768 ِ  أِصيبوا واقطعوا َفاَض 

نَاِق  12/8 5769 قاِب  األَع   الرِّ

بَع أو طرف أو مف صل َبنَانٍ  12/8 5770  إص 

وا   13/8 5771  خالَُفوا، أو عاُدوا  َشآقُّ

 العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء ال ِعَقاِب  13/8 5772

نيا املراد  َفُذوُقوهُ  14/8 5773 اًل ف الدُّ ساُس الَعامُّ  و فذوقوه ُمعجَّ ُق: اإلح  و   الذَّ

 قاَبل تُم لَِقيتُمُ  15/8 5774

ًفا  15/8 5775 نوُّ قلياًل قلياًل  َزح  حُف تقاُرُب الَقوِم إىل الَقوِم ف احَلرِب، أو الدُّ  متقارًبا بعُضكم إىل بعٍض، والزَّ

َبار 15/8 5776 وا َفالَ ُتَولُّوُهُم األد   ال ُتع طُوهم ُظهوَرُكم، واملراد ال َتِفرُّ

ُبُر: مؤخرة كل َشء وظهره  ُدُبَرهُ  16/8 5777  الدُّ

فاً لِِّقتَالٍ  16/8 5778 ِضٍع آَخَر ُيقاتِل فيه ُمتََحرِّ ِضِعِه ُمن حازًا إىل َمو  الً عن َمو 
 مائِ

 ُمنضامًّ إىل مجاعةٍ  ُمتََحيِّزًا إىل فئة  16/8 5779

   َرَجعَ  َباء 16/8 5780

ط والعَقاب بَِغَضٍب  16/8 5781  الَغَضب: الُسخ 

 ومكانهمستقره  أو منزله    َوَمأ َواهُ  16/8 5782

جوعُ  امل َِصريُ  16/8 5783 ِجُع أو  الرُّ  املَر 
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 25إلى آية  17  يةآمن  األنفالسورة ( 179صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   أصبت اهلدفحذفت أو ألقيت واملراد ما ما و َوَما َرَمي َت  17/8 5784

 الرمية عندما ألقيت  إِذ  َرَمي َت  17/8 5785

تَِِبَ أو  وليُن ِعمَ  َولِيُب ِّلَ  17/8 5786  َولِيَخ 

ِعٌف وُمب طِل ُموِهنُ  18/8 5787  ُمض 

 ومكر احتيال َكي دِ  18/8 5788

 املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  ال َكافِِرينَ  18/8 5789

تُِحوا   19/8 5790 تَف   َتط ُلبُوا الفتحو َتستَنَِصوا َتس 

 أتاُكمُ  َجاءُكمُ  19/8 5791

 النََّص   ال َفت ُح  19/8 5792

 تستجيبوا للنهي َتنتَُهوا   19/8 5793

 قتال الإن تعودوا إىل احلرب و َوإِن َتُعوُدوا   19/8 5794

نِيَ  19/8 5795  لن تكفَي ولن تنفعَ  َولَن ُتغ 

َقة أو اجلامعة  فِئَتُُكم   19/8 5796  الِفئَة: الِفر 

 زاَدت   َكثَُرت   19/8 5797

ِمننِيَ  19/8 5798 ِق ُرُسلِِه  امل ُؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   الذين ُيِقرِّ

 استجيبوا له باتباع كتابه  َأطِيُعوا  الل  20/8 5799

ا َعن هُ  20/8 5800  وال ُتعِرضوا عنه، وال ترتكوا طاعته َواَل َتَولَّو 

َمُعونَ  20/8 5801 َمعوَن ما ُيتىل َعليكم ف الُقرآِن من احُلَجِج والَِباهنيَ املراد  َتس   َتس 

نَا  21/8 5802 نا َعن  َطريِق اال َسِمع  نا، أو  َعَرف  تاِمِع بِاألُُذنِ َعلِم   س 

َمُعونَ  21/8 5803 روَن فيهِ  ال َيس   ال َيتََدبَّروَن ما َسِمُعوا، وال ُيَفكِّ

 السوء والفسادالِّش :  رَشَّ  22/8 5804

َوابِّ  22/8 5805 َّش عىل األرض ِمن  َخل ق الل ويستعمل ف احليوانات أكثر  الدَّ  ُكلُّ ما َيم 

غوَن لِل َحقِّ  ،القدرة عىل سامع األصوات مليس لدهي نالذي الُصمُّ  22/8 5806  واملُراُد: الَّذيَن ال َيص 

مُ  22/8 5807  القدرة  عىل الكالم املراد الذين ال يعرتفون باحلق مالذي ليس لدهي ال بُك 

ِقُلونَ  22/8 5808 رونَ  ال َيع  م  وال ُيَفكِّ  ال ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ

َمَعُهم   23/8 5809 س  هُ املراد  ألَّ  َجَعلُهم َيسمعوَن َمواِعَظ الُقرآِن وِعَِبَ

َرُضوا وانَصفوا  لَتََولَّوا   23/8 5810  ألَع 

ِرُضونَ  23/8 5811 ع   صاّدون مُّ

تَِجيبُوا   24/8 5812    أجيبوا واقبلوا  اس 

 َحثَُّكم َدَعاُكم  24/8 5813

 ملَِا فيه صالٌح لكم، وحياٌة طيبٌة نافعةٌ  ملَِا َُي يِيُكم   24/8 5814

ءِ  ََيُوُل  24/8 5815 ُ الَّشَّ ِل: تغريُّ  ََيُجز، وأصُل احَلو 

تِبَار واب تاِلءحمنة و فِت نَةً  25/8 5816  اخ 

 ال َتن ِزلَنَّ  الَّ ُتِصيبَنَّ  25/8 5817

ةً  25/8 5818 صيصِ  َخآصَّ ِه التَّخ   عىل َوج 
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 33إلى آية  26  يةآمن  األنفالسورة ( 180صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َعُفونَ  26/8 5819 تَض  س   َقليلو الَعَددِ َمقهورونَ  مُّ

 يأخذونكم ف رسعة وقوة وتكرار، واملراد يقتلونكم ويسلبونكم  َيتََخطََّفُكمُ  26/8 5820

 'املدينة'َفجعل لكم مأوى تأوون إليه وهو  َفآَواُكم   26/8 5821

َدُكم  26/8 5822  وأعاَنكم وقّواكم وآزركم  َوَأيَّ

هِ  26/8 5823 ِ نه وتأييده بِنََص   بَعو 

لِ  َوَرَزَقُكم 26/8 5824 ِ والَفض  طاُكم  ِمن اخَلري      َوأع 

ُق احَلاللِ  الطَّيِّبَاِت  26/8 5825 ز  ُس أو  الرِّ ُه النَّف  تَلِذُّ  َما َتس 

ُكُرونَ  26/8 5826 َمتَُه، َوَتث نوَن َعَلي ِه هِبَا َتش  ُكروَن نِع   َتذ 

وُنوا   27/8 5827  وال تنقصوا ال ُُتِلُّوا  ال َُتُ

 من األعامل  ما اؤمُتِنتُم عليه َأَماَناتُِكم   27/8 5828

َلُمونَ  27/8 5829 ِرُكون  َتع  ِرفون وُتد   َتع 

َوالُُكم   28/8 5830  أو   َأم 
تََلُك ِمن  َمتاٍع أو  َعقاٍر أو  ُنقودٍ  غريه َما ُيم 

الَُدُكم   28/8 5831 الد  َوَأو   والبناتاألب ناء من األو 

تِبَار واب تاِلء فِت نَةٌ  28/8 5832  اخ 

رٌ  28/8 5833  َجزاٌء لِلَعَمِل وِعَوٌض َعن هُ  َأج 

 َكبرٌِي، َقِويٌّ ، َهائٌِل  َعظِيمٌ  28/8 5834

 تستمسكوا بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقوا   29/8 5835

َقاناً  29/8 5836 ُقوَن هِبَا َبنَي احلقِّ والباطلونور أو َمرجا ِهَدايًة  ُفر   ُتَفرِّ

ر   29/8 5837  ويتجاوز َيمُح وَيسرُت   َوُيَكفِّ

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاتُِكم   29/8 5838  الذُّ

ِفر   29/8 5839 رُت وَيع فو  َوَيغ   وَيس 

لِ  29/8 5840  زيادةِ اإلحسانِ  ال َفض 

ُكرُ  30/8 5841  وَيتالُيادع  َيم 

بُِسوكَ  لِيُث بِتُوكَ  30/8 5842  وَيسِجنوك  ليَح 

 ُيب ِعُدوكَ  ُُي ِرُجوكَ  30/8 5843

ُكُر الل  30/8 5844  تدبريه املُحَكم ف إبطال مكر املاكرين ورّد عاقبته السيئة عليهم باحلّق املراد  َوَيم 

َرأ ُتت ىَل  31/8 5845  ُتق 

نَا  31/8 5846 نا َسِمع  نا، أو  َعَرف   َعلِم 

لنيَ  31/8 5847  وأكاذيبهم  ُخرافاَُتُم  وأباطيُلُهم   أساطرُي األوَّ

طِر  َعَلي نَا 32/8 5848   نزل علينا أ َفأَم 

تِنَا  32/8 5849  ِجئ نا  ائ 

 بِِعقاٍب وَتن كيلٍ  بَِعَذاٍب  32/8 5850

 موجع َشديد اإليالمِ  َألِيمٍ  32/8 5851

  َأن َت ُمقيٌم بني أظُهِرهم و َوَأنَت فِيِهم   33/8 5852

ِفُرونَ  33/8 5853 تَغ   يطََلبُون املغفرة َيس 
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 40إلى آية  34  يةآمن  األنفالسورة ( 181صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

م  َأالَّ   34/8 5854  وأي َشء يمنع َوَما هَلُ

هَبُمُ  34/8 5855  ُيعاَقبهم  ُيَعذِّ

ونَ  34/8 5856   يمنعون ويعرتضون  َيُصدُّ

ِجد احَلرام  34/8 5857 بَة والبِناء الذي َُييُط هِبا املَس   الَكع 

لِيَاَءهُ  34/8 5858  أولياَء املسجِد احلراِم، وال أهَله  واوما كان َوَما َكاُنوا َأو 

 بالل ورسوله وأخلصوا له الدينالذين آمنوا  امل ُتَُّقونَ  34/8 5859

 ُدعاُؤُهم   َصالََُتُم   35/8 5860

بَة املِّّشفة بمكة املكّرمة ال بَي ِت  35/8 5861  الَكع 

 َصفرًيا باألفواه ُمَكاء 35/8 5862

ِدَيةً  35/8 5863 ِفيقاً  َوَتص   َوَتص 

 فأحسوا بأَل العذاب   َفُذوُقوا  ال َعَذاَب  35/8 5864

ُفُرونَ  35/8 5865  وِّتحدون  نتنكرو َتك 

َوهُ  ُينِفُقونَ  36/8 5866  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

وا   36/8 5867 رِتاُض واملَن عُ  لِيَُصدُّ : االع  دُّ  الصَّ

 دين الل سبيل الل 36/8 5868

ةً  36/8 5869 َ  ندامًة واغتامًما وَأَسفاً  َحرس 

َلبُونَ  36/8 5870  ُيقهُرون ُيغ 

ونَ  36/8 5871  ُيرَجعونَ  َُي َِّشُ

 ليفصل ويفرز  لِيَِميزَ  37/8 5872

بِيَث  37/8 5873  املنافق والكافر اخل َ

ِمنِ  الطَّيِِّب  37/8 5874  املُؤ 

ُكَمهُ  37/8 5875  فيَجَمَعه، وَيُضمَّ َبعَضه إىل بعضٍ  َفرَي 

ونَ  37/8 5876 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ

 يُكّفوا ويستجيبوا للنهي َينتَُهوا   38/8 5877

رَت وُيع فى  ُيَغَفر   38/8 5878  ُيس 

مَ  َسَلَف  38/8 5879  َوَسب ق    َمَض وَتَقدَّ

 يرجعوا َيُعوُدوا   38/8 5880

 َسبََقت  َوَسَلَفت   َمَضت   38/8 5881

  طريقة ُسنَّةُ  38/8 5882

لنِيِ  38/8 5883 ابَِقةِ  األَوَّ  األَُمِم السَّ

اك فِت نَةٌ  39/8 5884 َ  ضالل وإرِش 

ا   39/8 5885 ا واكفَّ  انتََهو   استجابوا للنهيو وَتنَاَهو 

ا   40/8 5886 َرُضوا َتَولَّو   َأع 

الَُكم   40/8 5887  رّبكم وناِصكم َمو 

ُد  النَِّصريُ  40/8 5888  املؤيِّ
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 45إلى آية  41  يةآمن  األنفالسورة ( 182صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تُم  41/8 5889 ُتم َغنِم   بِه من مال ف احلرب  وفزتم َظِفر 

 اخُلُمس: اجلزء الواحد من مخسة أجزاء متساوية  مُخَُسهُ  41/8 5890

َبى  41/8 5891 ِذي ال ُقر 
 قرابِة النبيِّ صىلَّ اللُ عليه وسلَّم واملراد هنا ذي القربى : صاحب القرابة  َولِ

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ َوال يَتَاَمى 41/8 5892

رُ  َوامل ََساكنِيِ  41/8 5893 م  الَفق   راء أسوأ حااًل من الفق م ما يكفي وه م وليس عنده  الذيَن أَذهلَُّ

بيلِ  41/8 5894 فيِه لِيَِصَل إىَل َمق َصِدهِ  َواب ِن السَّ  املُسافُِر الَِّذي ال ماَل لَُه َيك 

 العابد املطيع لنا واملراد حممد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  َعب ِدَنا  41/8 5895

َقان  41/8 5896     يوم موقعة بدر واملراد النَص يوم يوُم الُفر 

 َتَقاَبل  ال تََقى 41/8 5897

َعانِ  41/8 5898 م   املؤمنون واملِّشكون  ، اجَلامَعتان اجل َ

ن يَا 42/8 5899 َوةِ الدُّ  للمدينة الوادي األقرب جانب بِال ُعد 

َوى  42/8 5900  ال ُقص 
َوةِ  ألبعد اجانب الوادي  بِال ُعد 

ُب  42/8 5901 ك   الراكبون، واملراد بالركب عري أيب سفيان  َوالرَّ

َفَل  42/8 5902 ثََر ان ِخفاضاً   منكم َأس   من مكانكم أك 

     َوَعَد بعضكم بعًضا َتَواَعدتَّم   42/8 5903

تُم   42/8 5904 تََلف   لََذَهَب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُكم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  الَخ 

َمن الذي َيتَحقَّق فيه  امل ِيَعادِ  42/8 5905 ُعود أو مكاُنه الزَّ  املَو 

ر  لِّيَق يِضَ  42/8 5906  يريد وُيَقدِّ

راً  42/8 5907 اًم أو قضاءً  َأم   ُحك 

ُعوالً  42/8 5908  وثابتا  نافذاً  َمف 

لَِك  42/8 5909 ُفر وَيِضّل  لِّيَه   هَيلِك: َيبِيد، واملُراد َيك 

ٍة واِضَحةٍ  َبيِّنَةٍ  42/8 5910  ُحجَّ

لِمُ  َوََي يَى  42/8 5911  َوَيصرُي َحيّاً، واملُراُد هَيتَِدي وُيس 

َعُلَك َتراُهم  ف املَنامِ  ُيِريَكُهمُ  43/8 5912  جَي 

تُم   43/8 5913 تم وَجبُن تُم   لََّفِشل   لََضُعف 

تُم   43/8 5914  والختلفتم َولَتَنَاَزع 

رِ  43/8 5915  الشأن أو املسألة أو القضية األَم 

ى َسلَّمَ  43/8 5916  َنجَّ

ُدور 43/8 5917  اخلفايا التي ف الصدور  بَِذاِت الصُّ

 َتَقاَبلتم  ال تََقي تُم   44/8 5918

ُلُكم   44/8 5919  وجَي َعلكم َتب ُدون َقلِيلني  َوُيَقلِّ

َجعُ  44/8 5920  ُتَعادُ  ُتر 

ؤوُن  األُمورُ  44/8 5921  َوالَقَضاَيا املَسائُِل والشُّ

َقة أو مجاعة  قاَبل تُم لَِقيتُم فِئَةً  45/8 5922 ٍه  فِر  ًها لَوج   وج 

بُتُوا   45/8 5923  فاستقروا وال تضطربوا أو تفروا  َفاث 
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 52إلى آية  46  يةآمن  األنفالسورة ( 183صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 والتزموا ف كل أحوالكم استجيبوا   َأطِيُعوا   و 46/8 5924

 َوالَ ُتتلفوا َوالَ َتنَاَزُعوا   46/8 5925

َشُلوا   46/8 5926 بُنوا َفتَف  ُعفوا وَِّت   َفتَض 

َهَب  46/8 5927 ع ِف ومُجودِ احلالِ   تتالشى وَتزوَل،  َوَتذ   وذلك كناية عن الضَّ

ُتكم  ِرَُيُكم   46/8 5928  وَغَلبَتُكم وَدولَتُكمُقوَّ

وا   46/8 5929 ِِبُ َزعوا َواص  لَّدوا وال َِّت   َوَِّتَ

فوا خاِرجاً  َخَرُجوا   47/8 5930  ان ََصَ

ًا، وَفخًرا وَبغيًا  َبطَراً  47/8 5931 ِب 
 كِ

م  بإظهار املرء لغري حالته َوِرَئاء النَّاسِ  47/8 5932  النَّاُس يفعَل شيئًا لِرَياه أو  خداعاً هَلُ

ونَ  47/8 5933 رِتاُض واملَن عُ  َوَيُصدُّ : االع  دُّ  الصَّ

 دين الل   سبيل الل 47/8 5934

يطٌ  47/8 5935 ءٌ  حُمِ ٍء ِعلاًم فال َيغيُب عن ِعل ِمِه ََش   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََش 

َن ومَجََّل  َزيَّنَ  48/8 5936  َحسَّ

 ال قاِهرَ  الَ َغالَِب  48/8 5937

رٌي لكم، ومانُعكم منهمأو  َحليٌف وَنصريٌ  َجارٌ  48/8 5938    جُمِ

 رأى بعضهم بعضاً و وَتالَقتتقابلت  َتَراءِت   48/8 5939

 الفرقتان أو اجلامعتان  ال ِفئَتَانِ  48/8 5940

 هارباً  وفرَّ  مدبرا رجع َنَكَص عىل َعِقبَي ه  48/8 5941

نُكم   َبِريءٌ  48/8 5942 ُأ نَِّقيُّ  مِّ  عنكم  ىلَّ أُتَ و  وأبتعد أتِبَّ

تَِقُد  َأَرى 48/8 5943  أعِرُف وأع 

روٍه  َأَخاُف  48/8 5944 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ  ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف 

 اليّسء اجلزاء اليّسء للعمل  ال ِعَقاِب  48/8 5945

 الكفر   وناإلسالم و يبطن ونمن ُيظهرأو   الَِّذيَن ُيظ ِهروَن ِخالَف َما ُيب طِنونَ  امل ُنَافُِقونَ  49/8 5946

َرٌض  49/8 5947   ارتياب وضعف ف اإليامن أو  َشكٌّ َونِفاٌق  مَّ

 خدع وأطمع َغرَّ  49/8 5948

ُض  َيتََوكَّل   49/8 5949 تَِمد وُيَفوِّ ره يع   أم 

ُبونَ  50/8 5950 ِ َفعوَن وَُي بُطونَ  َيرض   َيص 

َباَرُهم   50/8 5951  ظهورهم وأعقاهبم َوَأد 

ِريِق  50/8 5952 رِتاق بِالنّاِر واهَلالك  احل َ  االح 

َمت    51/8 5953    فعلت سابقا من معايص واقرتفت من آثام َقدَّ

ِديُكم   51/8 5954  أنفسكم َأي 

    بِظاَِلٍ للناس  بِظَالٍَّم لِّل َعبِيدِ  51/8 5955

 أو ُسنَّة  صنيع أومثل عادة  َكَدأ ِب  52/8 5956

 فأهلكهم  َفأََخَذُهمُ  52/8 5957

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء  َقِويٌّ  52/8 5958
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 61إلى آية  53  يةآمن  األنفالسورة ( 184صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اً  53/8 5959 الً  ُمَغريِّ  ُمبَدِّ

َلي ِهام نِّع َمةً  53/8 5960
  خري إما بتحقيق خري أو بإزالة رشٍّ أو بِكِ

 منحها  َأن َعَمَها  53/8 5961

نَ  54/8 5962 َعو  وانِهِ   آِل فِر   أت باِعِه وأع 

 بُِمع ِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بآَياِت  54/8 5963

نَاُهم  54/8 5964 َلك  نَي ناهم َفأَه   َفأف 

ُم ِمَن الِفع لِ  بُِذُنوهِبِم   54/8 5965     الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

نَا 54/8 5966 َرق  نا َغَرًقا  َوَأغ  َلك   وأه 

َومُهاجائِريَن  َظاملنِِيَ  54/8 5967 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 ُمتَجاِوزيَن لِ

َوابِّ  55/8 5968 ًا وسوءاً  رَشَّ الدَّ ِض رَشّ  أَشدَّ ما َدبَّ عىل األر 

ِمنُوا  َكَفُروا   55/8 5969  أنكروا وََل  ُيؤ 

د: االلتزام بميثاق،  و أخذَت عليهم الَعهَد  َعاَهدتَّ  56/8 5970  الَعه 

 يبطلون العمل   َينُقُضونَ  56/8 5971

ةٍ  56/8 5972  تاَرةٍ  َمرَّ

 َتظَفَرنَّ هِبِم و ِّتدّنم  َتث َقَفنَُّهم   57/8 5973

ِب  57/8 5974 ر   الِقتالِ  احل َ

د   57/8 5975 ق   َفَِّشِّ  نكل هبم واغلظ عقوبتهمأو َفرِّ

 وراءهم أو بعدهم  َخل َفُهم   57/8 5976

ُرونَ  57/8 5977 كَّ  َيتَِّعظوَن ويتََدبَّرونَ  َيذَّ

  غدرًا ونقضاً للعهود واملواثيق  ِخيَاَنةً  58/8 5978

 اطرح واترك ، واملراد إّناء العمل به َفانبِذ   58/8 5979

 املُراد أن  يكون الطرفان مستويني ف العلم بنقض املعاهدة َعىَل َسَواءٍ  58/8 5980

 املخّلني بام اؤمتنوا عليه واملراد هنا الغادرين الناقضني للعهود واملواثيق  اخَلائِننِيَ  58/8 5981

 َوالَ َيظُنَّنَّ  َوالَ ََي َسبَنَّ  59/8 5982

 فاتوا وأفلتوا  َسبَُقوا   59/8 5983

 ال ُُي ِرجونه عن قدرته وسلطانهالعجز ضد القدرة واملراد   ال ُيع ِجُزونَ  59/8 5984

وا   60/8 5985 زوا  َوَأِعدُّ  وَهيِّئوا وَجهِّ

تُم   60/8 5986 تَطَع  ن تُم  وَقِدرُتم   َما اس   َما مَتَكَّ

ةٍ  60/8 5987  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

 إعدادها لقتال العدو ِرَباط اخليل  60/8 5988

ِهبُونَ  60/8 5989  ُتيفون وُتفِزعون  ُتر 

 اجلن  أواليَهوُد  واملِّشكون أواملُنافِقوَن وآخرين غريهم واملراد  َوآَخِريَن ِمن ُدوِّنِم   60/8 5990

    َمالُوا  َجنَُحوا   61/8 5991

ل مِ  61/8 5992 لسَّ
ِك احُلروِب  لِ ، وَتر 

 والصلح  لِألماِن والنَّجاةِ

 واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوكَّل   61/8 5993



 

185 
 

 
 
 
 

 69إلى آية  62  يةآمن  األنفالسورة ( 185صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َيرَغبُوا   ُيِريُدوا   62/8 5994

 َيتالوا عليك  َُي َدُعوكَ  62/8 5995

بََك  62/8 5996  كافيَك وناِصك  َحس 

 قّواك وآزرك  َأيََّدكَ  62/8 5997

هِ  62/8 5998 ِ نه وتأييده بِنََص   بَعو 

َ ُقُلوهِبِم   63/8 5999  مجعها عىل املحبة َوَألََّف َبني 

 َبَذلت املال ونحوه َأنَفق َت  63/8 6000

ِرِه  َعِزيزٌ  63/8 6001 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ َلُب ألنَّ   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب األمُ ِصَفٌة  َحكِيمٌ  63/8 6002 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  ورِ للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

بََعَك  64/8 6003 تَدى بك وأطاَعَك  اتَّ  اق 

ضِ  65/8 6004 ، وُحثَّ  َحرِّ  رغبوُحضَّ

ابِروَن: هم الذين يتََجلَُّدوَن وال جَي َزعونَ  َصابُِرونَ  65/8 6005     الصَّ

لِبُوا   65/8 6006  ينتَصوا ويقهروا  َيغ 

َقُهونَ  65/8 6007 َهُمونَ  ال َيف   ال َيف 

َف اللُ َعن ُكم  66/8 6008  َرَفَع من أثقاِل التكاليِف عليكم   َخفَّ

 وَعِرَف وأدَركَ  َوَعلِمَ  66/8 6009

ةِ  َضع فاً  66/8 6010  الَضع ُف: نقيُض الُقوَّ

ِن اللِّ  66/8 6011  بمشيئته وأمره  بِإِذ 

 النَبِّي: من اصطفاه الل من عباده وأوحى إليه بِّشيعة من رشائعه لِنَبِيٍّ  67/8 6012

ى 67/8 6013 َ  ومعنى األرس: الشد باإلسار أي القيد حتى ال هيرب    َمأ ُسورون َأرس 

ُة واملُبالغةُ وقتل واإلثخان: تكثرُي الَّشِء اليبالغ ف  ُيث ِخنَ  67/8 6014 دَّ  فيه الشِّ

َغبُونَ  ُتِريُدونَ  67/8 6015  َتر 

ن يا  67/8 6016  الفديةمال   بأخذكمواملراد  ما ُيِصيُب اإلنساُن من متاعها  َعَرَض احَلياةِ الدُّ

ِت  اآلِخَرةَ  67/8 6017 َد املَو   َبع 
 دار احَلياةِ

 أو حكم  قضاء كِتَاٌب  68/8 6018

فوِظ وَسبََق َعَلي ِه القضاُء واملراد هنا تقدم  َسبََق  68/8 6019 ِح املَح  بَتَُه اللُ ِف اللَّو   والَقَدرُ أث 

ُكم   68/8 6020  ألَصاَبكم ملََسَّ

ُتم   68/8 6021 ُتم   َأَخذ    ُحز 

 ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب  68/8 6022

 َكبرٌِي، َقِويٌّ ، َهائٌِل  َعظِيمٌ  68/8 6023

تُم   69/8 6024 ُكم ف احلرب  َغنِم  ُتم بِه من مال َعُدوِّ  َظِفر 

عاً  َحالَالً  69/8 6025  ُمبَاحاً رَش 

ا لَِذيذاً  َطيِّباً  69/8 6026  احلواس ووأصل الطيب: ما تستلذه النفس  صاحِلً

ِفَرةُ  َغُفورٌ  69/8 6027 ثُُر ِمن ُه املَغ    ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  69/8 6028 ِمننَي ف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل،  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   والرَّ
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 75إلى آية  70  يةآمن  األنفالسورة ( 186صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِديُكم   70/8 6029 َزتكم   ف َأي   بَِحو 

ى 70/8 6030 َ  املأخوذين من األَعداء ف احلرب  األرَس 

اً  70/8 6031 ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   إيامنا صادقاً واملراد هنا إسالما و اخل َ

تُِكم   70/8 6032  يعطكم ُيؤ 

َّا ُأِخذَ  70/8 6033 ًا ُمِّ  من فداء ان تُِقَص  ِمن  ماأفضل وأحسن  َخري 

ِفر   70/8 6034 رُت وَيع فو  َوَيغ   وَيس 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ  َغُفورٌ  70/8 6035 ثُُر ِمن ُه املَغ   ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  70/8 6036 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

   َيرَغبُوا   ُيِريُدوا   71/8 6037

 الغدر بك  ِخيَاَنتََك  71/8 6038

 أَخلُّوا بام أؤمتنوا عليه من حقوق لل   َخاُنوا  اللَّ 71/8 6039

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيمٌ  71/8 6040 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة للِ  َحكِيمٌ  71/8 6041 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

  وتركوا أوطاّنم، واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة املنورة َوَهاَجُروا   72/8 6042

الِء ديِن اللِ َوَقاَتُلوا  ِف  َوَجاَهُدوا   72/8 6043  َسبيِل اللِ إِلع 

 ف دورهم املُهاجرينَ وأنزلوا  هيَّأ وا املأوى آَووا   72/8 6044

وا   72/8 6045 َنََصُ  وهم األنصار  وأعانوا وأّيدوا  وَّ

لِيَاء َبع ضٍ  72/8 6046   حلفاء وأنصار بعض َأو 

 ونَصَتملستم مكلفني بحاميتهم  ما لكم من واليتهم  72/8 6047

وُكم   72/8 6048 تَنََصُ  طلبوا منكم النَص  اس 

يثَاٌق  72/8 6049 دٌ  مِّ ٌد ُمَؤكَّ   َعه 

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصريٌ  72/8 6050  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

ِمنُوا أنكروا وََل   َكَفُروا   73/8 6051  ُيؤ 

َعُلوهُ  73/8 6052  تعملوه َتف 

 حمنة أو بالء  فِت نَةٌ  73/8 6053

 املراد ظهور الِّشك واملعايص كبري  َوَفَسادٌ  73/8 6054

ِق ُرُسلِِه   آَمنُوا   74/8 6055  ورسولهاللِ وأطاعوا أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

ِمنُوَن َحّقاً  74/8 6056 ِمنُوَن   امل ُؤ   يامناً صادِقاً ثابِتاً إامل ُؤ 

ِفَرةٌ  74/8 6057 غ  وٌ  مَّ ٌ وَعف   ِسرت 

ٌق  74/8 6058  َعطاٌء من اللِ َوِرز 

 طيٌّب موفورٌ  َكِريمٌ  74/8 6059

 أو املرياث  ف الواليةاملراد  فأولئك منكم 75/8 6060

َحامِ  75/8 6061 لُوا  األَر     األقاربأو ذوو القرابات  أو  َوُأو 

ىَل  75/8 6062  أحّق  َأو 

ِعهف  كِتَاَب اللِ ف  75/8 6063    ُحكِم اللَّ ورَش 
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 6إلى آية   1  يةآمن  التوبةسورة ( 187صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 للصلة وَقطٌع وتباعد   َخالٌص  َبَراءةٌ  1/9 6064

تُم هل  َعاَهدتُّم 1/9 6065  موواَثقتُموه مال تََزم 

كنِيَ  1/9 6066 ِ  الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  امل ُِّش 

 آِمننيَ  َفِسريوا واذَهبُوا َفِسيُحوا 2/9 6067

َلُموا   2/9 6068 ِرُفوا َواع   العلم: إدراك الَّشء بحقيقته و  واع 

ُ ُمع ِجِزي اللِّ  2/9 6069 لِتني من عقاب الل وال تفرون منه   َغري   غري هاربني وال ُمف 

    فاِضُح وُمهنيُ  َُم ِزي 2/9 6070

 املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  ال َكافِِرينَ  2/9 6071

 إعالمٌ و ونداء َوَأَذانٌ  3/9 6072

 َبنِي آَدمَ إىل مجيع  إىَِل النَّاسِ  3/9 6073

َم احَلجِّ  3/9 6074 َِب َيو   يوم عرفة  وقيل يوم النحر األَك 

تُم  َعن املَعايص  ُتب تُم   3/9 6075  َرَجع 

تم َتَولَّي تُم   3/9 6076 َرض   أع 

ِ الَِّذيَن َكَفُروا   3/9 6077 ٍء ، واستعمل هنا التبشري عىل سبيل التهكم َوَبِّشِّ ُهم  بَِخَِبٍ َِسِّ ِِب   أخ 

 بِِعقاٍب وَتن كيٍل موجع َشديد اإليالمِ  بَِعَذاٍب َألِيمٍ  3/9 6078

 املراد أّّنم َوّفوا بعهدهم كامالً  ََل  َينُقُصوُكم   4/9 6079

 وُيِعينوا  ََل  ُيعاِوُنوا  ََل  ُيظَاِهُروا   4/9 6080

ُّوا   4/9 6081 ِملوا َفأَمِت  َفأك 

َِتِم   4/9 6082  وقتِِهم ُمدَّ

بُّ  4/9 6083
ِه: ِرضاُه َعن ُهم  حَمَبَُّة الل  َُيِ

  لِِعبادِ

حاب التَّق وى  امل ُتَِّقنيَ  4/9 6084  َيمتَثِلوَن أواِمَره وجيتَنِبوَن َمعاِصيَهالذين أص 

 انَقَض وَمَض وخَرج  انسلخ 5/9 6085

ُرمُ  5/9 6086 ُهُر احل ُ م الل القتال فيه التي األشهر األَش   رجب وذو القعدة وذو احلجة و. وهي املحرم احرَّ

ُوُهم   5/9 6087   لقيتموهم  َوَجدمتُّ

 واقصدوهم   َوُخُذوُهم   5/9 6088

وُهم   5/9 6089 َُصُ     ضيّقوا عليهم وأحيطوهمواحبُِسوهم وامنَعوهم  َواح 

ُعُدوا  هلم  5/9 6090  تربصوا هبم َواق 

َصدٍ  5/9 6091 دِ َمكاٍن أو  َطريٍق وَمرَقٍب  َمر  ص  لرَّ
 لِ

الَةَ  5/9 6092  َأّدوها كاِملًة ف أوقاَِتا املَِّشوعةِ  َوَأَقاُموا  الصَّ

َكاةَ  5/9 6093 راُجها ملُِستَِحّقيها  َوآَتُوا  الزَّ كاةِ: إخ      إيتاُء الزَّ

م َفَخلُّوا  سبيلهم  5/9 6094 ضوا هَلُ  اترُكوهم، وال تتَعرَّ

تََجاَركَ  6/9 6095  سألك أن تؤمنه وحتفظه كام حتفظ اجلار واستأَمنَك  اس 

هُ  6/9 6096  فاعطه األمان وحافظ عليه َفأَِجر 

هُ  6/9 6097 لِغ  ِصل هُ  َأب     َأو 

  الذي يأَمُن فيه أو املكان املوِضعَ  َمأ َمنَهُ  6/9 6098
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 13إلى آية   7  يةآمن  التوبةسورة ( 188صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

كنِيَ  7/9 6099 ِ ٍك هَو الذي جَي َعُل إهَلاً آَخَر َمَع اللِ لِل ُمِّش  ِ  واملراد هنا الذين نقضوا عهودهم . املُِّش 

ٌد  7/9 6100 د: االلتزام بميثاق َعه   الَعه 

ِجد احَلرام  7/9 6101 بَة والبِناء الذي َُييُط هِبا املَس   الَكع 

تََقاُموا   7/9 6102  َسلكوا الطريق القويم واملراد أّنم التزموا بالعهد اس 

ِد َعن   امل ُتَِّقنيَ  7/9 6103 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   َمع ِصيَتِهِ أص 

 َيغلبُوُكم  يظفروا بكم و َيظ َهُروا َعليُكم  8/9 6104

ُقبُوا   8/9 6105  ََيَفظُوا وُيراُعوا  َير 

حِم واجِلوارِ  إاِلًّ  8/9 6106 ِد واحِلل ِف والَقراَبِة والرَّ َمٌة َكالَعه   ُكّل ما لَُه ُحر 

ةً  8/9 6107 مَّ
 الَعهُد واملِيثاُق، وما جيُِب أن َُيَفَظ وَُيمى ذِ

ُضوَنُكم 8/9 6108   جيعلونكم ترضون  ُير 

َواِهِهم   8/9 6109  األفواه: مَج ع ُفوه أي  َفم  بِأَف 

 َومَتتَنُِع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َوَتأ َبى 8/9 6110

 عاصون خارجون عن حدود الِّشع  َفاِسُقونَ  8/9 6111

ا   9/9 6112 و  رَتَ تَب َدلوا اش   واستعاضوا  اس 

 ِعَوضاً  َثَمناً  9/9 6113

وا   9/9 6114 تَنَعوا  َفَصدُّ َرضوا وام   َفأع 

 وطريقه الواضحسبيل الل : دين الل  َسبِيلِهِ  9/9 6115

 َقبَُح، َنقيُض َحُسنَ و بِئَس  َساء 9/9 6116

ُقبُونَ  10/9 6117  ال ُيراعون ال َير 

تَُدونَ  10/9 6118  الظاملون املتجاوزون للَحّد  امل ُع 

 َرَجعوا َعن املَعايص  َتاُبوا   11/9 6119

َواُنُكم   11/9 6120  االسالم ِّتمعهم بكم أخوة  َفإِخ 

ينِ  11/9 6121  دين االسالم الدِّ

ُل  11/9 6122 ُح  َوُنَفصِّ  وُنبنَيِّ ونوضِّ

الئِل والِعَِب والَعالَمات اآلَياِت  11/9 6123  املُع ِجَزات والدَّ

َلُمونَ  11/9 6124 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 

اَمَّنُم   نََّكثُوا   12/9 6125  املؤّكدة باأليامن نقضوا عهودهم  َأي 

 وانتقصوا  َوعاُبوا َوَطَعنُوا   12/9 6126

رِ  12/9 6127 َة ال ُكف  ارِ   َأئِمَّ تََدى هِبِم  ِمن الُكفَّ  َمن  ُيق 

 يُكّفون ويستجيبون للنّهي  َينتَُهونَ  12/9 6128

وا   12/9 6129  وعزموا  َومَهُّ

َراِج  13/9 6130  بِإِب َعادِ  بِإِخ 

 املراد: أّنم قاتلوكم أّوال  َوُهم َبَدُؤوُكم   13/9 6131

ىَل  َأَحقُّ  13/9 6132  َأو 

هُ  13/9 6133 َشو   َُتافوُه وَتتَّقوهُ  َُت 
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 20إلى آية  14  يةآمن  التوبةسورة ( 189صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُمُ  14/9 6134 هب  ل هبم ُيَعذِّ  ُيعاَقبهم وُينَكِّ

ِديُكم   14/9 6135  أو بسيوفكم ورماحكم  بجوارحكم بِأَي 

ِزِهم   14/9 6136 ُهم  وهُيِن ُهم   َوُُي  َضح  م و َوَيف   ُيِذهلَّ

ُكم   14/9 6137 ُكم   َوَينَُص  د   وُيِعن ُكم  وُيَؤيِّ

ِف ُصُدوَر  و 14/9 6138 ِهب عنيداوهيا و َيش   الَغي ظَ  هاُيذ 

ِهب   15/9 6139  َوُيِزل   َوُيذ 

 وكرب وغم َغَضَب  َغي ظَ  15/9 6140

ِفُر  ة توباليقبل الل و َوَيتُوُب اللَُّ  15/9 6141  وَيغ 

 ُيريُد  َيَشاءُ  15/9 6142

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال  َعلِيمٌ  15/9 6143
ائِ لوقاتِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ ِرُكَها ِعل ُم املَخ   ُيد 

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيمٌ  15/9 6144 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ   األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

 َظنَن تُم   َحِسب تُم   16/9 6145

ُكوا   16/9 6146 َ لُّوا وَُت َملوا ُترت   ُُتَ

َلمِ  16/9 6147 ِرك  َيع   َيع ِرف وُيد 

الِء ديِن اللِ  َجاَهُدوا   16/9 6148  َقاَتُلوا  ِف َسبيِل اللِ إِلع 

 وََل  جَي َعلوا   َوََل  َيتَِّخُذوا   16/9 6149

ُه أو   من ُدوِن اللِ 16/9 6150  ُمتَجاِوزينَهُ أي  َمَعُه أو  َغري 

 أو دخالء بطانة وحاشية َولِيَجةً  16/9 6151

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ  َخبرِيٌ  16/9 6152 ياِء َفال َُت   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

ُمُروا   17/9 6153 َعائر فيها اُيَشيُِّدو َيع   أو ُيقيموا الشَّ

فنِيَ  َشاِهِدينَ  17/9 6154 رَتِ يَن وُمع   ُمِقرِّ

قِّق ثمَرََتا َحبِطَت   17/9 6155     َبطََلت  وَل حُتَ

م   17/9 6156 اَمهُلُ  أف عاهلم  املَق صوَدة  َأع 

وامِ  َخالُِدونَ  17/9 6157  باقوَن َعىل الدَّ

ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َُي َش  18/9 6158 يَُة ِمن اللِ: اخَلو   اخِلش 

تَِدينَ  18/9 6159  املُستجيبني للِهداية  امل ُه 

تُم   19/9 6160 ُتم   َأَجَعل   َأَصريَّ 

يَُهم  املاء  ِسَقاَية احلاّج  19/9 6161  َسق 

ِجدِ  19/9 6162 ه  َوِعاَمَرَة امل َس   وُمعاَهدَتهأي: الِقياَم بَِمصاحِلِ

تَُوونَ  19/9 6163  ال َيتَعاَدلونَ   ال َيس 

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَي ِدي  19/9 6164

َومُها  الظَّاملنِِيَ  19/9 6165 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

 أوطاّنم، واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة املنورةوتركوا  َوَهاَجُروا   20/9 6166

ظَُم َدَرَجةً  20/9 6167  َمن ِزلَةً  أَكِبُ  َأع 

 الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه  ال َفائُِزونَ  20/9 6168
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 26إلى آية  21  يةآمن  التوبةسورة ( 190صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهم   21/9 6169 ُ  َيِعُدُهم  بِالثَواِب  ُيبَِّشِّ

َةٍ  21/9 6170 ٍو َوَِّتاُوزٍ  بَِرْح   بَِعف 

َوانٍ  21/9 6171  َوِرضاً، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرض 

تَمتُع به َنِعيمٌ  21/9 6172   ُكلُّ ما ُيستطاب وُيس 

ِقيمٌ  21/9 6173  ثابٌت ُمستِمرٌّ  دائمٌ  مُّ

وامِ  َخالِِدينَ  22/9 6174  باقنَي َعىل الدَّ

 األبد: الزمن الطويل املمتّد غري املتجّزئ، أي بغري  ِّنايٍة وال ان ِقطاعٍ  َأَبًدا 22/9 6175

رٌ  22/9 6176  َجزاٌء لِلَعَمِل وِعَوٌض َعن هُ  َأج 

 َكبرٌِي، َقِويٌّ ، َهائٌِل  َعظِيمٌ  22/9 6177

 ال ِّتعلوا  الَ َتتَِّخُذوا   23/9 6178

لِيَاء 23/9 6179  الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأو 

تََحبُّوا   23/9 6180 ضا واملحبَّةِ و آَثروا اس   اختاُروا عىل وجِه الرِّ

م  23/9 6181 هم وَيالفهم َيتََوهلَُّ   َُيِبُّهم وُيناِِصُ

َومُها  الظَّاملُِونَ  23/9 6182 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِ

جل الذين يتكثَّر هبم، أو اجلامعُة التي ترِجُع إىل َعقٍد واحدٍ والَعِشرَية: القبِيَلة  َوَعِشرَيُتُكم   24/9 6183  أهُل الرَّ

تُُموَها 24/9 6184 ف  رَتَ تُُموها اق  ل تُموهاأو  اكتسبتموها ومَجَع   حصَّ

اَرةٌ  24/9 6185  التَِّجاَرة: البيع والِّشاء طلباً للربح  َوِِّتَ

نَ  24/9 6186 َشو    َُتافونَ  َُت 

 َفَواَت َوقِت رواِجهاأو   َبواَرها وَعدم رواِجها َكَساَدَها 24/9 6187

َّنَا 24/9 6188 َضو   حتبوّنا  َتر 

بَُّصوا   24/9 6189 ُلوا  َفان تَظُِروا   َفرَتَ  ومتهَّ

ِرهِ  24/9 6190 ِمِه وقضائِهِ  بِأَم   بُحك 

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَي ِدي  24/9 6191

 العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع ال َفاِسِقنيَ  24/9 6192

ُكمُ  25/9 6193  أعانكم وأيَّدُكم َنََصَ

ٍب  َمَواطِنَ  25/9 6194  َمواقَِع َحر 

6195 25/9  ٍ  وادٍ بني مكة والطائف كانت فيه وقعة ُحننَي  املشهورة ُحننَي 

َجبَت ُكم   25/9 6196 جاَبُكم   َأع   َأَثاَرت  إع 

ُكم   َكث َرُتُكم   25/9 6197
 زياَدُة َعَددِ

ِف وَل تنفع   َفَلم  ُتغ نِ  25/9 6198  َل َتك 

 بام اتسعت َرُحبَت  بام  25/9 6199

ُتم   َولَّي تُم 25/9 6200  َفَرر 

بِِرينَ  25/9 6201 د  بارِ  مُّ      ُمن َهِزمنَي ُمَولِّنَي األد 

 الَسكِينٌَة: اهُلدوُء والثَّباُت وُطَمأ نينَُة الَقل ِب  َسكِينَتَهُ  26/9 6202

َها  26/9 6203 هاجنود من املراد  ُجنُودًا َلَّ  َتَرو   املالئكة َل يرو 
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 31إلى آية  27  يةآمن  التوبةسورة ( 191صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِفُر ويقبل   َيتُوُب  27/9 6204  ةتوبالَيغ 

 ُيريُد  َيَشاءُ  27/9 6205

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي  َغُفورٌ  27/9 6206 ثُُر ِمن ُه املَغ   َتك 

ِحيمٌ  27/9 6207 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 َقذٌر وَدَنٌس  َنَجٌس  28/9 6208

َرُبوا  28/9 6209 ُنوا   فال َيق   فال َيد 

 َسنَتِِهم  هذه  َعاِمِهم  َهـَذا  28/9 6210

تُم   28/9 6211   َخشيتُم   ِخف 

 َفقًرا وفاقةً  َعي َلةً  28/9 6212

نِيُكمُ  28/9 6213  يكفيكم وَين َفعكم  ُيغ 

لِهِ  28/9 6214 سانِهِ  َفض   إح 

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال  َعلِيمٌ  28/9 6215
ائِ لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ ِرُكَها ِعل ُم املَخ   ُيد 

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيمٌ  28/9 6216 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ   األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

 َحاِربوا  َقاتُِلوا   29/9 6217

ِم  29/9 6218 ِخرِ بِال يَو  ُم الِقياَمةِ  اآل   َيو 

ُمونَ  29/9 6219  ال جَي َعلوَنُه حراماً أي ُمنوعاً رشعاً  َوالَ َُيَرِّ

 ُيسلُِموَن، وُيطيعونَ  أو َين قادونَ  َيِدينُونَ  29/9 6220

ُه احَلقُّ   دين احَلقِّ  29/9 6221 َي اإِلسالم، أو  رَشيَعة اللِ ألنَّ يَعة احَلّق َوه   الِّشَّ

قِّ  29/9 6222  هو الثابت الوجود الذي ال شّك ف وجوده، واحلّق من أسامء الل احلسنى  احل َ

طوا ُأوُتوا   29/9 6223  ُأع 

راة واإِلن ِجيل ال كِتَاَب  29/9 6224  التَّو 

وا ُيع طُوا   29/9 6225  ُيَؤدُّ

َيةَ  29/9 6226 ز  ِ   َضيبٌة يأخذها املسلمون من غري املسلمني نظري تأمينهم وانتفاعهم بام ينتفع به املسلمون  اجل 

 قهر وغلبة عن   عن يدٍ  29/9 6227

 ذليلون مهانون حقريون  َصاِغُرونَ  29/9 6228

 وزعمت  َوادََّعت   َوَقالَِت  30/9 6229

 بنُو إرسائيل، ُنِسبُوا إىل هُيوذا أحد أبناء َيع ُقوب ال يَُهودُ  30/9 6230

رٌ  30/9 6231 ائيلكاهن هيودي ُعَزي  راة بعد َسب ي بني إرس   ، ويسمى ف التوراة: عزرا، ويقال: إنه جاِمُع التَّو 

ة: بلدة ف فلسطني ُين َسب إليها املسيحأتباع املسيح عليه الصالة والسالم، ُسّموا كذلك نسبة إىل  النََّصاَرى  30/9 6232  الناِِصَ

المُ  امل َِسيُح  30/9 6233  لقُب عيَسى َعَلي ِه السَّ

 ُيشاهِبونَ  ُيَضاِهئُونَ  30/9 6234

َفُكونَ  30/9 6235  كيف ُيََصفون عن احلّق؟  َأنَّى ُيؤ 

بَاَرُهم   31/9 6236 بَار: ُعَلامُء اليَهود  َأح   األَح 

بَاَّنُم   31/9 6237 ، املُتََخلِّنَي َعن املُتَِع والنَّاسِ  َوُره  معاَِتِم     واملُتََعبِّديَن ِمن النَّصاَرى ف َصو 

َباباً  31/9 6238 ًة َمع بوَدةً  َأر   آهِلَ
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 63إلى آية  32 يةآمن  التوبةسورة ( 192صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َيرَغبُوَن أو  َيشاءونَ  ُيِريُدونَ  32/9 6239

 اُيزيلو ُيط ِفُؤوا   32/9 6240

 املراد دينه  وهو اإلسالم  ُنوَر اللَِّ 32/9 6241

 ال َيرض  َوَيأ َبى 32/9 6242

ِمُل  ُيتِمَّ  32/9 6243  ُيك 

 َأب َغَض  َكِرهَ  32/9 6244

 لُِوُجودِ اللِاملُن كِروَن  ال َكافُِرونَ  32/9 6245

َدى  33/9 6246  أو بالقرآن  بالِعلِم النَّافِعِ أو  باهلداية بِاهل ُ

َي اإِلسالم  َودِيِن احَلقِّ  33/9 6247 يَعة احَلّق َوه   الِّشَّ

 ليُعليهُ  لِيُظ ِهَرهُ  33/9 6248

يِن ُكلِّهِ  33/9 6249 ياِن املُخالَِفِة لَهُ  عىل الدِّ ِر األد 
 َعىل سائِ

ُكونَ  33/9 6250 ِ  الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  امل ُِّش 

بَارِ  34/9 6251  ُعَلامُء اليَهود  األَح 

بَانِ  34/9 6252 ه  ، املُتََخلِّنَي َعن املُتَِع والنَّاسِ  َوالرُّ معاَِتِم   واملُتََعبِّديَن ِمن النَّصاَرى ف َصو 

  ليأخذون بغري وجه حق لَيَأ ُكُلونَ  34/9 6253

َواَل  34/9 6254  أو  َحيَوانٍ  َأم 
تََلُك ِمن  َمتاٍع أو  َعقاٍر أو  ُنقودٍ واُل: َما ُيم   أو  غريه  األم 

َذُه ِمن  مالِكِهِ  بِال بَاطِلِ  34/9 6255 ُع أخ   باِم ََل  ُيبِح  الِّشَّ 

ونَ  34/9 6256 رِتاُض  َوَيُصدُّ : االع  دُّ  واملَن عُ الصَّ

 دين الل القويم  سبيل الل 34/9 6257

نُِزونَ  34/9 6258 ِخُرونو جَيَمعوَن  َيك    َيدَّ

 وال يبذلوّنا َوالَ ُينِفُقوَّنَا  34/9 6259

ُهم  34/9 6260 ُهم  ، واستعمل هنا التبشري عىل سبيل التهكمأوعدهم و َفبَِّشِّ  ِِب   أخ 

 موجع َشديد اإليالمِ  بِِعقاٍب وَتن كيلٍ  بَِعَذاٍب َألِيمٍ  34/9 6261

 ُيوَقُد  َُي َمى 35/9 6262

َوى 35/9 6263 َرُق  َفتُك   َفتُح 

 وهي ما بني احلاجبني إىل الناصية  ِجبَاُهُهم   35/9 6264

 اجَلن ُب ُهَو ما حَت ت اإِلب ط إىل اخلاِِصة َوُجنوهُبُم   35/9 6265

ُتم   35/9 6266 تم  َكنَز  تُم واّدَخر   مَجَع 

ة الشهور 36/9 6267  َعَدُدها ِعدَّ

 اللوح املحفوظ  اللَِّكِتَاِب  36/9 6268

َم َخَلَق  36/9 6269   سبحانه يوم ال يعلم تقديره إالّ الل الوقت الذي خلق  وهو  َيو 

َبَعٌة  36/9 6270 ٌم، ورَجب َأر  ِة، وحُمرَّ ، وذو احِلجَّ
 وهي: ذو الَقعدةِ

مةٌ  ُحُرمٌ  36/9 6271  حُمَرَّ

ُن ال َقيِّمُ  36/9 6272 ي  حيُح املستقيمُ  ال دِّ  الديُن الصَّ

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  36/9 6273 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 
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 40إلى آية  73  يةآمن  التوبةسورة ( 193صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُمون بدله َصَفًرا  النَّيِسءُ  37/9 6274 َعُله الَعَرب ف اجلاِهليّة إذ  َُيِلُّون املَُحّرم فيقاتُِلون فيه، وَُيَرِّ  التأخري، وذلك ما كان يف 

 ُمبالََغةٌ  ِزَياَدةٌ  37/9 6275

 ُيَصف عن طريق اهلداية  ُيَضلُّ  37/9 6276

 ُيبيحوَنهُ  َُيِلِّوَنهُ  37/9 6277

ُموَنهُ  37/9 6278  َوجَي َعلوَنه حراماً  َوَُيَرِّ

 لِيُوافِقوا  أو لِيُطابُِقوا لِيَُواطِئُوا  37/9 6279

ةَ  37/9 6280  َعَددَ  ِعدَّ

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  37/9 6281  ُحسِّ

 سيُِّئ وَقبيُح  ُسوُء  37/9 6282

 إىل اإليامن وال يوفق إليهال يرشد  ال هَي ِدي  37/9 6283

رُ  قِيَل  38/9 6284 َه الَكالُم أو األم   ُوجِّ

 لجهاد ل واملراد اخلروج برسعةاخُرُجوا  انِفُروا   38/9 6285

 إلعالء دين الل ونَصته وهو االسالم ف سبيل الل 38/9 6286

تُم   38/9 6287  وَتكاَسل تُم َتثاَقل تُم، وَتباَطأُتم  اثَّاَقل 

ضِ  38/9 6288 َر   لُزوِم أرِضكم وَمساكِنِكم و الراحة مَتيلوا إىلاملراد  إىَِل األ 

 ، واخرتتم  قنعتم  َأَرِضيتُم  38/9 6289

 ُمت عة، وان تِفاعو َملّذات َمتَاُع  38/9 6290

عوا إىل اجلهاد   إاِلَّ َتنِفُروا   39/9 6291  إاِلَّ ُترس 

ب ُكم   39/9 6292 ل بكم ُيَعذِّ  ُيعاَقبكم وُينَكِّ

 ِعقاباً وَتن كيالً موجعا َشديد اإليالمِ  َعَذاباً َألِيامً  39/9 6293

تَب ِدل   39/9 6294 ل   َوَيس     وُيَغريِّ  وُيبَدِّ

وهُ  39/9 6295  َمكروهاً أو أذىً ال ُتلِحقوا بِِه و َوالَ َترُضُّ

وهُ  40/9 6296  تؤّيدوه وتعينوه  َتنَُصُ

َرَجهُ  40/9 6297 َعَدهُ  َأخ   َأب 

6298 40/9  ِ  املراد النبي حممد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلََّم وأبو بكر الصديق ريض الل عنه  َثايِنَ اث ننَي 

َوة ف اجلبل ال َغارِ  40/9 6299  اجَلبَلِ َنق ٌب ف أو  فج 

ِه واملراد هنا أبو بكر الصديق ريض الل عنه لَِصاِحبِهِ  40/9 6300 ِ َغري 
ة لِ َ  الّصاِحُب: املُالِزُم الِعِّش 

َزن   40/9 6301 موماً وال َمغ موماً  ال حَت   ال َتُكن  َمه 

 الَقل ِب الَسكِينٌَة: اهُلدوُء والثَّباُت وُطَمأ نينَُة  َسكِينَتَهُ  40/9 6302

َدهُ  40/9 6303  وقّواه وآزره  َوَأيَّ

وانٍ  بُِجنُودٍ  40/9 6304  بَِجي ٍش وأن صاٍر وأع 

ُك والُكفرُ ُيراُد هبا   َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروا   40/9 6305  الِّشِّ

ىَل  40/9 6306 ف   حقريًة َمقهورًة، منَحطًَّة وساقطةً  أو َمغلوَبةَ   السُّ

عه لعبادِه املراد  َوَكلَِمُة الل  40/9 6307  َكلِمُة التَّوحيِد: ال إلَه إالَّ اللُ، ودينُه الذي رَشَ

ُموّ  املنصورُة  الغالبة ل ُعل يَا ا 40/9 6308  البالغة السُّ
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 47إلى آية  41  يةآمن  التوبةسورة ( 194صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 اخُرُجوا برسعة واملراد اخلروج للجهاد  ان ِفُروا 41/9 6309

ت  عليكم احَلركُة أو َثُقَلت ِخفافاً وثَِقاالً  41/9 6310  وف مجيع األحوال شباًبا أو ُشيوًخاف العرس واليرس واملنشط واملكره   َخفَّ

الِء ديِن اللِ  َوَجاِهُدوا   41/9 6311  َوَقاتُِلوا  ِف َسبيِل اللِ إِلع 

َلُمونَ  41/9 6312 ِرُكون  َتع  ِرفون وُتد   َتع 

 وما يعرض لإلنسان من منافع الدنيا وشهواَتا  حاَضة أو غنيمة متاعاً  َعَرضاً َقِريباً  42/9 6313

 املعتدل الذي ال يصاحبه مشقةالسفر القريب السهل أو املتوسط  َوَسَفرًا َقاِصداً  42/9 6314

بَُعوكَ  42/9 6315 نيا واملراد  االتباع : املصاحبة الَّتَّ رجوا معك؛ طَمًعا ف متاِع احلياةِ الدُّ  خَلَ

 صاَرت  َبعيَدةً  َبُعَدت   42/9 6316

ةُ  42/9 6317 قَّ َفُر البَعيُد  الشُّ  املَساَفُة التي َيُشقُّ َقط ُعَها السَّ

لُِفونَ  42/9 6318 ِسُمونَ  َوَسيَح   َوَسيُق 

نَا  42/9 6319 تَطَع  نَّا وَقِدرنا لَِو اس   لَِو مَتَكَّ

نَا 42/9 6320 َرج   لََذَهب نَا لِل ِقتالِ  خَلَ

ُكوَن َأنُفَسُهم   42/9 6321
لِ  وَُتلُِّفهم عن اجِلهادِ يفعلون ما ُيف يض إىل هالكها بسبَِب نِفاقِهم، وَحلِِفهم بالل كاذِبنَي،  هُي 

 ُمتَِّصفون بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد  لََكاذُِبونَ  42/9 6322

 أو ساحمك وغفر لك َِّتاَوزَ  َعَفا  43/9 6323

َت  َأذِنَت  43/9 6324  َسَمح 

6325 43/9  َ  َيظ َهَر وَيتَِّضَح  َيتَبنَيَّ

َِبوا بِاحَلقِّ والواقِعِ  َصَدُقوا   43/9 6326  أخ 

تَأ ذُِنَك  44/9 6327  ال يطلب االذن منك الَ َيس 

 بأصحاب ِالتقوى بطاعة الل والبعد عن َمع ِصيته  بِامل ُتَِّقنيَ  44/9 6328

َتاَبت   45/9 6329 ت   َوار  يب: الشكُّ مع اخَلوف  َوَشكَّ  والرَّ

ُدونَ  45/9 6330 دَّ لونَ يتحريون أو  َيرَتَ  َيرَتاَجعوَن وَيتََحوَّ

 َرِغبُوا   َأَراُدوا   46/9 6331

ُروَج  46/9 6332  ال َذهاَب لِل ِقتالِ املراد  اخل ُ

وا   46/9 6333 زوا  ألََعدُّ   هَليَّأوا وَجهَّ

ةً  46/9 6334 تَدُّ به من زاد وسالح  ُعدَّ  ما ُيع 

 ُيِرد  أب َغَض، واملراد َل  َكِرهَ  46/9 6335

  ُخروَجُهم  لِل ِقتالِ  انبَِعاَثُهم   46/9 6336

َقهم وَبطأُهم  َفثَبَّطَُهم   46/9 6337  ثقََّل عليهم اخلروَج، وحبََسهم عنهأو  َفَعوَّ

َدثوا ِزياَدًة فيُكم   ما َزاُدوُكم   47/9 6338  ما أح 

اوُنق صاناً  َخبَاالً  47/9 6339  واخلبال: االضطراب واملرض الذي يؤثر ف العقل. َفساًدا ورشًّ

َضُعوا  ِخالَلَُكم   47/9 6340   أرسعوا بينكم بالنامئم  وألَو 

  يطلبون وَيتََمنَّوَن لَُكم   َيب ُغوَنُكمُ  47/9 6341

   ِصف الناس عن الدين احلق ال ِفت نَةَ  47/9 6342

م   47/9 6343 ُعوَن هَلُ ، وَين ُقلوَّنا إلي ِهم  أو  ومستحسنون حلديثهممطيعون هلم  َسامَّ باَرُكم  َمعوَن أخ    َيس 
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 54إلى آية  48  يةآمن  التوبةسورة ( 195صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تََغُوا   48/9 6344  طلبوا ومتنّوا وأرادوا اب 

 واإلفساد  بني املسلمني ِصف الناس عن الدين احلق ال ِفت نَةَ  48/9 6345

 ِمن َقبِل َغزوةِ تبوكَ املراد  ِمن  َقب ُل  48/9 6346

ُُمورَ  48/9 6347 ِرك  َقلَّبُوا لََك األ  روا اآلراَء ف إبطاِل أم   َدبَّروا لك احِليََل واملكايَِد، ودوَّ

َق وَحَصَل  َجاء 48/9 6348 قَّ  حَتَ

قُّ  48/9 6349  النَص  احل َ

َد َخفاءٍ  َوَظَهرَ  48/9 6350 َ َوَبَرَز َبع    َوَتبنيَّ

ُر اللِ  48/9 6351  دينه ورشعه  َأم 

 ُمب ِغضون  َكاِرُهونَ  48/9 6352

 املراد  ومن هؤالء املنافقني َوِمن ُهم 49/9 6353

َذن  49/9 6354 َمح   يِل ائ   يِل  اس 

تنّي  49/9 6355 نِي ِف و  وال تبتلني َواَل َتف  ع 
 اإِلث ماملعصية وال ُتوقِ

 َقُعواو َسَقطُوا   49/9 6356

 حتَصهم ومتنعهم سبيل النجاة ، جامعة هلم حمدقة هبم ملَُِحيطٌَة بِال َكافِِرينَ  49/9 6357

  َتن ِزل  بَِك  أو نالت ُتِصب َك  50/9 6358

َمةٌ  َحَسنَةٌ  50/9 6359  أو نَص وفتح وعافية وتوفيق نِع 

ُهم   50/9 6360 ُزُّنُم َتُسؤ   حَت 

روٌه ُيصيُب اإلن سانَ  ُمِصيبَةٌ  50/9 6361  َمك 

َرَنا 50/9 6362 َنا َأم   وتالفينا ما هيمنا  احتطنا ألنفسناو أخذنا حذَرنا َأَخذ 

ُفوا  َوَيتََولَّوا   50/9 6363 ِرُضوا َوَين ََصِ   وُيع 

ورون مبتهجون َفِرُحونَ  50/9 6364 ُ  َمرس 

 لَن َين ِزَل بِنا  لَّن ُيِصيبَنَا  51/9 6365

رَ  َكتََب  51/9 6366  َقدَّ

الََنا 51/9 6367 نا ورّبنا  َمو   َسيُِّدنا وناِِصُ

ِمنُونَ  51/9 6368 ِل امل ُؤ  يَتََوكَّ  فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم   َفل 

 تنتظرون  َتَربَُّصونَ  52/9 6369

6370 52/9  ِ نَينَي  س   الشهادة  النَص  أوالعاقبتني أو اخللتني ومها  احل ُ

ِدينَا  52/9 6371  وقتلكم أن يؤذن لنا ف قتالكمواملراد ب بِجوارحنا وأن ُفسنا بِأَي 

َوهُ  َأنِفُقوا   53/9 6372  اب ُذلوا املاَل َوَنح 

عاً  53/9 6373  من غري إجبار  باختياِركم طواِعيةً  َطو 

هاً  53/9 6374  بَِغرِي ِرًضا منكم  إِجباراً  َكر 

 َحَجبَُهم وَحاَل دوَّنم َمنََعُهم   54/9 6375

بََل  54/9 6376 َتض ُتق   ُتر 

ونَ  َوالَ َيأ ُتونَ  54/9 6377  وال ُيَؤدُّ

 ُمتَثاقِلونَ  ُكَساىَل  54/9 6378
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 16إلى آية  55  يةآمن  التوبةسورة ( 196صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِجب َك  55/9 6379    ال تستحسنأو ف َفالَ َتروُقَك  َفالَ ُتع 

 َيرَغُب أو  َيشاءُ  ُيِريُد  55/9 6380

هَبُم 55/9 6381 ل هبم لِيَُعذِّ  ليُعاَقبهم وُينَكِّ

َهَق َأنُفُسُهم   55/9 6382  ُترج أرواحهم  َوَتز 

ِسُمونَ  َوََي لُِفونَ  56/9 6383  َوُيق 

َرُقونَ  56/9 6384  َُيَاُفوَن  َيف 

 َيل قونَ  جَيُِدونَ  57/9 6385

نوَن فيه َمالذاً  َمل َجأً  57/9 6386  َمكاًنا يتحصَّ

  َفَجوات أو ُكهوًفا ف اجلبالِ  َمَغاَراٍت  57/9 6387

َخالً  57/9 6388   نفق كال موضعا يدخلون فيه بصعوبة ومشقة لضيقه ُمدَّ

ا   57/9 6389 ُهوا هاِربنيَ  لََّولَّو  َ  الِّتَّ

 يرسعون أشد اإلرساع جَي َمُحونَ  57/9 6390

 َيعيبُك، ويطَعُن عليك  َيل ِمُزكَ  58/9 6391

َدَقاِت  58/9 6392  املراد ف قسمة الصدقات   ِف الصَّ

طُوا   58/9 6393  ُمنُحوا ُأع 

 طابت نفوسهمو َقنَعوا و واَقبِلَ  َرُضوا   58/9 6394

َخطُونَ  58/9 6395  يغضبون ويعيبون  َيس 

طاُهم   آَتاُهمُ  59/9 6396  َأع 

بُنَا اللُّ 59/9 6397  اللُّ  كافينا وكافُِلنا َحس 

لِهِ  59/9 6398 ساُنهُ  َفض   إح 

 طامعون  متوّجهون مطيعون َراِغبُونَ  59/9 6399

َدَقاُت  60/9 6400 ُب به اىل الل أمواُل  الصَّ  ، أوما ُيتََقرَّ
كاةِ  الزَّ

 عن مسألة الناس والتذلل هلم  ونيتعّففو من ال يملكون من املال ما يكفي حاجاَتم الرضورية لِل ُفَقَراء 60/9 6401

 للناس بمسألتهم  وناملتذلل نياملحتاجالُفَقراء من ال َشء هلم من املال  أو  َوامل ََساكنِيِ  60/9 6402

  السعاة الذين جيمعوّنا َوال َعاِملنَِي َعَلي َها  60/9 6403

َجى إسالمه أو قوة إيامنه أو نفعه للمسلمني، أو تدفعون هبا رشَّ أحد عن املسلمني  َوامل َُؤلََّفِة ُقُلوهُبُم   60/9 6404  الذين تؤلِّفون قلوهبم هبا ُمن ُير 

َقاِب َوِف  60/9 6405 لوكاِت  الرِّ لوكني واإلماء املَم   ف َعت ِق وحَتريِر الَعبيِد املَم 

يتالذيَن لَِزمَ  َوال َغاِرِمنيَ  60/9 6406  املال الذي يدفعونه لدائنيهمال جَيِدوَن وُن، وهم الدَّ

 أو اجلهاد إعالء دين الل ونَصته وف  َوِف سبيل الل  60/9 6407

بِيلِ  60/9 6408 فيِه لِيَِصَل إىَل َمق َصِدهِ  َواب ِن السَّ  املُسافُِر املُنَقطِِع بالطَّريِق الَِّذي ال ماَل لَُه َيك 

اًم مفروًضا من الل  َفِريَضةً  60/9 6409  ُحك 

ُذوَن النَّبِيَّ  61/9 6410  يتكلمون بام يؤذيه  ُيؤ 

       ويسمُع ِمن كلِّ أحدٍ يقبَُل ُكلَّ ما قيَل له،  ُهَو ُأُذنٌ  61/9 6411

ِمننِيَ  61/9 6412 ل ُمؤ 
ِمُن لِ ُق املؤمننَي فيام ُُيِِبوَنه بهو َوُيؤ   ُيصدِّ

َةٌ  61/9 6413 َةً  َوَرْح   وَقل باً ُُم تَلِئاً َرْح 
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 68إلى آية  62  يةآمن  التوبةسورة ( 197صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِسُمونَ  ََي لُِفونَ  62/9 6414  ُيق 

ُضوُكم   62/9 6415 رُي 
 ليجعلوكم ترضون لِ

ىَل  َأَحقُّ  62/9 6416  َأو 

َلُموا   63/9 6417  ََََل  َيع رفوا ويدركوا  َأََل  َيع 

ف  وَياِرب  وُيعادِ  َُيَادِدِ  63/9 6418
 ُُيالِ

ُب هِبَا ِف اآلِخَرةِ   ناَر َجَهنَّمَ  63/9 6419  النَّار الَّتِي ُيَعذَّ

وامِ  َخالِداً  63/9 6420  باقِياً عىل الدَّ

يُ  63/9 6421 ز   الَفضيَحُة واهَلوانُ  اخل ِ

 كلمة استُعرَيت  لكل كبري  ال َعظِيمُ  63/9 6422

زُ  ََي َذرُ  64/9 6423  َُياُف وََيرَتِ

 الَِّذيَن ُيظ ِهروَن ِخالَف َما ُيب طِنونَ  امل ُنَافُِقونَ  64/9 6424

 ِمن الُقرآِن  املراد سورة ُسوَرةٌ  64/9 6425

 ُتِبهم ُتنَبِّئُُهم   64/9 6426

ِزُئوا   64/9 6427 تَه  تِهزائكم وسخريتكم اس   استمروا عىل اس 

 ُمظ ِهرٌ  َُم ِرٌج  64/9 6428

َت  َسأَل تَُهم   65/9 6429 َلم  تَع   ُهم  من اس 

 بكالم ال قصد لنا بهنتََكلَّم  أو َنلُهو باحلديِث  َنُخوُض  65/9 6430

بَُث  َوَنل َعُب  65/9 6431  َوَنع 

ِزُئونَ  65/9 6432 تَه  َخُرون َتس   حتقِّرون وتس 

تَِذُروا  66/9 6433  ال ُتب دوا األسباب ملحو اإلساءة  ال َتع 

ُتم 66/9 6434 ُتم عن اإِليامن  َكَفر  َتَدد   ار 

 َنتَجاَوز   نَّع ُف  66/9 6435

َقةٍ  َطآئَِفةٍ  66/9 6436  مَجاَعٍة أو  فِر 

 ُمعانِدينَ  ُمذنبني أو كافِرينَ  جُم ِرمنيَ  66/9 6437

 املراد متشاهبون وأمرهم واحد وال مباينة فيه وال َمالفة َبع ُضُهم  ِمن  َبع ضٍ  67/9 6438

 باِم ُين كُره الِّشع أو العقل بِامل ُنَكرِ  67/9 6439

نَ  67/9 6440  فعلاليأمرون بعدم  َوَين َهو 

ُروِف  67/9 6441 ِل أو   امل َع  نُُه بِالَعق  ٍل ُيع َرُف ُحس   دعت إليه األديان وأحبته القلوب السليمة ُكلُّ فِع 

ِدهَيُم   67/9 6442 بُِضوَن َأي  َدقِة واخَلريِ يبخلون و َوَيق   ُيمِسكوَّنا عن الصَّ

 َنيِسَ املُنافِقوَن ذِكَر اللِ وَتَركوا طاَعتَه واملرد  تَرُكوا وغفلوا    اللََّ  َنُسوا   67/9 6443

 فرَتَك اللُ هدايتَهم وَرَْحتَهم، وأمَهَلهم وُتىلَّ عنهم  َفنَِسيَُهم   67/9 6444

 عن طاعِة اللِ، واإليامِن بهوالعاصون اخلارجون عن حدود الِّشع  ال َفاِسُقونَ  67/9 6445

 الِّّش  وأما ُيق طَع من عهد ف اخلري والوعد  أنذر َوَعَد  68/9 6446

بُُهم   68/9 6447 م   َحس   كافِيٌَة هَلُ

ُدُهم   َولََعنَُهُم اللُّ 68/9 6448 َتِهِ  وأبعدهم  َوَطر     ولطفه ِمن  َرْح 
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 72إلى آية  96  يةآمن  التوبةسورة ( 198صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َوى وأعظم َأَشدَّ  69/9 6449  َأق 

ةً  69/9 6450  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

تَُعوا   69/9 6451 تَم   َفتَمتَّعوا َفاس 

ِهم   69/9 6452
 بَِحظِِّهم وبنَصيبِهم  بَِخالقِ

تُم   69/9 6453    َدَخل تُم ف األمر عىل غري هدىوَوتكلمتم  َوُخض 

م   69/9 6454 اَمهُلُ قِّق ثمَرََتا َحبِطَت  َأع   َبطََلت  أف عاهلم  املَق صوَدة وَل حُتَ

ونَ  69/9 6455 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ

 َخَِبُ  َنبَأُ  70/9 6456

ِم ُنوٍح  70/9 6457  بالطوفان الذين أغرقوا  َقو 

م هودٍ عليه السالم، َوَعادٍ  70/9 6458  أهلكوا بريح ِصِص عاتية    عاد: قـَـو 

 ، الذين أخذَتم الرجفة فأصبحوا ف دارهم جاثمني كان نبيهم صالح َوَثُمودَ  70/9 6459

َراِهيمَ  70/9 6460 ِم إِب                                     الذين سلب الل نعمه عنهم وأذل غرور زعيمهم الذي حاج إبراهيم  ف ربه                                                            َوَقو 

َيَن   70/9 6461 َحاِب َمد   هم قوم شعيب الذين أخذَتم الصيحة َوَأص 

َتِفَكاِت  70/9 6462 َتِفَكات: املقلوبات َوامل ُؤ   ، وهم أصحاب قرى قوم لوط التي جعل عاليها سافلها املُؤ 

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  70/9 6463

ياَدةِ  لِيَظ لَِمُهم   70/9 6464  لِيَُجوَر َعَلي ِهم  َوجُياِوَز احَلدَّ بِالنَّق ِص أو  بِالزِّ

ِس: اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب  َأنُفَسُهم  َيظ لُِمونَ  70/9 6465 ُم النَّف   ُظل 

 حلفاء وأنصار بعض  أولياء بعض 71/9 6466

الةَ  71/9 6467  ُيَؤّدوَّنا كاِملًة ف أوَقاََتا   َوُيِقيُموَن الصَّ

كاةُ  71/9 6468 ُتوَن الزَّ  أمواهِلم ملُِستِحقِّيها وُيعطوَن زكاَة  َوُيؤ 

 وُيالِزموَن طاعَة اللِ َوَرُسولَُه فيام أَمَرهم به أو ّناهم عنه َوُيطِيُعوَن اللََّ َوَرُسولَهُ  71/9 6469

َْحُُهمُ  71/9 6470 يِهم   َسرَي  ِسُن إلَي ِهم  وُينَجِّ  ويغفر هلم سيُح 

ِرِه ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  َعِزيزٌ  71/9 6471 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ َلُب ألنَّ   َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيمٌ  71/9 6472 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  األُمورِ  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  َوَعَد اللَُّ  72/9 6473 د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري  ُد: االل تِزاُم بِأم    الَوع 

اِر والثِّامِر، واجلنة ف  َجنَّاٍت  72/9 6474 جاِر َواألّن  نَُّة ف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األش   اآلخرة: دار النعيم املقيم بعد املوت اجل َ

ِري 72/9 6475 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

تَِها  72/9 6476  املراد من حتت بساتينها وأشجارها وقصورها ِمن  حَت 

وامِ  َخالِِدينَ  72/9 6477  باقنَي َعىل الدَّ

نَى  َوَمَساكِنَ  72/9 6478 ك      واإِلقاَمةِ املَساكِن: أماكِن السُّ

 طاِهَرًة ُمرََيةً حسنة أو  َطيِّبَةً  72/9 6479

نٍ  72/9 6480  موضع ف اجَلنَّةوقيل أنه  إِقاَمٍة وُخلٍد، واستقراٍر وثباٍت  َعد 

َوانٌ  72/9 6481  ِرضاً، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرض 

َِبُ  72/9 6482    أعظُم وأفَضُل  َأك 

زُ  72/9 6483  الظََّفر والفالح   ال َفو 
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 79إلى آية  73  يةآمن  التوبةسورة ( 199صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وتأت بمعنى بذل اجلهد ف دفع ما ال يرض بالقتال أم بغريه. َقاتِِل ِف َسبيِل اللِ َجاِهدِ  73/9 6484

ارَ  73/9 6485  لُِوُجودِ اللِ واجلاحدين املُن كِرونَ  ال ُكفَّ

 الذين يظهرون خالف ما يبطنون َوامل ُنَافِِقنيَ  73/9 6486

ُلظ   73/9 6487 ُدد  و َواغ   واق ُس  اش 

 ومصرُيهم، ومثواهم ومقاُمهم، ومسكنُهم ، أو مرجُعهم الذي َيُعودون إليه َوَمأ َواُهم   73/9 6488

ب هِبا ِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمُ  73/9 6489   النّاُر التي ُيَعذَّ

، َوُيقابُِلَها: نِع مَ  َوبِئ َس  73/9 6490   َكلَِمُة َذمٍّ

جوعُ  امل َِصريُ  73/9 6491 ِجُع أو  الرُّ  املَر 

ِسُمونَ  ََي لُِفونَ  74/9 6492  ُيق 

رِ  74/9 6493  ما نطقوا به من أقوال الكفر  مثل سب النبي أو الطعن ف اإلسالم أو غري ذلك  َكلَِمَة ال ُكف 

وا   74/9 6494  وعزموا  َومَهُّ

 باِم َل يتمّكنوا من فعله باَِم ََل  َينَالُوا   74/9 6495

 وعاُبوا وأنَكروا، َكِرهوا   َنَقُموا  74/9 6496

نَاُهمُ  74/9 6497  َوَهبهم املاَل الكثري َأغ 

اً  74/9 6498 عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف   أك 

ا  74/9 6499 ُفوا  َيتََولَّو  ِرُضوا َوَين ََصِ  ُيع 

   أو َيميهم وال ناِص يدفع عنهم َوال َنِصريٍ  74/9 6500

 ال تََزم له  ا وأعطى الل عهًد  َعاَهَد الل 75/9 6501

طانا  آَتاَنا  75/9 6502  َأع 

لِهِ  75/9 6503 ساُنهُ  َفض   إح 

َقنَّ  75/9 6504 دَّ َينَّ  لَنَصَّ َدَقةَ أو لَنَُؤدِّ  لنخرجن الصَّ

نيَ  75/9 6505 احِلِ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

َسُكوا املاَل َعامَّ ال  َبِخُلوا   76/9 6506 ُلُح َحب ُسُه َعن هُ أم   َيص 

َرُضوا َوَتَولَّوا   76/9 6507  وانَصفوا  وَأع 

ِرُضونَ  76/9 6508 ع   بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مُّ

َقبَُهم   77/9 6509 َرَثُهم َفأَع   َفأو 

َنهُ  77/9 6510 ِم َيل َقو   اآلخرة  ف يوم يقابلون الل سبحانه واملراد يوم احلساب َيو 

َلُفوا   77/9 6511  َنَقُضوا وََل  َيُفوا َأخ 

 عاَهُدوه  َوَعُدوهُ  77/9 6512

ُهم   78/9 6513 تَُموَنُه وُُي ُفوَنُه ف قلوهبم رِسَّ    ما ُيك 

َواُهم   78/9 6514 ًا فيام بينهم َوَنج    َحديثَهم وما يتبادلونه رِسّ

  َيِعيبونَ  َيل ِمُزونَ  79/9 6515

ِعنيَ  79/9 6516 قنيَ  امل ُطَّوِّ  املُتََصدِّ

َدُهم   79/9 6517 َعُهم   ُجه   طاقاَِتِم  َووس 

َخُرونَ  79/9 6518 َزؤونَ  َفيَس   َفيَه 
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 86إلى آية  80  يةآمن  التوبةسورة ( 200صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِفر   80/9 6519 تَغ  َو  اس  ِفَرةَ اط ُلب  الَعف   َواملَغ 

ةً  80/9 6520  تاَرةً  َمرَّ

ِمنُوا  وجحدوا أنكروا َكَفُروا   80/9 6521  وََل  ُيؤ 

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إيل  ال هَي ِدي  80/9 6522

 العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع ال َفاِسِقنيَ  80/9 6523

 رُسَّ وابتهَج  َفِرَح  81/9 6524

رُهم  عن اجلهادِ  امل َُخلَُّفونَ  81/9 6525 روا ، أو أخَّ  الذين ُتلَّفوا عن غزوةِ تبوكَ واملراد  الذين ُأخِّ

َعِدِهم   81/9 6526  بُقُعودهم عن اجلهاد  بَِمق 

َد  ِخالََف  81/9 6527    َُمالِفنَي  أو َبع 

 َوَأب َغضوا َوَكِرُهوا   81/9 6528

 تذهبوا إىل اجلهاد ال  الَ َتنِفُروا   81/9 6529

رِّ  81/9 6530 ِت اجلّو احلارّ  احل َ  َوق 

َوى وأعظم َأَشدُّ  81/9 6531  َأق 

 ُسخوَنًة وحرارة  َحّراً  81/9 6532

َقُهونَ  81/9 6533 َهُمونَ  َيف   َيف 

َحُكوا   82/9 6534 َرُحوا َفل يَض  يَف   ويرسوا    َفل 

َمع  َول يَب ُكوا   82/9 6535 ًنا، أو: ليَحزنوالتَد   ُعيوُّنم حز 

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َجَزاء 82/9 6536

ِسبُونَ  82/9 6537 َعلوَن  َيك   ويعملون َيف 

َجَعَك  83/9 6538  أعاَدكَ  رَّ

َقةٍ  َطآئَِفةٍ  83/9 6539  مَجاَعٍة أو  فِر 

تَأ َذُنوكَ  83/9 6540  فطلبوا االذن منك َفاس 

 لِل َذهاِب لِل ِقتالِ  لِل ُخُروِج  83/9 6541

رِ  َأَبداً  83/9 6542 ه   إىل األََبِد أي  إىل آِخِر الدَّ

 قنعتم ، واخرتتم َرِضيتُم  83/9 6543

 بِالتَخلُّف عن اجلهاد  بِال ُقُعودِ  83/9 6544

 ُتؤدِّ صالَة اجَلناَزةِ . وقيَل: ال َتدُعوال  َوالَ ُتَصلِّ  84/9 6545

ِه  84/9 6546 ِ  ال َتِقف  عند قِبه لتدعو له َوالَ تُقم َعىَلَ َقِب 

ِجب َك  85/9 6547  َوالَ َتروُقَك   َوالَ ُتع 

 َيرَغُب أو  َيشاءُ  ُيِريُد  85/9 6548

َهَق أنفُسهم  85/9 6549  ُترج أرواحهم  َوَتز 

تَأ َذَنَك  85/9 6550  طلب االذن منك اس 

ل 86/9 6551 َرةِ  أولوا الطَو  عةِ  أصحاُب الِغنَى والُقد   والسَّ

َنا  86/9 6552    اتركنا َذر 

 املُتََخلِّفني عن اجلهادِ  ال َقاِعِدينَ  86/9 6553
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 93إلى آية  87  يةآمن  التوبةسورة ( 201صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 واوَقبِل  اختاروا َرُضوا   87/9 6554

َوالِِف  87/9 6555  ، ويطلق أيضا عىل الصبيان وأصحاب األعذار من الرجال وكل من ال خري فيه النِّساِء  اخل َ

ا  َوُطبَِع َعىَلٰ ُقُلوهِبِم   87/9 6556 ً لَِقت  َفال َتِعي َخري   ُختَِم َعلي َها َوُأغ 

َقُهونَ  87/9 6557 َهُمونَ   ال َيف   ال َيف 

ُسوُل  88/9 6558 ٌد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّماملراد  الرَّ  ُهنا ُهَو حُمَمَّ

 وأصحاُبه الذين آَمنوا معهاملراد  َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ  88/9 6559

اُت  88/9 6560 َ ري   اآلخرة النَص والغنيمة ف الدنيا واجلنة والكرامة ف  اخل َ

لُِحونَ  88/9 6561  الفائزون  امل ُف 

ز  َأَعدَّ  89/9 6562  َهيَّأَ وَجهَّ

ِري 89/9 6563 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

وامِ  َخالِِدينَ  89/9 6564  باقنَي َعىل الدَّ

زُ  89/9 6565  الظََّفر باخلري والفالح والنَّجاُة من الِّش   ال َفو 

 وأَتى  َوَجاء 90/9 6566

ُرونَ  90/9 6567 ي اإلنساِن ما يمحو به ُذنوَبه  ، املُعتَِذرونَ  امل َُعذِّ ُر: حترِّ  والُعذ 

َراِب  90/9 6568  سّكان البادَِية  األَع 

َذنَ  90/9 6569 َمَح  لِيُؤ   ليُس 

لَّف و َوَقَعدَ  90/9 6570  عن املجيء َُتَ

 هِبِم   وَيل َسيَن ِزُل  َسيُِصيُب  90/9 6571

 ِعقاٌب وتَّن كيٌل موجع َشديد اإليالمِ  َعَذاٌب َألِيمٌ  90/9 6572

َعَفاء  91/9 6573 ةِ  الضُّ حَّ  أو  الصِّ
ةِ     العاِجزيَن ذاِهبي الُقوَّ

َض  91/9 6574 ٍة  امل َر  ِم أو  النَّف سِ املُصابنَي بِِعلَّ س   بِاجل ِ

 ال َيل قون  ال جَيُِدونَ  91/9 6575

َوهُ  ُينِفُقونَ  91/9 6576  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

 أو ذنب إث مٌ  َحَرٌج  91/9 6577

َلُصوا إيامَّنم وأعامهَلم وَبَذلوا ُجهَدهم ف ُنَصةِ اإلسالِم،   َنَصُحوا  لل ورسوله 91/9 6578 ِع املُسلِمنيأخ   وَنف 

ِسننِيَ  91/9 6579 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اآلتنَي باِلِفع 

 : طريٍق إىل مؤاَخذَِتم وُعقوبتِهم واملراد  طريق  َسبِيلٍ  91/9 6580

ِمَلُهم   92/9 6581  لتجعل هلم ما يركبونه لِتَح 

َرُضوا َتَولَّوا   92/9 6582  َأع 

 َتِسيل َتِفيُض  92/9 6583

عِ  92/9 6584 م   ماء يسيل من العني عند احلزن، أو الرسور، أو اخلشية  الدَّ

اً وَغاّمً وَأَسفاً  َحَزناً  92/9 6585  مَهّ

بِيُل  93/9 6586 ُة واإلث مُ  السَّ  الُعقوبةُ و احُلجَّ

تَأ ذُِنوَنَك  93/9 6587  يطلبون االذن منك  َيس 

َلُمونَ  93/9 6588 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 
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 99إلى آية  94  يةآمن  التوبةسورة ( 202صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَِذُرونَ  94/9 6589 بَاَب  َيع  ِو اإلساَءةِ  واحلجج ُيب ُدوَن األس  يرِ   ملَِح   ها أو َتِب 

تُم   94/9 6590 ُتم   َرَجع   ُعد 

ِمَن لَُكم   94/9 6591 َقُكم   لَن نُّؤ   لَن  ُنَصدِّ

َنا  َنبَّأََنا  94/9 6592 َِبَ  أخ 

بَاِرُكم   94/9 6593 ُكم   َأخ 
 َواقِِع حالِ

ى 94/9 6594 َلمُ  َوَسرَيَ ِرُف َوَيع   َوَسيَع 

َلُكم  املَق ُصودَ  َعَمَلُكم   94/9 6595  فِع 

َجُعون ُتَردُّونَ  94/9 6596  ُتر 

تَرَتَ  الغيب  94/9 6597  َما غاب عن الناس وَخِفَي واس 

َهاَدةِ  94/9 6598  األمور التي يشاهدها الناس وهَي َنقيُض الَغي ِب  َوالشَّ

ُكم   َفيُنَبِّئُُكم 94/9 6599  َفيُخِِبُ

لُِفونَ  95/9 6600 ِسُمونَ  َسيَح   َسيُق 

ُتم انَقَلب تُم   95/9 6601 تُم وارَتدد   َرَجع 

ِرُضوا  َعن ُهم   95/9 6602 ُكوُهم  ُدوَن ُمَساَءلَةٍ  لِتُع  ُ  لِتَرت 

ٌس  95/9 6603   ُخبَثاءُ و   نجٌس وقذر  ِرج 

 : َمكاُن اإِليواءِ مصريهم أو َوَمأ َواُهم   95/9 6604

 ِعَقاٌب واملراد هنا   ،اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َجَزاء 95/9 6605

ِسبُونَ  95/9 6606 ُفوَن وَيعملون  َيك  رَتِ  َيق 

ا  َعن ُهم   96/9 6607 َضو  رَت 
وُهم   لِ  لِتَرُتكوا تأنيبَهم ومعاَتبتَهمو  لِتََودُّ

َض  96/9 6608 بَُل وال   الَ َير  بُّ ال َيق 
 َُيِ

 العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع ال َفاِسِقنيَ  96/9 6609

َراُب  97/9 6610  سّكان البادَِية  األَع 

َوى وأعظم َأَشدُّ  97/9 6611  َأق 

َدرُ  97/9 6612 رى  َوَأج   َوَأَحقُّ وأح 

َزَل اللَُّ  97/9 6613  ورَشائُِعُه التي ال جَيوُز جُماَوَزَتاُحُدوُد اللِ: أحكاُمُه  ُحُدوَد َما َأن 

َرماً  98/9 6614 ماً  َمغ   وخسارة ونقص  ُغر 

بَُّص  98/9 6615  ويرتقب  َوَين تَظِرُ  َوَيرَتَ

َوائِرَ  98/9 6616 دائَِد ما َييط بالناس من  الدَّ  والنكبات املَصائَِب والشَّ

ءِ  98/9 6617 و   ُكلُّ ما َيُسوُءُهم   السَّ

ُب به إىِل الل  ُقُرَباٍت  99/9 6618  ما ُيتََقرَّ

 َوَدَعواِت  َوَصَلَواِت  99/9 6619

ِخُلُهمُ  99/9 6620 ُمُلُهم   َسيُد  ُهم  وَيش   َسيَُضمُّ

َتِهِ  99/9 6621 ِزِه َوَنعيِمهِ  َرْح   َفو 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي  َغُفورٌ  99/9 6622 ثُُر ِمن ُه املَغ     َتك 

ِحيمٌ  99/9 6623 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ
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 106إلى آية  100  يةآمن  التوبةسورة ( 203صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لُونَ  100/9 6624 ابُِقوَن األَوَّ ِهم  الصحابة  السَّ ِ  املتقدمون الذيَن َسبَقوا النّاَس إىل اإليامِن َقب َل َغري 

 الذين انتقلوا من مكة إىل املدينة فرارًا بدينهم امل َُهاِجِرينَ  100/9 6625

ا املهاجرينأهل املَدينَة من األوس واخلزرج الذين نَصوا النبي  َواألَنَصارِ  100/9 6626  َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلََّم وآَوو 

بَُعوُهما 100/9 6627    ساروا عىل ِمن هاِجِهم تَّ

َساٍن  100/9 6628 الِح املراد    بِإِح    طريَقهم املستقيَم ف اإليامِن، والعَمِل الصَّ

 تقبل أعامهلم ورفع درجاَتم وِّتاوز عن زالَتم  َريِضَ الل عنهم 100/9 6629

   طابت نفوسهم بام أعطاهم َوَرُضوا  َعن هُ  100/9 6630

ز  َوَأَعدَّ  100/9 6631  وَهيَّأَ وَجهَّ

وامِ  َخالِِدينَ  100/9 6632  باقنَي َعىل الدَّ

 بغري  ِّنايٍة وال ان ِقطاعٍ  َأَبداً  100/9 6633

لَُكم 101/9 6634  حُميطُوَن بِكم َحو 

ِل امل َِدينَةِ  101/9 6635 اّنَا  َأه   هنا املَِدينَة املُنَّورةواملراد  ُسكَّ

وا َمَرُدوا   101/9 6636 ُدوا واستََمرُّ  ومترنوا  َتَعوَّ

6637 101/9  ِ َتني  رَّ هُبُم مَّ ل هبم َسنَُعذِّ ِ   سنعاَقبهم وُننَكِّ    تاَرَتني 

لون ُيَردُّونَ  101/9 6638 فون وَُيَوَّ َ  ُيَص 

َرى ِمن النَّاسِ  َوآَخُرونَ  102/9 6639  وفِئٌَة ُأخ 

ُفوا   102/9 6640 رَتَ  أَقّروا   اع 

َمةِ  بُِذُنوهِبِم   102/9 6641 م  املَُحرَّ
   بِآثاِمِهم  وأف عاهِلِ

نوا وَمَزجوا َخَلطُوا   102/9 6642  َضمَّ

 َحَسناً  َصاحِلاً  102/9 6643

 آثاًِم ِمثَل التََّخلُِّف َعن اجِلهادِ  َسيِّئاً  102/9 6644

م  َيتُوَب َعَلي هم 102/9 6645 ِفَر هَلُ  َيغ 

م  َصَدَقةً  103/9 6646
َواهِلِ ُهم  بَِدف عِ  ُخذ  ِمن  َأم   صدقة كالزكاة املفروضة أو كصدقة التطوع أل ِزم 

ُرُهم   103/9 6647 ُئُهم ِمن الُعيوِب واآلثامِ  ُتطَهِّ  تِبِّ

يِهم هِبَا  103/9 6648 لُِحُهم   َوُتَزكِّ يهم وَترَفُعهم ُتص   ، وُتنَمِّ

م  واستَغِفر    َوَصلِّ  103/9 6649 ُع هَلُ    اد 

 تثبيٌت هلم، وُطمأنينٌة وسكونٌ  َسَكنٌ  103/9 6650

َلُموا   104/9 6651  ََََل  َيع رفوا ويدركوا   َأََل  َيع 

بَُل  104/9 6652   برض يتقبل  َيق 

َبةَ  104/9 6653 جوِع  التَّو  م عىل أالَّ يعوالرُّ ن ِب ود لاالعرتاف والندم واإلقالع، والَعز   لذَّ

 َخل ِقهِ  ِعبَادِهِ  104/9 6654

ى  105/9 6655 َلمُ  َفَسرَيَ ِرُف َوَيع   َفَسيَع 

يٌط بُكلِّ ما َُي َفى  عاَل الغيب  105/9 6656  حُمِ

نَ  106/9 6657 َجو  رونَ  ُمر   ُمَؤخَّ

ِر اللِّ  106/9 6658 ِمِه وقضائِهِ  ألم   حُلك 
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 111إلى آية  107  يةآمن  التوبةسورة ( 204صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُذوا   107/9 6659 َ  َجَعُلوا اُتَّ

ِجداً  107/9 6660 ُص لِذلَِك  َمس   أو املَب نى املَُخصَّ
الةِ ِضُع الصَّ ِجُد: َمو   املَس 

اراً  107/9 6661 ةً  َِضَ ِر وحُماَولًَة لَهُ للمؤمنني أو  ُمضارَّ َ    طلبًا للرضَّ

راً  107/9 6662  َوإنكارًا لُِوجودِ اللِ  َوُكف 

ِريقاً  107/9 6663 َقةِ  َوَتف   َوإحداثاً للُفر 

َصاداً  107/9 6664 تِعداداً  َوإِر  باً واس   َوَتَرقُّ

نَى  107/9 6665 س  ة احل ُ  العاقبة احَلَسنة. أو   الطريقة اخلريِّ

َهدُ  107/9 6666    ُُي ِِبُ  َيش 

 ملَُتَِّصفون بِالَكِذِب، َُم ِِبوَن بِِخالِف الواقِِع  لََكاذُِبونَ  107/9 6667

 ال تُقم للصالة فيه  ال تُقم فيه  108/9 6668

رِ  َأَبداً  108/9 6669 ه   إىل آِخِر الدَّ

ِجٌد  108/9 6670  املسجد النّبوي أو املراد مسجد ُقباء  ملََّس 

َس  108/9 6671  قاعدته  تضعوو أقيَم أساساً  ُأسِّ

 وامتثاُل أوامره واجتناُب نواهيه ة اللخشي التَّق َوى  108/9 6672

مٍ  108/9 6673 ِل َيو   ُمن ُذ البِداَيةِ  ِمن  َأوَّ

ىَل  َأَحقُّ  108/9 6674  َأو 

وَن ومَتيُل ُنفوُسُهم   َُيِبُّونَ  108/9 6675  َيَودُّ

ُروا   108/9 6676 نوَب وَيعملوا  َيتَطَهَّ كوا الذُّ ُ  الّصاحلاِت َيرت 

 البِناُء املُقامُ  ُبن يَاَنهُ  109/9 6677

َوانٍ  109/9 6678  ِرضاً، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرض 

6679 109/9  ٌ عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف   أك 

ةِ  َشَفا  109/9 6680 ِف أو  ِحفَّ  َحر 

ُرُفه  ُجُرٍف  109/9 6681 ِء ِمن أصلِه واملكان الَّذى يأ كله املاُء فيج  رِتاِف، وهو اقتالُع الَّشَّ  يذهُب به واالج 

ِيارِ  أو الساقِط َهارٍ  109/9 6682 ٍف عىل االّن  ِ  ُمِّش 

َارَ  109/9 6683  َفَسَقط واّنَدم  َفاّن 

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَي ِدي  109/9 6684

َومُها  الظَّاملنِِيَ  109/9 6685 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

رارِ   ال َيَزاُل  110/9 6686 تِم   َتُدلُّ َعىَل الثَّباِت واالس 

ا   110/9 6687    أقاُموا وأن َشأُوا  َبنَو 

ا ونِفاقاً  ِريبَةً  110/9 6688  َشكًّ

َق  َتَقطَّعَ  110/9 6689 َع ُقلوهُبم فيَموتواو َتتََمزَّ  تتَصدَّ

داً  111/9 6690 ُد: اال َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   ل تِزاُم بِأم 

َّف  111/9 6691 ظَُم َوَفاءً  َأو   َأع 

ِدهِ  111/9 6692  بال تِزاِمِه بام وعد بَِعه 

وا   111/9 6693 تَب ِِّشُ ورَ  َفاس  َ و فأظِهُروا الرسُّ    ان تَظِروا اخَلري 
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 117إلى آية  112  يةآمن  التوبةسورة ( 205صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اِجعوَن َعن املالزمون للتوبة و التَّائِبُونَ  112/9 6694  املَعايِص الرَّ

 الطائِعونَ  ال َعابُِدونَ  112/9 6695

اِمُدونَ  112/9 6696 ُلهُ  احل َ  املُث نوَن َعىَل اللِ باَِم ُهَو أه 

ائُِحونَ  112/9 6697 ائِموَن  السَّ ِو أو  َطَلِب الِعل مِ أو الصَّ ل َغز 
  السائِروَن لِ

اكُِعونَ  112/9 6698  املَُصلُّونَ  الرَّ

اِجدونَ  112/9 6699 ِض واملُراُد املَُصلُّونَ  السَّ  الواِضعوَن ِجباَهُهم  َعىل األر 

 غريهم احَلاثُّوَن  اآلِمُرونَ  112/9 6700

ُروِف  112/9 6701 عِ  بِامل َع  ِل أو  بِالِّشَّ  نُُه بِالَعق  ٍل ُيع َرُف ُحس    املَع روُف: ُكلُّ فِع 

ِي  َوالنَّاُهونَ  112/9 6702  والقائُِموَن بِالنَّه 

ُل  امل ُنَكرِ  112/9 6703 ُع أو  الَعق   ما ُين كُِرُه الِّشَّ 

افِظُونَ  112/9 6704 ُذوَن للعمل أو املؤّدون املالزمون  َواحل َ  املُنَفِّ

ُدودِ الل  112/9 6705  أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال جَيوُز جُماَوَزَتا  حِلُ

ِفُروا   113/9 6706 تَغ   يطََلبُوا املغفرة َيس 

كنِيَ  113/9 6707 ِ لَِّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  لِل ُمِّش 
 لِ

َبى  113/9 6708 يِل ُقر  َحاب َقراَبةٍ  ُأو   أص 

6709 113/9  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبنَيَّ

َحاُب  113/9 6710  أهُلَها َأص 

ِحيمِ  113/9 6711 امِء َجَهنَّمَ ِمن  اجل َ  أس 

َفارُ  114/9 6712 تِغ  ِفَرةِ  اس  ِو واملَغ   َطَلُب الَعف 

 لِوالِِدهِ  أِلَبِيهِ  114/9 6713

ِعَدةٍ  114/9 6714 و  دٍ  مَّ  َوع 

اهُ  114/9 6715  َمنَّاُه هِبَا  َوَعَدَها إِيَّ

 َكافِرٌ  َعُدوٌّ للِِّ  114/9 6716

أَ  114/9 6717 لََّص  َتَِبَّ  َُتَىلَّ وَُتَ

اهٌ  114/9 6718 عاِء لل  ألوَّ ِع والدُّ ع َشَفًقا وَفَرًقا ، كثرُي الترضُّ  كثري التََّوجُّ

ُع إلَي ِه الَغَضُب  َحلِيمٌ  114/9 6719 ِ  َيصِِبُ عىل األذى ُمتَأنٍّ ال ُيرس 

 والدين القيم بسبب عناده وكفره َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية  لِيُِضلَّ  115/9 6720

 أرشدهم إىل اإليامن، وَوفَّقهم إليه َهَداُهم   115/9 6721

 ما يتقون الل به، وما َيتاجون إليه ف أصول الدين وفروعه   ما َيتَُّقونَ  115/9 6722

 ويسلب احلياة   هَيَُب احَلياةَ  َُي يِـي َوُيِميُت  116/9 6723

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  اللِمن ُدوِن  116/9 6724  أي  َمَعُه أو  َغري 

ٍة وَرْحةٍ  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، َرُءوٌف  116/9 6725 ْحِة، أو ذو رْحٍة واسعٍة، وأصُل )رأف(: يدلُّ عىل ِرقَّ  شديُد الرَّ

بَُعوهُ  117/9 6726  صاحبوه وأطاعوه اتَّ

ةِ  117/9 6727 َ يِق  َساَعِة ال ُعرس   واملراد غزوة تبوك وقت الضِّ

َشَك  َكاَد َيِزيغُ  117/9 6728  َين َحِرُف  قاَرَب وأو 
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 122إلى آية  118  يةآمن  التوبةسورة ( 206صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُهم: كع ب بن مالك، وهالل بن أمية، ومرارة بن الربيع  الثَّالََثةِ  118/9 6729

ر أمرهم   ُخلُِّفوا   118/9 6730  ُأخِّ

   الشعور بالكرب من اهلجرة والقطيعةبسبب َل  جَيِدوا فيِها ََم َرجاً  َضاَقت  َعَليُِهُم األرُض  118/9 6731

 بام اتََّسَعت  بام رحبت  118/9 6732

ُفُسُهم   118/9 6733 يِسٍّ  َضاَقت  َعَلي ِهم  أن   بسبَِب اهَلمِّ والَكرِب واحُلزِن الذي أصاهَبم َوَقُعوا ف ضيٍق َنف 

 َوأَيَقنُوا َوَظنُّوا   118/9 6734

 أو َنجاة   َمالذَ  َمل َجأَ  118/9 6735

م    َتاَب اللُ َعَلي ِهم   118/9 6736 َبِة َوَغَفَر هَلُ لتَّو 
َقُهم  لِ  َوفَّ

ِجعوا إىل اللِ،  لِيَتُوُبوا   118/9 6737 رَي 
 وَيستَقيموا عىل طاَعتِه لِ

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّ 119/9 6738 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

ِق  الصادقني  119/9 6739 د   ف ايامّنم وأقواهِلم وأفعاهِلم أو املُتَِّصفنَي بِالصِّ

ِل  120/9 6740 ان املَِدينَة املُنَّورة املراد هنا  امل َِدينَةِ أِلَه   ُسكَّ

م   120/9 6741 هَلُ    مما َُييُط هِبِ  َوَمن  َحو 

 يتأخروا َيتََخلَُّفوا   120/9 6742

فَّعوا أو  ال َيِضنّوا هبا ال يرغبوا بأنفسهم 120/9 6743  أو يؤثروا أنفسهم بالراحةيرَتَ

 ال َين ِزُل هِبِم   ُيِصيبُُهم  الَ  120/9 6744

 َعطٌَش  َظَمأٌ  120/9 6745

ٌة   و َوالَ تعب شديد َوالَ َنَصٌب  120/9 6746  مَشقَّ

 َوال جماعة وخالء بطن من الطعام َوالَ ََم َمَصةٌ  120/9 6747

 ف جهادِهم إلعالِء َكلِمِة الل  ِف َسبِيِل اللَِّ 120/9 6748

ُخلون   َيطَُؤونَ َوالَ  120/9 6749  وال َيد 

طِئًا 120/9 6750  مكاًناأو  أرًضا، أو َمنِزاًل  َمو 

 ُيغ ِضب َأَشدَّ الَغَضب  َيِغيظُ  120/9 6751

 يصيبون  وال يدركون أو  َوالَ َينَالُونَ  120/9 6752

راًكا وإصابة نَّي الً  120/9 6753 اواملراد  إد  ً  قتاًل وهزيمًة أو َأرس 

َل  ُكتَِب  120/9 6754  ُسجِّ

ٌل َحَسنٌ  َعَمٌل َصالٌِح  120/9 6755  فِع 

َوهُ  َوالَ ُينِفُقونَ  121/9 6756  َوالَ َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

  ال جَي تاُزون و الَ َيق طَُعونَ و 121/9 6757

ِزهَيُمُ  121/9 6758  ليُثيبَُهم  وُيكافِئَُهم   لِيَج 

ُرجوا إىل الغزوِ  لِيَن ِفُروا 122/9 6759 عوا إىل اجلهاد أو  لِيخ   ليرس 

ةً  122/9 6760  مجيعاً  َكآفَّ

ينِ  122/9 6761 ُهوا  ِف الدِّ ِمهِ   لِّيَتََفقَّ ُعوا ف َفه   ليتوسَّ

 وليعلموا ويبلِّغوا َولِيُنِذُروا   122/9 6762

زون  ََي َذُرونَ  122/9 6763  َُياُفوَن وََيرَتِ
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 129إلى آية  123  يةآمن  التوبةسورة ( 207صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  َيقُربوَن منكم َيُلوَنُكم 123/9 6764

 َول يَلُقوا َول يَِجُدوا   123/9 6765

 قسوة وشدة  ِغل ظَةً  123/9 6766

ِد َعن   امل ُتَِّقنيَ  123/9 6767 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   َمع ِصيَتِهِ أص 

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  َزاَدت هُ  124/9 6768 ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  ِزياَدُة الَّشَّ 

 تصديقا وإذعانا  إِياَمناً  124/9 6769

ونَ  124/9 6770 تَب ِِّشُ َ َفِرحوَن  َيس   َين تَظِروَن اخَلري 

َرٌض  125/9 6771  َشكٌّ َونِفاٌق  مَّ

ُم   125/9 6772 ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  َفَزاَدَت  ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  ِزياَدُة الَّشَّ 

ساً  125/9 6773 ا ونِفاقاً وُكفراً  ِرج     َشكًّ

نَ  126/9 6774 ِث عنهم َأَوال َيَرو   عبارة ترد للحث عىل النظر والعِبة، والتعجب من شأن املُتََحدَّ

تَنُونَ  126/9 6775  ُُي تَِبوَن وُيب تَُلونَ  ُيف 

6776 126/9  ِ َتني  ًة َأو  َمرَّ رَّ ِ أو  تاَرةً  مَّ  تاَرَتني 

ِجعوَن َعن املَعايِص  الَ َيتُوُبونَ  126/9 6777  عن ُذنوهِبمو ال َير 

ُرونَ  126/9 6778 كَّ  َيتَِّعظوَن ويتََدبَّرونَ  َيذَّ

 َتمَّ إنزاهلا، واإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ عن طريق الوحي ُأنِزلَت   127/9 6779

ُكم   َيَراُكم 127/9 6780  ُيب َِصُ

ُفوا   127/9 6781 تََعدوا انََصَ لوا واب  وَّ     حَتَ

َف اللُ ُقلوهَبُم   127/9 6782 هَلا َعن اهِلداَيةِ  َِصَ  والرشاد  َحوَّ

َقُهونَ ال  127/9 6783 َهُمونَ  َيف   ال َيف 

 أتاُكم   َجاءُكم   128/9 6784

ٌد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّم  َرُسوٌل  128/9 6785  ُهَو حُمَمَّ

 من جنسكم من َأن ُفِسُكم 128/9 6786

 يعز عليه شديٌد أو َشاقٌّ وَصع ٌب  َعِزيزٌ  128/9 6787

ةٍ  أو ما  وآذاكمما َشقَّ عليكم  َعنِتُّم  ما  128/9 6788 تُم ِف ِشدَّ  وَقع 

ِك  َحِريٌص  128/9 6789 بَِة والتََّمسُّ تاِمِم والَرغ   َشديُد االه 

ٍة وَرْحةٍ   كثري الرأفة َرُؤوٌف  128/9 6790   وأصُل )رأف(: يدلُّ عىل ِرقَّ

ِحيمٌ  128/9 6791 َةِ  رَّ ْح    َعظيُم الرَّ

ا  129/9 6792  أعَرضوا َتَولَّو 

بَِي اللُّ  129/9 6793  ونصريي  كافيني وكافِّل  َحس 

 سواه  ال َمع بوَد بَِحقٍّ  ال إِلَهَ  129/9 6794

ل ُت  129/9 6795 ِري  َتَوكَّ ُت أم  ض  تََمدُت وَفوَّ  اع 

شِ  129/9 6796 لُِك الَعرِش وخالُقه رّب الَعر  ُه َيم   املخلوقاِت ومالُك وخالُق مجيِع ما دوَنه ِمن  املُراد أنَّ

شِ  129/9 6797  نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل ال َعر 

 هو أعظَُم املَخلوقاِت  ال َعظِيمِ  129/9 6798
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 6إلى آية   1  يةآمن  يونسسورة ( 208صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

6799 
 الر 1/10

َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ،  َز واحُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع  تأت لبياِن إعجاِز القرآِن؛ حيث ُتظِهُر عج 

ثوَن هبا  ٌب من هذه احُلروِف العربيَِّة التي يتحدَّ  اخَلل ِق عن ُمعاَرضتِه بِمثلِه، مع أنَّه مركَّ

آن  ال كِتَاِب  1/10 6800  الُقر 

كِيمِ ا 1/10 6801  املحكم املتقن أو ذو احلكمة حل َ

رًا عجيباً  َعَجباً  2/10 6802  والتعجب استعظام أمر خفي سببه أم 

َحي نَا 2/10 6803 ِي  َأو  نا وأرسلنا بِواِسطَِة الَوح   بلَّغ 

م   َأنِذرِ  2/10 6804
 ، واإلنذار إخبار معه ُتويف بلِّغ  وأعلِ

6805 2/10  ِ  البشارة : إخبار معه ما يرس َوَبِّشِّ

ٍق  2/10 6806     ، ومنزلة رفيعةأعامال صاحلة أو  سابَقَة فضل َقَدَم ِصد 

ويِه وَعىَل السحر:  لََساِحرٌ  2/10 6807 ُم َعىَل اخِلداِع والتَّم 
ُل القائِ ُل أو  الِفع  َعاَدةِ الَقو   األُُموِر اخَلاِرَقِة لِل 

بنِيٌ  2/10 6808  واِضٌح  مُّ

ُكُم امل َع بود  َربَُّكمُ  3/10 6809  إهَلَ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  3/10 6810 َجَد َعىل َغري   وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن الَعَدمِ  أو 

شِ  3/10 6811 تََوى َعىَل الَعر   استواء يليق بجالله وعظمته اس 

رَ  3/10 6812 ُر األم   يدبِّر أمر السامء واألرض وما فيهن يقيض ويقدر واملراد  ُيَدبِّ

يِّئَةِ و ناٍِص وُمعنيٍ  َشِفيعٍ  3/10 6813 ب التَّجاُوز َعن السَّ
فيُع: طالِ  الشَّ

نِهِ  3/10 6814  مشيئته وأمره  إِذ 

بُُدوهُ  3/10 6815  تِّشكوا معه أحدا فأخلصوا له العبادة والطاعة وال  َفاع 

ُرونَ  3/10 6816 تَِِبونَ  َتَذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

ِجُعُكم   4/10 6817 َدُتُكم  وَمصرُيُكم   َمر   ُرجوُعُكم  وَعو 

َد  4/10 6818 ُد: اال َوع  ُق الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ ل تِزاُم بِأم 

 ثابِتاً ناِجزاً  َحّقاً  4/10 6819

ةٍ ، وإجياَده ِمن الَعَدمِ  َيب َدُأ اخَلل ِق  4/10 6820 ِل َمرَّ   يبدُأ إنشاَء اخَلل ِق ألوَّ

 يرجعه ُيِعيُدهُ  4/10 6821

ِزيَ  4/10 6822  لِيُثيَب وُيكافِئَ  لِيَج 

طِ  4/10 6823 ل  بِال ِقس   بِالَعد 

 ماٍء َشديِد احَلراَرةِ  َْحِيمٍ  4/10 6824

َ  َجَعَل  5/10 6825  أو أنشأ وأبدع  َصريَّ

ةً  ِضيَاء 5/10 6826  ُمضيئًة إضاءًة ساطِعًة َقويَّ

ّ الذي به اإِلب صار بدون حرارة ُنوراً  5/10 6827  النُّور احِليسِّ

َرُه  5/10 6828  أماكن ُنُزول ُتعَرُف هبا الشهور واألعوام  أو َجعل سريه ف منَازل َمنَاِزَل َوَقدَّ

َلُموا   5/10 6829   لتعرفوا وتدركوا  لِتَع 

ننِيَ  5/10 6830 وام َعَدَد السِّ     تِع داد األع 

َساَب  5/10 6831 صاءُ  َواحل ِ  احِلَساب: الَعَدُد واإِلح 

تِاَلِف  6/10 6832 ي ِل َوالنََّهارِ اخ   التَفاُوُت َبي نَُهام ف الطوِل والِقََصِ والنّوِر والظُّل َمِة وتعاقب الليل والنهار  اللَّ

 ملَُع ِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آلَياٍت  6/10 6833
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 14إلى آية   7  يةآمن  يونسسورة ( 920صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُجوَن لَِقاءَنا  7/10 6834  ُيافونوال  يطمعون  الو ال يتوقَّعونَ  الَ َير 

 َقنِعوا ، واختاروا َوَرُضوا   7/10 6835

 أنفسهم  َرَكنُوا إلَي ها وَسَكنوا إليها َواط َمأَنُّوا   7/10 6836

 ساهون َغافُِلونَ  7/10 6837

هم وَمسَكنُهم  َمأ َواُهمُ  8/10 6838  َمَقرُّ

ِسبُونَ  8/10 6839 َعلوَن  َيك   ويقرتفونَيف 

اِت  9/10 6840 احِلَ ةِ  الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

ِشُدهم، وُيَوّفقهم   هَي ِدهيِم   9/10 6841  ُير 

ِري 9/10 6842 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

تَمتُع بهُكّل ما ُيستطاب  النَِّعيمِ  9/10 6843  وُيس 

َواُهم   10/10 6844  أو عبادَتم ُدعاُءُهم    َدع 

ُهك يا أللُ  ُسب َحاَنَك اللَُّهمَّ  10/10 6845      تنزهًيا ِمن كلِّ عيٍب وَنقصٍ  عامَّ ال َيليُق بكاملِك وجاللِك وَعظمتِكننزِّ

 الكلمة التي َيّي هبا بعضهم بعضا َوحَتِيَّتُُهم   10/10 6846

المِة ِمن ُكلِّ ُسوءٍ  َسالَمٌ  10/10 6847    السَّ

َواُهم   10/10 6848 ِهم  ة ّناي َوآِخُر َدع 
 ُدعائِ

ُد للِِّ 10/10 6849 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ   احل َ

َدُه، املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِِه فهو مرّبيهم ومالكهم ومدبر أمورهم   ربُّ الَعاملنَِي  10/10 6850  املَع بوُد َوح 

ُل  11/10 6851 عُ  ُيَعجِّ  ُيرَسِّ

6852 11/10  َّ  األَذى والُسوَء والَفسادَ  الِّشَّ

م  11/10 6853 َجاهَلُ تِع  لهم ف األمر وطلبه عىل وجه الرسعة اس   تعجُّ

6854 11/10  ِ ري  ٌع َوَصالٌح  بِاخل َ : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

ِيَ  لَُقيِضَ َأَجُلُهم   11/10 6855  حياَتم أو ألميتوا  وأهلكوا  ألُّن 

 فنرتك َفنََذرُ  11/10 6856

يَاِّنِم   11/10 6857 هم   ُطغ  ِ ِهم  وتكِبُّ ِرِهم  و ُعتُوِّ  ُكف 

ونَ يرتدَّدوَن  َيع َمُهونَ  11/10 6858  وَيتََخبَّطُون   ويتَحريَّ

َق  َمسَّ  12/10 6859  أصاَب وحَلِ

6860 12/10  ُّ ُة والَكرُب  الرضُّ دَّ ُر أو  الشِّ  سوُء احلاِل أو الَفق 

 مضطجًعا عىل جنبه: وهو ما حتت اإِلبط إىل اخلاِصة جلنبه  12/10 6861

 َأو  واقفاً  جالساً  َقاِعدًا َأو  َقآئاِمً  12/10 6862

نَا 12/10 6863  أزلنا ورفعنا  َكَشف 

 َمَض  َمرَّ  12/10 6864

فنِيَ  12/10 6865 ِ تِدالِ  لِل ُمرس  ِرطنَي واملُجاِوزيَن لالع   املُف 

نَا 13/10 6866 َلك  نَي نا  َأه   َأف 

 أهل الزمان الواحد ال ُقُرونَ  13/10 6867

اًنا ُيُلُف َبعُضكم  َخاَلئَِف  14/10 6868  بعًضا ُسكَّ



 

210 
 

 
 
 
 

 20إلى آية  15  يةآمن  يونسسورة ( 210صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َرأ ُتت ىَل  15/10 6869  ُتق 

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  15/10 6870

ُجوَن لَِقاءَنا  15/10 6871  ُيافونوال  يطمعون  الو ال يتوقَّعونَ  الَ َير 

 ِجئ   ائ ِت  15/10 6872

ل هُ  15/10 6873 هُ  َبدِّ  َغريِّ 

 يل  وال يصح  ال َيقُّ  َما َيُكوُن يِل  15/10 6874

يِس  15/10 6875 ٍي ِمن اللَِّ  ِمن تِل َقاء َنف  ي،  بَِغرِي َوح 
 بَمحِض رأيي، وُمقتَض اجتهادِ

تَدي َأتَّبِعُ  15/10 6876  أق 

ِي ُأَبلَّغ بواِسطِة  ُيوَحى إيَِلَّ  15/10 6877  الَوح 

روٍه    أخشى َأَخاُف  15/10 6878 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصي ُت   15/10 6879  الِعص 

 أرادَ  َشاء 16/10 6880

ُتهُ  16/10 6881  َقَرأ ُتهُ  َتَلو 

َراُكم َوالَ  16/10 6882 َلَمُكم  َأد   َوالَ َأع 

ُت  لَبِث ُت  16/10 6883  أَقم 

 زمنًا طويالً  ُعُمراً  16/10 6884

ِقُلونَ  16/10 6885 رونَ  َأَفالَ َتع   أَفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

ثَُر ُظل امً  َأظ َلمُ  17/10 6886  أك 

رَتَى 17/10 6887 تََلَق َوَكَذَب  اف   اخ 

َب  17/10 6888 هاها وأن َكرَ  بِآَياتِهِ َكذَّ ق   َل ُيَصدِّ

لُِح  17/10 6889   ال يظفر وال يفوز ال ُيف 

ِرُمونَ  17/10 6890  الكافِروَن املُعانِدونَ  امل ُج 

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 18/10 6891  َمَعُه أو  َغري 

ُهم   18/10 6892  َمكروهاً أو أذىً ال ُيل ِحُق هِبِم   الَ َيرُضُّ

 َوالَ يفيدهم  َوالَ َينَفُعُهم   18/10 6893

 الشفيع من يشفع لغريه ف دفع َض أو جلب منفعة  ُشَفَعاُؤَنا  18/10 6894

 هل ُتِبون  َأُتنَبِّئُونَ  18/10 6895

بيِح للِ  ُسب َحاَنهُ  18/10 6896  َتعاىلُسب َحاَن اللِ: ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

َس وتعالَت  َعظََمتُهُ  َوَتَعاىَل  18/10 6897 َه وتَقدَّ  وَتنَزَّ

ًة َواِحَدةً  19/10 6898  املراد عىل دين واحد ُأمَّ

تََلُفوا   19/10 6899  ف دينهم أو اختلفوا بشأن رسالة حممد عليه الصالة والسالم واملراد اختلفوا  افرتقوا  َفاخ 

 إىل يوم القيامة  الثواب والعقاببتأجيل  الل  قضاءواملراد  َقض هِبا وَثبَتَت  كلمة  َكلَِمٌة َسبََقت   19/10 6900

ٌة وَعالَمةٌ  آَيةٌ  20/10 6901 َ ِجَزٌة وَدليٌل وِعِب   ُمع 

راَكُه  ال َغي ُب  20/10 6902 تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس  ِهم  َما َخِفَي واس   بَِحواسِّ

بوا َفان تَظُِروا   20/10 6903  َفرَتقَّ
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 25إلى آية  21  يةآمن  يونسسورة ( 211صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَا  21/10 6904 ساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفم َأَذق  ُق: اإلح  و   واملراد هنا إدراك ما يرس وما يؤَل  الذَّ

َةً  21/10 6905 ا وَفَرًجا وَرخاءً  َرْح  ً  ُيرس 

اء 21/10 6906 ِر والسقِم واألََلِ  العرس أو ََضَّ ُة والضيق َكالَفق    سوُء احلالِ والِشدَّ

ت ُهم   21/10 6907  أَصاَبتهم  َمسَّ

رٌ  21/10 6908 ك  ر: اخِلداع  مَّ بري للَِّشّ واالاملَك   حتياٍل والتَّد 

راً  21/10 6909 ُع َمك  َ  عىل اخلداع تكموجمازا باستدراِجكم وتعجيِل ُعقوبتِكم واملرادأعَجُل َمكًرا  َأرس 

تُبُونَ  21/10 6910 نون َيك  لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

ُكم   22/10 6911 ُ َ  ُيَسريِّ ري  ُل لكم السَّ  بذواتكم أو بواسطة دابة أو سفينة أو غريمها ُيَسهِّ

 السفن  ال ُفل ِك  22/10 6912

َعةٍ  َوَجَري نَ  22/10 6913 َن برُِس   وَمَرر 

 مناسبة لسري السفن اهُلبِوِب  ريٌح لَيِّنَةٌ  ريٌح َطيِّبَّةٌ  22/10 6914

وا  َوَفِرُحوا   22/10 6915 تََهُجوا ورُسُّ  واب 

َا  22/10 6916  أَتت َها  َجاءَت 

 اهُلبُوب قوية شديدة   ريٌح عاصف 22/10 6917

ُج  22/10 6918  ما ارتفع من ماء البحر  امل َو 

 َوأَيَقنُوا َوَظنُّوا   22/10 6919

  وأحاط هبم البالء من كل ناحية  ُحَِصواوهَلكوا  ُأِحيَط هِبِم 22/10 6920

 اللََّ َسأَلوا اللَََّدَعُوا   22/10 6921

ينَ  22/10 6922 ه فلم ُتِشب ُه شائِبٍَة من رِشٍك أو ِرياءٍ  َُم لِِصنَي لَُه الدِّ  حَمَّصوا دينهم وَنقَّو 

 أنقذتنا  َأنَجي تَنَا  22/10 6923

اكِِرينَ  22/10 6924 َمِة اللِ، املُث ننَي َعَلي ِه هِبا  الشَّ  الذاكريَن لِنِع 

تَدونَ  َيب ُغونَ  23/10 6925  ويفسدون  َيع 

قِّ  23/10 6926 ِ احل َ  بِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ  بَِغري 

يُُكم   23/10 6927 ُ والظُّل ُم والَفسادُ  َبغ  ِب 
ُي: الكِ  البَغ 

نيا  23/10 6928  َملّذاَتا  َمتاع احَلياة الدُّ

ِجُعُكم   23/10 6929 َدُتُكم  وَمصرُيُكم   َمر   ُرجوُعُكم  وَعو 

تََلَط به 24/10 6930  امتزج معه  اخ 

 النََّعُم: اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواألَن َعامُ  24/10 6931

ُرَفَها 24/10 6932  ُحسنَها وهَباَءها، وزينَتَها وهبجتها ُزخ 

نَت   24/10 6933 يَّ  َحُسنَت  َومَجَُلت   َوازَّ

 ُمتَمّكنُوَن من االن تِفاع هبا  َقادُِروَن عليها  24/10 6934

 حمصودًة، ومقطوعًة ِمن أصوهِلا  َحِصيًدا 24/10 6935

 أو عامرة  َل تكن قائمة  ََل  تغ نَ  24/10 6936

المِ  25/10 6937  اجَلنَّةُ  َداُر السَّ

اٍط  25/10 6938 تَِقيمٍ ِِصَ س      وهو الدين احلق  َطريٍق ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  مُّ
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 33إلى آية  62  يةآمن  يونسسورة ( 212صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسنُوا   26/10 6939 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  لِّلَِّذيَن َأح  ِل احَلَسِن َعىل َوج  ا باِلِفع   واملراد هنا املؤمنون الصادقون  َأَتو 

نَى  26/10 6940 س  ِن اجَلزاِء أو  اجَلنَّةِ  احل ُ ُد اللِ بِاملَثوَبِة َوُحس   َوع 

ثَرُ  َوِزَياَدةٌ  26/10 6941  النَّظَُر إىل وجِه الل عزَّ وجلَّ ، والزيادة هي َوأك 

َهُق  26/10 6942  ُيغطي ال َيغَشى، وال َيعُلو، وال  َواَل َير 

 ُدخاٍن وكآبةٌ غبار و َقرَتٌ  26/10 6943

 َصغارٌ أو  َوالَ َهوانٌ  َوالَ ذِلَّةٌ  26/10 6944

 َعِملوا  َكَسبُوا   27/10 6945

يِّئَاِت  27/10 6946 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َجَزاء 27/10 6947

َهُقُهم   27/10 6948  وحتيطهم وُتغطيهم  َوَتر 

 حافظ مانع  َعاِصمٍ  27/10 6949

ِشيَت   27/10 6950  ُألبَِست ُأغ 

زاءً  قِطَعاً  27/10 6951  أج 

ا ُمظ لاِمً  27/10 6952 َودًّ  ُمس 

ُهم   28/10 6953 ُِّشُ َمُعُهم  لِل ِحساِب  َنح   َنج 

 أماكِنَُكم  املراُد: إل َزُموا  َمَكاَنُكم   28/10 6954

َكاُؤُكم   28/10 6955 ًة  َورُشَ ِذوا آهِلَ  مع اللِ أرشكوهم ف العبادةالِّشكاء: الذيَن اُتُّ

ل نَا 28/10 6956 ناف َفَزيَّ ق   َفرَّ

بُنا َفَكَفى  29/10 6957  ، والكفاية: بلوغ املراد ف األمر  فَحس 

 عاملًِا ُمطَّلِعاً  َشِهيداً  29/10 6958

 لساهني لََغافِلنِيَ  29/10 6959

 أو ف ذلك اليوم ف ذلك املَقامِ املراد  ُهنَالَِك  30/10 6960

 َُتتَِِبُ وَتعَلمُ  َتب ُلو 30/10 6961

َلَفت   30/10 6962 َمت وَعِمَلت َأس   َقدَّ

وا   30/10 6963 ِجُعوا َوُردُّ  َوُأر 

قِّ  30/10 6964 الَُهُم احل َ لرهّبم احَلَكم  َمو   الَعد 

 َعن ُهم  وزال وبطََل  َوَغاَب  َوَضلَّ َعن ُهم 30/10 6965

ونَ  30/10 6966 رَتُ تاِلُقُه واإلت يان بِِه َكِذباً وُيتلقون  َيف  ِء: اخ  رِتاُء الَّشَّ   اف 

لُِك  31/10 6967 تَطيعُ  َيم   امللك حيازة الَّشء والتَصف فيه  و َيس 

ِرُج  31/10 6968  ُيوِجُد  ُُي 

رَ  31/10 6969  يقيض ويقدر ُيَدبِّر األم 

الَُل  32/10 6970  التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلق  الضَّ

ُفونَ  32/10 6971 َ لوَن وُتب َعدوَن عن احلقِّ  ُتَص  وَّ  حُتَ

  ثبَتَت  َوَوَجبَت   َحقَّت   33/10 6972

 قضاؤه  َكلَِمُت ربك  33/10 6973
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 42إلى آية  34  يةآمن  يونسسورة ( 213صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُكم   34/10 6974
َكائِ ًة أرشكوهم ف العبادة مع اللِ رُشَ ِذوا آهِلَ  الِّشكاء: الذيَن اُتُّ

ل َق  34/10 6975 ةٍ  َيب َدُأ اخل َ ِل َمرَّ ِ ِمثاٍل سابٍِق  ِمن الَعَدمِ اإلجياَد ألوَّ  َعىَل َغري 

 يرجعه ُيِعيُدهُ  34/10 6976

 )َكي َف( أو )من أي َن(   َفأَنَّى 34/10 6977

َفُكونَ  34/10 6978  وُتقَلبونَ  وَتع دلونَ  ُتَصفون ُتؤ 

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي ِدي 35/10 6979  ُير 

قِّ  35/10 6980 يةَ الدين  احل َ  الثَّابِت الَّذي ال َشكَّ فيه وال ِمر 

ىَل  َأَحقُّ  35/10 6981  َأو 

تَدى بِهِ  ُيتَّبَعَ  35/10 6982  ُيق 

ي  35/10 6983  الَّ هيتدي أي ال يستجيب للهداية الَّ هَيِدِّ

َشد إىل احلقِّ واإِليامن هُي َدى 35/10 6984  ُير 

ُكُمونَ  35/10 6985 ِصُلونَ َتق ضوَن  حَت   وَتف 

 قتدى به خلفه أو ييسرُي  َيتَّبِعُ  36/10 6986

ثَُرُهم   36/10 6987  ُمع ظَمهم   َأك 

ِ َيقنيٍ  َظنّاً  36/10 6988  ِعلاًم ِمن َغري 

نِي  36/10 6989  ال يكفي وال ينفع الَ ُيغ 

قِّ  36/10 6990 حيُح واالعتقاد الِعل ُم  احل َ  الصَّ

رَتَى  37/10 6991 َذب  ُيف   ُُيتََلق وُيك 

ِديَق  37/10 6992 قِهِ  َتص  رِتاُف وإقراُر بِِصد   اع 

هِ  37/10 6993 َ َيَدي   القرآن قبلاملراد هنا الكتب السابقة التي  َبني 

ِصيَل الكِتاب  37/10 6994  َتب يينُه وتوضيحه  َوَتف 

 ال َشكَّ  ال َري َب  37/10 6995

تُم 38/10 6996 تَطَع  ُعوا  َمِن اس  تَعينوا  َواد  ن تُم  وَقِدرُتم  بمن  اس   مَتَكَّ

، وَل َيفَهموهعىل  ََل يطَّلِعوا ََل  َُيِيطُوا  بِِعل ِمهِ  39/10 6997  ما فيه ِمَن احَلقِّ

 ما فيه من الوعيد  أو حقيقة عاقبة َوملََّا َيأ َِتِم  َتأ ِويُلهُ  39/10 6998

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  39/10 6999

َلمُ  40/10 7000 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

ِسِدينَ  40/10 7001 طِراِب  بِامل ُف  تاِلِل واإلض  ِدثنَي لإلخ   املُح 

ُبوكَ  41/10 7002  َنَسبُوا إليك الكذب َكذَّ

 يل ديني وعمّل   َعَمِّل يلِّ  41/10 7003

 مِّبؤون غري مؤاخذين  َبِريئُونَ  41/10 7004

َمُل  41/10 7005  أفَعل َأع 

تَِمُعونَ  42/10 7006 عَ  َيس  م  ُهوَن السَّ  ُيَوجِّ

مَّ  42/10 7007 غوَن لِل َحقِّ  الصُّ  َذُوو الَصَمِم، واملُراُد: الَّذيَن ال َيص 

ِقُلونَ ال  42/10 7008 رونَ  َيع  م  وال ُيَفكِّ  ال ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ
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 53إلى آية  43  يةآمن  يونسسورة ( 214صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ه البَََص  َينظُرُ  43/10 7009  ُيَوجِّ

ونَ الَ  43/10 7010  املراد أّنم فاقدو البصرية  ُيب َِصُ

ياَدةِ   َيظ لِمُ الَ  44/10 7011  ال جَيُوُر وال جُياِوُز احَلدَّ بِالنَّق ِص أو  بِالزِّ

ِس: اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب   َأنُفَسُهم  َيظ لُِمونَ  44/10 7012 ُم النَّف   ُظل 

ُهم   45/10 7013 َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  ََي ُِّشُ ل ِحساِب َبع 
 جَي َمُعُهم  لِ

بَثُوا   45/10 7014  ََل  ُيِقيموا  َلَّ  َيل 

َر ساَعٍة واملُراُد وقتاً قليالً  َساَعةً  45/10 7015  َقد 

 َيع ِرف َبع ُضُكم  َبع ضاً  َيتََعاَرُفونَ  45/10 7016

 أصاهبم النقص أو الضياع  َخرِسَ  45/10 7017

َ  الل بِلَِقاء 45/10 7018 هِ املُثُول َبني   َيَدي 

تَِدينَ  45/10 7019  ُمستجيبني للِهداية ُمه 

يَنََّك  46/10 7020  نقبضنَّ روحك  َنتََوفَّ

ِجُعُهم   46/10 7021 َدَُتُم  وَمصرُيُهم   َمر   ُرجوُعُهم  وَعو 

 عاَِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  46/10 7022

 ُحكِمَ  ُقيِضَ  47/10 7023

طِ  47/10 7024 ل  بِال ِقس   بِالَعد 

ُد  48/10 7025 د: وقت قيام الساعة ال َوع   هذا الَوع 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  48/10 7026 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

لُِك ال  49/10 7027  ال أستطيع َأم 

اً  49/10 7028  املراد دفع الِّش وإبعاد الرضر ََضّ

عاً َوال  49/10 7029  وال جلباً للمنفعة أو الفائدة َنف 

 وقت النقضاء مدَتم وفناء أعامرهم َأَجٌل  49/10 7030

ِعد َجاء َأَجُلُهم   49/10 7031   فناؤهم  َحلَّ َمو 

تَأ ِخُرونَ َفالَ  49/10 7032 رون  َيس   فال يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

ِدُمونَ ال  49/10 7033 تَق   ال يتقدمون عليه َيس 

تُم   50/10 7034 ِِبوين  َأَرَأي   َأخ 

 َنَزَل بُِكم   َأَتاُكم   50/10 7035

 ليالً  َبيَاتاً  50/10 7036

تَع ِجُل  50/10 7037 ل ف األمر ويطلبه عىل وجه الرسعة َيس   يتعجَّ

 أبعدما ؟   َأُثمَّ  51/10 7038

 َنَزَل وحصل          َوَقعَ  51/10 7039

 الِعقاُب الدائم  اخُلل د َعَذاب  52/10 7040

نَ  52/10 7041 َزو   ُتعاَقبونَ  ُِّت 

ِسبُونَ  52/10 7042 َعلون وتتحّملون  َتك   َتف 

تَنبِئُوَنَك  53/10 7043  ويطلبون منك أن ُتِبهم َوَيس 

 ثابٌِت َصحيٌح أهو  ُهوَ  َأَحقٌّ  53/10 7044

 َنَعم إِي 53/10 7045

لِتني أوهاربني  بُِمع ِجِزينَ  53/10 7046  عىل الَّشء عدم االقتداروالعجز   من العذاب ُمف 
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 61إلى آية  54  يةآمن  يونسسورة ( 215صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أرشكت وكفرت  َظَلَمت   54/10 7047

ِض   54/10 7048 َر   ومتاعمجيع ما ف األرض من مال  َما ِف األ 

تََدت   54/10 7049 َية عن النَف سِ  الَف   االفتداء: تقديم الِفد 

وا   54/10 7050 ُفوا َوَأرَسُّ  أخ 

 األسف واحلرسة  النََّداَمةَ  54/10 7051

 َوُحكِمَ  َوُقيِضَ  54/10 7052

طِ  54/10 7053 ل  بِال ِقس   بِالَعد 

َد  55/10 7054 ُد: اال اللِ َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   ل تِزاُم بِأم 

ِد اللِ َحقٌّ  55/10 7055 َوع 
ٌف لِ : النّاِجُز الذي ال َيتََخلَُّف، وذلك ألنَُّه َوص  ُد احَلقُّ  الَوع 

ثََرُهم   55/10 7056  ُمع ظَمهم   َأك 

َلُمونَ ال  55/10 7057 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

  هَيَُب احَلياةَ  َُي يِي  56/10 7058

 ويسلب احلياة  َوُيِميُت  56/10 7059

َجُعونَ  56/10 7060  ُتَعادونَ  ُتر 

 أَتت ُكم َجاءت ُكم 57/10 7061

ِعظَةٌ  57/10 7062 و   َنصيحة وتذكري   مَّ

 شاف من كل ما يؤذي  دواءٌ  َوِشَفاء  57/10 7063

ُدورِ  57/10 7064  أمراض الشهوات والشبهات ملا ف الصدور من املراد  ملَِا ِف الصُّ

  ورشد    وِهداَية َوُهًدى  57/10 7065

َةٌ  57/10 7066 سانٌ  َوَرْح   ونعمة وإح 

ِل اللِ 58/10 7067 ساُنهُ  بَِفض   باإلسالِم والقرآنِ واملراد هنا  إح 

َتِهِ  58/10 7068 ة َوبَِرْح  َمُة اإليامِن والنُبُوَّ َته: املراد هنا نِع   َرْح 

َرُحوا   58/10 7069 يَف  وا وَيب تَِهجوا َفل  يُرَسّ  َفل 

واٍل وَمتاعٍ  جَي َمُعونَ  58/10 7070  ََيوزوَن ِمن أم 

ٍق  59/10 7071 ز   َعطاٌء من اللِ  رِّ

ُتم َفَجَعل تُم 59/10 7072  َفَصريَّ 

عاً  َحَراًما 59/10 7073 َ جائٍِز رَش   َُم نوعاً وَغري 

 احَلالل: املُبَاح رشعاً  َوَحالَالً  59/10 7074

 سمح َأذِنَ  59/10 7075

ونَ  59/10 7076 رَتُ  تكذبون  َتف 

عُ  َظنُّ  60/10 7077  َتَوقُّ

لٍ  60/10 7078 ٍل  لَُذو َفض    زيادةِ إحسانٍ وصاحب تَفضُّ

ٍر أو  حالٍ  َشأ نٍ  61/10 7079  َأم 

ُعونو تأُخذوَن فيه، وَُتوضوَن، ُتِفيُضونَ  61/10 7080  تتَوسَّ

ُزُب  61/10 7081  وَُي َفى  َيبُعُد وَيغيُب  َيع 

ةٍ  61/10 7082 غرمقدار ووزن ذرة وهو  ِمث َقاِل َذرَّ ا، بالغ الصِّ   قدٌر ضئيل جدًّ

بنِيٍ كِتَاٍب  61/10 7083  الكتاب: اللوح املحفوظواملراد بَبنيِّ واِضٍح كتاب  مُّ



 

216 
 

 
 
 
 

 70إلى آية  62  يةآمن  يونسسورة ( 216صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لُِصون ف طاعته أولياُء الل 62/10 7084  ِعبَاُده املُخ 

ٌف  62/10 7085 ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث  َخو  روٍه اخَلو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ  الَفَزَع ف النَّف 

َزُنونَ  62/10 7086  َغمُّ  ُيصيبُُهم َهمُّ  ََي 

سوِل   آَمنُوا   63/10 7087 ِه وانقادوا للِ وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

 نواهيهيستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب  َيتَُّقونَ  63/10 7088

ى 64/10 7089 َ ارُّ  ال بُِّش   اخَلَِبُ السَّ

  ال َتغ يريَ  ال َتب ِديَل  64/10 7090

 ووعده  قضاؤهو أقوال الل سبحانه وتعاىل لَِكلاَِمِت اللِ 64/10 7091

زُ  64/10 7092  من كل مكروه والظََّفر باخلري والفالح والنَّجاُة من الِّش  ال َفو 

 كلمة استُعرَيت  لكل كبري  ال َعظِيمُ  64/10 7093

م   65/10 7094 هُلُ  َكالُمُهم   َقو 

ةَ  65/10 7095  القّوة واملنََعة ال ِعزَّ

تَدي  َيتَّبِعُ  66/10 7096  َيق 

ُعونَ  66/10 7097 بُدونَ  َيد   َيع 

َكاء 66/10 7098  ُمشاِركنَي للِ بالِعباَدةِ  رُشَ

 َين قادوَن َوَيسريوَن  َيتَّبُِعونَ  66/10 7099

ِ َيقنيٍ  الظَّنَّ  66/10 7100  الِعل َم ِمن َغري 

َل َعن  َظنٍّ وَُت منٍي ال َعن  ِعل ٍم وَيقنيٍ و َيُزرونَ  َُي ُرُصونَ  66/10 7101  ُيل ُقوَن الَقو 

ُكنُوا   67/10 7102  لتقّروا وََت َدُؤوا وَتط َمئِنُّوا لِتَس 

 ُمِضيئًا  ُمب َِصاً  67/10 7103

 ملَُع ِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آلَياٍت  67/10 7104

َمُعونَ  67/10 7105 ِرفونَ  َيس   ََيّسوَن باالستاِمِع بآذاِّنِم وَيع 

َذ  68/10 7106 َ  َجَعَل  اُتَّ

 مولودًا ذكًرا كان أو أنثى  َولَداً  68/10 7107

بيِح للِ َتعاىل ُسب َحاَنهُ  68/10 7108  ُسب َحاَن اللِ: ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

نى ال َغنِيُّ  68/10 7109 امِء اللِ احُلس   الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أس 

ٍة  ُسل طَانٍ  68/10 7110 َهانٍ ُحجَّ  ودليل وُبر 

 أتفرتون َأتُقولُونَ  68/10 7111

َلُمونَ  68/10 7112 ِرُكون  َتع  ِرفون وُتد   َتع 

ونَ  69/10 7113 رَتُ تاِلُقُه واإلت يان بِِه َكِذب  َيف  ِء: اخ  رِتاُء الَّشَّ   اف 

باُر بِِخالِف الواقِِع أو اال ال َكِذَب  69/10 7114 تِقادِ اإِلخ   ع 

لُِحونَ  69/10 7115  ال يظفرون وال يفوزون الَ ُيف 

 َملّذات ، وان تِفاعومَتَتٌُّع،  َمتَاعٌ  70/10 7116

ِجُعُهم   70/10 7117 َدَُتُم  وَمصرُيُهم   َمر   ُرجوُعُهم  وَعو 

ِق،   ُنِذيُقُهمُ  70/10 7118 و  ُل َعىَل الذَّ ساُس الَعامُّ وإدراك واإلَذاَقُة: احَلم  ُق: اإلح  و   املطعومات بالَفم وبغري الَفمالذَّ

ِديدَ  70/10 7119     الِعَقاَب والتَّن كِيَل األليم  ال َعَذاَب الشَّ
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 78إلى آية  71  يةآمن  يونسسورة ( 217صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 النبأ: اخلِب ذو الشأن  َنبَأَ  71/10 7120

، وَعظَُم وَصُعَب و َثُقَل  َكُِبَ  71/10 7121  َشقَّ

َقاِمي 71/10 7122  لُبثي وطوُل ُمكثي بنَي أظهِركم أو   إقامتي مَّ

كِرِيي  71/10 7123 ُروا وَتتَِّعظوا َوَتذ  وا وَتتََذكَّ رِضُ تَح   َْح ُلُكم عىل أن َتس 

 بُِمع ِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بِآَياِت  71/10 7124

ل ُت  71/10 7125 ِري  َتَوكَّ ُت أم  ض  تََمدُت وَفوَّ  اع 

َرُكم   71/10 7126 ُِعوا  َأم   وأعدوا  اعزموا وصّمموا  َفأَمج 

َكاءُكم   71/10 7127 ًة مع اللِ  َورُشَ ِذوا آهِلَ ِر أو  الذيَن اُتُّ  الِّشكاء: املُشاركوَن هُلم بالُكف 

ُرُكم   71/10 7128  قضيتكم شأنكم أو مسألتكم أو  َأم 

ةً  71/10 7129  ُمشكِاًل    ُمب هاًم ُمل تَبًِسا ُغمَّ

ُضوا  إيَِلَّ  71/10 7130  وأنِفذوا قضاَءكم َنحِوياقضوا عّلَّ بالعقوبة  اق 

رونِ   ُتنظُِرونِ  71/10 7131  تتأنوا  مُت ِهُلوِن أو أو   تؤخِّ

تم َتَولَّي تُم   72/10 7132 َرض   أع 

 طلبت منكم   َسأَل تُُكم  72/10 7133

رٍ  72/10 7134  َجزاٍء لِل َعَمِل وِعَوٍض َعن هُ  َأج 

ُت  72/10 7135 ُت  َوُأِمر   وُكلِّف 

لِِمنيَ  72/10 7136  املُن قاديَن للِ ورَشائِِعهِ  امل ُس 

ُبوهُ  73/10 7137 ِمنوا به  َفَكذَّ  َفنََسبُوا إليه الَكِذب، أو َل ُيؤ 

ي نَاهُ  73/10 7138  فسلَّمناه َفنَجَّ

 السفينة  ال ُفل ِك  73/10 7139

ه وَيقوم َمقاَمه َخالَئَِف  73/10 7140  مَج ُع َخليَفة وهو َمن َُي ُلُف َغري 

نَا 73/10 7141 َرق  نا َغَرًقا  َوَأغ  َلك   وأه 

ل  َفانظُر   73/10 7142  َفَفّكر  وتأمَّ

  اخلامِتَُة واملَصري األخريالعاقبة:  َعاقِبَةُ  73/10 7143

فني واملحّذرين من العقاب امل ُنَذِرينَ  73/10 7144  املُبَلَّغني املَُخوَّ

نَا  َبَعث نَا  74/10 7145 َسل   أر 

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  74/10 7146

لُِق وَنَختُِم   َنط بَعُ  74/10 7147  ُنغ 

تَِدينَ  74/10 7148  الظاملني املتجاوزين للَحّد  امل ُع 

ِم وسادَتماملأل :  َوَمَلئِهِ  75/10 7149 اُف القو   أرش 

وا   75/10 7150 َِبُ تَك  وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاس   َفتََكِبَّ

 كافِريَن ُمعانِدينَ  جمُّ ِرِمنيَ  75/10 7151

رٌ  76/10 7152 ُر:  لَِسح  ح  ُل أو  السِّ َعاَدةِ الَقو  ويِه وَعىَل األُُموِر اخَلاِرَقِة لِل  ُم َعىَل اخِلداِع والتَّم 
ُل القائِ  الِفع 

لُِح  77/10 7153   يفوزويظفر  ُيف 

اِحُرونَ  77/10 7154 حر  السَّ  املزاولون للسِّ

ِفتَنَا  78/10 7155 َفنا لِتَل  ِ  لِتََص 

َياء  78/10 7156 ِ ِب 
  العظمة والسلطان ال كِ
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 88إلى آية  79  يةآمن  يونسسورة ( 218صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نُ  79/10 7157 َعو  َعوُن موَسى املَعروف  فِر  َ ِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِر   لََقُب ُمُلوِك ِمَص 

تُويِن  79/10 7158  أحرِضوا إيلَّ  ائ 

 واسع العلم َعلِيمٍ  79/10 7159

وَسى 80/10 7160  َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  مُّ

ُموا َأل ُقوا   80/10 7161  ار 

 َفَعل تُموه ِجئ تُم بِهِ  81/10 7162

 سيُذِهُب آثاَرهُ  َسيُب طُِلهُ  81/10 7163

لُِح  81/10 7164  ال َُي ِسنُ   الَ ُيص 

ِسِدينَ  81/10 7165 طِراِب  امل ُف  تاِلِل واإلض  ِدثنَي لإلخ   املُح 

 يثبته ويعليه  يظهره للناس ويبينه َوَُيِقُّ الل احلق  82/10 7166

 بِأحكامه ورشائعه  بَِكلاَِمتِهِ  82/10 7167

 َأب َغَض  َكِرهَ  82/10 7168

ِرُمونَ  82/10 7169  الكافِروَن املُعانِدونَ  امل ُج 

 صّدق وأذعن  آَمنَ  83/10 7170

ةٌ  83/10 7171 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

ٍف  83/10 7172 روٍه  َخو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

ِهم   83/10 7173
ِم وسادَتم َوَمَلئِ اُف القو   املأل : أرش 

تِنَُهم   83/10 7174  ويقتلهم يعذهبم َيف 

 ومستكِب ملُتََجِبِّ  لََعالٍ  83/10 7175

فنِيَ  83/10 7176 ِ تِدالِ  امل ُرس  ِرطنَي واملُجاِوزيَن لالع   املُف 

ُلوا   84/10 7177  اعتمدوا وفّوضوا أمركم  َتَوكَّ

نَا فِت نَةً  85/10 7178 َعل   لنا عن الدين، أو ُيفتن الكفاُر بنَصهمال تنَصهم علينا فيكون ذلك فتنة  الَ َِّت 

َومُها  الظَّاملنِِيَ  85/10 7179 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

نَا 86/10 7180   وسلِّمنا َوَنجِّ

َتَِك  86/10 7181  بإحسانَِك َوِرعاَيتَِك  بَِرْح 

َحي نَا 87/10 7182 ي َوَأو  نا بواسطة الَوح   بلَّغ 

 املراد هنا هارون عليه السالم  َوَأِخيهِ  87/10 7183

ِمُكاَم ُبيُوتاً  87/10 7184 َقو 
َءا لِ كِناُهم  فِيها َتبَوَّ  أو اُتذا هلم  أن ِزالُهم  وأس 

7185 87/10  َ  القطر املعروف مَص: املدينة املستكملة املرافق واخَلدمات، ويراد هبا  بِِمَص 

 البُيوُت: املَساكِنُ  ُبيُوتاً  87/10 7186

 مساجد أو ُمصلَّيات  قِب َلةً  87/10 7187

ُن به ِزينَةً  88/10 7188 ِف من  ما ُيتََزيَّ َ  َأَدواٍت ومظاِهِر الرتَّ

ُفُهم َعن  َطريِق اهِلداَيةِ  لِيُِضلُّوا   88/10 7189 ِم: َِص  الُل الَقو   إض 

ِهب   اط ِمس   88/10 7190  وأتلف  أِزل  وأذ 

ُدد  َعىل ُقلوهِبِم   88/10 7191 َح لإليامنِ  َواش  تِم  َعَلي ها َحتَّى ال َتن َِّشِ  اخ 
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 97إلى آية  89  يةآمن  يونسسورة ( 219صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 استجيبت وقبلت ُأِجيبَت  89/10 7192

َوُتُكاَم  89/10 7193 ع    ُسؤالُُكام  دَّ

تَِقياَم  89/10 7194  ث بُتا عىل دينِكام ا َفاس 

  وال تسُلكا  َوالَ َتتَّبَِعآنِّ  89/10 7195

  طريَق  َسبِيَل  89/10 7196

َلُمونَ  89/10 7197 ِرُكونَ  أو الذين جَيَهلونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

َنا 90/10 7198 نا َوَجاَوز    قطَع 

بََعُهم   90/10 7199  َفَلِحَقُهم َفأَت 

وان َوُجنُوُدهُ  90/10 7200  اجُلنود: اجَلي ش، واألن صار واألع 

ياً  90/10 7201  ُظل امً  َبغ 

واً  90/10 7202  وعدواناً  َوَعد 

َرَكهُ  90/10 7203    أحاط به َأد 

 فَهلَك باالختناق أو كاد غمُره وَغَلبَُه املاُء  ال َغَرُق  90/10 7204

 أف هذِه اللحظَِة ؟ آآلنَ  91/10 7205

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصي َت  91/10 7206  الِعص 

ِسِدينَ  91/10 7207 طِراِب  امل ُف  تاِلِل واإلض  ِدثنَي لإلخ   املُح 

يَك  92/10 7208  ونجعلك عىل نجوة أو مرتفع من األرض ننقذك ُننَجِّ

 بَِجَسِدكَ  بِبََدنَِك  92/10 7209

 ملن يأت بعدك   ملَِن  َخل َفَك  92/10 7210

ًة وَعالَمةً  آَيةً  92/10 7211 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ُمع 

 لساهون لََغافُِلونَ  92/10 7212

أ َنا  93/10 7213 َكنَّا َبوَّ َزل نا وأس   أن 

ق  93/10 7214 أ ِصد    اوطيِّب اَمتاًرا حَسنحَمموًدا منزال صاحًلا   ُمبَوَّ

نَاُهم 93/10 7215 لِ  َوَرَزق  ِ والَفض  طَي ناُهم  ِمن اخَلري    َوأع 

ِب احَلاللِ  الطَّيِّبَاِت  93/10 7216 ُق النَّاتُِج َعن الَكس  ز  ُس أو  الرِّ ُه النَّف  تَلِذُّ  َما َتس 

تََلُفوا   93/10 7217  اختلفوا ف أمر حممد صىل الل عليه وسلم وكتابهاملراد  اخ 

م   َجاءُهمُ  93/10 7218 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  حَتَ

 َيكم َيق يِض  93/10 7219

 ف حالَِة ريبٍَة وَقَلٍق بِشأنِهِ     ف َشكٍّ  94/10 7220

ينَ  94/10 7221 رَتِ  الشاكِّني  املرتددين  امل ُم 

ُبوا   95/10 7222  َأنَكُروا  َكذَّ

ينَ  95/10 7223 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ

 ثبَتَت  َوَوَجبَت   َحقَّت   96/10 7224

   قضاؤهو املراد حكمه  كلمة ربك  96/10 7225

 الشديد اإليالم  الِعَقاَب والتَّن كِيَل  ال َعَذاَب األَلِيمَ  97/10 7226
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 106إلى آية  98  يةآمن  يونسسورة ( 220صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َيةٌ  98/10 7227  القرية: البل دة، وتطلق عىل أهلها  َقر 

  صّدقت وأذعنت آَمنَت   98/10 7228

 َفأفادها َفنََفَعَها 98/10 7229

 َفَدَعاُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اللِ َوحَدهُ َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ إىَِل َقوِم نِينََوى  ُيوُنَس  98/10 7230

نَا 98/10 7231  أزلنا ورفعنا  َكَشف 

ي 98/10 7232 ل  اخِلز    الَفضيَحِة واهلوان والذُّ

نَاُهم   98/10 7233 نا هلم ف احلياة مع إسباغ النَِّعم  َوَمتَّع   َمَدد 

ناُه  ِحنيٍ  98/10 7234  ف َمع 
دٍ ِ حُمَدَّ ٍت َغري  ٍة أو َكث َرةٍ َوق   بِِقلَّ

 أرادَ  َشاء 99/10 7235

ِرهُ  99/10 7236 ِغمُ  ُتك  ِِبُ َوُتر   ُِّت 

ِن اللِّ  100/10 7237  بمشيئته وأمره  بِإِذ 

ُ  َوجَي َعُل  100/10 7238   َوُيَصريِّ

َس  100/10 7239 ج   العقاب والغضبوالعذاَب  الرِّ

ِقُلونَ  100/10 7240 رونَ ال  ال َيع  م  وال ُيَفكِّ  ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ

ُلوا، أو فكروا واعتِبوا  انظُُروا   101/10 7241  تأمَّ

نِي  101/10 7242  ما تكفي وما تنفع َوَما ُتغ 

الئِل والِعَِب والَعالَمات اآلَياُت  101/10 7243  املُع ِجَزات والدَّ

 الرسول أو األمر املُخيف النُُّذر: مجع َنِذير، وهو  َوالنُُّذرُ  101/10 7244

 َيرتّقبون وَيتَوّقعون  َينتَظُِرونَ  102/10 7245

ا   102/10 7246 ا   َخَلو   َمَضو 

ي 103/10 7247  ُننقذ ُننَجِّ

 تفضال منَّا ورْحة َحّقاً  103/10 7248

 ريبٍَة وَقَلٍق بِشأنِهِ  َشكٍّ  104/10 7249

 ورَشيَعتيِعباَدت  دِينِي 104/10 7250

بُدُ  104/10 7251  َفالَ أنقاد وال أخضع  َفالَ َأع 

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 104/10 7252  َمَعُه أو  َغري 

اُكم   104/10 7253   يقبض أرواحكم  َيتََوفَّ

ُت  104/10 7254 ُت  َوُأِمر   وُكلِّف 

ه   أقم 105/10 7255  َتَوجَّ

َهَك  105/10 7256   ذاتك  َوج 

ينِ  105/10 7257 يَعة والطاَعة واالن ِقياد للِ وِعباَدتِهِ  لِلدِّ  الّدين: الِّشَّ

الِل إىل اخَلري واحَلقِّ مستقيام  َحنِيفاً  105/10 7258  ُمقباًل عىل اللِ، ُمعرًضا عام ِسواهأو  مائِالً عن الِّشِّ والضَّ

عُ و 106/10 7259 بُد    ال َتد   ال َتع 

 الَ يفيدك  الَ َينَفُعَك  106/10 7260

كَ  106/10 7261  َوال ُيل ِحُق بَِك َمكروهاً أو أذىً  َوالَ َيرُضُّ
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 5إلى آية  1 يةآمن   هودسورة و  109إلى آية  107  يةآمن  يونسسورة ( 221صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َك  107/10 7262 َسس   ُيِصب ك  َيم 

ُة   برُِضٍّ  107/10 7263 ُر أو  الِشدَّ : سوُء احلاِل أو الَفق   والَكرُب الرُضُّ

 َفالَ رافِع وال ُمِزيل َفالَ َكاِشَف  107/10 7264

 ِد لكيُيرِ  ُيِرد كَ  107/10 7265

7266 107/10  ٍ :و  برخاء أو نعمة وعافية ورسور بَِخري  ُ ري  ٌع َوَصالٌح  كل اخل َ     ما ِمن ُه َنف 

 أو ال أحد يقدر أن يرد ال َصاِرَف   َفالَ َرادَّ  107/10 7267

لِهِ  107/10 7268 ساُنهُ  لَِفض  ُل اللِ: إح   َفض 

: َمنحه وإعطاؤه ُيِصيُب  107/10 7269 ِ  إصاَبة اخَلري 

 َخل ِقهِ  ِعبَادِهِ  107/10 7270

َق وَحَصَل لكم َجاءُكمُ  108/10 7271 قَّ  حَتَ

تََدى 108/10 7272  قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اه 

 تاه وابتعد وَل هيتد إليه َضلَّ  108/10 7273

 الوكيُل: املانُع واحلافُظ والكفيُل و بِحفيٍظ  بَِوكِيلٍ  108/10 7274

 اِن قاد واقتدى َواتَّبِع   109/10 7275

ِي َيتِّم  ُيوَحى 109/10 7276  التَّبليُغ بواِسطِة الَوح 

ِِب   109/10 7277 تاِملِ  َواص  ُن االح  : التََجلُُّد وُحس  ُ  الَصِب 

ِصَل  ََي ُكمَ  109/10 7278  َيق يض وَيف 

اكِِمنيَ  109/10 7279 َ النّاسِ  احل َ  الفاصلني والقاضني َبني 

 الكتاب: القرآن  كِتَاٌب  1/11 7280

كَِمت  آَياُتهُ  1/11 7281  أتِقنت  وُنظَِّمت نظاًم حُمَكام َرصيناً  ُأح 

َلت   1/11 7282 َحت   ُفصِّ  ُبيِّنَت  ووضِّ

 عنَد، أو لَدى  لَُّدن   1/11 7283

ف  َنِذيرٌ  2/11 7284 ر من عذاب الل وُمبلِّغ، َُمَوِّ  حُمَذِّ

ِ  َوَبِشريٌ  2/11 7285 ري  ٌ بِاخل َ كم بثواِب اللِ ُمبَِّشِّ ُ  ُأَبِّشِّ

ِفُروا   3/11 7286 تَغ   اطلبوا املغفرة  اس 

ِجعوا َعن املَعايِص  ُتوُبوا   3/11 7287  ار 

 ويعطيكم من رزقه ما تتمتعون به وتنتفعون   ُينَعَِّمُكم ُيَمتِّع ُكم  3/11 7288

ى  3/11 7289  ُحضوِر أَجلِكم ّناية حياتكم و َأَجٍل ُمَسمًّ

لٍ  3/11 7290  إحسانٍ و عمل صالحمن له   ذِي َفض 

َلهُ  3/11 7291 سانِهِ  هَثوابَ  َفض   إح 

ا 3/11 7292  وإن ُتعِرضوا  َوإِن  َتَولَّو 

ِجُعُكم   4/11 7293 َدُتُكم  وَمصرُيُكم   َمر   ُرجوُعُكم  وَعو 

 ويميلون صدورهمَيط ُووَن وُُيفوَن     ُيث نُوَن ُصُدوَرُهم   5/11 7294

ُفوا   5/11 7295 تَخ   ليسترتوا  لِيَس 

تَغ ُشوَن ثياهبم  5/11 7296  َيستَرِتوَن هبا، وُيَغطُّوَن ُرؤوَسهم ، واملراد: يظنون أن أمرهم َخفيّ  َيس 

ُدور 5/11 7297  اخلفايا التي ف الصدور أو احلالة التي ف الصدور  بَِذاِت الصُّ
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 12إلى آية  6 يةآمن  هودسورة ( 222صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َّش عىل األرِض ويستعمل عادة ف احليوانات أكثر َدآبَّةٍ  6/11 7298  ُكلُّ ما َيم 

ُقَها  6/11 7299 ِ والَعطاءِ  ِرز  َر هَلا ِمن اخَلري   واملراد هنا طعامها وغذاؤها  ما ُقدِّ

َلمُ  6/11 7300 ِركوَيع ِرف   َوَيع   وُيد 

َها 6/11 7301 تََقرَّ  مكان استقرارها أو مسكنها و  مأواها الذي تأوي إليه ُمس 

َدَعَها 6/11 7302 تَو  ا بَِموَِتا فيه، أو َدفنِها املوِضَع الذي ُيودُِعها َوُمس   أو غري ذلك إمَّ

 الكتاب: اللوح املحفوظ كِتَاٍب  6/11 7303

بنِيٍ  6/11 7304  واِضٍح َبنيِّ  مُّ

ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن الَعَدمِ  َخَلق 7/11 7305 َجَد َعىل َغري   أو 

ُشهُ  7/11 7306  هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  َعر 

ُكم   لِيَب ُلَوُكم   7/11 7307 تَِِبَ  لِيَخ 

َسُن َعَمالً  7/11 7308 وُبُه وأخَلُصُه وأط َوُعُه لل   َأح   أص 

ب ُعوُثونَ  7/11 7309 ِت  مَّ َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

بنِيٌ  7/11 7310 ٌر مُّ ٌر واِضٌح   ِسح      جّل ظاهر ال لبس فيه  ِسح 

َنا 8/11 7311 ر  ل نا َأخَّ  أجَّ

ُدودة  8/11 7312 ٍة َمع   ووقت حمدود   أجل معلوم ُأمَّ

ُره  ََي بُِسهُ  8/11 7313  َيمنَُعه أو يؤخِّ

 جَييُؤُهم   َيأ تِيِهم   8/11 7314

وفاً لَي َس  8/11 7315 ُ ُدوداً ليس  َمَص   وال يدفعه عنهم دافع َمر 

 َنَزَل هِبِم  وأصاهَبُم    َحاَق هِبِم 8/11 7316

ِزُئونَ  8/11 7317 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ

نَا  9/11 7318 ساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفم َأَذق  ُق: اإلح  و   الذَّ

َةً  9/11 7319  نعمة كالصحة واألمن وغريمها املراد هنا رْحة الدنيا وهو ال َرْح 

نَاَها  9/11 7320  سلبناها َنَزع 

 اليَئوس: شديد اليأس، واليأس: انقطاع األمل لَيَُؤوٌس  9/11 7321

ِر واجُلحودِ  شديد َكُفورٌ  9/11 7322  الُكف 

 زقاً واسعاً ر َنع اَمء 10/11 7323

ت هُ َضَّ  10/11 7324 ةٍ  اء َمسَّ ِر والسقِم واألََلِ  وضيق ِشدَّ  أَصاَبته   َكالَفق 

يِّئَاُت  10/11 7325 دائُِد زاَل  َذَهَب السَّ  الّضيُق والشَّ

 متكِبِّ ومتعايل  لَبَطٌِر بالنَِّعمشديد الفرح وا لََفِرٌح َفُخورٌ  10/11 7326

ِفَرةٌ  11/11 7327 غ  وٌ  مَّ ٌ وَعف    ِسرت 

رٌ  11/11 7328  وجزاٌء للعمل وِعَوٌض عنه  َوَأج 

 ُمتََخلٍّ  َتاِركٌ  12/11 7329

ُركَ َوَضائٌِق بِِه  12/11 7330 ٌ  َصد   َحِزيٌن متأَلِّ

 ماٌل مدفوٌن حتت األرِض، وُيراد به املال الكثري  َكنزٌ  12/11 7331

ر من عذاب الل َنِذيرٌ  12/11 7332 ف حُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

 حافٌظ وُمَهي ِمنٌ  َوكِيٌل  12/11 7333
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 19إلى آية  13 يةآمن  هودسورة ( 223صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

اهُ  13/11 7334 رَتَ تََلقه وجاء به َكِذباً  اف   اخ 

 َفجيئُوا َفأ ُتوا   13/11 7335

ُعوا   13/11 7336 تَعينوا  َواد   اس 

تُم 13/11 7337 تَطَع  ن تُم  وَقِدرُتم   اس   مَتَكَّ

ُه أو   من ُدوِن اللِ 13/11 7338  ُمتَجاِوزينَهُ َمَعُه أو  َغري 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  13/11 7339 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

تَِجيبُوا  لَُكم   14/11 7340 ِمنُوا هِبا وََل  َيتَّبِعوها  َفإَلَّ  َيس  َوَتُكم  وََل  ُيؤ  بَلوا َدع   َفإن  ََل  َيق 

َلُموا   14/11 7341 ِرُفوا  َفاع   فاع 

 بمعرفته بعلم الل  14/11 7342

لُِمونَ  14/11 7343 س   ُمن قادوَن للِ ولَِِّشائِِعهِ  مُّ

 َيرَغُب أو  َيشاءُ  ُيِريُد  15/11 7344

  ُمتََعَها َوَمَلّذاََتا َوِزينَتََها  15/11 7345

 وافياً كامالً    هُنَؤدِّ  ُنَوفِّ  15/11 7346

 ال ينقصون   يبخسونال  15/11 7347

   وذهب َبطَل َوَحبِطَ  16/11 7348

 َوَعبٌَث فاِسٌد ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه وهَو َنقيُض احَلقِّ  َوَباطٌِل  16/11 7349

ٍة واِضَحةٍ  َبيِّنَةٍ  17/11 7350  ُحجَّ

  يتبعه  َوَيت ُلوهُ  17/11 7351

 برهان ودليل واضح   َشاِهٌد  17/11 7352

راة  كِتَاُب موسى  17/11 7353  التَّو 

تًَدى به َإَماماً  17/11 7354   ُمق 

َةً  17/11 7355 ساناً وِهداَيةً  َوَرْح   إح 

ِمنُونَ  17/11 7356  يصّدقون ويذعنون  ُيؤ 

َزاِب  17/11 7357 بنَي رسول الل  األَح  بوا عىل الكفر ُمَكذِّ د َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلََّم ف ِرسالتِهِ الذين حتزَّ  حُمَمَّ

ِعُدهُ  17/11 7358 ِده ومآله َمو   مكاُن َوع 

َيةٍ  17/11 7359 دٍ  ِمر   َشكٍّ وَتَردُّ

ثََر النَّاسِ  17/11 7360  ُمع ظَمهم َأك 

ثَُر ُظل امً  َأظ َلمُ  18/11 7361  أك 

م 18/11 7362 َرُضوَن عىل رهبِّ  ليحاسبهم عىل أعامهلم  ;سيعرضون عىل رهبم يوم القيامة ُيع 

َهادُ  18/11 7363  واملؤمنون املالئكة والنّبيّون الذين شهدوا عليهم من  األَش 

نَُة اللِّ 18/11 7364 تِهِ  لَع  َ ل َمل ُعوِن ِمن  َرْح 
ُدُه لِ  َسَخطُُه َوَطر 

َومُها اجلائِريَن  الظَّاملنِِيَ  18/11 7365 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 املُتَجاِوزيَن لِ

ونَ  19/11 7366 رِتاُض واملَن عُ و ُيعِرضون وينََصفون َيُصدُّ : االع  دُّ  الصَّ

 َوَيط ُلبوَّنَا ويريدوّنا  َوَيب ُغوَّنَا 19/11 7367

 معوجة  والعوج امليل والزيغ ِعَوجاً  19/11 7368
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 28إلى آية  20 يةآمن  هودسورة ( 224صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لِتني من العذاب  والعجز عدم االقتدار عىل الَّشء ُمع ِجِزينَ  20/11 7369  هاربني أو ُمف 

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 20/11 7370  أي  َمَعُه أو  َغري 

لِيَاء 20/11 7371  الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأو 

 ُيزادُ  ُيَضاَعُف  20/11 7372

تَطِيُعونَ  20/11 7373  َيق ِدرونَ  َيس 

عَ  20/11 7374 م   ينتفعون به للقرآن سامع و للحق  السامعاملراد  السَّ

ونَ  20/11 7375 نَ  ُيب َِصُ  َيَرو 

وا   21/11 7376  أهلكوها وغبنوها بالكفر َأنُفَسُهم  َخرِسُ

 وذهب  َوَغاَب  َوَضلَّ  21/11 7377

ونَ  21/11 7378 رَتُ تاِلُقُه واإلت يان بِِه َكِذباً  َيف  ِء: اخ  رِتاُء الَّشَّ   اف 

، ال حُمالََة أو َحّقاً  ال َجَرمَ  22/11 7379  ال ُبدَّ

ونَ  22/11 7380 رَسُ  وَهالكاً األَشدُّ َضياعاً  األَخ 

بَتُوا   23/11 7381  خشعوا واطمأنوا أو خضعوا و تواَضعوا َوَأخ 

نَّةِ  23/11 7382 َحاُب اجل َ  أهُلَها أص 

وامِ  َخالُِدونَ  23/11 7383  باقوَن َعىل الدَّ

ِص: حالُهُ  َمثَُل  24/11 7384 خ   َمثَُل الشَّ

7385 24/11  ِ  املؤمنني والكافريناجلامعتني، واملراد:  ال َفِريَقني 

َمى 24/11 7386  َكفاقد البَص َكاألَع 

َممِ  َواألََصمِّ  24/11 7387 : ذو الصَّ  الذي ال يسمع  األَصمُّ

تَِوَيانِ  24/11 7388  َيتَعاَدالِن وَيتاَمَثالنِ  َيس 

ُرونَ  24/11 7389 تَِِبونَ  َتَذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

ر من عذاب الل َنِذيرٌ  25/11 7390 ف حُمَذِّ   رسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

بنِيٌ  25/11 7391  واِضٌح أو  موِضٌح  مُّ

بُُدوا   26/11 7392  ُتضعوا وتنقادوا  َتع 

روٍه  َأَخاُف  26/11 7393 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

 وتَّن كيَل ِعقاَب  َعَذاَب  26/11 7394

 موجع َشديد اإليالمِ  َألِيمٍ ، واملراد يوم القيامة  يوم َألِيمٍ  26/11 7395

تَِقُد أنََّك  َنَراكَ  27/11 7396  َنظُنَُّك أو  َنع 

 إن ساناً  َبَِّشاً  27/11 7397

بََعَك  27/11 7398 تَدى بك وأطاَعَك  اتَّ  اق 

اُؤنا أسافِلنا َأَراذِلُنَا  27/11 7399  وأِخسَّ

أِي والنَّظَرِ  َبادَِي الرأي  27/11 7400   الذي ال َرِويَّة فيه ف ظاِهِر الرَّ

يَت   28/11 7401 ِفيَت  وال تَبََست   َفُعمِّ  ُأخ 

ِزُمُكُموَها 28/11 7402  كراهُنوِجبُها عليكم باإل  َأُنل 

 ُمب ِغضون  َكاِرُهونَ  28/11 7403
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 37إلى آية  29 يةآمن  هودسورة ( 225صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

أَلُُكم   29/11 7404 ُلُب ِمن ُكم   ال َأس   ال أط 

ِريَ  29/11 7405  جزائي للعمل وِعَويض عنه َأج 

 ومقيص  ُمبعد بِطَاِردِ  29/11 7406

ِم   29/11 7407 الَُقوا َرهبِّ  ُمواِجُهوه وصائِروَن إىل اللِ   مُّ

تَِقد أنَُّكم   َأَراُكم   29/11 7408  أع 

َهُلونَ  29/11 7409 َفهونَ  َِّت   ال تعرفوا و َتس 

يِن ِمن اللِ 30/11 7410  من عذابه ويمنعني ُين ِقُذين  َينَُصُ

ُم   30/11 7411 َُتُم   َطَردَتُّ  َأب َعد 

ُرونَ  30/11 7412 تَِِبونَ  َتَذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

 ال أدعي ال َأُقوُل  31/11 7413

ء ف اخِلزانةِ َمق دوراُتُه  خزائن الل 31/11 7414 ن: ِحفُظ الَّشَّ  وَمرزوقاُتُه  واخَلز 

راَكُه  ال َغي َب  31/11 7415 تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس  ِهم  َما َخِفَي واس   بَِحواسِّ

 ال يوصفون بالذكورة وال باألنوثةو وَيفَعُلوَن ما ُيؤَمُرونَ  ما أمرهم   ال يعصون الل خلقهم الل من نورخلق  َمَلٌك  31/11 7416

َدِري  31/11 7417  حتتَِقر وَتعيُب  َتز 

تِيَُهمُ  31/11 7418  لَن ُيع طِيَُهم   لَن ُيؤ 

 ضامئرهم  َأنُفِسِهم  باَِم ِف  31/11 7419

َومُها  الظَّاملنِِيَ  31/11 7420 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

تَنا  َجاَدل تَنَا  32/11 7421 تَنا وخاَصم   ناَقش 

 ُتنِذُرنا  َتِعُدَنا 32/11 7422

ادِقِنيَ  32/11 7423 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ املُتَِّصفنَي  الصَّ د  ِق، والصِّ د   بِالصِّ

 جيِيئُُكم   َيأ تِيُكم  33/11 7424

لِتني  أوهاربني  بُِمع ِجِزينَ  33/11 7425  ُمف 

 َوالَ يفيدكم  َوالَ َينَفُعُكم   34/11 7426

ِحي 34/11 7427  إرشادي ملا فيه الصالح ُنص 

ِوَيُكم   34/11 7428  هُي لَِككم أو  ُيِضّلُكم ُيغ 

َجُعونَ  34/11 7429  تصريونَ أو  ُتَعادونَ  ُتر 

اهُ  35/11 7430 رَتَ تََلقه وجاء به َكِذباً  اف   اخ 

َراِمي  35/11 7431 ن ِب  إِج   اكتِسايِب لِلذَّ

ٌأ غري مؤاخذ  َبِريءٌ  35/11 7432  ُمَِبَّ

س   36/11 7433
ب  وال  َفاَل َتب تَئِ

تَئِ َزن  ال َتك   حَت 

 السفينة  ال ُفل َك  37/11 7434

 بمرأى منا وحتت رعايتنا  بأُعيُننا  37/11 7435

يِنَا 37/11 7436  أمِرنا وتعليِمنا َوَوح 

اطِب نِي 37/11 7437 أل ني أو ال ُُتَ  تراجعني  ال َتس 

َرُقونَ  37/11 7438 غ   هالكون َغرًقا  مُّ
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 45إلى آية  38 يةآمن  هودسورة ( 226صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَعُ  38/11 7439  َوُين ِشُئ وَيب ني َوَيص 

 السفينة   ال ُفل َك  38/11 7440

 اجتاَزهُ   َمرَّ َعَلي هِ  38/11 7441

ِم وسادَتممن  مَجاَعة َمألٌ  38/11 7442 اُف القو   أرش 

 َهِزئوا  َسِخُروا   38/11 7443

َلُمونَ  39/11 7444 ِرُكون  َتع  ِرفون وُتد   َتع 

ِزيهِ  39/11 7445 َضُحُه وهُيينُهُ  ُُي   َيف 

لُّ َعَلي هِ  39/11 7446
 َين ِزُل بِهِ  َوََيِ

ِقيمٌ  39/11 7447  دائمٌ  مُّ

ُرَنا 40/11 7448 ُمنا وقضاُؤنا  َأم   ُحك 

َق  َوَفاَر   40/11 7449    بقوة املَاءُ  ونبع َتَدفَّ

 املكان الذي ُيبز فيه التَّنُّورُ  40/11 7450

ل  فيها  40/11 7451 ب  عليها اْح 
 أركِ

َلَك  40/11 7452 تَِك املراد  َوَأه  َ رادِ ُأرس  ِمننَي ِمن أف   واملُؤ 

فوِظ وَسبََق َعَلي ِه القضاُء والَقَدرُ  أي َسبََق  40/11 7453 ِح املَح  بَتَُه اللُ ِف اللَّو   أث 

ُل  40/11 7454  الَقضاُء باهَلالكِ  ال َقو 

َكبُوا   41/11 7455  اصعدوا إىل السفينة  فِيَها ار 

هِياأو  َمسرُيها جَم َراَها  41/11 7456 َت َجر    َوق 

َساَها  41/11 7457 َها َوُمر  ها َوُرُسوُّ ِ     ُمن تَهى َسري 

ِري 42/11 7458 َعةٍ  َِّت   مَتُرُّ برُِس 

ٍج  42/11 7459  ما ارتفع من ماء البحر أو النهر َمو 

ِزلٍ  42/11 7460  جانب َمعُزولأو  مكاٍن ُمنَقطعٍ  َمع 

َكب  معنا 42/11 7461  اصعد إىل السفينة معنا ار 

   َأرِجُع وأجلأُ أو  َسألتَِجئُ  َسآِوي 43/11 7462

 َيفظني ويمنعني  َيع ِصُمنِي 43/11 7463

ِحمَ  43/11 7464 اهُ  رَّ َسَن إلي ِه َوَنجَّ  بلطفه إحسانه أح 

 َحَجَز وفصل بينهام َوَحاَل بينهام املوُج  43/11 7465

بيه إىل باطنك  اب َلِعي ماَءك 44/11 7466  ارشبيه ورسِّ

لِِعي  44/11 7467 ي َأق   أمِسكي عن املَطَرأو  ُكفِّ

   ف األرِض ونَضَب ُغيَِّب أو غاَر  َوِغيَض املاء  44/11 7468

تََوت   44/11 7469  وصلت واستقرت   َواس 

ودِيِّ  44/11 7470  وقيل بالشاماملوصل بالقرب من جبل اسم  اجل ُ

 َهالكاً  ُبع داً  44/11 7471

المُ اَولَدي، واملُراُد  اب نِي 45/11 7472  ب ُن نوٍح َعَلي ِه السَّ

َكُم احلاكِِمنيَ  45/11 7473  أعلمهم وأعدله َأح 
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 53إلى آية  46 يةآمن  هودسورة ( 227صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لَِك  46/11 7474 ِرِه   لَي َس ِمن  َأه  ِل َبي تَِك بَِسبَِب ُكف   لَي َس ِمن  َأه 

ُ َصالٍِح  46/11 7475  واملراد الكفر والعصيان  ٍَحَسنفاسد أ و غري  َغري 

أَل نِ  46/11 7476  ال تطلب ِمنِّي  ال َتس 

 أو أّناك  أن َصُحك َأِعظَُك  46/11 7477

اِهلنِيَ  46/11 7478 ِرَفَة  اجل َ ِم  الذين ال َمع   لَدهي 

تِصُم وأستجريُ  َأُعوذُ  47/11 7479 ُن وأع  أُ َوأحَتَصَّ  َأجل 

تِه َما لَي َس يِل بِِه ِعل مٌ  47/11 7480  ما ال ِعلَم يل بصحَّ

ِفر   47/11 7481 ُف  َتغ  رُت  وَتع   َتس 

َْح نِي  47/11 7482 ِسن  إيَلَّ وُتنَّجيني  َوَتر   وحُت 

ينَ  47/11 7483 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ

بِط   48/11 7484   ان ِزل اه 

ٌن َوَنجاةٌ  بَِسالَمٍ  48/11 7485  أم 

 اخلري والنامءثبوتَبَركات: مجع َبَرَكة، وهي:  َوَبرَكاٍت  48/11 7486

 زمانمجاعات من الناس ِّتمعهم صفات ومصالح مشرتكة أو جيمعهم دين أو مكان أو  ُأَممٍ  48/11 7487

 املراد ف احلياة الدنيا  َسنُنَعَِّمُهم َسنَُمتُِّعُهم   48/11 7488

ُهم 48/11 7489  ُيِصيبُهم  َيَمسُّ

 أخبار ذات شأن  َأنبَاء  49/11 7490

ِهم   ال َغي ِب  49/11 7491 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   َما َخِفَي واس 

  أو احلالة ايل تعقب حالة قبلها  اخلامِتَُة واملَصري ال َعاقِبَةَ  49/11 7492

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  لِل ُمتَِّقنيَ  49/11 7493 حاِب التَّق َوى بِطاَعِة اللِ والبُع   ألَص 

،  َعادٍ  50/11 7494 ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
م هودٍ قاِف ِمن  باِلدِ اليََمنِ قـَـو  م  باألح   وكاَنت  َمناِزهُلُ

 ُأرِسَل إىَِل َقوِم َعادٍ الَِّذيَن َكاُنوا بِاألَحَقاِف نبيٌّ  ُهوداً  50/11 7495

ونَ  50/11 7496 رَتُ  َُم تَلُِقوَن كاذبون  ُمف 

أَلُُكم   51/11 7497 ُلُب ِمن ُكم   اَل َأس   ال أط 

راً  51/11 7498  َجزاًء لِل َعَمِل وِعَوضاً َعن هُ  َأج 

 َخَلَقني َفطََريِن  51/11 7499

ِقُلونَ  51/11 7500 رونَ  َأَفالَ َتع   أَفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

ِفُروا   52/11 7501 تَغ   اطلبوا املغفرة  اس 

ِجعوا َعن املَعايِص  ُتوُبوا   52/11 7502  ار 

ِسِل  52/11 7503 اَمءُير  امءِ  السَّ َحاُب الَّتِي ِف السَّ  ُمن ِزلًَة َمطَراً  َيب َعِث السَّ

َراراً  52/11 7504 د     غزيراً ُمتتابًعا  مِّ

ةً  52/11 7505  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

ا   52/11 7506 بِروا  َوالَ َتتََولَّو   وال ُتعِرضوا عامَّ أدعوكم إليهوال ُتد 

ٍة واضحةٍ  بِبَيِّنَةٍ  53/11 7507  بُِبهاٍن وُحجَّ

 منَصفني عنها بِتَاِركِي آهلتِنا  53/11 7508
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 62إلى آية  54 يةآمن  هودسورة ( 228صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اكَ  54/11 7509 رَتَ  أصاَبك، أو أَلَّ بك اع 

 بُِجنونٍ  بُِسَوءٍ  54/11 7510

ِهُد اللَ  54/11 7511 َهَد َعّلَّ  أش  ألَُه أن  َيش   أس 

َهُدوا   54/11 7512 َلموا َواش   واع 

ٌأ غري مؤاخذ  َبِريءٌ  54/11 7513  ُمَِبَّ

 َفاحتالوا   َفكِيُدويِن  55/11 7514

 تتأنوا َعىلّ  الَ مُت ِهُلويِن أو  الَ ُتنظُِرونِ  55/11 7515

ل ُت  56/11 7516 ِري  َتَوكَّ ُت أم  ض  تََمدُت وَفوَّ  اع 

َّش عىل األرِض ويستعمل عادة ف احليوانات أكثر َدآبَّةٍ  56/11 7517  ُكلُّ ما َيم 

 ُمسك آِخٌذ  56/11 7518

ر ُمَقّدمة الّرأس  بِنَاِصيَتَِها  56/11 7519  َشع 

تَِقيمٍ  56/11 7520 س  اٍط مُّ واِب واحِلكمةِ طريِق احَلقِّ والَعدِل ال يظلُِم   ِِصَ  أحًدا، وال ُترُج أقوالُه وأفعالُه عن الصَّ

ا   57/11 7521  ُتعِرُضوا عامَّ أدعوكم إليه من عبادةِ اللِ وحَده املراد  َتَولَّو 

تُُكم 57/11 7522 َلغ  ا للناس كام أوِحيَت  بدون نقٍص وال زيادة ب  سالَِة: إيصاهُلَ  َتبليُغ الرِّ

لُِف  57/11 7523 تَخ   ويأت بقوم آخرين ُيلفونكم ف دياركم وَيستبِدُل  َوَيس 

وَنهُ و 57/11 7524 روهاً أو أذىً و الَ َترُضُّ  ال ُتل ِحقوَن بِِه َمك 

 ذو ِحفٍظ لُكلِّ ََشءٍ  َحِفيظٌ  57/11 7525

ي نَا  58/11 7526  سلَّمنا  َنجَّ

َةٍ  58/11 7527 ساٍن وَنجاةٍ  بَِرْح   بإح 

   شديُد  ِعقاٍب وتَّن كيلٍ  َعَذاٍب َغلِيظٍ  58/11 7528

قاِف ِمن  باِلدِ اليََمنِ  َعادٌ  59/11 7529 م  باألح   عليه السالم، وكاَنت  َمناِزهُلُ
م هودٍ  قـَـو 

 َكَفُروا   َجَحُدوا   59/11 7530

ا   59/11 7531 يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َوَعَصو   الِعص 

ٍ متَسلٍِّط طاغيةٍ  َجبَّارٍ  59/11 7532 دٍ  متَكِبِّ   مستكِب َعاٍت ُمتََمرِّ

 َمالف له وهو يعرفه ال يقبل احلق و معاندٍ  َعنِيدٍ  59/11 7533

 َوُأحِلقوا  َوُأت بُِعوا   60/11 7534

نَةً  60/11 7535 ل َمل ُعوِن ِمن   لَع 
ُدُه لِ نَُة اللِّ: َسَخطُُه َوَطر  تِهِ لَع  َ  َرْح 

 َهالكاً  ُبع داً  60/11 7536

                 خلقكمابتدأ  َأنَشأَُكم 61/11 7537

َمَرُكم   61/11 7538 تَع   وَجَعَلُكم َتع ُمُروّنا  َواس 

يٌب  61/11 7539 ِ  مستجيٌب للدعاء   قريٌب من عباده َقِريٌب جمُّ

ُجّواً  62/11 7540 عاً منه  َمر  ُل أن تكوَن فينا سيًِّدا اخَلري  ُمتََوقَّ  وُنؤمِّ

 هل متنعنا َأَتن َهاَنا  62/11 7541

 ف حالَِة ريبٍَة وَقَلٍق   َشكٍّ  لَِفي 62/11 7542

 باِعٍث للّريبَِة والَقَلِق ِف النُّفوسِ  ُمِريٍب  62/11 7543
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 71إلى آية  63 يةآمن  هودسورة ( 229صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تُم   63/11 7544 ِِبوين  َأَرَأي   َأخ 

ٌة واِضَحةٌ  َبيِّنَةً  63/11 7545  ُحجَّ

يِن  63/11 7546  ُين ِقُذين من عذابه  َينَُصُ

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصي تُهُ  63/11 7547  الِعص 

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ ِزياَدُة  َتِزيُدوَننِي  63/11 7548 ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  الَّشَّ 

ِسريٍ  63/11 7549  تضليل وإبعاد عن اخلري َُت 

ال ناقة الل 64/11 7550 يفاً هلا وحتذيرًا هلم، واملراد هبا ناقة صالح َعَلي ِه السَّ  م ُأضيفت إىِل الل ُسبحاَنه َتِّش 

وَها  64/11 7551  ُتصيبوها  مَتَسُّ

روهٌ ب بُِسوءٍ  64/11 7552  بََّشٍء ِمن األذى أو  َمك 

 فيهلككم  َفيَأ ُخَذُكم   64/11 7553

 َفنََحروها  َفَعَقُروَها  65/11 7554

 هبا نعموا وا استمتِعوا باحلياةِ  مَتَتَُّعوا   65/11 7555

ُذوٍب  65/11 7556 ُ َمك  د َغري  د ناجز ال بد من  َوع   وقوعه َوع 

ي نَا  66/11 7557  سلَّمنا  َنجَّ

َةٍ  66/11 7558 ساٍن وِهداَيةٍ  بَِرْح   بإح 

ِي  66/11 7559  َفضيَحِة وَهوانِ  ِخز 

ِمئِذٍ  66/11 7560 م  َيو   َذلَِك اليَو 

نى  ال َقِويُّ  66/11 7561 امِء اللِ احُلس   هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء، والقوّي من أس 

 وأصاب  وأهلك َوَأَخذَ  67/11 7562

ِس: اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب  َظَلُموا   67/11 7563 ُم النَّف   ُظل 

ي َحةُ  67/11 7564 لَِكةُ  الصَّ َخُة املُه  ديِد، وهي صاِعقُة العذاِب أو   الَصَّ  وِت الشَّ  الصَّ

بَُحوا   67/11 7565 باِح َفصاُروا ِعن َد  َفأَص   الصَّ

    ال يتحركون، من جثم: لزم مكانه خاِمدينَ  موتى هامدين َجاثِِمنيَ  67/11 7566

ا  فِيَها 68/11 7567 نَو   ف النَِّعيم َيعيشوا، أو ُيقيمواَل  َلَّ  َيغ 

 َهالكاً  ُبع داً  68/11 7568

ى  69/11 7569 َ ارِّ  بِال بُـِّش   بِاخَلَِبِ السَّ

رَ  لَبَِث  َفاَم  69/11 7570 ع باملجيءو فام تأخَّ  َأرس 

لٍ  69/11 7571 ُل: ولد البََقَرةِ  بِِعج    الِعج 

وي  َحنِيذٍ  69/11 7572  باحلجارة َمش 

 ال َتب ُلُغُه واملراد أّّنم ال يأكلون منه   الَ َتِصُل إِلَي هِ  70/11 7573

َرُهم   70/11 7574
َحش منهم أنكرهم و َنكِ تَو   َجِهَلهم واس 

َجَس  70/11 7575  وَشَعر وَأَحّس  َوَأو 

روٍه  ِخيَفةً  70/11 7576 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف ُهَو ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف  ف، واخَلو   اخليفة: اخَلو 

 واقفة َقآئَِمةٌ  71/11 7577

َحاَق  َوَراء َوِمن 71/11 7578  ه بعد  َوِمن إِس 
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 18إلى آية  72 يةآمن  هودسورة ( 230صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َلتَى َيا 72/11 7579 ٍ  َوي  ع وحَترسُّ  وتأَل واملراد هنا التعجب  عبارة تفجُّ

 أَأَضُع َمولُوًدا َأَألُِد  72/11 7580

نّ  َعُجوزٌ  72/11 7581  امرأٌة كبريٌة ف السِّ

ِّل  72/11 7582 جي َبع     َزو 

ب َعِجيٌب  72/11 7583 ٌء يدعو للتعجُّ  ََش 

َُت  73/11 7584 ُز والنَّعيُم ف اجَلنَِّة أو إحسانه وإنعامه أو ثوابه  اللِ  َرْح  ُة اللِ: الَفو  َ  َرْح 

 َبَركات: مجع َبَرَكة، وهي: اخلري والنامء َوَبَرَكاُتهُ  73/11 7585

َل ال بَي ِت  73/11 7586 المُ أهل البيت:  أهل بيت  َأه  َراِهيَم َعَلي ِه السَّ    النبّوة واملُراد آل إِب 

 زاَل  َذَهَب  74/11 7587

عُ  74/11 7588 و   الَفَزُع واخَلوُف  الرَّ

 جُيَادِلُنَا: ُيناقُِش ُرَسَلنا جُيَادِلُنَا  74/11 7589

لِيمٌ  75/11 7590    متأن ال يرسع إليه الغضب  حَلَ

اهٌ  75/11 7591 عِ املاخلاشع  َأوَّ   الدعاءكثرُي  ترَضُّ

نِيٌب  75/11 7592  ع إىل الل  ورجالرسيع ال مُّ

ِرض   76/11 7593  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأع 

 واقٌِع هِبِم   آتِيِهم   76/11 7594

7595 76/11  ُ ُدودٍ  َغري   غري َمَصوٍف عنهم وال َمدفوعٍ        َمر 

روٍه، من  ِِسَء هِبِم   77/11 7596 ُهم ساءهمُأصيبُوا بَِمك   الَّشء: َغمَّ

عاً  77/11 7597 رَ   َضاَق هِبِم َذر  َ وَتَضجَّ ِمهِ وضاق صدره  َتأَلَّ ِهم  ِمن رَشِّ َقو 
ِزِه َعن  َتدبرِي إن قاذِ َعج 

   ، لِ

ه، عظيٌم بالؤه  َعِصيٌب  77/11 7598    َشديٌد رَشُّ

طِراب  هُي َرُعونَ  78/11 7599 ُعون ف اض  ِ  ُيرس 

َلمُ  َأط َهرُ  78/11 7600  َأن َقى وأس 

ُزونِ  َوالَ  78/11 7601 َضحوين والَ ََتينوين ُُت   الَ َتف 

 املُراُد الناِزلُوَن ِعن َد لوط ِمن املَالئَِكةِ  َضي ِفي 78/11 7602

ِشيٌد  78/11 7603 أ ِي ذو َرَشٍد وخرٍي  رَّ  َسديُد الرَّ

 حاجة أو رغبة َحقٍّ  ِمن   79/11 7604

جال، احلاَضين من املالئكة  املراد هنا نريد ما ُنِريُد  79/11 7605  الشهوة ف الرِّ

ةً  80/11 7606  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

 أجلأُ وأنَضمُّ  آِوي 80/11 7607

ٍن َشِديدٍ  80/11 7608  جانٍِب َقِويٍّ  ُرك 

 لن يبلغوا  لَن َيِصُلوا   81/11 7609

لَِك  81/11 7610 ِ بِأَه   بأهلكرِس   اخرج و  َفأرَس 

َن اللَّي لِ  81/11 7611  ليلبجزء من ال بِِقط ٍع مِّ

 واملراد ُمتابعة السري  وال ينظُر  وراَءه ال َيل تَِفتو 81/11 7612

 ناِزٌل هِبا  ُمِصيبَُها  81/11 7613
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 88إلى آية  82 يةآمن  هودسورة ( 231صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أو األعىل  املرتفع  َعالِيََها  82/11 7614

ناه َسافَِلَها 82/11 7615 طَها وأد 
 واملراد من جعلنا عاليها سافلها قلبناها عليهم  ساقِ

َنا 82/11 7616 طَر  َزلنا ِحجاَرًة َكنُزوِل  َعَلي َها ِحجاَرةً  َوَأم   املَطَرِ أن 

يلٍ  82/11 7617 رٍ  ِسجِّ  طنٍي ُمتََحجِّ

نُضودٍ  82/11 7618  وضوٍع بعُضه عىل بعٍض، أو ُمتَتابعٍ م مَّ

َمةً  83/11 7619 َسوَّ  ُمَعلََّمًة بَِعالَمةٍ  مُّ

تَب َعَدةِ الُوقوعِ  بِبَِعيدٍ  83/11 7620  بُِمس 

َينَ  84/11 7621  املَِدينة والّشام، وُيراد ُسّكاّناَقريٌة عىل البحر األْحر بني  َمد 

  وال تقلِّلوا  الَ َتنُقُصوا  و 84/11 7622

يَاَل  84/11 7623  ما ُيكاُل به، أو الَكي ل امل ِك 

 آلة الوزن، أو الوزن نفسه  َوامل ِيَزانَ  84/11 7624

7625 84/11  ٍ  بَِسَعِة َعي شٍ  بَِخري 

يطٍ  84/11 7626 ِ  ويمنعهم سبيل النجاةأي أنه َيَصهم  حمُّ

يَاَل  85/11 7627 ُفوا  امل ِك   أّدوه وافياً كامالً  َأو 

طِ  85/11 7628 ل  بِال ِقس   بِالَعد 

 ، وَتظ لِمواال ُتن ِقُصواو ال َتب َخُسوا و 85/11 7629

ا  و 85/11 7630 ثَو   لعثوُّ أشدُّ الَفسادِ ، واال تنِّشوا اإِلفساد ال َتع 

  ما ُيبقيه اللُ لكم َبِقيَُّة الل 86/11 7631

7632 86/11  ٌ عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف   أك 

 رقيب أحيص أعاملكم  بَِحِفيظٍ  86/11 7633

 أِعباَدُتَك  َأَصالَُتَك  87/11 7634

 ُتَكلِّفك  َتأ ُمُركَ  87/11 7635

ُكَ  87/11 7636  نفارق  نَّرت 

لِيمُ  87/11 7637 ُع إلَي ِه الَغَضُب َيصِِبُ عىل األذىالذي يتأنى ويرتوى ف أحكامه    العاقل احل َ
ِ  ُمتَأنٍّ ال ُيرس 

ِشيُد  87/11 7638 أ ِي،  الرَّ  الذي يرشد غريه إىل ما ينفعه َسديُد الرَّ

تُم   88/11 7639 ِِبوين  َأَرَأي   َأخ 

ٍة واِضَحةٍ  َبيِّنَةٍ  88/11 7640  ُحجَّ

ِ  َوَرَزَقنِي 88/11 7641 طاين ِمن اخَلري   َوأع 

 واحلياة الطيبة الرزق احَلَسن: الرزق احلالل الطيّب َحَسناً  88/11 7642

 مأ أطلب منكم   أفعَل ِخالَف  ُأَخالَِفُكم   88/11 7643

َاُكم  َعن هُ  88/11 7644  أطلب منكم أن تُكّفوا عنه  َأّن 

الََح  88/11 7645 ساَن وَعَمَل ما فيِه َصالَحُكم   اإِلص   اإلح 

تَطَع ُت  88/11 7646 ن ُت وَقِدرُت  َما اس   َما مَتَكَّ

فِيِقي 88/11 7647  إصالحي وَسدادي َتو 

ل ُت  88/11 7648 ِري  َتَوكَّ ُت أم  ض  تََمدُت وَفوَّ  اع 

 أرجع  ُأنِيُب  88/11 7649
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 97إلى آية  89 يةآمن  هودسورة ( 232صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِرَمنَّكم  89/11 7650  ال يكسبنَّكم وال َيملنَّكم  ال جَي 

ُكم  يِل  ِشَقاقِي 89/11 7651
 ِخالفكم معي، أو ِعدائِ

 َين ِزَل بُِكم   ُيِصيبَُكم  89/11 7652

 ف الزمانوبعيدين عنكم ف الدار  بِبَِعيدٍ  89/11 7653

ِفُروا   90/11 7654 تَغ   واطلبوا املغفرة  َواس 

ِجعوا َعن املَعايِص  ُتوُبوا   90/11 7655  ار 

ِمننَي ف اآلِخَرةِ  َرِحيمٌ  90/11 7656 َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

ليائهشديد  َوُدودٌ  90/11 7657  الُودِّ ألَو 

َقهُ  91/11 7658  نفهمُ  َنف 

تَِقُد أنََّك  لَنََراكَ  91/11 7659  لَنَظُنَُّك أو  َنع 

ةِ  َضِعيفاً  91/11 7660 حَّ  أو  الصِّ
ةِ  ذاِهَب الُقوَّ

طَُك  91/11 7661  ، ويطلق عىل ما دون العِّشة من الرجال  عشريُتك وقوُمك َره 

يًا بِاحِلجاَرةِ  لََرمَج نَاكَ  91/11 7662    لََقتَل نَاَك َرم 

ٍر واحرتام  بَِعِزيزٍ  91/11 7663  بِذي َقد 

مُتُوهُ  92/11 7664 ذ  َ  وجعلتموه َواُتَّ

  خلفكم َوَراءُكم   92/11 7665

مُتُوُه  92/11 7666 ذ  َ ِرّياً اُتَّ يًا َمن ِسيّاً  َوراَءُكم  ظِه   كأنَّك قد جعلتَه خلَف َظهِرك؛ إعراًضا عنه وترًكا له، َجَعل تُُموُه َنس 

 َطريَقتُِكم  أو غاية متّكنكم واستطاعتكم َمَكاَنتُِكم   93/11 7667

َلُمونَ  93/11 7668 ِرُكون  َتع  ِرفون وُتد   َتع 

 جَييُؤهُ  َيأ تِيهِ  93/11 7669

ِزيهِ  93/11 7670 َضُحُه وهُيينُهُ  ُُي   َيف 

 ُمتَِّصٌف بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد َكاذٌِب  93/11 7671

َتِقبُوا   93/11 7672  وانتظروا  َوار 

ُرَنا 94/11 7673 ُمنا وقضاُؤنا  َجاء َأم  َق وَحَصَل ُحك  قَّ  حَتَ

ي نَا  94/11 7674  سلَّمنا  َنجَّ

َةٍ  94/11 7675 ساٍن وِهداَيةٍ  بَِرْح   بإح 

 وأهلكت  َوَأَخَذِت  94/11 7676

ي َحةُ  94/11 7677 لَِكةُ  الصَّ َخُة املُه  ديِد، وهي صاِعقُة العذاِب   الَصَّ  وِت الشَّ  أو الصَّ

 موتى هامدين ال يتحركون، من جثم: لزم مكانه  َجاثِِمنيَ  94/11 7678

ا  فِيَها 95/11 7679 نَو   َل ُيقيموا ف النَِّعيم َلَّ  َيغ 

 َهالكاً  ُبع داً  95/11 7680

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  96/11 7681     بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

َهان َوُسل طَانٍ  96/11 7682 ة والُِب  ل طَان: احُلجَّ  السُّ

بنِيٍ  96/11 7683  واِضٍح َبنيِّ  مُّ

نَ  97/11 7684 َعو  َر فِر  بَُعوا  َأم  مه وأوامره  حلُ  فان قادوا َفاتَّ  ك 

أ ِي  بَِرِشيدٍ  97/11 7685  َسديد الرَّ
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 108إلى آية  98 يةآمن  هودسورة ( 233صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُدم َقومه 98/11 7686 امهم  َيق   يسري ُقدَّ

َرَدُهمُ  98/11 7687 َخلهم َفأَو   َفأد 

ُرودُ  98/11 7688 ُد امل َو   املدخل الذي يدخلونه ال ِور 

ِركوا َوُأت بُِعوا   99/11 7689 قوا وُأد 
 َوأحل ِ

نَةً  99/11 7690 تِهِ  لَع  َ ل َمل ُعوِن ِمن  َرْح 
ُدُه لِ نَُة اللِّ: َسَخطُُه َوَطر   لَع 

َم  99/11 7691 ُم ُيب َعُث النَّاُس ِمن  ُقبُوِرِهم   الِقياَمةِ َوَيو   َيو 

ُفودُ  99/11 7692 ُد امل َر  ف   العطاُء املُعطَى، والعوُن املُعانُ  الرِّ

 اخلِب ذو الشأن َأنبَاء  100/11 7693

 البُلداُن، وُتط َلُق َعىَل أهلِها  ال ُقَرى 100/11 7694

هُ  100/11 7695  َنرويه َنُقصُّ

 له آثار باقية  َقآئِمٌ  100/11 7696

يَت  آثاره، فلم َيب ق منه َشءو  حمصود َوَحِصيٌد  100/11 7697
 املُراد هنا املقطوع املستأصل الذي حُمِ

نَت  101/11 7698  ما َكَفت  وما َنَفَعت   ما َأغ 

ُعونَ  101/11 7699 بُدونَ  َيد   َيع 

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ ِزياَدُة  َزاُدوُهم   101/11 7700 ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  الَّشَّ 

 وتدمري  َُتسرٍي وهالكٍ  َتت بِيٍب  101/11 7701

ُذ  102/11 7702  معاقبة َأخ 

 ُمسيئَةٌ  َظاملَِةٌ  102/11 7703

    موجع َشديد َقِويٌّ اإليالمِ  َألِيٌم َشِديٌد  102/11 7704

 املراد أّّنم جُي َمُعوا فيه ليُحاَسبوا جمَّ ُموٌع له النَّاس  103/11 7705

ُهودٌ  103/11 7706 ش   ال َيتََخلَُّف عنه أحٌد لِِعظَِم شأنِهِ  مَّ

ُرهُ  104/11 7707  نؤّجله ُنَؤخِّ

دٍ  أِلََجلٍ  104/11 7708   لوقٍت حُمَدَّ

ُدودٍ  104/11 7709 ع  ر مَّ  ُمَقدَّ

 َتِعٌس غرُي َسعيدٍ  َشِقيٌّ  105/11 7710

 من الذين أسعدهم الل بنعيم اجلنّة  َوَسِعيدٌ  105/11 7711

م   َشُقوا   106/11 7712 واهُلُ  َتِعبوا وساَءت  أح 

ةٍ  وإدخال إخراُج  صوت َزفرٌِي َوَشِهيٌق  106/11 7713   كناية عن شدة ما هم فيه من العذاب، واملراد : النََّفِس بُقوَّ

وامِ  َخالِِدينَ  107/11 7714  باقنَي َعىل الدَّ

ُة دواِمها   ما داَمت   107/11 7715  ُمدَّ

اٌل  107/11 7716         ماٍض أمره ال يمنعه مانع َفعَّ

  ملَِّا َيرَغُب أو  َيشاءُ                 ُيِريُد  ملَِّا 107/11 7717

 واِحٍد ِمن ُهم  َسعيٌد أسعدهم الل بنعيم اجَلنَِّة وكلُّ   ُسِعُدوا   108/11 7718

 إحسان  َعطَاء  108/11 7719

 غرَي ُمن َقطِعٍ  غرَي جَم ذوذٍ  108/11 7720



 

234 
 

 
 
 
 

 117إلى آية  109 يةآمن  هودسورة ( 234صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َيةٍ  109/11 7721 دٍ  ِمر   َشكٍّ وَتَردُّ

 ُمع طُوهم إّياه وافِيًا ملََُوفُّوُهم    109/11 7722

 حظّهم املقسوم َنِصيبَُهم   109/11 7723

 مأخوذ منه  َمنُقوصٍ  109/11 7724

َراة  ال كِتَاَب  110/11 7725  التَّو 

تُلَِف  110/11 7726  َذَهَب ُكلُّ َطَرٍف إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  َفاخ 

   واملراد تأخري العذاب عنهم إىل يوم القيامة قضاء َقض بِه وَثبَت  َكلَِمٌة َسبََقت   110/11 7727

 ريبٍَة وَقَلٍق   َشكٍّ  110/11 7728

 باِعٍث للّريبَِة والَقَلِق ِف النُّفوسِ  ُمِريٍب  110/11 7729

يَنَُّهم   111/11 7730 َينَّهم وافياً كامالً  لَيَُوفِّ   يؤدِّ

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ  َخبرِيٌ  111/11 7731 ياِء َفال َُت   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

تَِقم   112/11 7732  َفاسُلك املسلك القويم  َفاس 

 َرَجَع َعن املَعايص  َتاَب  112/11 7733

ا   112/11 7734 واال  ال َتط َغو  ُ  وتتجاوزوا ما حده الل لكم َتتََجِبَّ

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصريٌ  112/11 7735  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

َكنُوا  و 113/11 7736  ال متيلوا و الَ َتر 

ُكمُ  113/11 7737  ُتِصب كم  َفتََمسَّ

لِيَاءَ  113/11 7738  الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأو 

ونَ  113/11 7739 ن  ال ُتنََصُ و   ال ُتن َقذون وال ُتنَجَّ

 صالُة الفجِر والظهِر والعَصِ واملراد  َصباحاً وَمساءً  َطَرَفِ النَّهارِ  114/11 7740

اعاُت  ِمَن اللَّي لِ  َوُزلَفاً  114/11 7741  صالُة املغرِب والعشاءِ واملراد  من أول الليل  الَقريُب َبعُضها ِمن َبعضٍ السَّ

 أعامل اخلري والطاعات  احَلَسنَات 114/11 7742

ِهب نَ  114/11 7743  ُيِزل نَ  ُيذ 

ـيِّئَاِت  114/11 7744 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

َرى 114/11 7745 ِعظَة ذِك  َرة َوَمو 
كِ   َتذ 

اكِِرينَ  114/11 7746  الذين يتذكرون ويتعظون املنتفعون بالذكرى لِلذَّ

 ال هُي ِمُل وال ُين ِقُص   ُيِضيعُ ال 115/11 7747

ِسننِيَ  115/11 7748 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اآلتنَي باِلِفع 

 القرن: أهل الزمان الواحد ال ُقُرونِ  116/11 7749

 ذوو َفضٍل وديٍن وِعلمٍ   ُأولُو َبِقيَّةٍ  116/11 7750

َن َعِن ال َفَسادِ  116/11 7751  يأمرون بعدم فعله  َين َهو 

 أنقذنا  َأنَجي نَا  116/11 7752

ِرُفوا   116/11 7753  وُمتعوا    ُنعِّموا ُأت 

لَِك  117/11 7754  لِيُعاَقب باإلهالك لِيُه 

لُِحونَ  117/11 7755  مصلحون ف أعامهلم، غري مسيئني حُم ِسنونَ  ُمص 
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 4إلى آية  1 يةآمن  يوسفسورة  و  123إلى آية  118 يةآمن  هودسورة ( 235صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ًة َواِحَدةً  118/11 7756  مجاعة واحدة عىل دين واحد وهو اإلسالم  ُأمَّ

رارِ  َوالَ َيَزالُونَ  118/11 7757 تِم   َتُدلُّ َعىَل الثَّباِت واالس 

 املراد َمتلفني ف أدياّنم  َُم تَلِِفنيَ  118/11 7758

ِحمَ  119/11 7759 اهُ  رَّ َسَن إلي ِه َوَنجَّ  أح 

َجَدُهم    َخَلَقُهم   119/11 7760  أو 

 واستمرت ومضت  َومَتَّت   119/11 7761

 قضاؤه كلمة ربك  119/11 7762

ألنَّ َجَهنَّمَ  119/11 7763  ألشغلنَّ فراغها كله  ألَم 

نَّةِ  119/11 7764 ِ ترٌِت ال ُير وهو  اجلن: هم جنس من املخلوقات خلقهم الل لعبادته كاإلنس اجل   اه البِّشعاََل ُمس 

 َنروي  نَُّقصُّ  120/11 7765

 شأن  اتذ أخبار َأنبَاء  120/11 7766

ُن َقل بك ِمَن الثبات عند الشدة ُنثَبُِّت بِِه ُفؤاَدك  120/11 7767     ُنَمكِّ

ِعظَةٌ  120/11 7768    وَنصيحة وتذكري بالعواقب َوَمو 

َرى  120/11 7769 ِعظَة  َوذِك  َرة َوَمو 
كِ  َوَتذ 

 َطريَقتُِكم  أو غاية متّكنكم واستطاعتكم َمَكاَنتُِكم   121/11 7770

بوا  َوانتَظُِروا  122/11 7771  وترقَّ

ِهم   َغي ُب  123/11 7772 راَكُه بَِحواسِّ تَطِع النَّاُس إد  تَرَتَ وََل  َيس   الَغي ُب: َما َخِفَي واس 

رُ  123/11 7773 َجُع األَم   الشأن أو املسألة أو القضية  ُيعادُ  ُير 

َمُلونَ  بَِغافٍِل َعامَّ  123/11 7774 َعلونَ َعن   بِساهٍ     َتع     الَِّذي  َتف 

جاِز الُقرآنِ  الر 1/12 7775 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

آن  ال كِتَاِب  1/12 7776  الُقر 

 الواِضح أو  املوِضح امل ُبنِيِ  1/12 7777

  َجَعل نَاه َين ِزل وهَي بِط، واإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ عن طريق الوحي  َأنَزل نَاهُ  2/12 7778

آناً  2/12 7779 د َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  ُقر  ِه حُمَمَّ
َزلَُه َعىَل َرُسولِ ِجِز الَِّذي َأن  آُن: كِتاُب اللِ املُع   الَقر 

  بُِلَغِة الَعَرِب، فصيحاً  َعَربِيّاً  2/12 7780

ِقُلونَ  2/12 7781 رونَ  َتع   ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

َسنَ  3/12 7782 ناً  َأح  ثَر ُحس  َل وَأك    َأمج 

 روايات اخلِب ال َقَصصِ  3/12 7783

َحي نَا 3/12 7784 ِي  َأو  ناُه بِواِسطَِة الَوح   بلَّغ 

 الّساهني ال َغافِلنِيَ  3/12 7785

 عِّش َأَخاً َوَكاَن َأُبوُه َُيِبُُّه َكثرًِيا َولَُد َسيِِّدَنا َيعُقوَب َوَكاَن لَُه أحد ُيوُسُف  4/12 7786

 يا أيب َيا َأَبِت  4/12 7787

ُت  َرَأي ُت  4/12 7788  املراد رأيت ف املنام أي  َحلِم 

َكباً  4/12 7789 امً  َكو   َنج 

َلُم اللُ َكي ِفيَّتَهُ  َساِجِدينَ  4/12 7790  واضعني جباههم عىل األرض حتية ، أو ُسُجودًا يع 
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 14إلى آية  5  يةآمن  يوسفسورة ( 236صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  

وِ  اَل َتق ُصص   5/12 7791  ي ال َتر 

َياكَ  5/12 7792 ؤيا: ما ُيَرى  ُرؤ   بِاملَنامِ الرُّ

 َفيَحتالوا لإلَضار بك  َفيَكِيُدوا   5/12 7793

بنِيٌ  5/12 7794  وظاهر العداوة  واِضٌح   باِغُض كاِرهُ     َعُدوٌّ مُّ

 يصطفيك وُيتارك  جَي تَبِيَك  6/12 7795

مك َوُيَعلُِّمَك  6/12 7796 فك وُيَفهِّ  وُيَعرِّ

سريِ  َتأ ِويلِ  6/12 7797   َتف 

 الرؤى واألحالم  األََحادِيِث  6/12 7798

ِمُل  َوُيتِمُّ  6/12 7799  َوُيك 

َمتَهُ  6/12 7800 يَِويُّ ِمَن اللِ نِع  ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ َمُة اللِ: اخَلري   نِع 

 َعبَد اللِ ابُن إِسَحاق ُيَقاُل لَُه إرَِسائِيل َتعنِي هو   َيع ُقوَب ، وأوالده أو أهل دينه آل َيع ُقوَب  6/12 7801

َراِهيمَ  6/12 7802 َلُه َعىَل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ  إِب   ُهَو َخلِيُل اللِ، اِصطََفاُه اللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

َحاَق  6/12 7803  ُهَو َولَُد َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم ِمن َزوَجتِِه َساَرَة، َوإِس 

 وِعَِبٌ وَعالماٌت ُمع ِجزاٌت وَدالئُِل   آَياٌت  7/12 7804

ائِلنِيَ  7/12 7805 تَع لِِمنيَ  لِّلسَّ لُمس 
 لِ

 أَشدُّ ُحبّاً َومي الً للنَّف سِ  َأَحبُّ  8/12 7806

بَةٌ  8/12 7807  ُمرَتابِطَةٌ  مَجاعٌة َذوو عَددٍ  ُعص 

بنِيٍ  8/12 7808  َضالٍَل: خطأ بنّي  َضالٍَل مُّ

ضاً  9/12 7809 ٍض َبعيَدةٍ جَم هولَةٍ  اط َرُحوُه َأر   أل ُقوُه ف أر 

غ   وُلص  ُي   َُيُل   9/12 7810  يتَفرَّ

نيَ  9/12 7811 م  وأخالُقُهم   َصاحِلِ نَي: الَِّذيَن َحُسنَت  أعامهُلُ
احِلِ  الصَّ

ُموا به َوَأل ُقوهُ  10/12 7812  َوار 

ر   َغيَاَبِة   10/12 7813  َقع 

بِّ  10/12 7814 ِر التي َل ُتب َن باحلجارة ونحوهاالبئر  اجل ُ  البعيدة الَغو 

ه أو  ين تَِشُلهُ  َيل تَِقط هُ  10/12 7815  يأُخذ 

يَّاَرةِ  10/12 7816 َقِة السائَِرةِ  السَّ ف  ةِ ف الطَّريِق ِمن املُسافرينَ أو  الرِّ  املارَّ

 ال تثق بنا الَ َتأ َمنَّا 11/12 7817

ِشُدون ملا فيه الصالح  لَنَاِصُحونَ  11/12 7818  ملُر 

َتع   12/12 7819    َوَيل ُهو  ويتنزهً  يأكل      َوَيل َعب     َير 

افِظُونَ  12/12 7820  حَلاِرسوَن ُمراقِبونَ  حَلَ

ُزُننِي 13/12 7821  لَيُصيبُنِي اهَلمُّ والَغمُّ  لَيَح 

َهبُوا  بِهِ  13/12 7822  وتصطَِحبوهُ تسريوا بِِه  َتذ 

  املراد َمافة عليه من الذئب أن يأكله َيأ ُكَلُه الذئب 13/12 7823

 َمشغولوَن عنه، ال َتشعرونَ  ساهون َغافُِلونَ  13/12 7824

ونَ  14/12 7825 ارِسُ  ، ال خرَي فينا، وال نفَع منَّا لَضائِعوَن هالِكونَ  خلََّ



 

237 
 

 
 
 
 

 22إلى آية  15  يةآمن  يوسفسورة ( 237صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 صطََحبوهُ اساروا بِِه و َذَهبُوا  بِهِ  15/12 7826

َُعوا   15/12 7827 ِهم   َوَأمج 
موا َمتَّفقنَي بآرائِ  َعزموا وَصمَّ

وهُ  جَي َعُلوهُ  15/12 7828 ُ  ُيَصريِّ

بِّ  15/12 7829 ر َغيَاَبِة اجل ُ  البئر  َقع 

َحي نَا إِلَي هِ  15/12 7830 ِي  َوَأو  ناُه بِواسطة الَوح   وبلَّغ 

ُم  لَتُنَبِّئَنَُّهم  15/12 7831 ّنَّ ِِبَ   لتُخ 

ِرِهم   15/12 7832  بِفعلِهم هذا  بِأَم 

ُعُرونَ  15/12 7833 َلمونَ  ال َيش  وَن وال َيع  سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال ََيِ

  ظالم الليلأّول وقت غيبوبة الشفق و ِعَشاء 16/12 7834

 يتباَكونَ و تدمع عيوّنم َيب ُكونَ  16/12 7835

تَبُِق  17/12 7836  َنتَسابُق  َنس 

نَا 17/12 7837 ي نا  َوَتَرك  َقي نا َوَخلَّ  أب 

 وثيابنا  َحوائِجنا َمتَاِعنَا  17/12 7838

ِمنٍ  17/12 7839 ٍق  بُِمؤ   بُِمَصدِّ

 ثوبه َقِميِصهِ  18/12 7840

رَتى بدم  بَِدٍم َكِذٍب  18/12 7841 ذوٍب ، ُمف   َمك 

لَت    18/12 7842 نَت   َسوَّ    وحسنت َزيَّ

راً  18/12 7843 يَدةً  َأم   َمك 

ٌ مَجِيٌل  18/12 7844  ال جزَع فيه، وال شكَوى حسن طيب  وِّتلد َصِب   َفَصِب 

تََعانُ  18/12 7845  املطلوب منه العون  امل ُس 

 تذكرون وتبيّنون َتِصُفونَ  18/12 7846

َسُلوا  َواِرَدُهم   19/12 7847 تَقي هلم َفبََعثوا َفأَر   من َيس 

ىَل َدل َوه 19/12 7848          أنزل ف البئر وعاءه الذي يستقي به َفأَد 

ى َيا 19/12 7849 َ  يا له من خِب سارّ  ُبِّش 

    البُلوغالغالم: الصبي الذي قاَرَب  ُغالَمٌ  19/12 7850

وُه بضاعة 19/12 7851 ُفو  َوَأرَسُّ  موجَعلوه بِضاعًة ِمن مُجلِة ِّتارَِت ليبيعوه ه أخ 

هُ  20/12 7852 و     باعوهُ  َورَشَ

سٍ  20/12 7853  ثمن منقوص  مقابل   بِثََمٍن َبخ 

ُدوَدةٍ  20/12 7854  قليلة عملة َدَراِهَم َمع 

اِهِدينَ  20/12 7855  الراغبني ف بقائه بل راغبني ف التخّلص منه غري  الزَّ

ِرِمي مثواه  21/12 7856 ِزلِيه ُمن َزالً  َأك   َكِريامً  اوُمقامَ َأن 

 يفيدنا  َينَفَعنَا  21/12 7857

سريِ  األََحادِيِث  َتأ ِويلِ  21/12 7858  الرؤى واألحالم  َتف 

ِرهِ  َغالٌِب  21/12 7859  يشاُء، فال ُيَردُّ أمُره وال ُيامَنُع، وال ُيناَزُع فيام أراَدهيفَعُل ما  قاهر َعىَلٰ َأم 

هُ  22/12 7860 تِِه   َوَصَل  َبَلَغ َأُشدَّ  شبابِهِ وُمن تَهى ُقوَّ

امً  22/12 7861 ِل والِفع لِ  ُحك  واُب ف الَقو  ِف والصَّ ُن التَََّصُّ َمُة: ُحس  َمًة، واحِلك   ِحك 
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 30إلى آية  23  يةآمن  يوسفسورة ( 238صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِسهِ  23/12 7862 ُه َعن نَّف   َطَلبَت  اجِلامَع منه جاِهَدًة ف ذلك مع تأبِّيِه وامتِناِعهِ  َوَراَوَدت 

الَق  َوَغلََّقِت األَب َواَب  23/12 7863  املَداِخَل  وأحَكَمت  إغ 

بِل هُلّم  َهي َت  23/12 7864  وَأق 

 َأُعوُذ بالل  َمَعاَذ الل 23/12 7865

 سيدي الذي يرعاين َريبِّ  23/12 7866

 املَث ًوى: املنزل، أو اإلقامة واالستقرار  َمث َوايَ  23/12 7867

لُِح  23/12 7868  ال يظفر وال يفوز ال ُيف 

 املقاربُة ِمن الفعِل ِمن غرِي ُدخوٍل فيهاهلمُّ بالَّشِء: هو وعزمت  ومالت  مَهَّت   24/12 7869

ه خطرًة عارضًة، وحديَث نفٍس، ِمن غرِي اختياٍر وال عزمٍ   هبا  َوَهمَّ  24/12 7870  كان مهُّ

َهاَن َربِّه 24/12 7871  آية من آيات ربه تزجره عامَّ حدثته به نفسه وتعصمه عن مبارشة املعايص  ُبر 

َف  24/12 7872 ِ َل وُنب ِعَد  لِنََص   لِنَُحوِّ

وءَ  24/12 7873 ّ أو األذى  السُّ  السيئ القبيح الذي ال حتمد عقباه واملراد: الِّشَّ

َشاء 24/12 7874 نا  َوال َفح   املَعصيَة، وهي الزِّ

َلِصنيَ  24/12 7875 َنسِ  امل ُخ  تاريَن اخلالِصنَي ِمَن الدَّ  التوحيَد والعبادةَ لذين أخَلصوا لل ا املُخ 

تَبََقا الباَب  25/12 7876 ل ُوصوِل إيَل   وأرسعا َتساَبقا اس 
 الباب لِ

ت  َقِميَصهُ  25/12 7877  ثوبه َشقَّت   َوَقدَّ

ُبُر: مؤخرة كل َشء وظهره  ُدُبرٍ  25/12 7878    الدُّ

جها  َوَوَجدا َوَأل َفيَا َسيَِّدَها 25/12 7879  َزو 

َخلِ  عند لََدى ال بَاِب  25/12 7880  املُد 

 ِعقاُب  َجَزاء 25/12 7881

لَِك ُسَوءاً  25/12 7882 َرأتَِك  بِأَه   فاحشةً  بِام 

َجنَ  25/12 7883 نِ  ُيس  ج   ُيوَضع ف السِّ

يِس  26/12 7884  امتِناِعيمع  طَلبَت منِّي فِعَل الفاحشةِ  َراَوَدت نِي َعن نَّف 

َِب  َشاِهدٌ َوَشِهَد  26/12 7885  وحكَم حاكِمٌ َأخ 

 ِمن اجِلَهِة األماِميَّةِ  ِمن  ُقبُلٍ  26/12 7886

 ُشقَّ  ُقدَّ  27/12 7887

برِيُكنَّ  َكي ِدُكنَّ  28/12 7888 ِرُكنَّ َوَتد   َمك 

ِرض  عن هذا  29/12 7889 ر ما كان منها فال تذكره ألحد َأع   اترك ذِك 

تَغ ِفِري 29/12 7890  واطلبي املغفرة  َواس 

اطِئنِيَ  29/12 7891 دينَ املُن َحِرفنَي  اخل َ    االوقوَع ف اخَلطاي املتعمِّ

َوةٌ  30/12 7892  جمموعة من النساء  نِس 

ِد فرعون  امل َِدينَةِ  ِف  30/12 7893  ُيق َصُد هبا عاِصَمة ِمَص  عىل َعه 

َرَأةُ  30/12 7894 َجته  العِزيز  ام  رَتى ُيوُسَف ورّباُه ف َبيِت ه، و زو  ، وهو الذي اش  َ  الَعِزيُز: َرُجٌل كاَن عىل َخزائِن ِمَص 

 َخادَِمها  َفتَاَها 30/12 7895

  َقِويٍّ  وعشق أصاَب َقل بَها بُِحبٍّ  َشَغَفها ُحبًّا  30/12 7896

بنِيٍ  30/12 7897  واضحخطأ بنّي  َضالٍَل مُّ
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 37إلى آية  31  يةآمن  يوسفسورة ( 239صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِرِهنَّ  َسِمَعت   31/12 7898 نَّ سوء َبَلَغ ُأُذَّنا  بَمك  هُلُ  غيبتهن إياها  و َقو 

َسَلت   31/12 7899 عوُهنَّ   إِلَي ِهنَّ  َأر   إلَي ها للحضور َبَعثَت  لِتَد 

تََدت   31/12 7900 ت وهيّأت َوَأع   وأَعدَّ

تََمُد عليه من  ُمتََّكأً  31/12 7901  جملًسا ُيتكأُ فيه  ، أو  َوسائَِد ُيتكأُ عليهاَما ُيع 

طَت   َوآَتت   31/12 7902  َوَأع 

يناً  31/12 7903 ب ِح أو الَقط عِ  ِسكِّ  آلة الذَّ

ُرج  عليهن 31/12 7904  ادخل عليهنّ ابرز هلن و اخ 

َنهُ  31/12 7905 َِب  نهأ َأك   ودهشن هليئته ومجاله َعظَّم 

َن أيدهين 31/12 7906  أحدث َن فيها جروحاً  َوَقطَّع 

  معاَذ اللِ، وتنزهًيا له َحاَش للِِّ 31/12 7907

 إن ساناً  َبَِّشاً  31/12 7908

 مَلٌك ِمن املالئكِة، كريٌم عىل الل  َمَلٌك َكِريمٌ  31/12 7909

مُتوين  ملُ تُنَّنِي  32/12 7910  وعاَتب تُنَّنيعريَّ

ى ما َيعِصُمه َفاَستَع َصمَ  32/12 7911  امتنََع، وحترَّ

َعل  و 32/12 7912  لئن َل يطاوعني  لَئِن َلَّ  َيف 

اِغِرينَ  32/12 7913  الَذليلنَي احَلقريينَ   الصَّ

نُ  33/12 7914 ج   املُتََّهمون املَكان الذي يوَضُع فيه  السِّ

ُعوَنني إليه  33/12 7915  َيثُّنَّنِي عليه َيد 

ف   33/12 7916 ِ ل  وُتب ِعد   َتَص  وِّ  حُتَ

ارِ ا َكي َدُهنَّ  33/12 7917 نَّ ِف اإِلَض  تِياهُلُ  ح 

ُب  33/12 7918     أِمل   َأص 

نَ  33/12 7919 اِهلنِيَ  مِّ َفهاء  اجل َ شنَي السُّ
 الطائِ

تََجاَب  34/12 7920 ِهم                    لَهُ   َفاس 
تِجابُة الل للِعبادِ: قبوُل ُدعائِ  اس 

م 35/12 7921 م  َرأ ٌي َجديدٌ  َبَدا هَلُ  َظَهَر هَلُ

دٍ  َحتَّى ِحنيٍ  35/12 7922 ِ حُمَدَّ ٍت َغري   إىل َوق 

 شابَّان  َفتَيَانَ  36/12 7923

ُلم أين  َأَرايِن  36/12 7924   أح 

ًرا  36/12 7925 َِصُ مَخ  ًرا أع  َُص ِعنَبًا يصري مَخ   أع 

ُِل  36/12 7926  ُأقِّل وأرفع  َأْح 

سرِيهِ  أخِبنا َنبِّئ نَا بِتَأ ِويلِهِ  36/12 7927  بِتَف 

تَِقُد أنََّك  َنَراكَ  36/12 7928  َنظُنَُّك أو  َنع 

َزَقانِهِ  37/12 7929  ُتع طَيانِهِ  ُتر 

َمني  َعلََّمنِي 37/12 7930 َفني وَفهَّ  َعرَّ

ُت ِملَّة قوم  37/12 7931 ُت  َتَرك  ُت عنها َتَرك  َُتا وابتعد            : َصَدد 

 ةدِيٌن ورَشيع ِملَّةَ  37/12 7932
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 43إلى آية  38  يةآمن  يوسفسورة ( 240صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َة آَبائِي 38/12 7933 بَع ُت ِملَّ ُت دِينهم َمن َهجاً أسري عليه اتَّ ذ  َ    اُتَّ

ُل اللِ  38/12 7934 ساُنهُ  َفض   إح 

ُكرونَ  38/12 7935 َمتَُه، َوال َيث نوَن َعَلي ِه هِبَا ال َيش  ُكروَن نِع   ال َيذ 

ِن:  َصاِحبَِي  َيا 39/12 7936 ج   َزِميَّل  يوسف ف سجنهَيا: للنِّداِء، وصاِحبَي السِّ

َباٌب  39/12 7937 َباٌب: مجع رّب ـ اإلله املعبود وحده، َأَأر   األر 

ُقونَ  39/12 7938 تََفرِّ ُدون مُّ  متََعدِّ

نى هو الذي ال رشيك له وال عديل  ال َواِحُد  39/12 7939 امِء اللِ احُلس    ، والواحد من أس 

ارُ  39/12 7940  اسم من أسامء الل احلسني، مشتق من القهر، والقهار هو الذي ال موجود إال وهو مسخر حتت قهره وقدرته   ال َقهَّ

ي تُُموَها  40/12 7941 اَمء َسمَّ ةً  أس  ي تُموها آهِلَ نام َسمَّ  أص 

َهانٍ  ُسل طَانٍ  40/12 7942 ٍة وُبر   ُحجَّ

مُ  40/12 7943 ك  ُل  احل ُ  الَقضاُء وال َفص 

ينُ  40/12 7944 يَعة الدِّ   الِّشَّ

 املُستَقيم الذي ال عوج فيه  ال َقيِّمُ  40/12 7945

َلُمونَ  40/12 7946 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

ِقي َربَّهُ  41/12 7947 َسيِِّدِه رَشاباً ُمسكِراً  َفيَس 
ُم لِ  ُيَقدِّ

ا اآلَخرُ  41/12 7948  الشخص اآلخر َوَأمَّ

َلُب  41/12 7949  َفتَُشدُّ أطراُفُه وُيَعلَُّق  َفيُص 

ُل: َتناُول الطَّعامِ  َفتَأ ُكُل  41/12 7950  األك 

رُ  41/12 7951  ُحِسَمت  املسألة وُفِصَل فيها  ُقيِضَ األَم 

تِيَانِ  41/12 7952 تَف  ِم والرأي َتس   َتط ُلبان َبياَن احُلك 

 َتيَقَّنَ  َظنَّ  42/12 7953

 ساَل َناٍج  42/12 7954

يِن  42/12 7955 ُكر  ث  َعنِّي   اذ  دَّ  حَتَ

  عند َسيِِّدكَ  عند َربَِّك  42/12 7956

 فحمله عىل النسيان  َفأَنَساهُ  42/12 7957

 َفأقامَ  َفَلبَِث  42/12 7958

َع ِسننِيَ  42/12 7959 َع: عدد من السنني ) بِض   ( ذلكوقيل غري   ما بنَي الثَّالِث إىل الَعِّشةِ بِض 

 ملك مَص املراد  امل َلُِك  43/12 7960

 ُُم تَلِئاٍت بديناٍت  ِساَمنٍ  43/12 7961

عِف واهُلزالِ  ضعاف نَِحاف ِعَجاٌف  43/12 7962   غايِة الضَّ

ُن فيِه احَلبُّ  ُسنبُالٍَت  43/12 7963 ٌء ِف النَّباِت َيتََكوَّ ن بَُلُة: ُجز   السُّ

7964 43/12  ٍ  ندّيات غري يابساترطِبات  ُخرض 

 جاّفات َيابَِساٍت  43/12 7965

تُويِن  43/12 7966 أ ي  َأف  َم والرَّ  َأظ ِهروا يل احُلك 

ونَ  43/12 7967 ُِبُ لُون َتع  ون وُتَؤوِّ ُ  َتفرسِّ
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 52إلى آية  44  يةآمن  يوسفسورة ( 241صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َغاُث  44/12 7968 تَبَِسٌة   َأض  الٌط ُمل   أخ 

الَمٍ  44/12 7969  ما َيراُه النائِم َأح 

سريِ  بِتَأ ِويلِ  44/12 7970  بِتَف 

 سلم َنَجا  45/12 7971

َكرَ  45/12 7972  تذكر واستحرض  َوادَّ

ةٍ  45/12 7973 َد ُأمَّ هرِ  بعد حني َبع  ةٍ مَن الدَّ  وُمدَّ

  أخِبكم ُأَنبِّئُُكم  45/12 7974

ِسُلونِ  45/12 7975  املراد ابعثوين إىل يوسف آلتيكم بتفسري احُلل م  َفأَر 

يُق  46/12 7976 دِّ دِق ف  الذي كُمل تصديقه  الصِّ  فعال األو قوالِ األكثرَي الصِّ

تِنَا 46/12 7977 أ ي  َأف  َم والرَّ نا بتعبرِي و َأظ ِهر  لَنَا احُلك   ُرؤياالأخِِب 

 ُُم تَلِئاٍت بديناٍت  ِساَمنٍ  46/12 7978

عِف واهُلزالِ  ِعَجاٌف  46/12 7979  ضعاف نَِحاف غايِة الضَّ

ُن فيِه احَلبُّ  ُسنبُالٍَت  46/12 7980 ٌء ِف النَّباِت َيتََكوَّ ن بَُلُة: ُجز   السُّ

7981 46/12  ٍ  رطِبات ندّيات غري يابسات ُخرض 

 جاّفات َيابَِساٍت  46/12 7982

َرُعونَ  47/12 7983  َتب ُذروَن احَلبَّ ليَن بَُت وَين مو  َتز 

   باِل ُفتورٍ  ومالزمني جاّديَن ُمداِومنيَ  َدَأباً  47/12 7984

 نضجه عندقطعتم الزرع ف  َحَصدتُّم   47/12 7985

 فاتركوه  َفَذُروهُ  47/12 7986

بصعاب  ِشَدادٌ  48/12 7987  والقحط شديدة اجَلد 

ننيَ يأكلون فيها و َيأ ُكل نَ  48/12 7988  يف 

تُم   48/12 7989 م  ُتم َقدَّ َخر    ادَّ

ِصنُونَ  48/12 7990 نوَن وحَتَفظونَ  حُت  زِّ ِخروَن  و ُُتَ  تدَّ

  ُيمطَرُ  ُيَغاُث  49/12 7991

ونَ  49/12 7992 ب والنامءيعَصون فيه الثامر من كثرة  َيع َِصُ  اخِلص 

 ُعد  إىل سيّدك ارجع  إىل ربك  50/12 7993

َوةِ  50/12 7994  ما شأُن النِّساءِ  ما َحاُل و ما َباُل النِّس 

   وما اخلِب  األمر اهلام ما  ما َخط بُُكنَّ  51/12 7995

ِسهِ  51/12 7996   تأبِّيِه وامتِناِعهِ مع فعل الفاحشة َطَلب تُنَّ  َراَودتُّنَّ ُيوُسَف َعن نَّف 

  معاَذ اللِ، وتنزهًيا له َحاَش للِِّ 51/12 7997

  ُقب ٍح  ُسوءٍ  52/12 7998

َحص   52/12 7999 َ بعد خفائه َحص    َثبََت واستقرَّ أو َوُضَح وَتبنَيَّ

مُتِن ُت عليه من حقوق له  ََل  َأُخن هُ  52/12 8000  ََل ُأِخّل بام أؤ 

ِهم   بِال َغي ِب  52/12 8001 راَكُه بَِحواسِّ تَطِع النَّاُس إد  تَرَتَ وََل  َيس   الَغي ُب: َما َخِفَي واس 

 بل ُيبطُِل َكيَدهم، وََيِرُمهم اهِلدايةَ  ال يوفق وال يرشد أهل اخليانة للمكر  ال هَي ِدي كيد اخلائنني  52/12 8002
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 63إلى آية  53  يةآمن  يوسفسورة ( 242صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يِس و 53/12 8003 ُئ َنف   ما أزكي نفيس وما َأّدعي َبراَءَتا  ما ُأَبرِّ

ارة بالسوء 53/12 8004  لكثرية األمر بعمل املعايص    ألَمَّ

وءِ  53/12 8005 امِل  بِالسُّ يُِّئ الَقبيُح ِمن األع  وء: السَّ  املعايص والسُّ

8006 53/12  َ اهُ  َرِحَم َريبِّ َسَن إلي ِه َوَنجَّ    أح 

هُ  54/12 8007 لِص  تَخ   أجَعل ه ِمن ُخَلصائي دوَن غرييو أصطفيه َأس 

 خاَطبَهُ  َكلََّمهُ  54/12 8008

ٌن ُمَّا أردَت،  ِمكنِيٌ  54/12 8009 ةٍ ُمتمكِّ  نافُذ القوِل، أو: ذو َمكانٍة ومنِزلٍة خاصَّ

مَتَن موثوق به َأِمنيٌ  54/12 8010  ُمؤ 

 جبايات أرض مَص وغالهلاما َيرز فيه الَّشء وَيفظ، واملقصود خزائن  األرض َخَزآئِنِ  55/12 8011

  راع أمني َحِفيظٌ  55/12 8012

 أتوىل من خزائن األرضعاَل بوجوه التَصف وبأمر ما  َعلِيمٌ  55/12 8013

نِّا  56/12 8014  ثبتنا ووطدنا ويرسنا أسباب التمكني َمكَّ

أُ  56/12 8015 ُكنُ  َيتَبَوَّ  َين ِزُل وَيس 

تِنَا  56/12 8016 َ سانِنا وِرعاَيتِنا نمنح ونعطي  ُنِصيُب بَِرْح   بِإح 

  ال ُّن ِمُل وال ُنن ِقُص و ال ُنِضيعُ و 56/12 8017

رَ  56/12 8018 ِسننِيَ  َأج  ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ لجزاءًا وِعَوضاً       امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   آلتنَي باِلِفع 

8019 57/12  ٌ عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف   أك 

 يستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  57/12 8020

 أّّنم أخوته وعلم أدركَ  َفَعَرَفُهم   58/12 8021

 جاِهُلون أنه أخوهم و  ال يعِرفوَنه ُمنكُِرونَ  58/12 8022

َزُهم  59/12 8023 م   َجهَّ   أَعدَّ هَلُ

 باِم ََي تاُجوَن إلَي هِ  بَِجَهاِزِهم   59/12 8024

 أؤّديه وافياً كامالً  ُأوِف ال َكي َل  59/12 8025

   ملن نزل ف ضيافتياملضيفني   امل ُنِزلنِيَ  59/12 8026

 ََل  َِّتيؤويِن   َلَّ  َتأ ُتويِن  60/12 8027

َربونِ و 60/12 8028  ال تأتوا إيلَّ و  ال َتق 

 ونبذل جهدنا إلقناع أبيهسنطلبه  َسنُراِوُد عنه أباه 61/12 8029

َدمه لِِفت يَانِهِ  62/12 8030  خِلَ

 البَِضاَعة: ما ُيتََّجر فيه و  أثامَن الطَّعاِم التي َدَفعوها بَِضاَعتَُهم   62/12 8031

م   62/12 8032
حيلِ  أمتعتِهم وأوِعيَتِهم    ِرَحاهِلِ  وكلُّ َشٍء يَعدُّ للرَّ

ِرُفوَّنَا 62/12 8033 ِركوَّنا  َيع   ُيد 

فوا  َرَجعوا وارَتّدوا انَقَلبُوا   62/12 8034  وانََصَ

ِجُعونَ  62/12 8035  َيعودونَ  َير 

ناه ُمنَِع ِمنَّا  63/12 8036  ُحِجَب َعنّا وُحِرم 

افِظُونَ  63/12 8037  حَلاِرسوَن ُمراقِبونَ  حَلَ



 

243 
 

 
 
 
 

 69إلى آية  64  يةآمن  يوسفسورة ( 243صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أثَِق بكم آَمنُُكم   64/12 8038

 املراد هنا يوسف عليه السالم َأِخيهِ  64/12 8039

 حارساً وراعياً  َحافِظاً  64/12 8040

اِْحنِيَ  64/12 8041 َحُم الرَّ ساناً  َأر  ناً وإح  ثَُرُهم  َعو     أك 

الَقه َفتَُحوا  َمتَاَعُهم   65/12 8042   َأزالُوا إِغ 

  أوعيتهم وَحوائِجهم َمتَاَعُهم   65/12 8043

 لقوا  َوَجُدوا   65/12 8044

ِجَعت   ُردَّت  إِلَي ِهم   65/12 8045   هلم ُأر 

ثََر ِمن  َهذا؟ َما َنب ِغي 65/12 8046  أو ماذا نريُد؟  ماذا َنط ُلُب أك 

َلنَا 65/12 8047  نجلُب هلم املرية وهي الطعام َوَنِمرُي َأه 

َفظُ  65/12 8048 َعى  َوَنح   وَنصوُن وَنر 

 اجلملمقدار ما َيمله  َكي ل َبِعري 65/12 8049

 سهٌل  َيِسريٌ  65/12 8050

ِسَلهُ  66/12 8051 َعثَهُ   لَن  ُأر   لَن  أب 

ُتونِ  66/12 8052   ُتع طوين ُتؤ 

ثِقاً  66/12 8053 ًدا  َمو   عهًدا مؤكَّ

   لَتَجيئُنَّني لَتَأ ُتنَّنِي بِهِ  66/12 8054

 حتَصون ومُت نَُعوَن    َُيَاَط بُِكم 66/12 8055

 َشهيٌد عليناو حافٌظ وُمَهي ِمنٌ  َوكِيٌل  66/12 8056

الدي َياَبنِيَّ  67/12 8057  يا َأو 

ُخُلوا   الَ  67/12 8058 َو الّداِخل َتد  ُه َنح  َ  دخوُل الباِب: املُروُر َعِب 

َقةٍ  67/12 8059 تََفرِّ َدة مُّ  ُمتََعدِّ

نِي و 67/12 8060  ما أكفيكم وما أنفعكم و عنكمما ُأغ 

مُ  67/12 8061 ك  ُل  احل ُ  الَقضاُء وال َفص 

ل ُت  67/12 8062 ِري  َتَوكَّ ُت أم  ض  تََمدُت وَفوَّ  اع 

ُلونَ  67/12 8063 ِل امل ُتََوكِّ يَتََوكَّ  :فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم  َفل 

ُدُهم   َكلََّفهم        َأَمَرُهم  َأُبوُهم 68/12 8064
 والِ

ا َكاَن ُيغ نِي 68/12 8065  ما َكاَن يكفي وال ينفع مَّ

   العني من عليهمشفقة املراد  َحاَجًة  68/12 8066

ُه لَُذو ِعل مٍ  68/12 8067 ِر دينِهِ  َوإِنَّ  وإن يعقوب لصاِحُب ِعل ٍم َعظيٍم بِأم 

نَاهُ  68/12 8068 ناه  َعلَّم  م  فناه وَفهَّ  َعرَّ

ثََر النَّاسِ  68/12 8069  ُمع ظَمهم  َأك 

 َضمَّ  آَوى 69/12 8070

 شقيقك  َأُخوكَ  69/12 8071

س   َفالَ  69/12 8072
َزن  ال تغتم  و  َتب تَئِ ب  وال حَت 

تَئِ  ال َتك 
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 78إلى آية  70  يةآمن  يوسفسورة ( 244صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َزُهم  70/12 8073 م   َجهَّ   أَعدَّ هَلُ

 باِم ََي تاُجوَن إلَي هِ  بَِجَهاِزِهم   70/12 8074

َقاَيةَ  70/12 8075 قى به وُيكال السِّ  إناء ُيس 

لِ  70/12 8076  ما يوضع عىل البعري للركوب، وما يستصحبه الراحل من األثاث واألوعية  َرح 

َن ُمَؤذِّنٌ  70/12 8077     نادى منادٍ   َأذَّ

 اإلبُِل التي عليها األْحاُل أو  القافلة ال ِعريُ  70/12 8078

ية لََساِرُقونَ  70/12 8079  الَسارُق: من أخذ مال غريه ف ُخف 

بَُلوا  عليهم 71/12 8080  وجاءوا مقبلني واَجُهوُهم َوَأق 

ِقُدون  71/12 8081  ماذا ضاع منكم  ماذا َتف 

ِقُد  72/12 8082   ضاع ِمنّا  َنف 

  املكيال الذي يكيل امللك به  ُصَواَع امللك 72/12 8083

 مقدار ما َيمل البعري ِْح ُل َبِعري  72/12 8084

 ضاِمٌن وَكفيٌل  َزِعيمٌ  72/12 8085

تُم  73/12 8086  عرفتم وأدركتم َعلِم 

ا ِجئ نَا 73/12 8087 ا      مَّ  أَتي نا مَّ

ِسَد  73/12 8088 ِدث  لِنُف   االختالل واالضطراب لِتُح 

 ِعقاُبهُ  َجَزآُؤهُ  74/12 8089

 ُمتَِّصفني بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد َكاذِبنِيَ  74/12 8090

 لقي َوُعثِر عليه ُوِجدَ  75/12 8091

ِزي 75/12 8092    ُنعاقُِب  َنج 

َومُها اجلائِريَن  الظَّاملنِِيَ  75/12 8093 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 املُتَجاِوزيَن لِ

ِعيَتهم 76/12 8094 ال املراد بدأ بتفتيش أوعيتهم  َفبََدَأ بأَو    َأوَّ

ِعيَتِِهم   76/12 8095  هو ما َُيفظ فيه الَّشء  وعاءال بِأَو 

َرَجَها 76/12 8096 تَخ  َرَجها اس   أخ 

َنا 76/12 8097 َنا كِد  ر   ما فيه حتقيق املُراد ويرسنا َدبَّ

 سلطانِه ُحكِمه وَقضائِه، أو دِيِن امل َلِِك  76/12 8098

َفعُ  76/12 8099 َرجاِت: إعالُء َشأِن صاِحبَِها  َنر     َرَفُع الدَّ

 َمناِزَل  َدَرَجاٍت  76/12 8100

َها 77/12 8101  أخفاها واملراد َل َيُردَّ عليهم    َفأرََسَّ

َها َوََل  ُيب ِدَها  77/12 8102  َوََل  ُيظ ِهر 

َكاناً  77/12 8103 َوُأ َمن ِزلَةً  رَشٌّ مَّ   األس 

 وتقولونَ  وتبيّنونتكِذبوَن  َتِصُفونَ  77/12 8104

َا ال َعِزيزُ  78/12 8105  يا أهيا امللك  َيا َأهيُّ

ِسك  واحدًا منّا بدالً منه َأَحَدَنا َمَكاَنهُ َفُخذ   78/12 8106   َفام 

ِسننِيَ  78/12 8107 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اآلتنَي باِلِفع 
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 86إلى آية  79  يةآمن  يوسفسورة ( 245صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أعوُذ وأستجرُي باللَِّ اللَمعاذ  79/12 8108

 نمسك  نَّأ ُخَذ  79/12 8109

َنا َمتَاَعنَا ِعنَدهُ  79/12 8110    َحوائِجنا  لقينا َوَجد 

تَي أَُسوا   80/12 8111  ان َقطَع َأَمُلهم وقنطوا و َيئِسوا اس 

 أمِرِهم  اعتزلوا وانفردوا عن الناس يتشاورون ويتناجون ف  َخَلُصوا َنِجيّا  80/12 8112

 أي  كبريهم ف السن َكبرُِيُهم   80/12 8113

ثِقاً  َأَخَذ  80/12 8114 و  ًدا عىل  حصل وحاز منكم َعَلي ُكم مَّ  عهًدا مؤكَّ

طتُم   80/12 8115   قَصتم وضيعتم  َفرَّ

َرَح  80/12 8116  أخُرَج وأفاِرَق َفَلن   َفَلن  َأب 

   يسمح َيأ َذنَ  80/12 8117

ِصَل  ََي ُكمَ  80/12 8118  َيق يض وَيف 

ِجُعوا   81/12 8119  ُعودوا ار 

َنا 81/12 8120 نا َخَِبًا ُمِقّرين وُمع رَتفني به  َشِهد  َِب   أخ 

نَا  81/12 8121 نَّا  َعلِم   عرفنا وَتيَقَّ

َغي ِب  81/12 8122 ل 
تَطِع النَّاُس  لِ تَرَتَ وََل  َيس  ِهم  الَغي ُب: َما َخِفَي واس  راَكُه بَِحواسِّ   إد 

 ما كنا مطلعني عليه وال عاملني به ما كنا للغيب َحافِظنِيَ  81/12 8123

أَلِ  82/12 8124 م   َواس 
لِ تَع   واس 

َيةَ  82/12 8125  البل دة، وتطلق عىل أهله  ال َقر 

بَل نَا 82/12 8126 نا وِجئ نا َأق   قِدم 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  لََصادُِقونَ  82/12 8127 د  دق، والصِّ  ُمتَّصفون بالصِّ

لَت   83/12 8128 نَت  وَحبَّبَت   َسوَّ  َزيَّ

راً  83/12 8129 يَدةً  َأم    َمك 

ٌ مَجِيٌل  83/12 8130 م معه صِب  َفَصِب                    حسن طيب ال َتَِبُّ

 جَييأَيِن  َيأ تِيَنِي  83/12 8131

َف  َوَتَوىلَّ  84/12 8132 َرض وانََصَ  وَأع 

يِن  َأَسَفى َيا 84/12 8133  يا ُحز 

ت  َعي نَاهُ  84/12 8134 ا إىل َبياٍض َفَلم  ُيب َِص   َواب يَضَّ َل َسواُدمُهَ وَّ  حَتَ

نِ  84/12 8135 ز   اهَلمِّ والَغمِّ  احل ُ

ن َكظِيمٌ  84/12 8136 ُعر به من ُحز      َشِديد اإِلخفاِء ملا َيش 

تَأُ  85/12 8137    ال َتَزاُل  َتف 

ُكُر يوسف  85/12 8138 ُث َعن هُ  َتذ   َتتََحدَّ

فاً عىل  َحَرضاً  85/12 8139 ِ  اهلالك َعليالً َهزيالً ُمِّش 

الِكنِيَ  85/12 8140  امليِّتني  اهل َ

ُكو 86/12 8141 عاً  َأش  َر ُمتَوجِّ    ُأظ ِهر التَّرَضُّ

يِن َبثِّي  86/12 8142 يب  َوُحز   مَهّي وَغّمي و  سوء حايِل وِشّدة َكر 
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 95إلى آية  87  يةآمن  يوسفسورة ( 246صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُسوا   87/12 8143  استقصوا أخباره  َفتََحسَّ

   ال َين َقطع َأَمُلُكمو وال َتقنَطُوا َتي أَُسوا  َوالَ  87/12 8144

ح الل  87/12 8145  فَرِجه ة الل و املراد رْح َرو 

َا َيا 88/12 8146 المُ  ال َعِزيزُ  َأهيُّ  هو ُيوُسَف َعَلي ِه السَّ

نَا 88/12 8147   أَصاَبنا  َمسَّ

َلنَا  88/12 8148 تِنَا َوَأه  َ راَد ُأرس   َوأف 

8149 88/12  ُّ  سوُء احلاِل والشّدُة من اجلوِع والفقِر والقحطِ  الرضُّ

      َوَأَتي نَا َوِجئ نَا 88/12 8150

َجاةٍ  88/12 8151 ز      يكنى هبا عن القليلة ، التي يردها كل تاجر ، رغبة عنها بِبَِضاَعٍة مُّ

ف لنا الَكي ل 88/12 8152  َأّده إلينا وافياً كامالً  َأو 

ق  علينَا 88/12 8153 الً ومتساحِماً  َوَتَصدَّ طِنا ُمتََفضِّ  أع 

   ُيثيُب َوُيكافِئُ  جَي ِزي  88/12 8154

قنِيَ  88/12 8155 َدَقةِ  امل ُتََصدِّ  املؤّديَن للصَّ

تُم  89/12 8156  عرفتم وأدركتم َعلِم 

ا 89/12 8157  عملتم من األذى ما  َفَعل تُم  مَّ

 طائِشوَن ُسَفهاءُ  َجاِهُلونَ  89/12 8158

 َأن َعمَ  َمنَّ  90/12 8159

 َيتَِّق الل أي  يستمسك بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَِّق  90/12 8160

ِِب   90/12 8161  َوَيتََجلَّد  وال جَي َزع   َويِص 

  ال هُي ِمُل وال ُين ِقُص  ال ُيِضيعُ  90/12 8162

رَ  90/12 8163  جزاءًا للعمل وِعَوضاً عنه َأج 

ِسننِيَ  90/12 8164 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ اآلتنَي  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   باِلِفع 

َلَك  آَثَركَ  91/12 8165  واختارك  َفضَّ

اطِئنِيَ  91/12 8166  َُم طِئنَي ف حقَِّك مذنبني  خَلَ

بيَخ  الَ َتث َريَب  92/12 8167 َم أو َتأنيَب أو َتو   ال ِعتاَب أو لَو 

ِفرُ  92/12 8168 رُت  َيغ   وَيع فو َيس 

اِْحنِيَ  92/12 8169 َحُم الرَّ ساناً   َأر  ناً وإح  ثَُرُهم  َعو   أك 

َهبُوا  بَِقِمييِص  93/12 8170          سريوا بِثويب واصطَِحبوهُ  اذ 

ُموا به َفأَل ُقوهُ  93/12 8171  َفار 

      يرجع إليه بَصه  َيأ ِت َبِصرياً  93/12 8172

ُكم   93/12 8173
لِ ا يِل  َوأ ُتويِن بِأَه  تُِكم   َوَتعالَو  َ رادِ ُأرس   بِأف 

    ان طََلَقت  القافلةخرجت و َفَصَلِت ال ِعريُ  94/12 8174

   ألَِحسُّ رائَِحةَ  أَلَِجُد ِريَح ُيوُسَف  94/12 8175

هوين وتسخروا مني ُتَفنُِّدونِ  94/12 8176 طِّئُوَن رأيي وُتسفِّ  ُُتَ

 خطئك املايض  أو ذهاب عن طريق الصواب َضالَلَِك ال َقِديمِ  95/12 8177
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 103إلى آية  96  يةآمن  يوسفسورة ( 247صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِ  ال بَِشريُ  96/12 8178 ري  ُ بِاخل َ   املُبَِّشِّ

 َطَرَح القميص  َأل َقاهُ  96/12 8179

َتدَّ َبِصرياً  96/12 8180    ُمب َِصاً  َفَرَجَع وعادَ  َفار 

ِفر   97/12 8181 تَغ  تِغ فار: طلب العفو واملغفرة  اس   االس 

ُم ِمَن الِفع لِ  ُذُنوَبنَا  97/12 8182  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

اطِئنَِي: املُن َحِرفنَي إىل الَِّشِّ  َخاطِئنِيَ  97/12 8183  اخل َ

نى  ال َغُفورُ  98/12 8184 امِء اللِ احُلس   هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أس 

ِحيمُ  98/12 8185 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   الَِّذي َير 

 َضمَّ  آَوى 99/12 8186

هِ  99/12 8187 هُ  َأَبَوي   أَباُه وُأمَّ

8188 99/12  َ  املدينة املستكملة املرافق واخَلدمات، ويراد هبا القطر املعروف  ِمَص 

 مطمئنني غري خائفني  آِمننِيَ  99/12 8189

ِء: إعالؤه مكاناً أو مكانةً  َوَرَفعَ  100/12 8190 ُع الَّشَّ   َرف 

شِ  100/12 8191    رسير امللك ال َعر 

وا   100/12 8192 ضاً  َوَخرُّ     َوَنَزلُوا  أر 

ًدا 100/12 8193 ِض   ُسجَّ  واِضعنَي ِجباَهُهم  َعىل األر 

َيايَ  100/12 8194 سريُ  َتأ ِويُل ُرؤ   بِاملَنامِ حلمي الذي رأيته  َتف 

قاً وواقِعاً  َحّقاً  100/12 8195  ِصد 

َرَجنِي 100/12 8196  أفرج عني   َأخ 

وِ  100/12 8197  البادية وهو خالف احلرض  ال بَد 

َسد  نَّزغَ  100/12 8198 رى، وَْحَل بعَضنا عىل بعضٍ  أف   وأغ 

 ُمَدّبر بُِلط ٍف  لَطِيٌف  100/12 8199

   التمليك مع السلطة والنفوذ ، أو ما يملك  امل ُل ِك  101/12 8200

تَنِي 101/12 8201 تَني  َوَعلَّم  م  تَني وَفهَّ ف   وَعرَّ

اَمَواِت واألرض  101/12 8202  خالَِقهام وُمبِدَعهام وُمبتدَئهام   َفاطَِر السَّ

 الويّل: هو الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََويل ألمرك والقيُّم عليه َولِيِّي 101/12 8203

لاِمً  101/12 8204 نِي ُمس  ِعهِ  أقبض روحي َتَوفَّ  ُمن قادًا للِ َورَش 

نِي بالصاحلني  101/12 8205 ق  ِ َعل نِي مع َوَأحل  م  وأخالُقُهم    اج   الَِّذيَن َحُسنَت  أعامهُلُ

 أخبار ذات شأن  َأنبَاء  102/12 8206

ِهم   ال َغي ِب  102/12 8207 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   َما َخِفَي واس 

 ُنبَلُِّغه بواِسطِة الوحي ُنوِحيهِ  102/12 8208

َرُهم   102/12 8209 َُعوا  َأم  موا  َأمج  ِهم  ودبروا َعزموا وَصمَّ
 َمتَّفقنَي بآرائِ

ُكُرونَ  102/12 8210  ُيدعون وَيتالون ف تدبري الِّش  َيم 

َت  103/12 8211 كاً  َحَرص  بًَة وأكثََر مَتَسُّ  ُكن َت أَشدَّ َرغ 

ِمننِيَ  103/12 8212  بمصّدقني ومذعنني  بُِمؤ 
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 111إلى آية  104  يةآمن  يوسفسورة ( 248صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

م   104/12 8213 أَهُلُ  َتط ُلُب ِمن ُهم   َتس 

رٍ  104/12 8214  َجزاٍء لِل َعَمِل وِعَوٍض َعن هُ  َأج 

رٌ  104/12 8215  موعظٌة وهدى  ذِك 

ةٍ   آَيةٍ  105/12 8216 َ  وَدليٍل وِعِب 
ِجَزةٍ  وَعالَمةٍ ُمع 

ونَ  105/12 8217 ُضونَ  َيُمرُّ  َيم 

ِرُضونَ  105/12 8218  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمع 

ثَُرُهم   106/12 8219  ُمع ظَمهم   َأك 

ُكونَ  106/12 8220 ِ ِّش   الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  مُّ

 باألمان واالطمئنان أَفأحّسوا  َأَفأَِمنُوا   107/12 8221

  َوَتَقُع َعَلي ِهم   َِّتيئَُهم   َتأ تِيَُهم   107/12 8222

 ُعقوبٌة َتغشاهم وَتشمُلهمعذاب يعمهم أو  َغاِشيَةٌ  107/12 8223

اَعةُ  107/12 8224 م الِقياَمةِ  السَّ  َيو 

تَةً  107/12 8225 أةً  َبغ   َفج 

ُعُرونَ  107/12 8226 َلمونَ :ال  ال َيش  وَن وال َيع  سُّ
 َيتََوقَّعوَن وال ََيِ

 ِهَداَيتِي َورَشيَعتي  َسبِيِّل  108/12 8227

ُعو إىَِل اللِّ 108/12 8228 َدهُ  َأد  عاُء إىل اللِ: احَلثُّ َعىل ِعباَدتِِه َوح    الدُّ

 عىل حجة من الل ويقني عىل َبِصرَيةٍ  108/12 8229

بََعنِي 108/12 8230  اقتدى يب  اتَّ

بيِح للِ َتعاىل َوُسب َحاَن اللِ 108/12 8231  ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

ِل ال ُقَرى 109/12 8232 ان َأه   البُلدان  :ُسكَّ

ةِ واإلتِّعاظِ   َأَفَلم  َيِسرُيوا  109/12 8233 َ ل ِعِب 
 َأَوََل  َيتَنَقَّلوا ف الباِلدِ لِ

ُلوا  َفيَنظُُروا   109/12 8234 ُروا ويتأمَّ  فيفكِّ

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  109/12 8235

ِقُلونَ  109/12 8236 رونَ  َأَفالَ َتع   :أَفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

تَي ئََس الرسل 110/12 8237  ان َقطَع َأَمُلهم يئسوا و اس 

 َوأَيَقنُوا َوَظنُّوا   110/12 8238

م   َجاءُهم   110/12 8239 َق وَحَصَل هَلُ قَّ ننا وتأييدنا  حَتَ  َعو 

يَ  110/12 8240  فأُن ِقَذ  َفنُجِّ

ُف  ال ُيَردُّ َبأ ُسنَا 110/12 8241 َ  َعذاُبنَا  ال ُيَص 

ةٌ  111/12 8242 َ  اعتِباٌر وموعظةٌ  ِعِب 

يِل األَل بَاِب  111/12 8243 ُو  َحاِب  ألِّ  النرّية الُعقوِل السليمة  أِلَص 

رَتَى  111/12 8244 َذب  َكالماً  َحِديثاً ُيف   ُُيتََلق وُيك 

ِديَق  111/12 8245 ديُق بِالََّشِء: اال َتص  قِهِ التَص  رِتاُف واإلقراُر بِِصد   ع 

8246 111/12  َ هِ  الَِّذي َبني   قبلهأو  ملِا َسبََقه  َيَدي 

ِصيَل  111/12 8247  توضيحو َوَتف 
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 5إلى آية   1  يةآمن  الرعدسورة ( 249صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َلُم  املر 1/13 8248 جاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع   َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع 

آن آَياُت ال كِتَاِب  1/13 8249  الكريم آَياُت الُقر 

َزالُُه عن طريق الوحي، واإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ  ُأنِزَل  1/13 8250  َتمَّ إن 

قُّ  1/13 8251 بَِّك احل َ  َربِّك ال ِمن َغرِيه، هو احَلقُّ ِمن املراد أنزل  ِمن رَّ

ثََر النَّاسِ  1/13 8252  ُمع ظَمهم َأك 

ِمنُونَ  1/13 8253 قون اَل ُيؤ   ال ُيذِعنون وال يصدِّ

ِء: إعالؤه مكاناً أو مكانةً  َرَفعَ  2/13 8254 ُع الَّشَّ   َرف 

ِمَدة َعَمدٍ  2/13 8255  َأع 

َّنَا 2/13 8256  ُتب َِصوّنا َتَرو 

تََوى 2/13 8257 ا يليُق بجاللِه، بال تكييٍف، وال تشبيٍه، وال تعطيلٍ ؛ عاَل واستقرَّ وارَتَفع اس   علوًّ

شِ  2/13 8258  فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الدنياليس كعروش وأنه  عىل احلقيقة بهنؤمن  هو أعظَُم املَخلوقاِت  ال َعر 

رَ  2/13 8259 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيرسَّ

َعةٍ  جَي ِري  2/13 8260  َيُمرُّ برُِس 

د واملراد يوم القيامة ألََجٍل مسمى  2/13 8261  وقت ُمَعنيَّ حُمَدَّ

رَ  2/13 8262 ُر األَم  ُف  ُيَدبِّ  كام يريُد  أمر الساموات واألرض وما فيهن، وأمر اخلليقة مجيًعاُيَصِّ

ُل  2/13 8263 ُح  ُيَفصِّ  ُيبنَيِّ ويوضِّ

الئِل والِعَِب والَعالَمات أو اآليات القرآنية  اآلَياِت  2/13 8264  املُع ِجَزات والدَّ

هِ  بِلَِقاء َربُِّكم   2/13 8265 َ َيَدي     املُثُول َبني 

ه اليَقني  ُتوقِنُونَ  2/13 8266 َلُمون عىل َوج   َتع 

 َبَسطَ  َمدَّ  3/13 8267

 تثبت األرض  ِجباالً راِسيَةً  َرَواِِسَ  3/13 8268

َجرِ  الثََّمَراِت  3/13 8269  مَج ُع َثَمَرة، والثََّمُر هو ِْح ُل الشَّ

8270 3/13  ِ َجني  ِ  َزو   أو ذكر وأنثى  وَنوَعنيِ ِصن َفني 

  يغطِّي ُيغ َِّش  3/13 8271

ُرونَ  3/13 8272 م   َيتََفكَّ ِمُلوَن ُعُقوهَلُ  ويتدبرونُيع 

زاء  قِطَعٌ  4/13 8273  أج 

تََجاِوَراٌت  4/13 8274  جياور بعضها بعضا، وُتتلف ف الرتبة والعطاءُمتقاِربًة   مُّ

َعٌة ِمن أصٍل واحٍد أو جُم تَِمَعٌة ف َمن بٍَت واِحدٍ  ِصن َوانٌ  4/13 8275  َنظرٌي وَمثيٌل واملراُد: ُمتََفرِّ

َقى 4/13 8276 َوى  ُيس   ُير 

ِس املاءِ  باِمٍء َواِحدٍ  4/13 8277  بِنَف 

ُل  4/13 8278  َوُنَميِّزُ  َوُنَفضِّ

 الطَّع مِ  األُُكلِ  4/13 8279

تَع ِجب َتع َجب   5/13 8280  َتس 

الَُل  5/13 8281  من احلديد  األطواق أو  الُقيود األَغ 

ِهم   5/13 8282
نَاقِ  ِرقاهِبِم   َأع 
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 13إلى آية   6  يةآمن  الرعدسورة ( 250صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَع ِجُلوَنَك  6/13 8283  قبل حلول وقته عىل وجه الرسعة طلب حصول الَّشء االستعجال َوَيس 

يِّئَةِ  6/13 8284  ات واملصائب الُعقوبَ باحلالة السيئة ك بِالسَّ

َسنَةِ  6/13 8285  كالعافية والسالمةاحلالة احلسنة  احل َ

 َمَضت   َخَلت   6/13 8286

بنيَ  الشديدة  الفاضحة لُعقوباُت ا امل َثُالَُت  6/13 8287    النازلُة عىل أمثاهِلم من املَكذِّ

ِفَرةٍ  لَُذو 6/13 8288 وٍ وذنوِب لذو مغفرة ل َمغ  ٍ وَعف    ِسرت 

 العقوبة   لََقِويُّ وأليمُ  لََشِديُد ال ِعَقاِب  6/13 8289

 ُمعلِم وُمبلغ  ُمنِذرٌ  7/13 8290

 مرشد إىل اهُلَدى  َهادٍ  7/13 8291

ِمُل  8/13 8292 بَُل  حَت   حَت 

حامُ  8/13 8293 ِقطه َما َتِغيُض األَر     متامهاألرحام، أو يولد قبل ه َتنُقُص و َما ُتس 

َحامُ  8/13 8294 ِف األن ثَى األَر   مكاُن اجَلنني ف َجو 

َدادُ  8/13 8295 لِهِ  َوَما َتز  ُة َْح   وما َيزيُد ُمدَّ

َدارٍ  8/13 8296  وحد ال جياوزه وال ينقص عنه  بحكمة وتقدير بِِمق 

ِهم  وعاَِلٌ بُكلِّ ما غاب  ال َغي ِب عاَل  9/13 8297 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   َما َخِفَي واس 

َهاَدةِ  9/13 8298 ُكم  وهَي َنقيُض الَغي ِب و ما ُتشاِهدوَنه بأبصاِركم َوالشَّ ِركوَنُه بَِحواسِّ   ُتد 

ه وِصفاتِه، وهو أكَِبُ ِمن أيِّ َشٍء، وُكلُّ ََشٍء ُدوَنه ال َكبرِيُ  9/13 8299
نى   الكبرُي ف ذاتِه وأسامئِ امِء اللِ احُلس   والكبري من أس 

ِره وَقهِره  امل ُتََعالِ  9/13 8300 نىاملُستَعّل عىل مجيِع َخل ِقه، بذاتِه وَقد  امِء اللِ احُلس   ، واملُتعال من أس 

َفى َأرَسَّ  10/13 8301  أخ 

َتهُ  َجَهرَ  10/13 8302  َرَفَع َصو 

ٍف  10/13 8303 تَخ  تَرِتٍ  ُمس   ُمس 

  الذي ال خفاء فيه والبارز السارب: الظاهر َوَساِرٌب  10/13 8304

بَاٌت  11/13 8305   َمالئِكٌة َُي ُلُف بعُضها بعًضا ف اللَّيِل والنَّهارِ  ُمَعقِّ

هِ  11/13 8306 ِ َيَدي   أمامه َبني 

  من ورائه َوِمن  َخل ِفهِ  11/13 8307

ِر الل  ََي َفظُوَنهُ  11/13 8308  فظُوَنه وََيُرسوَنه بأمِر الل وإذنِهَي من َأم 

8309 11/13  ُ ُل  الَ ُيَغريِّ  ال ُيبَدِّ

ةٍ ه ُسوءاً  11/13 8310  الٍك وَعذاٍب وِشدَّ

 ال ُبدَّ أن تنُفَذ فال أحد يقدر عىل رد ذلك  وَ  َمَردَّ  َفالَ  11/13 8311

 عنهم املكروه ويدفع  فيجلب هلم املحبوب يتوىل أمورهم ناِص َوالٍ  11/13 8312

فاً  12/13 8313 روٍه  َخو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف     اخَلو 

بَةً  َوَطَمعاً  12/13 8314  َرجاًء َوَرغ 

َحاَب الثَِّقاَل  12/13 8315  ُغيوٌم املحمالت باألمطار ال السَّ

 ويمجده َعَلي ِه ويثني  ويطيعُيضع  الرعد بحمده  َوُيَسبُِّح  13/13 8316

َواِعَق  13/13 8317 لُِك  الصَّ ُقُط ِمن السامِء، وُيراُد هِبا الَعذاُب املُه   الصاِعَقُة: ناٌر َتس 

 ُيناقِشوَن وُُياِصمونَ  جُيَادِلُونَ  13/13 8318

ِر واإلهالكِ  امل َِحالِ  13/13 8319 ةِ واألخِذ، واملك   الُقوَّ
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 18إلى آية  14  يةآمن  الرعدسورة ( 251صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َوُة احَلقِّ  14/13 8320 دُق  َدع  عوُة احَلقُّ والصِّ حيِد )ال إله إال الل(  الدَّ َوُة التَّو   َدع 

ُعونَ  14/13 8321 بُدونَ  َيد   َيع 

م  14/13 8322 تَِجيبُوَن هَلُ  وال ينفعوّنم َُيَقِّقوَن َمطالِبَُهم  ال  الَ َيس 

ي هِ   َكبَاِسطِ  14/13 8323  راَحتَي  َيَدي ه فارش َكفَّ

 َفمه  لِيَِصَل  لِيَب ُلَغ َفاهُ  14/13 8324

 ُسؤاُل واستِغاثةُ  ُدَعاء  14/13 8325

 ضياع وبعد عن االستجابة َضالَلٍ  14/13 8326

عاً  15/13 8327 الً انقياًدا  َطو   َسه 

هاً  15/13 8328   وإِجباراً  َوَكر 

م  15/13 8329 سِ  َوظاِلهُلُ م  ُء الشَّ : ما ُووِرَي فيِه َضو  ، والظِلُّ  الظِّالُل: مَج ُع ظِلٍّ

 ف الصباح أي  ف أّول النهار بِال ُغُدوِّ  15/13 8330

 العَّش أي  آخر النّهار َواآلَصالِ  15/13 8331

ُتم 16/13 8332 ذ  َ  أفجعلتم َأَفاُتَّ

عاً  16/13 8333  َجلباً للمنَفعة أو الفائدة  َنف 

اً  16/13 8334 ءًا للرضر أو دفعاً للِّّش   َوال ََضّ  وال َدر 

تَِوي 16/13 8335  َيتاَمَثل وَيتَعاَدل  َيس 

الُل  الظُُّلاَمُت  16/13 8336 ي ِل أو  الضَّ   َسواُد اللَّ

 ما به اإِلبصار أو اهلدى َوالنُّورُ  16/13 8337

ٍم وَنظَرٍ  َفتََشاَبهَ  16/13 8338 تاَج إىل َفه   مَتاَثَل فاختلط والتبس األمر واح 

دَِيةٌ  17/13 8339   َجَرت  ِمياُهَها  َفَسالَت  َأو 

  بطاقتها وسعتها  بَِقَدِرَها 17/13 8340

تََمَل  17/13 8341  ْحل وأقّل  َفاح 

ي ُل  17/13 8342 ضِ  السَّ   املاُء الَغزيُر جَي ري َعىل األر 

 الرغوة التي تعلو املاِء عند اضطرابه ورسعة حتركه  أو ُغثاءً ال َزَبداً  17/13 8343

ابِياً  17/13 8344  طافيًا ف األعىل ال نفع فيه رَّ

 يشعلون ُيوقُِدونَ  17/13 8345

   َطَلَب والتاِمس اب تَِغاء  17/13 8346

يَةٍ  17/13 8347 ُن به ِحل  ةِ من  ما ُيتَحىلَّ وُيتَزيَّ َهِب والِفضَّ   وغريمها الذَّ

 ما ُيتََمتَُّع به وُين تََفُع بِهِ  َمتَاعٍ  17/13 8348

َهُب ُجَفاء  17/13 8349  مرميّا به مطروحا أو متفّرقا  َفيَزوُل  َفيَذ 

 يفيدما  َينَفعُ ما  17/13 8350

ُكُث  17/13 8351  َفيَب َقى ويستقرّ  َفيَم 

نَى  18/13 8352 س  ِن اجَلزاِء أو  اجَلنَّةِ  احل ُ ُد اللِ بِاملَثوَبِة َوُحس   َوع 

ا   18/13 8353 تََدو  َية عن النَف سِ  الَف   االفتداء: تقديم الِفد 

 َوبِئ َس الِفراش واملضجع َوبِئ َس امل َِهادُ  18/13 8354
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 28إلى آية  19  يةآمن  الرعدسورة ( 252صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

رُ  19/13 8355 ُر وَيتَِّعظُ  َيتََذكَّ رِضُ وَيتََدبَّ تَح   َيس 

لُوا  األَل بَاِب  19/13 8356 َحاب ُأو   الُعقوِل السليمة النرّية  أص 

 يلتزمون بام عاهدوا عليه ُيوُفونَ  20/13 8357

ِد الل  20/13 8358 ه  بَِعه   ما أمر به َخل قه ليحفظوه ويرَعو 

 وال يبطلون العمل بمقتضاه  َوالَ يِنُقُضونَ  20/13 8359

ُد  امل ِيثَاَق  20/13 8360 ُد املَُؤكَّ  الَعه 

ون َيِصُلونَ  21/13 8361  َيَِبُّ

 كاألرحام واملحتاجنيما أمر الل بوصله  َما َأَمَر اللُّ بِِه َأن ُيوَصَل  21/13 8362

ُم   21/13 8363 َن َرهبَّ ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َوَُي َشو     اخَلو 

روٍه  َوَُيَاُفونَ  21/13 8364 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

 َعَلي َهاواحِلَساِب: ُسوُء العاقِبَِة  ُسوَء احِلَساُب  21/13 8365
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   املُحاَسبَُة، وإح 

 َطَلَب والتاِمس اب تَِغاء  22/13 8366

 وَبَذلوا املال ونحَوه َوَأنَفُقوا   22/13 8367

نَاُهم   22/13 8368 لِ  َرَزق  ِ والَفض  طَي ناُهم  ِمن اخَلري    أع 

اً  22/13 8369 ٍو َخِفيٍّ َوبالكِت امنِ  رِسّ  َعىل َنح 

  وإظهاًرا َوَعالَنِيَةً  22/13 8370

َرُؤونَ  22/13 8371 َفعونَ  َوَيد   َوَيد 

ارِ  22/13 8372 بَى الدَّ   العاقِبَة احلسنة املحمودة، َواملُراُد اجَلنَّةُ  ُعق 

 ، وُيراُد هبا موضع ف اجَلنَّةوثبات  واطمئناناستقرار و إقامة جنّات َجنَّاُت َعدنٍ  23/13 8373

 َحُسَن َعَمُلُه وُخُلُقهُ  َصَلَح  23/13 8374

اَِتِم   23/13 8375 يَّ ُكوِر واإلَناِث  َوُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

ليمٍ  َسالَمٌ  24/13 8376  لَفُظ حَتِيٍَّة َوَتس 

ُتم   24/13 8377 َزعوا َصَِب  ُتم  وََل  َِّت  لَّد   َِّتَ

َد  25/13 8378    يبطلون العمل بمقتضاه  َينُقُضوَن الَعه 

 يقطعون األرحام وال يصلوّنااملراد  َوَيق طَُعونَ  25/13 8379

ِسُدونَ  25/13 8380  وَُي ِدثوَن االختالل واالضطراب  َوُيف 

نَةُ  25/13 8381 ط  اللَّع  خ  َةِ السَّ ْح  د من الرَّ  والطَّر 

 ُيراُد هِبا: َجَهنَّم ُسوُء الّدارِ  25/13 8382

َق  26/13 8383 ز  عُ  َيب ُسُط الرِّ ضِ  ُيَوسِّ م  ِمن األر  ِرُجُه هَلُ ِه، أو  ُُي 
 ما ُيع طيِه اللُ لِِعبادِ

 ُيَضيِّق  َوَيَقِدرُ  26/13 8384

وا  َوَفِرُحوا   26/13 8385 تهم النعمة فبَطَرواورُسُّ تََهُجوا، واملراد استََخفَّ  واب 

 متعٌة، وانتفاعٌ  َمتَاعٌ  26/13 8386

 َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين القيم ُيِضلُّ  27/13 8387

 ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوهَي ِدي 27/13 8388

 الل وطلب رضوانه رجع بَِقلبِِه إىل  َأَناَب  27/13 8389

َض  َوَتط َمئِنُّ الُقُلوُب  28/13 8390 ُكُن وَتر   َتس 
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 34إلى آية  29  يةآمن  الرعدسورة ( 253صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

 شجرٌة ف اجلنةِ  طيُب عيِش ، أو فرح وقرة عني و ُطوَبى  29/13 8391

ُن َمآٍب  29/13 8392 ِز باجَلنَّة   واملنقلباملرجع  َوُحس   اجلميل، كِنايًة عن الَفو 

 َمَضت   َخَلت   30/13 8393

َرأَ  لِّتَت ُلوَ  30/13 8394  لِتَق 

َحي نَا 30/13 8395 ِي  َأو  نا بِواِسطَِة الَوح   بلَّغ 

َـنِ  30/13 8396 ْح  ِة باللِ أي  أنَّ اللَ َشمَلت   بِالرَّ امِء اخلاصَّ نَى ِمن األس  امِء اللِ احُلس  َُن ِمن  أس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ف الدُّ تُُه املُؤ  َ  َرْح 

ل ُت  30/13 8397 ِري  َتَوكَّ ُت أم  ض  تََمدُت وَفوَّ  اع 

 ُرجوعي عن املعايص َتوبتي و َمتَاِب  30/13 8398

ت  بِِه اجِلباُل  31/13 8399 َ َكت  ِمن أماكِنِها أو  ُسريِّ َعت  ُحرِّ   َتَصدَّ

مت وجزئت  ُقطَِّعت   31/13 8400  ُقسِّ

 خوطَِب  ُكلِّمَ  31/13 8401

رُ  31/13 8402 مُ  األَم   احُلك 

َلم  َأَفَلم  َيي أَسِ  31/13 8403  َأَفَلم  َيع 

راِر  َوالَ َيَزاُل  31/13 8404 تِم     َتُدلُّ َعىَل الثَّباِت واالس 

 َتن ِزُل هِبِم   ُتِصيبُُهم  31/13 8405

   املراد بام صنعوا من الكفر والضالل باَِم َصنَُعوا   31/13 8406

 أو مصيبة  ، أو عقاب َشِديد  َتفَجُؤهم داِهية َقاِرَعةٌ  31/13 8407

 َتن ِزُل  حَتُلُّ  31/13 8408

َق  َيأ ِتَ  31/13 8409  َيتََحقَّ

 الوعد الصدق احلق الذي ال شك فيه واملراد هنا النَص  وعد الل  31/13 8410

لُِف امل ِيَعادَ  31/13 8411  ال َينُقُض وعَده، وكلُّ ما وَعَد اللُ به فهو كائٌِن ال حمالةَ  اَل ُُي 

ِزئَ  32/13 8412 تُه  تُِخّف هِبِم  وُحقِّروا   اس   اس 

َلي ُت  32/13 8413 ل الُعقوبة َفأَم  َهل ت وَل ُأَعجِّ  فأَم 

َُتُم   32/13 8414  أهلكتهم  َأَخذ 

 عقوبتي، والعقوبة هي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء ِعَقاِب  32/13 8415

 َرقيب َُييص األعامل َقآئِمٌ  33/13 8416

 عمال سواء كان حسنا أو سيئا عملت  َكَسبَت   33/13 8417

وُهم   33/13 8418 ةً  َسمُّ َعُلُهم  آهِلَ ِصفوهم بام ُيَميِّزُهم وجَي   أو 

 ُتِبونه ُتنَبِّئُوَنهُ  33/13 8419

لِ  33/13 8420 ٍل ال َحِقيَقَة فيه  بِظاِهٍر ِمن الَقو   بَِقو 

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  33/13 8421  ُحسِّ

ُرُهم   33/13 8422 بري للَِّشّ  َمك  ر: اخِلداع والتَّد    املَك 

وا   33/13 8423 فوا  َوُصدُّ  ُمنِعوا وُِصِ

بِيلِ  33/13 8424  َطريق اهُلدى  السَّ

َعُب وأشدّ  َأَشقُّ  34/13 8425  أص 

 حاٍم وحافِظ َواٍق  34/13 8426
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 42إلى آية  35  يةآمن  الرعدسورة ( 254صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

نَّةِ  35/13 8427   ِصَفتُها أو َشبَُهها َمثَُل اجل َ

 أصحاُب التقوى  وعَد اللُ هبا ، و ُمنّوا وُمنِحوا األمل امل ُتَُّقونَ  ُوِعَد  35/13 8428

  ثمرها الذي ُيؤكل   ُأُكُلَها 35/13 8429

ُ ُمن َقطٍِع وال  َدآئِمٌ  35/13 8430   زائِلٍ َغري 

سِ  ِوظِلَُّها  35/13 8431 م  ُء الشَّ : ما ُووِرَي فيِه َضو   الظِلُّ

بَى 35/13 8432 ا  ُعق   ةعاقبتهم احلسنة املحمودة، واملراد اجلن الذين اتََّقو 

ا أنفسهم بوقاية اتََّقوا   35/13 8433  َْحَو 

بَى الكافرين 35/13 8434  عاقبتهم السيئة   ُعق 

َرُحونَ  36/13 8435 ون وَيب تَِهجونَ  َيف   ُيرَسّ

َزاِب  36/13 8436 بوا األَح   عىل الكفر   وِّتمعوا الذين حتزَّ

ُر َبع َضهُ  36/13 8437
 طائِفٌة ِمن ُه   جَي َحُد  ُينكِ

كَ  َوال 36/13 8438 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ       بِهِ   ُأرش  َ َعَل َغري   ال َأج 

ُعو  36/13 8439 َدهُ   إِلَي ِه َأد   احَلثُّ َعىل ِعباَدتِِه َوح 

ِجِعي أو  ُرُجوِعي      َوإِلَي ِه َمآِب  36/13 8440  َمآيِب: َمر 

امً  37/13 8441 ُكَم فيِه أو  حُم َكاًم ُمت َقناً  ُحك    كِتاباً لِتَح 

 باللسان العريب، أرشف األلسنة وأوضحها  َعَربِيّاً  37/13 8442

بَع َت  37/13 8443 َواءُهم  اتَّ كنيَ  َأه  ِ َواَء املُِّش  بَع َت ما َتواه أنفسهم ومتيل إليه َأه    اتَّ

  أتاَك وَحَصَل لَك  َجاءكَ  37/13 8444

 احلق الذي جاءك من الل ال ِعل مِ  37/13 8445

 الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََويل ألمرك والقيُّم عليهالويّل: هو  َويِلٍّ  37/13 8446

 حافِظ  وال حاٍم أو َوالَ َواٍق  37/13 8447

ةً  38/13 8448 يَّ ُكوِر واإلَناِث  َوُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

ةٍ وَعالَمةٍ  بِآَيةٍ  38/13 8449 َ  وَدليٍل وِعِب 
ِجَزةٍ  بُِمع 

ِن اللِّ  38/13 8450  بمشيئته وأمره  بِإِذ 

 لكل أمر قضاه الل كتاب وأجل قد كتبه الل عنده، ال يتقدم وال يتأخر   لُِكلِّ َأَجٍل كِتَاٌب  38/13 8451

ُحو  39/13 8452  ُيزيُل ويب طُل  َيم 

 وُيِقرّ  َوُيث بُِت  39/13 8453

 اللَّوُح املَحفوظُ أصُل الكتاِب، وهو  ُأمُّ الكتاب 39/13 8454

 ُتن ِذُرهم َنِعُدُهم   40/13 8455

 التَب ليغُ  ال بَالَغُ  40/13 8456

َساُب  40/13 8457  َعَلي َها  احل ِ
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   املُحاَسبَُة، وهَي إح 

 نقتطعها  َننُقُصَها  41/13 8458

َرافَِها  41/13 8459  وجوانبها َنواحيها  َأط 

لِهِ  لقضائِه وال مبطل ال رادّ   ال ُمَعقَِّب حُلكِمه 41/13 8460  وَفص 

بري الَِّشّ  َمَكرَ  42/13 8461 تال ف َتد   َخَدَع واح 

رُ  َفلِّلهِ  42/13 8462 رهم  امل َك   مكر الل: التدبري املُحكم إلبطال مكر املاكرين جمازاة عىل َمك 

ِسُب  َما 42/13 8463 َعل وتتحّمل      َتك   َتف 

بَى الّدار  42/13 8464  العاقِبَة احلسنة املحمودة، َواملُراُد اجَلنَّةُ  ُعق 
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 5إلى آية  1  يةآ من  إبراهيمسورة و 43 يةآ الرعدسورة ( 255صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسالً  43/13 8465 َسُل: حاِمُل  ُمر  يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبَِّشًا أو  َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ امل ُر 
سالَِة اإلهَلِ  الرِّ

 بلغ منتهى الكفاية، والكفاية: ما فيه سد اخللة وبلوغ املراد ف األمر  َكَفى 43/13 8466

 عاملًِا ُمطَّلِعاً  َشِهيداً  43/13 8467

 اللوح املحفوظوهو  ال كِتَاِب  معرفة ما ف  الكتاب ِعل مُ  43/13 8468

جاِز الُقرآنِ  الر 1/14 8469 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

 الكتاب: القرآن  كِتَاٌب  1/14 8470

ِرَج  1/14 8471 َل  لِتُخ   لِتَُحوِّ

 املراد الضالل والغي واجلهل والِّشك الظُُّلاَمِت  1/14 8472

 اهِلداَيةاإليامن و لنُّورِ ا 1/14 8473

ِم   1/14 8474 ِن َرهبِّ  : بمشيئته وأمره  بِإِذ 

اطِ  1/14 8475 المُ اجلادة والطريق واملراد  ِِصَ   اإلس 

ُه  ال َعِزيزِ  1/14 8476 َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
 َتَعاىَل َغالِ

ِميدِ  1/14 8477 نى  احل َ امِء اللِ احُلس  ِح، واحَلميُد من أس  ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ  هو املُس 

ٌل  2/14 8478 ٌل: َعذاٌب  َوَوي  ةٌ و  َوي   وََت ِديدٍ ، وَكلَِمُة َوِعيٍد َهالٌك وِشدَّ

 أليم شديد االجياع ِعقاٍب وتَّن كيلٍ  َعَذاٍب َشِديدٍ  2/14 8479

تَِحبُّونَ  3/14 8480  وُيتارون ُيؤثِرونَ  َيس 

ونَ  3/14 8481 : َوَيُصدُّ دُّ رِتاُض  الصَّ  منه   وِصف الغري عن الَّشء ومنعهاالع 

   طريقه املوصل إليه وهو اإلسالم الل َسبِيلِ  3/14 8482

  َوَيط ُلبوَّنَا ويريدوّنا  َوَيب ُغوَّنَا 3/14 8483

ة ُمن َحرفة  ِعَوجاً  3/14 8484  ِمع َوجَّ

 تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضالَلٍ  3/14 8485

 َبِعيد َعِن احَلقِّ املراد  َبِعيدٍ  3/14 8486

ِمهِ  4/14 8487 َساِن َقو 
  تهمَجاعَ  بُِلَغةِ  بِلِ

8488 4/14  َ َح  لِيُبنَيِّ  لِيُظ ِهَر وُيَوضِّ

 َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية    َفيُِضلُّ  4/14 8489

 ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوهَي ِدي 4/14 8490

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعىَل  ال َعِزيزُ  4/14 8491 َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس    أم 

كِيمُ  4/14 8492 امِء اللِ احُلس   احل َ ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  نَى ُهَو املُح 

َسل نَا  5/14 8493 سوِل:  َأر  ساُل الرَّ ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها إر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ  حَت ميُلُه الرِّ

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 5/14 8494

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  5/14 8495  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

ُهم   5/14 8496 ر  :  َوَذكِّ ر  ِر واالتِّعاظِ َذكِّ ِر والتََّدبُّ  اب َعث  َعىل التَذكُّ

اِم الل 5/14 8497 تَملت عليه من نَِعم ونَِقم بِأَيَّ  ما اش 

   َعظيٍم ف التََّجلُِّد وَعَدِم اجَلَزعِ كثري الصِب  عىل البالء  َصبَّارٍ  5/14 8498

َم  لل عىلالثَّناِء كثري والشكر  َكثرِي  َشُكورٍ  5/14 8499  النِّع 
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 10إلى آية  6 يةآ من  إبراهيمسورة ( 256صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُكُروا   6/14 8500 رِض  اذ  تَح    اواس 

َمَة اللِ 6/14 8501 يَِويُّ ِمَن اللِ  نِع  ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ  اخَلري 

 أنقذكم َأنَجاُكم 6/14 8502

ةِ ُيولوَنكم  َيُسوُموَنُكم   6/14 8503  وُيذيقوَنُكم  وُيَكلُِّفونكم مع املََشقَّ

تَِمرُّ والَعذاُب  سوُء الَعذاِب  6/14 8504 ديُد أو  املُس   الِعَقاِب الشَّ

ثِرون من ذبحهم، والذبح: قطع احللق، و َوُيَذبُِّحوَن َأب نَاءُكم   6/14 8505  زهاق روح املذبوح إُيك 

يُونَ  6/14 8506 تَح  َمِة واإلهانة واإلذالل َوَيس   ُيب قوَن عىل َحياَِتِنَّ لِل ِخد 

تِبَارٌ  َبالء 6/14 8507  اخ 

 إعالما مؤكدا  أعَلمَ  َتأَذَّنَ  7/14 8508

ُتم   7/14 8509 نَي تُم  َعلي ِه هِبا  َشَكر  َمتَُه، وأث  ُتم  نِع   َذَكر 

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ ِزياَدُة  ألَِزيَدنَُّكم   7/14 8510 ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  الَّشَّ 

ُتم   7/14 8511  وجحدتم  واملراد هنا كفر النعمة وجحودهاأنكرتم  َكَفر 

 لََقِويٌّ وأليمٌ  ِعقايب وَتن كيّل َعَذايِب لََشِديٌد  7/14 8512

 ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليهغنّي: ِصَفٌة للِ  لََغنِيٌّ  8/14 8513

ِح  َْحِيٌد  8/14 8514 ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ  ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، واحُلميُد: هو املُس 

  َأََل  جَيِئ ُكم   َأََل  َيأ تُِكم   9/14 8515

 النبأ: اخلِب ذو الشأن  َنبَأُ  9/14 8516

ُم ُنوٍح  9/14 8517  َمن  ُبِعَث إليهم  َقو 

قاِف ِمن  باِلدِ اليََمنِ  َوَعادٍ  9/14 8518 م  باألح  ، وكاَنت  َمناِزهُلُ ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
م هودٍ  قـَـو 

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم والثمد: املاء: القليل قبيلة النبي  َوَثُمودَ  9/14 8519  صالح ُسمِّ

َلُمُهم   9/14 8520  ال يعرفهم وال يدركهم  الَ َيع 

  بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  9/14 8521

ِدهَيُم   9/14 8522 وا أي  َجعوها إىل أف واِهِهم، أو  َفَردُّ كوِت أر  َمأُوا بالسُّ  أو 

 ف حالَِة ريبٍَة وَقَلٍق بِشأنِهِ  لَِفي َشكٍّ  9/14 8523

ُعوَننَا إليه  9/14 8524 ثّوَننا عليه  َتد   حَتُ

 باِعٍث للّريبَِة والَقَلِق ِف النُّفوسِ  ُمِريٍب  9/14 8525

ُد، وَعَدُم  َشكٌّ  10/14 8526 دُّ ِر: الرَتَ  الوصوِل فيِه إىل اليَقنيِ الَشكُّ ف األم 

 خالق ومنشئ وُمب ِدع  َفاطِرِ  10/14 8527

ُعوُكم   10/14 8528 ثُُّكم  أو  ُيناديُكم   َيد     ََيُ

ِفرَ  10/14 8529 رُت وَيع فو لِيَغ   لِيَس 

ُم ِمَن الِفع لِ  ُذُنوبُِكم   10/14 8530 ُم واملعصية واملَُحرَّ   الَذن ُب: اإلث ُم  واجُلر 

َرُكم   10/14 8531  ويؤّجلكم َوُيَؤخِّ

ى  10/14 8532 َسـمًّ  ُمَعنيَّ واملراد: ساعة املوت َأَجٍل مُّ
دٍ ٍت حُمَدَّ   َوق 

وَنا 10/14 8533 رِتاُض واملَن عُ  َتُصدُّ : االع  دُّ  الصَّ

َهان بُِسل طَانٍ  10/14 8534 ة والُِب  ل طَان: احُلجَّ    السُّ

بنِيٍ  10/14 8535  َبنيِّ واِضٍح  مُّ
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 81إلى آية  11 يةآ من  إبراهيمسورة ( 257صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ث ُلُكم   11/14 8536  نشبهكم ُأناٌس  َبَِّشٌ مِّ

 ُينِعم َيُمنُّ  11/14 8537

 َخل ِقهِ  ِعبَادِهِ  11/14 8538

َهان بحجة بُِسل طَانٍ  11/14 8539  وُبر 

ِن اللِّ  11/14 8540  بمشيئته وأمره  بِإِذ 

ِمنُونَ  11/14 8541 ِل امل ُؤ  يَتََوكَّ  فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم  َفل 

َشَدنا إىل اإليامن، وَوفَّقنا إليه َهَداَنا 12/14 8542  أر 

  ُطُرَقنا للهداية واخلري  ُسبَُلنَا  12/14 8543

نَّ  12/14 8544 ِِبَ : التََّجلُُّد وَعَدم اجَلَزعِ  َولَنَص  ُ ِب   الصَّ

تُُموَنا  12/14 8545  أحلقتم بنا الرضر   آَذي 

ِرَجنَّـُكم 13/14 8546  لَنُب ِعَدنَّـُكم لَنُخ 

ِضنَا  13/14 8547  بالدنا  َأر 

 لرتِجُعنَّ  لَتَُعوُدنَّ  13/14 8548

تِنَا  13/14 8549   وطريقتِنا  ورَشيعتنادِيننا  ِملَّ

َحى  13/14 8550 ِي  َفأَو  ُسِل: تبليغهم بِواِسطَِة الَوح   االَياء للرُّ

َكنَّ  13/14 8551
لِ  لنعاقبّن باهلالك ولنبيدنَّ  لَنُه 

َومُها  الظَّاملنِِيَ  13/14 8552 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

كِنَنَّـُكُم األرض 14/14 8553  لنجعلنَّكم تقيمون فيها  َولَنُس 

 املراد الوقوف بني يدي الل يوم القيامة للحساب َخاَف َمَقاِمي 14/14 8554

 إِن ذاري بالعقاب أو عذايب َوِعيدِ  14/14 8555

تَُحوا   15/14 8556 تَف    َطَلبُوا الفتَح من اللِواستَنََصوا  َواس 

  وَل َيظ َفر  باِم َطَلَب   وهلك َخرِسَ  َوَخاَب  15/14 8557

دٍ  َجبَّارٍ  15/14 8558  َعاٍت ُمتََمرِّ

 من ُيالف احلق ويرده وهو يعرفه  َعنِيدٍ  15/14 8559

ن َوَرآئِهِ  16/14 8560  ِمن أماِمهأو  بعدهمن  مِّ

َقى  16/14 8561 َوى  َوُيس   َوُير 

 الذي َُي رج من أجسام أهل النارالقيح والدم  ماء َصِديد  16/14 8562

ُعهُ  17/14 8563 ةٍ  َيتََجرَّ ًة بعَد َمرَّ اه َمرَّ  يبتلعه بمشقة وكره أو  ملَِرارتِه وحرارتِه  يتَحسَّ

ُهُل ُدخولُُه  ُيِسيُغهُ  17/14 8564  وال َيطيُب لَهُ وابتالعه   ال َيس 

لََّف من  َكَرَمادٍ  18/14 8565  اإلحراِق الَرَماد: ما َُتَ

يُح  18/14 8566 ت  بِِه الرِّ تَدَّ ك   والريح َقِوَيت   اش   هو اهَلواُء املُتحرِّ

يِح  اِصٍف ع 18/14 8567  شديِد ُهبوِب الرِّ

ِدُرونَ  18/14 8568  ال يستطيعون الَّ َيق 

 َعِملوا َعَمالً حسناً  َكَسبُوا   18/14 8569

الَُل ال بَِعيُد  18/14 8570  والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلقالتيه  الضَّ
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 24إلى آية  19 يةآ من  إبراهيمسورة ( 258صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِل ف شأن من يتحدث عنهم َأََل  َترَ  19/14 8571 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  19/14 8572 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

قِّ  19/14 8573 َمُة اللِ بِاحل   باِم َتق تَضيِه ِحك 

ِهب ُكم   19/14 8574   ُيِزل ُكم   ُيذ 

 بقوم غريكم يطيعون الل  َوجَيِئ   َوَيأ ِت بَِخل ٍق جديد  19/14 8575

 َصع ٍب  بَِشاقٍّ أو بَِعِزيزٍ  20/14 8576

 َخَرجوا َوَظَهروا  َوَبَرُزوا   21/14 8577

َعَفاء  21/14 8578    األتباع لقادَتمهم العوام  الضُّ

وا   21/14 8579 َِبُ تَك  لَِّذيَن اس 
وا وَتعاَظموا وَتعالوا   لِ  للذين تكِبَّ

تَدين وُمَقلِّدين َتبَعاً  21/14 8580  ُمق 

نُونَ  21/14 8581 غ   ودافُِعونَ َرادُّون  مُّ

َشَدنا إىل اإليامن، وَوفَّقنا إليه َهَداَنا 21/14 8582  أر 

 متساٍو عندنا َسَواء َعَلي نَا 21/14 8583

نَا  21/14 8584 نا عن احتاِمِل املَكروهِ  َأَجِزع   اجلزُع: حزٌن يَِصُف اإلنساَن عامَّ هو بصددِه، ويقطُعه عنهو َأَضعف 

َنا 21/14 8585 َزع   َصَِب  َنا وََل  َنج  لَّد   َِّتَ

يصٍ  21/14 8586 ِ َرٍب َوَمَفرٍّ  حمَّ  َمه 

رُ  22/14 8587  ُحِسَمت  املسألة وُفِصَل فيها  ُقيِضَ األَم 

 منََحُكم األمل َوَعَدُكم   22/14 8588

َد احلق  22/14 8589  الصدق والوفاء   وعًد  َوع 

  وَمنَّي تُكم َوَوَعدتُُّكم   22/14 8590

تُُكم   22/14 8591 َلف  ِعِد: َنق ُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  َفأَخ  الُف املَو   إخ 

ر والَغَلبَة ُسل طَانٍ  22/14 8592 ل طَان: الَقه   السُّ

ُتُكم   22/14 8593 ُتُكم إىل الكفر والضالل َدَعو   املُراد َدَعو 

تََجب تُم  يِل  22/14 8594 تُم  أواِمري  َفاس  بَع   فاتَّ

 تعاتِبوين  فال  فال تُلوُموين  22/14 8595

ِخُكم   22/14 8596 ِ  بُمغيثِكم وُمنِقِذكم بُِمَص 

ُت   22/14 8597 أُت  إيِنِّ َكَفر   َتِبَّ

تُُموِن   22/14 8598 ك  َ  َجَعل تُُموين رَشيكاً    َأرش 

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َألِيمٌ َعَذاٌب  22/14 8599

ِري 23/14 8600 َعةً  َتن َدفُِع  َِّت  ِ  ُمرس 

َوهُ  حَتِيَّتُُهم   23/14 8601 ِظ َحيّاَك اللُ أو َنح   التَِحيَُّة: َسالٌم بِلف 

َب  24/14 8602 ثاِل: إيراُدها ََضَ ُب األم   ََض 

 كلمُة التَّوحيدِ َكلَِمًة َحَسنًَة، ويقصُد هبا  َكلَِمًة َطيِّبَةً  24/14 8603

 َطيِّبَةٍ  24/14 8604
 ناِميٍَة ُمث ِمَرةٍ  َكَشَجرةٍ

 النَّخلة ويقصُد هبا َشَجَرةٍ

ُلَها َثابٌِت  24/14 8605 ُرها َأص   ستقر وممتمكن  َجذ 

اَمء 24/14 8606 ُعَها ِف السَّ امءِ أغصاُّنا مرتفعٌة نحَو و َوَفر   السَّ
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 33إلى آية  25 يةآ من  إبراهيمسورة ( 259صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِت  25/14 8607    ُتع طي ُتؤ 

 ثمرها الذي ُيؤكل ُأُكَلَها 25/14 8608

ٍة أو َكث َرةٍ  ِحنيٍ  ُكلَّ  25/14 8609 ناُه بِِقلَّ  ف َمع 
دٍ ِ حُمَدَّ ٍت َغري   َوق 

ا  25/14 8610 َ ِن َرهبِّ  بمشيئته وأمره  بِإِذ 

ُب وي 25/14 8611  ويورد رَض 

ثَاَل  25/14 8612 ة ثَل هواملَ  األَم  تَشبيِه حاٍل بِنظريَتا أو قِصَّ
 ِعبارٌة ُتقاُل لِ

ُرونَ  25/14 8613 تَِِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ  َيتَِّعظوَن وَيع 

 ويقصد هبا كلمة الكفر كل ما يعِبِّ عن باطل أو يدعو إىل فساد َخبِيثَةٍ َكلَِمٍة  26/14 8614

 مثل احلنظل باطلة فاسدة  َكَشَجَرةٍ َخبِيثَةٍ  26/14 8615

تُثَّت   26/14 8616 تُلَِعت   اج      استُؤِصَلت وُقطَِعتو  اق 

تِقرار و أصٍل وَثباٍت  َقَرارٍ  26/14 8617  اس 

نُ  ُيثَبُِّت  27/14 8618  ُيَمكِّ

لِ  27/14 8619  القول احلق الراسخ، وهو شهادة أن ال إله إال الل وأن حممًدا رسول الل  الثَّابِِت  بِال َقو 

 َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين القيم َوُيِضلُّ  27/14 8620

ِل ف شأن من يتحدث عنهم  َأََل  َترَ  28/14 8621 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

لُوا   28/14 8622 وا   َبدَّ ُ  َغريَّ

َمُة اللِ 28/14 8623  اللِ املراد إرسال حممد صىل الل عليه وسلم إليهم يدعوهم إىل  نِع 

َزلوا َوَأَحلُّوا   28/14 8624  وَأن 

 دار اخلرسان واهلالك: واملراد َجَهنَّم دار البوار  28/14 8625

َّنَا  29/14 8626 َلو  بُ يذوقوّنا و النَّاُر  َجَهنََّم َيص  قوَن فِيهاو ونُيَعذَّ   ََي رَتِ

 بِئ َس املُستََقرّ  َوبِئ َس ال َقَرارُ  29/14 8627

 لل   ورشكاء أمثاالً ونظائر َأنَداداً  30/14 8628

ُفُهم َعن  َطريِق اهِلداَيةِ  لِّيُِضلُّوا   30/14 8629 ِم: َِص  الُل الَقو   إض 

 سبيل الل : دين الل القويم َسبِيلِهِ  30/14 8630

ر من الشهواتنعموا بام ا مَتَتَُّعوا   30/14 8631 نُه لكم الُكف   ُيَزيِّ

ِجَعُكم    َمِصرَيُكم   30/14 8632  ُرجوَعُكم  أو َمر 

الةَ  31/14 8633  ُيَؤّدوها كاِملًة ف أوقاَِتا املَِّشوعةِ   ُيِقيُموا الصَّ

نَاُهم   َوُينِفُقوا  ُِمَّا 31/14 8634 ِ  اويبذلوا ُم    َرَزق  طَي ناُهم  ِمن اخَلري  لِ أع   والَفض 

ٌم ال بيع فيه  31/14 8635  وتعويض ال وسيلة فيه لتحقيق منفعة  َيو 

 َوالَ َصداَقٌة خالَِصةٌ  َوالَ ِخالٌَل  31/14 8636

َرَج بِهِ  32/14 8637  َفأَظ َهرَ  َفأَخ 

رَ  32/14 8638 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيرسَّ

   السفن  ال ُفل َك  32/14 8639

ِريَ  32/14 8640 َعةٍ  لِتَج   لِتَُمرُّ برُِس 

تَِمري ن ف حركتهام ودائَِمنِي، ال َيفرُتاِن  َدآئِبنَيَ  33/14 8641  ُمس 
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 42إلى آية  34 يةآ من  إبراهيمسورة ( 260صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

طَاُكم   َوآَتاُكم 34/14 8642  َوَأع 

 طلبتموه َسأَل تُُموهُ  34/14 8643

وا   34/14 8644 ِسبُوا َتُعدُّ  حَت 

يَِويُّ ِمَن اللِ  نِع َمَت اللِ 34/14 8645 ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ  اخَلري 

ها حُت ُصوَها 34/14 8646    حتَُصوها، وتضبِطوا عدَّ

   َكثرُي الظُّل مِ   لَظَُلومٌ  34/14 8647

ارٌ  34/14 8648 رِ شديُد  َكفَّ  الُكف 

َراِهيمُ  35/14 8649 َلُه َعىَل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ  إِب   َقاَم إِبَراِهيُم بِبِنَاِء الَكعبَِة َمَع إِساَمِعيَل ، و  َخلِيُل اللِ، اِصطََفاُه اللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

ة ال بََلَد  35/14 8650  َمكَّ

ٍن وأماٍن  آِمناً  35/14 8651  واطمئنان ذا أم 

نُب نِي 35/14 8652 نِي  َواج  ين وَنحِّ  َوأبِعد 

الدِي  َوَبنِيَّ  35/14 8653 ي أي  أو 
: أب نائِ  َبنِيَّ

نَامَ  35/14 8654 ًة ِمن دوِن اللِ   األَص  َِذت  آهِلَ جاٍر أو َنحِوها ُعبَِدت  واُتُّ  مَتاثيُل ِمن أح 

َلل نَ  36/14 8655  اإلضالل : اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق وااليقاع ف الغواية والضالل  َأض 

 يب  اقتدى َتبَِعنِي 36/14 8656

يَاُن: اخُلروُج َعن  َعَصايِن  36/14 8657  الطَّاَعةِ الِعص 

ِفَرةُ  َغُفورٌ  36/14 8658 ثُُر ِمن ُه املَغ   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  36/14 8659 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

يَّتيأسكنُت من  37/14 8660  جعلتهم يقيمون باملكان  ُذرِّ

 الكعبة املِّّشفة بمكة املكّرمة بيتك املحرم  37/14 8661

ئَِدةً  37/14 8662  قلوب َأف 

بِل ََت ِوي 37/14 8663  مَتِيل وُتق 

ِفي 38/14 8664 تُمُ  ُنخ  رُتُ وَنك   َنس 

لِنُ  38/14 8665  نظهر ُنع 

ُد للِِّ 39/14 8666 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

طَى بال ِعَوض َوَهَب  39/14 8667  َأع 

ي ُخوخة  ال كَِِبِ  39/14 8668  الشَّ

عاءِ  39/14 8669 تَجيُب لَهُ  لََسِميُع الدُّ عاَء وَيس  َمُع الدُّ  َيس 

َض عن عمّل منا دعاء   َوَتَقبَّل   40/14 8670  سؤايلو دعائي واقبل، ار 

ِفر   41/14 8671 ُف  اغ   اسرُت  واع 

َم  41/14 8672 َساُب  يبدأ َيُقوم احلساب  َيو   يوم القيامة احل ِ

َسبَنَّ  42/14 8673  َوالَ َتظُنَّنَّ  َوالَ حَت 

 ساِهياً  َغافاِلً  42/14 8674

ُرُهم   42/14 8675  يؤّجلهم ُيَؤخِّ

َخُص فِيِه األب صارُ  42/14 8676    ال َتط ِرُف فَتن َفتُِح الُعيُوُن وُترَفُع  َتش 
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 52إلى آية  43 يةآ من  إبراهيمسورة ( 261صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

طِِعنيَ  43/14 8677 ٍف  ُمه  عني ف َخو  ِ  ُمرس 

نِِعي رءوسهم  43/14 8678  رافِعي رءوسهم مديمي النّظر لألمام من شدة الفزع  ُمق 

ُفُهم   43/14 8679 َتدُّ إِلَي ِهم  َطر  قِِف  الَ َير  ِل املَو  و    املُراد أّّنم ال ُيب َِصوَن شيئًا هِلَ

ُفُهم   43/14 8680  وأبصاُرهم  َنظَُرُهم   َطر 

َدَُتُم   43/14 8681
ئِ  وُقُلوهِبم َوَأف 

 خالية خاوية ُخُلوَّ اهلواء  َهَواء  43/14 8682

م   َوَأنِذرِ  44/14 8683
 وبلِّغ  وأعلِ

َنا 44/14 8684 ر    أمهلنا َأخِّ

 وقت قصري  َأَجٍل قريب 44/14 8685

َوَتَك  44/14 8686  نقبل ونؤمن بام تدعونا إليه  نُِّجب  َدع 

تَدي َوَنتَّبِعِ  44/14 8687  َوَنق 

 َذهاٍب َوَفناءٍ  َزَوالٍ  44/14 8688

تُم   َوَسَكنتُم   45/14 8689  أَقم 

8690 45/14  َ  َوَظَهَر َواتََّضَح  َوَتبنَيَّ

نَا 45/14 8691 ب  ثَاَل  َوََضَ َم  ثاِل: إيراُدها لَُكُم األ  ُب األم  ةواملَ    ََض   ثَل ِعبارٌة ُتقاُل لِتَشبيِه حاٍل بِنظريَتا أو قِصَّ

تالوا ف تدبري الَِّشّ  َمَكُروا   46/14 8692  َخاَدعوا واح 

بَاُل َتُزوَل ِمن ُه  46/14 8693 ِ مَ  اجل  َهَب وَتتََهدَّ  َتذ 

َسبَنَّ  47/14 8694  َفالَ َتظُنَّنَّ  َفالَ حَت 

ِعِد: َنق ُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  َُم لَِف  47/14 8695 الُف املَو     إخ 

ِدِه  47/14 8696 ُد:  َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  تزاملاالالَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   بِأم 

ِرِه  َعِزيزٌ  47/14 8697 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ َلُب ألنَّ   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ده باأللوهيةوذو انتقام   انتَِقامٍ  ُذو 47/14 8698   عقاب شديد بمن َجَحَد ُحَجَجُه وأدلته، وتفرُّ

ُل  48/14 8699 ُ  ُتبَدَّ  ُتَغريَّ

 من القبور  ظاهرين َخَرجوا َوَبَرُزوا   48/14 8700

ارِ  48/14 8701 امِء اللِ  ال َقهَّ نىهو الذي قهر املخلوقات باملوت، والقهار من أس   احُلس 

ننِيَ  49/14 8702 َقرَّ  َمشُدوديَن، قد ُقِرَن بعُضهم إىل بعٍض، أو ُقِرَنت أيدهيم وأرجُلهم إىل ِرقاهِبم  مُّ

َفادِ  49/14 8703  األغالِل والُقيودِ  األَص 

ابِيُلُهم  50/14 8704  ُقُمُصهمثياهبم أو  رَسَ

ائِحِة، شديدُة االشتعاِل،  َقطَِرانٍ  50/14 8705 ٌة، َسوداُء اللَّوِن، َنتِنُة الرَّ ٌة حارَّ َبىمادَّ    ُتط ىَل هبا اإِلبِل اجَلر 

 َتلَفُح وَتعلو وتغطِّي  َوَتغ َشى  50/14 8706

ِزي 51/14 8707  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل لِيَج 

 عمال سواء كان حسنا أو سيئا عملت  َكَسبَت   51/14 8708

 َتب ليٌغ أو كِفاَيٌة ف العظة والتذكري  َبالَغٌ  52/14 8709

روا من عذاب الل  َولِيُنَذُروا   52/14 8710 فوا وََيذِّ  وليَُخوِّ

رَ  52/14 8711 كَّ  َيتَِّعُظ ويتََدبَّرُ  َولِيَذَّ

لُوا  األَل بَاِب  52/14 8712  النرّية الُعقوِل السليمة  ُأو 
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 15إلى آية  1  يةآمن   الحجرسورة ( 262صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جاِز الُقرآنِ  الر 1/15 8713 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

آن  ال كِتَاِب  1/15 8714  الُقر 

بنِيٍ  1/15 8715  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

َباَم  2/15 8716 : ُربَّ َو ما، وجاَءت  إلفادة الكثرة رُّ بٌَة ِمن   أو القلة ُمَركَّ

 َيبُّ ويتمنّى  َيَودُّ  2/15 8717

ُهم   3/15 8718 هم  َذر   اتُرك هم وَدع 

 أو يتلذذوا  وَين َعُموا َوَيتََمتَُّعوا   3/15 8719

فُهم  َوُيل ِهِهمُ  3/15 8720 ِ ِغلُهم ويَص     َوُيش 

 والرغبة ف احلصول عىل الَّشء وغالبا يستخدم فيام يستبعد حصوله  الرجاء األََمُل  3/15 8721

َلُمونَ  3/15 8722 ِرُكون عاقبة أمرهم اخلارسة َيع  ِرفون ويد   يع 

نَا 4/15 8723 َلك  نَي نا  َأه   َأف 

َيةٍ  4/15 8724  القرية: البل دة، وتطلق عىل أهلها  َقر 

ُلومٌ  4/15 8725 ع  رٌ وقت حمدد أو  كِتَاٌب مَّ  قضاٌء وأجٌل ُمَقدَّ

بُِق  5/15 8726 مُ  َتس    َتتََقدَّ

ةٍ  5/15 8727 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس جَي َمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

 مدَتا وفناءها وقت النقضاء  َأَجَلَها 5/15 8728

تَأ ِخُرونَ  5/15 8729 رون  َيس   يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

رُ  6/15 8730 ك  آن الذِّ  الكريم املُراد الُقر 

 هالَّ حُترِضُ إلينا  لَو  َما َتأ تِينَا  7/15 8731

َمُة اللِ بِاحَلقِّ  8/15 8732  باِم َتق تَضيِه ِحك 

نظَِرينَ  8/15 8733 رين  مُّ  ُُم َهلني مَؤخَّ

افِظُونَ  9/15 8734  َحافِظوَن: حمافظون عليه من النقص أو الزيادة أو الضياع والتَّحريِف  حَلَ

 ُأَمم وفَِرق  ِشيَعِ  10/15 8735

لنِيَ  10/15 8736 ابَِقةِ  األَوَّ  األَُمِم السَّ

 جَييُؤُهم   َيأ تِيِهم  11/15 8737

ِزُئونَ  11/15 8738 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ

ُلُكهُ  12/15 8739 ِخُلهُ  َنس   ُند 

ِرِمنيَ  12/15 8740  الكافِريَن املُعانِدينَ  امل ُج 

 َمَضت    َخَلت   13/15 8741

لنيَ  13/15 8742  الل بإهالك املكّذبني للرسل  عادةُ  أو  طريقة ُسنَُّة األوَّ

نَا َعَلي ِهم  14/15 8743  أنشأنا هلم باباً  َباباً َفتَح 

تَمّروا  َفظَلُّوا   14/15 8744  َفَداموا واس 

ُرُجونَ  14/15 8745 َعُدون َيع   يص 

َرت   15/15 8746 ، وُمنَِعت   ُسكِّ ت    النَّظََر  ُحبَست  عن وُسدَّ

ُحوُرونَ  15/15 8747 س  رُ  مَّ ح   َمفعوٌل هِبُِم السِّ
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 31إلى آية  16  يةآمن   الحجرسورة ( 263صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِس والَقَمِر والنُّجومِ  ُبُروجاً  16/15 8748 م    َمناِزَل للشَّ

نَّاَها 16/15 8749 ل ناَها  َوَزيَّ نّاَها ومَجَّ  َوَحسَّ

 للُمشاهدين لِلنَّاظِِرينَ  16/15 8750

ناها  َوَحِفظ نَاَها 17/15 8751  وَرَعي ناها َحَرس 

ِجيمٍ  17/15 8752 ِة اللِ  رَّ َ  ِمن  َرْح 
 َمط رودٍ

َق  18/15 8753 رَتَ عَ  اس  م  ية السَّ  استمع إىل املتكلم ف ُخف 

بََعهُ  18/15 8754 َرَكهُ  َفأَت   َفَلِحَقُه َوَأد 

    َكوَكٌب ميضٌء، أو ُشعلٌة ساطِعٌة ِمن النَّارِ  ِشَهاٌب  18/15 8755

بنِيٌ  18/15 8756  واِضٌح  مُّ

َناَها 19/15 8757   َبَسط ناها َمَدد 

نا َوَأل َقي نَا  19/15 8758  َوَوَضع 

 راِسيَةً  جبااًل ثوابَت  َرَواِِسَ  19/15 8759

 وأنشأنا َوَأنبَت نَا  19/15 8760

ُزونٍ  19/15 8761 و  ٍر َمعلوٍم ِمقداُره مَّ  أو له وزنه   ُمَقدَّ

 أرزاقاً تعيشون هباأو ما تعيشوَن به ِمن املطاِعِم واملَشاِرِب  َمَعايَِش  20/15 8762

ُكم   بَِراِزقنِيَ  20/15 8763 ِ  ُمع طنَِي ِمن َخري 

 القدرة عىل إجياده وتدبريه اخلزانة: املكان الذي حتفظ فيه األموال واألشياء الثمينة واملراد  َخَزائِنُهُ  21/15 8764

 بِِمق دار  بَِقَدرٍ  21/15 8765

حاَب باملاِء، وأصُل )لقح(: يدلُّ عىل إحباِل َذَكٍر ألُنثَى  لََواقَِح  22/15 8766 ُح السَّ  ُتَلقِّ

َقي نَاُكُموهُ  22/15 8767  َجعلناُكم  َتَِّشبوَن وترَتووَن ِمن هُ   َفأَس 

خرين بَِخاِزننِيَ  22/15 8768  بحافظني ومدَّ

 املالكون الباقون  ال َواِرُثونَ  23/15 8769

ِدِمنيَ  24/15 8770 تَق   َمن هلك ف السابِق ِمن لدن آدم  امل ُس 

تَأ ِخِرينَ  24/15 8771  املتأخرين واملراد الذين سيُخلقون إىل يوم القيامة امل ُس 

ُهم   25/15 8772  جَي َمُعُهم  لِل ِحساِب   ََي ُِّشُ

  طنٍي يابٍس له َصوٌت  َصل َصالٍ  26/15 8773

َود َْحَإٍ  26/15 8774  طنٍي أس 

نُونٍ  26/15 8775 س    أو متغري أو رطب  َمصبوٍب  مَّ

آنَّ  27/15 8776 تَرِتٌ ال ُيرى، واملراد هنا أبو اجلن، وهو إبليس َواجل َ  اجَلاّن: اجِلّن، واجِلّن: عاََلٌ ُمس 

ُمومِ  27/15 8777 ُمومِ و  نار شديدة َبَِّشًا احلرارة ال دخان هلا نَّاِر السَّ  التي تدُخُل َمسامَّ اإلنسانِ  السَّ
ةِ يِح احلارَّ  الرِّ

ا َخالٌِق  28/15 8778 ِ ِمثاٍل سابٍِق موِجٌد  َبَِّشً   إن ساناً ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

تُهُ  29/15 8779 ي  تُُه وَهيَّأ ُتهُ  َسوَّ َمل     أك 

ُت  29/15 8780  ووضعت وبثثُت   َوَنَفخ 

وِحي 29/15 8781  وال يعلم حقيقة الروح إال الل    ما يكون به حياة النفوس واألجساد رُّ

 م عىل األَرض واسجدوا له سجود حتية وإكرام كضعوا جباهخروا له و َساِجِدينَ َفَقُعوا لَُه  29/15 8782

َُعونَ  30/15 8783  مجيعهم دون ان يتخلف أحد ُكلُُّهم  َأمج 

تَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َأَبى 31/15 8784  ام 
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 51إلى آية  32  يةآمن   الحجرسورة ( 264صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 هو أصل اجلن وكبري الشياطني ورأسهم َخَلَقُه اللُ ِمن  َناٍر ، وهو روح جمّسدة للِّّش    إِب لِيُس  32/15 8785

اِجِدينَ  32/15 8786 ِض ُمتََعبِّدعىل ا ِجباَهُهم   نيَواِضعال السَّ  ينألر 

  طنٍي يابٍس له َصوٌت  َصل َصالٍ  33/15 8787

َود َْحَإٍ  33/15 8788  طنٍي أس 

نُونٍ  33/15 8789 س    أو متغري أو رطب  َمصبوٍب  مَّ

ِة اللِ مرجوم  َرِجيمٌ  34/15 8790 َ  ِمن  َرْح 
 َمط رودٍ

نَةَ  35/15 8791 َةِ  اللَّع  ْح  د من الرَّ ط والطَّر  خ   السَّ

ينِ  35/15 8792 ُم الدِّ ُم اجَلزاءِ   يوِم القيامةِ  َيو   َيو 

يِن  36/15 8793 ِهل ني  َفأَنظِر  ين وأم  ر   فأخِّ

ِم ُيب َعثُونَ  36/15 8794 ِت  َيو  َد املَو  ياُء َبع   املراد يوم القيامة والبَع ُث: اإلح 

َهلني  امل ُنظَِرينَ  37/15 8795 رين املُم   املؤخَّ

ُلوم 38/15 8796 ِت املَع   يوم القيامة أو يوم النفخة األوىل َيوِم ال َوق 

ُلومِ  38/15 8797 ر الذي اس امل َع   أثره الل بعلمهتاملَُقدَّ

تَنِي  39/15 8798 َوي  َلل تني  َأغ    َأض 

م   39/15 8799 نَنَّ هَلُ  ألَحبِّبَنَّ الّسوَء لِبَني اإلن سانِ  ألَُزيِّ

َلِصنيَ  40/15 8800 تاريَن الذين أخلصتهم لطاعتك  امل ُخ   املُخ 

اٌط َعَّلَّ  41/15 8801 تَِقيمٌ ِِصَ    ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٌق  ُمس 

 َخل قي ِعبَادِي  42/15 8802

ر والَغَلبَة ُسل طَانٌ  42/15 8803 ل طَان: الَقه   والقوة السُّ

بََعَك  42/15 8804  ان قاَد لََك  اتَّ

ِعُدُهم   43/15 8805 ِدهم ومآهلم ملََو   مكان وع 

 َمداِخَل سبعة  َسب َعُة َأب َواٍب  44/15 8806

ق ُسومٌ  44/15 8807 ٌء مَّ  فريق معنّي متميّز عن غريه  ُجز 

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  45/15 8808 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

 وينابيع  َوُعيُونٍ  45/15 8809

   ساملني من كل سوء بَِسالَمٍ  46/15 8810

 مطمئنني غري خائفني  آِمننِيَ  46/15 8811

نَا 47/15 8812 نا وأخذنا َوَنَزع   وأخرج 

 َعداوة وِحق د كاِمن وضغينة ِغلٍّ  47/15 8813

رٍ  47/15 8814 طََجُع عليه رُسُ    ما جُي َلُس أو ُيض 

تََقابِلنِيَ  47/15 8815  متواجهني تتقابل وجوههم   مُّ

ُهمُ  48/15 8816  ال ُيِصيبُهم  ال َيَمسُّ

 تعب َنَصٌب  48/15 8817

 أخِب َنبِّئ   49/15 8818

 ِعقايب وَتن كيّل  َعَذايِب  50/15 8819

 الناِزلُوَن ِعن َدُه ِمن املَالئَِكةِ   َضي ُف إبراهيمَ  51/15 8820
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 70إلى آية  52  يةآمن   الحجرسورة ( 265صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ليمٍ  َسالماً  52/15 8821  لَفُظ حَتِيٍَّة َوَتس 

 فزعون  خائُفون َوِجُلونَ  52/15 8822

َجل   53/15 8823  ال َُتَف   الَ َتو 

كَ  53/15 8824 ُ َك بَِخَِبٍ َسارٍّ  ُنبَِّشِّ ِِبُ  ُنخ 

  واملراد هنا اسحاق عليه السالم  بالل وبدينه،ولود ذكر من أهل العلم مالغالم :  بُِغالٍم َعلِيمٍ  53/15 8825

نَِي   54/15 8826 سَّ   أَصاَبني مَّ

ي ُخوخة  ال كَِِبُ  54/15 8827  الشَّ

قِّ  55/15 8828 َلَمنَا بِِه اللُ وباليقني  باخَلَِبِ الّصادِِق  بِاحل َ  الذي أع 

 اليائسني  ال َقانِطنِيَ  55/15 8829

ِة َربِّه 56/15 8830 َ ِوِه وَتي سرِيِه   َرْح   َعف 

آلُّونَ  56/15 8831 هوَن َعن  َطريِق اهِلداَيةِ  الضَّ
 التائِ

 َما حالُكم َوَشأ ُنكم  َخط بُُكم   َفاَم  57/15 8832

َسُلونَ  57/15 8833 يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً  امل ُر 
سالَِة اإلهَلِ َسُل ُهَو حاِمُل الرِّ  َبَِّشًا أو  َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ امل ُر 

 كافِريَن ُمعانِدينَ  جمُّ ِرِمنيَ  58/15 8834

وُهم   59/15 8835  ملنقذوهم ملَُنَجُّ

َنا  60/15 8836 ر  نا  َقدَّ  َقَضي نا وَحَكم 

 الباقنَي ف العذاِب  اهلالِكنِي ال َغابِِرينَ  60/15 8837

      حيناَم أَتى َفَلامَّ َجاء 61/15 8838

نَكُرونَ  62/15 8839  غري معروفني  جَم ُهولُون مُّ

ونَ  63/15 8840 رَتُ كون َيم   ُيَشكِّ

قِّ  64/15 8841  َوِجئ ناَك بِالصدق وباألمر الثابِت الَصحيح  َوَأَتي نَاَك َباحل َ

ُق: مت  َوإِنَّا لََصادُِقونَ  64/15 8842 د  دق، والصِّ  ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ صفون بالصِّ

8843 65/15  ِ  رِس  لياًل  َفأرَس 

َن اللَّي لِ  65/15 8844 ءٍ  بِِقط ٍع مِّ  ببقيٍَّة تبَقى ِمن آِخِره أو  بُِجز 

َباَرُهم   65/15 8845  وامِش َخل َفهم  رس وراءهم َواتَّبِع  َأد 

َهه َيمينًا أو َيساًرا، واملراد ُمتابعة السريو وراَءه وال ينظُر  أحٌد منكم  َوالَ َيل تَِفت   66/15 8846  ال ُيِمل  َوج 

ُضوا   66/15 8847  وسريوا واذهبوا َوام 

 أوحينا إليه  إِلَي هِ  َوَقَضي نَا 66/15 8848

  استئصاهلم مجيعاً حتَّى ال يبَقى منهم أحٌد وذلك كناية عن  إفناؤهم عن آخرهم  َدابَِر َهُؤالء َمق طُوعٌ  66/15 8849

ُل امل َِدينَةِ  67/15 8850 اّنَا وأَتى َوَجاء َأه     ُسكَّ

ونَ  67/15 8851 تَب ِِّشُ ُ َبعُضهم بعًضا بُقدوِم أضياِف لُوطٍ  َيس   ُيبَِّشِّ

  املُراُد الناِزلُوَن ِعن َد لوط ِمن املَالئَِكةِ  َضي ِفي 68/15 8852

َضُحونِ َفالَ  68/15 8853  لضيوف  باإلساءةال تلحقوا يب العار  َتف 

ُزونِ  69/15 8854   الَ ُتِذلُّوين والَ وَُتينوين  َوالَ ُُت 

 َأَوََل  نأمرك    َأَوََل  َنن َهَك  70/15 8855

 ضيافِة أحٍد من النَّاسِ  املراد  عدم َعِن ال َعاملَنِيَ  70/15 8856
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 90إلى آية  71  يةآمن   الحجرسورة ( 266صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 عاِزمنَي عىل قضاء وطركم  َفاِعلنِيَ  71/15 8857

ُركَ  72/15 8858 ُرك: حياُتك لََعم   صيغة َقَسٍم، وَعم 

َرَِتِم   72/15 8859  غلبة األهواء عىل عقوهلم و  َغوايتِهم وَضاللتِهم َسك 

وَن، َيع َمُهونَ  72/15 8860    ويرَتدَّدوَن وَيتََخبَّطُون َيتََحريَّ

ُمُ  73/15 8861   فأهلكتهم  َفأََخَذَت 

ي َحةُ  73/15 8862 لَِكةُ  الصَّ َخُة املُه  ديدِ  الَصَّ  وِت الشَّ    أو الصَّ

قنِيَ  73/15 8863 ِ ِس   ُمِّش  م   َوق ُت رُشوِق الشَّ

نَا  74/15 8864  َقَلب نا َعليهم مدينَتَهم، فَجَعل نا أعالها أسَفَلها َعالِيََها َسافَِلَها َفَجَعل 

يلٍ  74/15 8865 رٍ  ِسجِّ  طنٍي ُمتَحجِّ

ِمنيَ  75/15 8866 سني املُعتَِِبيَن  لِّل ُمتََوسِّ    املتأملنياملتَفرِّ

 لَبِطَريٍق واضٍح ثابٍت  لَبَِسبِيٍل ُمِقيمٍ  76/15 8867

ًة وَعالَمةً  آلَيةً  77/15 8868 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

َحاُُب األيَكةِ  78/15 8869 المُ   أص  ُم ُشَعي ب َعَلي ِه السَّ َجُر املُلتَفُّ املُجتَِمعُ  َقو   واأليكُة: الشَّ

نَا ِمن ُهم   79/15 8870  َفعاَقب ناهم َفانتََقم 

ٍ  لَبِإَِماٍم ُمبنِيٍ  79/15 8871  لَبِطَريٍق ُمتَّبع واِضٍح بنيِّ

رِ  80/15 8872 َحاُب احِلج  ُر وادهيِم   أص  حاُب ديار ثمود، واحِلج  امِ ويقع أص   بنَي املدينِة والشَّ

ِرِضنيَ  81/15 8873  والتنحي والصدود االبتعاداإلعراض :  ُمع 

 ََي ِفروَن ويقِّشون ويِبون  َين ِحتُونَ  82/15 8874

 مطمئنني غري خائفني  آِمننِيَ  82/15 8875

بِِحنيَ  83/15 8876 باِح  ُمص  ِت الصَّ  ف َوق 

نَى عنهم 84/15 8877  ما َكفاُهم وما َنَفَعُهم َفاَم َأغ 

ِسبُونَ  84/15 8878  قوة ال وما يتمتعون به من  َيققون من األموال واحلصون ف اجلبال َيك 

اَعةَ  85/15 8879 م   السَّ  الِقياَمةِ َيو 

َفِح  85/15 8880 ِرض   َفاص    وِّتاوز واعف  فأَع 

ح اجَلِميل  85/15 8881  الَعفو الذي ال َعتََب فيهِ  الَصف 

الَُّق  86/15 8882  امل وِجُد الذي خلَق ُكلَّ ََشٍء، فال ُيعِجُزه ََشءٌ  اخل َ

ائِِر  ال َعلِيمُ  86/15 8883 نَى العاَِلُ بِالرسَّ امِء اللِ احُلس  لوقاِت والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ   واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 

َن امل َثَايِن  87/15 8884 َن اآليات التي تثنّى وتكرّر قراءَتا ف الّصالة واملراد سورة الفاحتة  َسب عاً مِّ  َسب عاً مِّ

نَّ َعي ني ك  88/15 8885 ُسك وال تتمنّىو  َتنظُرَ ال  ال متدَّ  ال َتتَطَلَُّع َنف 

نَا  88/15 8886 نا هلم ف احلياة الدنيا مع إسباغ النَِّعم َمتَّع   َمَدد 

َواًجا ِمن ُهم   88/15 8887 ثااًل وأشبَاًها  َأز   أصناًفا منهم وأم 

َزن   88/15 8888 موماً وال َمغ موماً  َوالَ حَت   ال َتُكن  َمه 

ِفض  َجنَاَحَك  88/15 8889  َألِن  جانِبََك وارُفق  هبم، وتواَضع  هلم  َواخ 

ر من عذاب الل  النَِّذيرُ  89/15 8890 ف واملَُحذِّ  الرسول املُبَلِّغ، املُخوِّ

تَِسِمنيَ  90/15 8891 موا القرآن، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه اآلخر  املُق   الذين قسَّ
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 6إلى آية  1 يةآمن   النحلسورة و 99إلى آية  91  يةآمن   الحجرسورة ( 267صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ًقا أجزاء، فآَمنُوا ببعِضه وكَفروا ببعضه  ِعِضنيَ  91/15 8892  ُمَفرَّ

أَلَنَُّهم   92/15 8893  لَنُحاِسبَنَُّهم   لَنَس 

َعُلونَ  َيع َمُلونَ  93/15 8894  يف 

َدع   94/15 8895  فاجَهر  وأظِهر   َفاص 

َمرُ  94/15 8896  ُتَكلَُّف  ُتؤ 

ِرض   94/15 8897  والتنحي االبتعاداإلعراض :  َوَأع 

ي ناَك من كيدهم وأذاهم  َكَفي نَاكَ  95/15 8898  َْحَ

ِزئنِيَ  95/15 8899 تَه  تَِخفُّني الساِخُرين  امل ُس   املُس 

  يتَِّخذونَ  جَي َعُلونَ  96/15 8900

ا آَخرَ  96/15 8901  رشيًكا ف عبادتِه َيعبُدوَنه معه املراد  إهَِلًٰ

ُركَ  97/15 8902 ُ  َيِضيُق َصد  َزُن وَتتَأَلَّ  أي  أنََّك حَت 

ُرهُ  َفَسبِّح   98/15 8903  َتسبيُح اللِ: َتق ديُسُه وَتن زهُيُه َعن  ُكلِّ َما ال َيليُق بِِه، وذِك 

اِجِدينَ  98/15 8904  الَعابِِديَن، املَُصلِّنَي.  السَّ

ُت  ال يَِقنيُ  99/15 8905  املَو 

 اقرتب ودنا َأَتى 1/16 8906

ُر الل  1/16 8907  - أهيا الكفار-قيام الساعة وقضاء الل بعذابكم  َأم 

تَع ِجُلوهُ  1/16 8908  فال تستعجلوا العذاب  االستعجال: طلب حصول الَّشء قبل وقته واملراد  َفالَ َتس 

بيِح للِ َتعاىل تتن زيِه و َوَتَعاىَل  ُسب َحاَنهُ  1/16 8909  س 

وِح  2/16 8910  بالوحي  بِال رُّ

ِرِه  2/16 8911 ِمِه وقضائِهِ  َأم   ُحك 

روا  َأنِذُروا   2/16 8912 لُِموا وَبلُِّغوا وحذِّ  أع 

َعلوا لَكم وقاية من عذايب بامتثال أوامري، واجتناب نواهيَّ  َفاتَُّقونِ  2/16 8913  اج 

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  3/16 8914 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

قِّ  3/16 8915 َمُة اللِ بِاحل َ  باِم َتق تَضيِه ِحك 

َس  َتَعاىَل  3/16 8916 َه وتَقدَّ  وتعالَت  َعظََمتُهُ َتنَزَّ

ُكونَ  3/16 8917 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  ُيِّش  َ  جَي َعُلوَن َغري 

 ما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة و النُّطفُة: املنيُّ  نُّط َفةٍ  4/16 8918

   َشِديُد اخُلصوَمِة واملُناَزَعِة واجِلدالِ  َخِصيمٌ  4/16 8919

بنِيٌ  4/16 8920  واِضٌح  مُّ

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواألَن َعامَ  5/16 8921

ءٌ  5/16 8922  ُسخوَنٌة، ُما تنتجه لإلنسان من غذاء وكساء  دِف 

 وفوائد  َوَمنَافِعُ  5/16 8923

نٌ  مَجَاٌل  6/16 8924  هَباٌء وُحس 

وَّنا بالَعَِّشِّ ِمن مراعيها إىل  ُتِرَُيونَ  6/16 8925  َمباِركِها التي تأوي إليهاَتُردُّ

ُحونَ  6/16 8926 َ  ُُتِرُجوَّنا بالغداةِ إىل َمراِعيهاأو  ُُت رجوّنا للمرعى ف الصباح َترس 
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 14إلى آية  7 يةآمن   النحلسورة ( 268صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِمُل  7/16 8927  تقل وترفع وتنقل  َوحَت 

 أمتعتكم الثقيلة احلمل  َأث َقالَُكم   7/16 8928

 َواِصلِيهِ  َبالِِغيهِ  7/16 8929

تُها بِِشقِّ األن ُفسِ  7/16 8930  َتَعبُها وَمَشقَّ

عاَيِة لِِعبادِهِ  لََرُؤوٌف  7/16 8931   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكامِل الرِّ

ِحيمٌ  7/16 8932 ِمننَي ف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 البِغل: ابن الَفَرس من احلامر  َوال بَِغاَل  8/16 8933

َكبُوَها 8/16 8934 رَت 
   لِتمتطوها وتستخدموها لِ

 ن مَجاالً وَمن ظَرًا َحَس  َوِزينَةً  8/16 8935

ُد  9/16 8936    َبيانُ  َقص 

بِيلِ  9/16 8937  الطريق املستقيم هِلدايتكم، وهو اإلسالم  السَّ

 مائٌل عن احَلّق َمنَحرٌف عنه  َجآئِرٌ  9/16 8938

َداُكم   9/16 8939  ألرَشَدكم إىل اإليامن، وَوفَّقكم إليه هَلَ

ِي فيهِ  فيه ُتِسيُمونَ  10/16 8940 ع  لرَّ
 ُترِسلُون ماِشيَتَُكم  لِ

ِرُج من األرض من زرع وشجر  ُينبُِت  11/16 8941  ُُي 

َجرِ  الثََّمَراِت  11/16 8942  الثََّمُر هو ِْح ُل الشَّ

ًة وَعالَمةً  آلَيةً  11/16 8943 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

ُرونَ  11/16 8944 م  ويتدبرون َيتََفكَّ ِمُلوَن ُعُقوهَلُ  ُيع 

رَ  12/16 8945 َ َوَذلََّل  َوَسخَّ  َوَيرسَّ

ِرهِ  12/16 8946 ِمِه وقضائِهِ  بِأَم   بُحك 

ِقُلونَ  12/16 8947 رونَ  َيع  م  وُيَفكِّ  ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ

َجدَ خلق و َذَرأَ  13/16 8948    العَدمِ  من أو 

عاً ُمتَفاِوتاً  َُم تَلِفاً  13/16 8949  ُمتَنَوِّ

ُرونَ  13/16 8950 كَّ  ويتََدبَّرونَ َيتَِّعظوَن  َيذَّ

رَ  14/16 8951 َ  َسخَّ  َذلََّل َوَيرسَّ

ا جديداً  َطِرّياً  14/16 8952  ليِّنًا غضًّ

ِرُجوا   14/16 8953 تَخ  ِرجوا  َوَتس   وُُت 

يَةً  14/16 8954 ِة وغريمها ِحل  َهِب والِفضَّ ُن به من الذَّ  ما ُيتَحىلَّ وُيتَزيَّ

 َتتََزيَّنون هبا  َتل بَُسوَّنَا 14/16 8955

 َوُتب َِص وُتَشاِهد  َوَتَرى  14/16 8956

  السفن اْلُفْلك   14/16 8957

اِخر   14/16 8958 و    م 
ِ
ْجه  امل اء اِري  فِيِه ت ُشقُّ و  ُفُن اجل و  ُع هلا صوت   السُّ     ف يُسم 

 َولِتَط ُلبُوا ولتلتمسوا َولِتَب تَُغوا   14/16 8959

لِهِ  ِمن 14/16 8960 ساُنهُ   َفض  ُل اللِ: إح   َفض 

ُكُرونَ  14/16 8961 ُكروَن نِع م َتش   ، َوَتث نوَن َعَلي ِه هِبَا ة اللَتذ 
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 26إلى آية  15 يةآمن   النحلسورة ( 269صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َوَوَضعَ  َوَأل َقى 15/16 8962

 ِجباالً راِسيَةً  َرَواِِسَ  15/16 8963

َكي اَل  مَتِيَد   َأن 15/16 8964
 تضطرب وال تستقر و مَتِيَل  لِ

َلًة واِضَحةً  َوُسبُالً  15/16 8965   ُطُرقاً َسه 

تَُدونَ  15/16 8966 َلككم  ََت   تتبيَّنون َمس 

َ  َوَعالَماٍت  16/16 8967    وأمارات ُتع َرف هبا األشياء َمَعاَِل

مِ  16/16 8968  به املسافر  يستدلاملراد كل نجم هيتدي  ُهم  هَي تَُدونَ  َوبِالنَّج 

ُلُق  17/16 8969 ِ ِمثاٍل سابٍِق                       َأَفَمن َُي   الذي يوِجُد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

ُرونَ  17/16 8970 تَِِبونَ  َتَذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

وا   18/16 8971 ِسبُوا َتُعدُّ    حَت 

َمَة اللِ 18/16 8972 يَِويُّ ِمَن اللِ  نِع  ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ  اخَلري 

 ال تطيقوا عّدها وال تستطيعوا حَصها  الَ حُت ُصوَها 18/16 8973

ونَ  19/16 8974   ُُت فونَ  ُترِسُّ

لِنُونَ  19/16 8975  تظِهُرون ُتع 

ُعونَ  20/16 8976 بُدونَ  َيد   َيع 

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ: 20/16 8977  َمَعُه أو  َغري 

ُلُقونَ  20/16 8978  ال يوِجدوَن ِمَن الَعَدِم    ال َُي 

ُعُرونَ  21/16 8979 َلمونَ  َيش  وَن وَيع  سُّ
 ََيِ

 أيُّ حنٍي أو وقٍت  أو  َمتى َأيَّانَ  21/16 8980

ِت  ُيب َعثُونَ  21/16 8981 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

 هو الل اإلله الواحد  إِلٌَه َواِحٌد  22/16 8982

نكَِرةٌ  22/16 8983   جاِحَدة مُّ

ونَ  22/16 8984 ِِبُ تَك  س   ُمعانِدوَن ُمتََغط ِرسوَن متعاظمون ومتعالون  مُّ

، ال حُمالََة أو  ال َجَرمَ  23/16 8985  َحّقاً ال ُبدَّ

بُّ الَ  23/16 8986
  َعَدُم ِرضاُه َعن ُهم   َُيِ

ينَ  23/16 8987 ِِبِ تَك   املتَعاَظمني واملتعالني  امل ُس 

لنيَ  24/16 8988 ابَِقةِ  ُخرافاتو قَِصُص َوَأَباطِيُل  َأَساطرُِي األوَّ  األَُمِم السَّ

ِمُلوا    25/16 8989  ويرفعوها ليِقّلوها  لِيَح 

َزاَرُهم   25/16 8990  ُذنوهبم و آًثاَمُهم   َأو 

 م عن طريق اهلداية واحلق وّنَصف يف الغي والضالل و يوقعوّنم    ُيِضلُّوَّنُم 25/16 8991

 َيملون من ِوزر ما َقبَُح  َساء َما َيِزُرونَ  25/16 8992

بري الَِّشّ  َمَكرَ  26/16 8993 تال ف َتد   َخَدَع واح 

 األساسات التي يقوم عليها ال َقَواِعدِ  26/16 8994

ق ُف  26/16 8995 ضاً اجُلزُء الُعل ِويُّ من البِناءِ  َفَخرَّ َعَلي ِهُم السَّ  َفَسَقَط أر 

ُعُرونَ  26/16 8996 َلمونَ  ال َيش  وَن وال َيع  سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال ََيِ



 

270 
 

 
 
 
 

 34إلى آية  27 يةآمن   النحلسورة ( 270صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َضُحُهم  وهُيينُُهم   ُُي ِزهيِم   27/16 8997 م  بِالَعَذاِب  َيف   ، َوُيِذهلُُّ

َكآئِيَ  27/16 8998 ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الذيَن اُتُّ

 ، وُُتاصمونَ ُُتالِفوَن أو ُتَعادونَ  ُتَشاقُّونَ  27/16 8999

يَ  27/16 9000 ز   الَفضيَحَة واهَلوانَ  اخل ِ

وءَ  27/16 9001    السيئ القبيح من العذاب َوال سُّ

 املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  ال َكافِِرينَ  27/16 9002

واَحهم  َتتََوفَّاُهمُ  28/16 9003  َتق بض أر 

ِرِهم   َظاملِِي َأنُفِسِهم   28/16 9004  ُمسيئنَي إلي ها بُِكف 

َلنُوا َفأَل َقُوا   28/16 9005    َفأع 

َلمَ  28/16 9006 المَ اخُلضوَع واال السَّ تِس   س 

 أعامٍل َقبيحة ومعايص ورِشكٍ  ُسوءٍ  28/16 9007

ُب هِبَا ِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمَ  29/16 9008  النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

وامِ  َخالِِدينَ  29/16 9009  باقنَي َعىل الدَّ

 املَث ًوى: املنزل، أو اإلقامة واالستقرار َمث َوى 29/16 9010

ينَ  29/16 9011 ِ وا عن اإليامن بالل وعن عبادته وحده وطاعته امل ُتََكِبِّ  الذين تكِبَّ

َه الكالم أو األمر  َوقِيَل  30/16 9012  ُوجِّ

ا   30/16 9013 ا أنفسهم بوقاية اتََّقو   َْحَو 

اً  30/16 9014 ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

َسنُوا   30/16 9015 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  َأح  ِل احَلَسِن َعىل َوج  ا باِلِفع   َأَتو 

 رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن ورسور   َحَسنَةٌ  30/16 9016

 اجَلنَّةُ  َداُر املُتَِّقني  30/16 9017

نٍ  31/16 9018          استقرار واطمئنان، وُيراُد هبا موضع ف اجَلنَّةإِقاَمٍة وجنّات  جنَّات َعد 

 َما ُيريدونَ  َيَشآُؤونَ  َما 31/16 9019

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل جَي ِزي  31/16 9020

حاب التَّق وى  امل ُتَِّقنيَ  31/16 9021 ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ أص   بِطاَعِة اللِ والبُع 

واَحهم  َتتََوفَّاُهمُ  32/16 9022  َتق بض أر 

َن بِالَفضائِلِ  َطيِّبنِيَ  32/16 9023 ِل، وَيتََحلَّو 
ذائِ َن َعن الرَّ احِلنَي الذيَن َيتََخلَّو   الطيِّبنَي: الصَّ

بونوَين تَظُِروَن  َينظُُرونَ  33/16 9024 ُعون وَيرتقَّ  َيتَوقَّ

ُر َربَِّك  33/16 9025 ِتَ َأم 
 واملراد: عذاب عاجل هيلكهم   حكمه وقضاؤه جَيِيء َيأ 

 َما جاَر اللُّ َعَلي ِهم  ِعن َد ٌمعاَقبَتِِهم  وَتع ذيبِِهم   َوَما َظَلَمُهُم اللُّ  33/16 9026

ُسلِ َذَواَتم   اإلساَءُة إىَل  َأنُفَسُهم  َيظ لُِمونَ  33/16 9027   َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب  بالُكفِر واملعايص، وَُمالَفِة الرُّ

 َفنََزَل هِبِم   َفأََصاهَبُم   34/16 9028

يِّئَةِ  َسيِّئَاُت ما َعِملوا  34/16 9029 م  السَّ
امهِلِ  ُعقوبات أع 

   وأصاهَبُم  َنَزَل هِبِم  و َأَحاطَ  َوَحاَق هِبِم 34/16 9030

ِزُئونَ  34/16 9031 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ



 

271 
 

 
 
 
 

 42إلى آية  35 يةآمن   النحلسورة ( 271صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُكوا   35/16 9032 َ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  َأرش  َ  َجَعُلوا  َغري 

َنا  َما 35/16 9033  له ما خضعنا  َعبَد 

هُ   من دونِهِ  35/16 9034 َ  َغري 

نَا  35/16 9035 م  ِعيٍّ  َوالَ َحرَّ ٍم رَش   َوالَ َجَعل ناُه حراماً أي ُمنوعاً بُِحك 

   التَب ليغُ  ال بَالغُ  35/16 9036

 الواِضح أو  املوِضح امل ُبنِيُ  35/16 9037

نَا  َبَعث نَا  36/16 9038 َسل   أر 

بُُدوا  اللَّ 36/16 9039  ان قادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اع 

تَنِبُوا   36/16 9040 وا  َواج  تَِعدوا وَتنَحُّ   واب 

 كّل ما ُعبَِد من ُدوِن الل وهو راضٍ  الطَّاُغوَت  36/16 9041

 أرشد إىل اإليامن، وَوفَّق إليه َهَدى  36/16 9042

 ثبَتَت  َوَوَجبَت   َحقَّت   36/16 9043

اللَةُ  36/16 9044    التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلق الضَّ

تَِِبوا  َفِسرُيوا   36/16 9045 شوا واع   َفان تَِقلوا وام 

ُلوا، أو فكروا واعتِبوا  َفانظُُروا   36/16 9046  فتأمَّ

   العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  36/16 9047

بنِيَ  36/16 9048  املُنكِرين  امل َُكذِّ

كاً  حَت ِرص   37/16 9049 بًَة وأكثََر مَتَسُّ  َتُكن  أَشدَّ َرغ 

 اهتدائهم ُهَداُهم   37/16 9050

ينَ  37/16 9051  معينني ومؤّيدين نَّاِِصِ

َسُموا   38/16 9052  َوَحَلفوا َوَأق 

َد أي امِّنِم   38/16 9053 َلِظ األي امنِ جُم تَِهِديَن بِاحَللِِف  َجه       بِأغ 

ِت  َيب َعُث  38/16 9054 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

داً  38/16 9055 ُد:  َوع  ُق الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  االلتزامالَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   بِأم 

 ثابِتاً ناِجزاً  َحّقاً  38/16 9056

9057 39/16  َ َح  لِيُبنَيِّ  لِيُظ ِهَر وُيَوضِّ

تَلُِفونَ  39/16 9058 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُهم  إىل ِخالِف ما َذَهَب  َُي   إلي ِه اآلَخرُ َيذ 

َناهُ  40/16 9059  اقتََضت  ِحكَمتُنا ُحدوَثهُ  َأَرد 

 يأ ُمر بأن يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن أمره كلمح البَص أو هو أقرب ُكن َفيَُكونُ  40/16 9060

 تركوا أوطاّنم، واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة املنورة  َهاَجُروا   41/16 9061

   ان تُِقَصت  ُحقوُقُهم   ُظلُِموا   41/16 9062

َئنَُّهم   41/16 9063   لَنُسكِنَنَّهم ولَنُنِزلَنَّهم  لَنُبَوِّ

رُ  41/16 9064  وجلزاء أعامهلم وِعَوضهم عنها َوأَلَج 

وا   42/16 9065 لَّدوا وََل  جَي َزعوا َصَِبُ  َِّتَ

ُلونَ  42/16 9066 تَِمدون  َيتََوكَّ رهم يع  ُضون أم   وُيَفوِّ
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 54إلى آية  43 يةآمن   النحلسورة ( 272صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسل نَا  43/16 9067 ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها  َأر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَت ميُلُه الرِّ ساُل الرَّ  إر 

 بواِسطِة الوحيُنبَلُِّغ  نُّوِحي 43/16 9068

أَلُوا   43/16 9069  فاستَعلِموا َفاس 

ر  43/16 9070 ك  ل الذِّ حاب الِعل ِم أو  أهل الكتب السابقة َأه   أص 

َلُمونَ  43/16 9071 ِرُكون  ال َتع  ِرفون وال ُتد   ال َتع 

 احُلَجِج واألدِلَِّة الواِضحةِ ب بِال بَيِّنَاِت  44/16 9072

ُبرِ  44/16 9073  الُكتُب الساموية التي فيها املواعظ والزواجر   َوالزُّ

رَ  44/16 9074 ك  آن  الذِّ    الُقر 

9075 44/16  َ َح  لِتُبنَيِّ  لِتُظ ِهَر َوُتَوضِّ

ُرونَ  44/16 9076 م  ويتدبرون َيتََفكَّ ِمُلوَن ُعُقوهَلُ  ُيع 

   واالطمئنان أَفأحسَّ باألمان  َأَفأَِمنَ  45/16 9077

تالوا  َمَكُروا   45/16 9078  ودبروا َخاَدعوا واح 

يِّئَاِت  45/16 9079 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

 ُيسف األرض: جَي َعلها َتغوُر هِبِم   َُي ِسَف  45/16 9080

 الِعَقاُب والتَّن كِيُل  ينزل هبم            َيأ تِيَُهُم ال َعَذاُب  45/16 9081

ُعُرونَ  45/16 9082 َلمونَ  ال َيش  وَن وال َيع  سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال ََيِ

 هيلكهم َيأ ُخَذُهم   46/16 9083

َفاَِتِم  َتنَقُّلهم  َتَقلُّبِِهم   46/16 9084 دِهم ف أسفاِرهم ، َوَتََصُّ  وَتردُّ

لِتني من عقاب  اَم ُهم  بُِمع ِجِزينف   46/16 9085  الللَي سوا هاربني وال ُمف 

ف 47/16 9086 َواِل َواألَن ُفسِ  أو َتنَقُّص  َُتَوُّ ٍف، َوَنق ٍص ِف األَم   . َحاِل َخو 

ا  48/16 9087 ُث َعنهم َأََل  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

 وَيِميُل  وينتقل َيرِجعُ  َيتََفيَّأُ  48/16 9088

سِ  ظاِلَلُهُ  48/16 9089 م  ُء الشَّ : ما ُووِرَي فيِه َضو   والظِلُّ

 َخاِضُعوَن لَِعظََمِة اللِ  َداِخُرونَ  48/16 9090

َّش عىل األرِض ويستعمل عادة ف احليوانات أكثر َدآبَّةٍ  49/16 9091  ُكلُّ ما َيم 

ونَ  49/16 9092 ِِبُ تَك   متواضعون ال يستكِبون عن َقبول احلق ال َيس 

روٍه  َُيَاُفونَ  50/16 9093 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

َمُرونَ  50/16 9094  ُيَكلَّفون  ُيؤ 

 ال ِّتعلوا  الَ َتتَِّخُذوا   51/16 9095

َهبُونِ  51/16 9096 شوين وخافوين  َفار   اخ 

ينُ  52/16 9097 َدهُ لَُه و َولَُه الدِّ    الِعبَاَدُة َوالطَّاَعُة َوح 

 دائاًِم ثابِتًا واِجبًا  َواِصباً  52/16 9098

9099 53/16  ُّ ُكُم الرضُّ ُة ف البََدنِ  أَصاَبكم َمسَّ ُر أو  الِشدَّ   سوُء احلاِل أو الَفق 

أَُرونَ  53/16 9100 عاِء  َفإِلَي ِه َِّت  َفعوَن َأصواَتُكم  بالدُّ عِ َتر   والتَّرَضُّ

 َأزال  َكَشَف  54/16 9101
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 64إلى آية  55 يةآمن   النحلسورة ( 273صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

طَي ناُهم  وأنعمنا عليهم  آَتي نَاُهم   55/16 9102    َأع 

 واستمتعوا فانعموا  َفتََمتَُّعوا   55/16 9103

ونَ  َوجَي َعُلونَ  56/16 9104 ُ  َوُيَصريِّ

 حصة وجزءاً  َنِصيباً  56/16 9105

نَاُهم   56/16 9106 ِ والَفض   َرَزق  طَي ناُهم  ِمن اخَلري   لأع 

أَلُنَّ  56/16 9107  لتَُحاَسبُنَّ  لَتُس 

ونَ  56/16 9108 رَتُ  تَلُِقوَن ِمَن الَكِذِب ُت   َتف 

بيِح للِ َتعاىلُسب َحاَن  ُسب َحاَنهُ  57/16 9109  اللِ: ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

تَُهونَ  57/16 9110 كورُ  َما َيش  بَتُُهم  فيِه، واملُراُد الذُّ  َما َتشتَدُّ َرغ 

9111 58/16  َ ِِبَ بَِخَِبٍ  ُبِّشِّ  سار ُأخ 

تَمرّ  َظلَّ  58/16 9112  َداَم واس 

َوّداً  58/16 9113  قامِتاً َكئيباً  ُمس 

 ُُمِسٌك عىل ُحزنِه، ال ُيظِهُره، وال َيشكوه َكظِيمٌ  58/16 9114

ِفي ويتَغيَُّب  َيتََواَرى  59/16 9115 تَخ   يسترت و َيس 

َ بِهِ  59/16 9116 لوَدُة األُن ثَى  ُسوء ما ُبِّشِّ  املُراد: املَو 

ِسُكهُ  59/16 9117  أُيب ِقيِه حيًّا  َأُيم 

 هوان وذِلة ُهونٍ  59/16 9118

ُه ف الرتاب  59/16 9119  حتت الرتاب  هيدفنفيه وُي َيُدسُّ

ِصُلونَ ما بِئَس  َساء َما ََي ُكُمونَ  59/16 9120   َيق ضوَن وَيف 

ءِ  60/16 9121 و   الصفة القبيحة  َمثَُل السَّ

ىَلَ  60/16 9122 َفةُ  امل َثَُل األَع   األرشف واألفضل الُعل يا الصِّ

 يعاقب ُيَؤاِخُذ  61/16 9123

 طرح وَخىلَّ  َتَركَ  61/16 9124

ُرُهم   61/16 9125  يؤّجلهم ُيَؤخِّ

ى  61/16 9126 َسمًّ ِت  َأَجٍل مُّ د ، واملُراُد ساَعُة املَو  ٍ حُمَدَّ ٍت ُمَعنيَّ    َوق 

تَأ ِخُرونَ  61/16 9127 رون الَ َيس   ال يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

ِت  َساَعةً  61/16 9128 ء ِمن الَوق   غري حمدد ُجز 

ِدُمونَ   َوالَ  61/16 9129 تَق   ال يتقدمون عليه َيس 

َرُهونَ  62/16 9130  ما ُيب ِغُضون، واملراُد نسبة البنات إليه   ما َيك 

نَى  62/16 9131 س  ِن اجَلزاِء أو  اجَلنَّةِ  احل ُ ُد اللِ بِاملَثوَبِة َوُحس   َوع 

 ُبدَّ ال حُمالََة أو َحّقاً ال  ال َجَرمَ  62/16 9132

َرُطونَ  62/16 9133 ف   َُمَلَّفوَن، َمرتوكوَن ف النَّاِر، َمنسيُّوَن فيها مُّ

َن ومَجََّل  َفَزيَّنَ  63/16 9134  َفَحسَّ

 متولٍّ إغواءهم ف الدنيا َولِيُُّهمُ  63/16 9135

9136 64/16  َ َح  لِتُبنَيِّ  لِتُظ ِهَر َوُتَوضِّ

تََلُفوا   64/16 9137  دينهم أو اختلفوا بشأن رسالة حممد عليه الصالة والسالم ف اختلفوا املراد  اخ 
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 72إلى آية  65 يةآمن   النحلسورة ( 274صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اَمءِ  ِمنَ  65/16 9138 امءِ من  السَّ َحاُب الَّتِي ِف السَّ  السَّ

َض  65/16 9139 يَا بِِه األَر  جاَر التي َعىل األرضِ  َفأَح  َع واألش  ر  يَا الزَّ  أح 

َِتَا 65/16 9140 َد َمو   املراد حالتها القاحلة اليابسة َبع 

ًة وَعالَمةً  آلَيةً  65/16 9141 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

  اإلبِل والبََقر والَغنَم  األَن َعامِ  66/16 9142

ةً  66/16 9143 َ  اعتِباًرا وموعظةً  لَِعِب 

ِقيُكم 66/16 9144 ُبُكم وَنرويُكم   نُّس  ِ  ُنِّش 

ٍث  66/16 9145  بقايا الطعام ف الَكِرش َفر 

 َسهاًل َهنيئًا ال َيَغصُّ به شاِرُبه َسائًِغا  66/16 9146

 ِّتعلون َتتَِّخُذونَ  67/16 9147

ًرا، وأصُل )سكر(:  َسَكًرا 67/16 9148  يُدلُّ عىل َحريةٍ مَخ 

قاً َحَسناً  67/16 9149  عطاء احلالل الطيّب والالرزق  َوِرز 

ِقُلونَ  67/16 9150 رونَ  َيع  م  وُيَفكِّ  ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ

َحى  68/16 9151 م َوَأو   وَأهل َ

ِرُشونَ  68/16 9152  َيب نوَن وَيسُقفونَ  َيع 

ُلكِي  69/16 9153 ُخّل   َفاس     َفاد 

 طرق  ُسبُل  69/16 9154

لًة ُمستَقيمًة ُمَذلَّلةً  ُذلُاًل  69/16 9155  ُمَسهَّ

اٌب  69/16 9156    الِّشاب: ما ُيِّشب واملراد الَعَسل  رَشَ

ٌع ُمتَفاِوٌت  َمُّ تَلٌِف  69/16 9157  ُمتَنَوِّ

ِة أو  الّداءِ  ِشَفاء 69/16 9158  إب راٌء ِمَن املََرِض أو  الِعلَّ

ُرونَ  69/16 9159 م  ويتدبرون َيتََفكَّ ِمُلوَن ُعُقوهَلُ  ُيع 

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم   70/16 9160 َجَدُكم  ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

اُكم   70/16 9161  يقبض أرواحكم  َيتََوفَّ

َجع ُيَردُّ  70/16 9162  ُير 

َذِل ال ُعُمرِ  70/16 9163 زِ آخره ف حاِل الكَِِبِ  َأر   ، أرذل: أخّس وأردأأو اهلرم والَعج 

َل  71/16 9164  َميَّز َفضَّ

ِق  71/16 9165 ز  ضِ  ال رِّ م  ِمن األر  ِرُجُه هَلُ ِه، أو  ُُي 
 ما ُيع طيِه اللُ لِِعبادِ

ِجعوَنهُ  بَِرآدِّي  71/16 9166 ءِ   َيرّدوَنُه وُير   وأصُل )رد(: يدلُّ عىل َرجِع الَّشَّ

اَمُّنُم  َما  71/16 9167    اإلماء أو العبيد  َمَلَكت  َأي 

 ُمتَساُوونَ  َسَواء 71/16 9168

ُفُرونَ  جَي َحُدونَ  71/16 9169  َيك 

 أوالد الولد َوَحَفَدةً  72/16 9170

ِب احَلاللِ  الطَّيِّبَاِت  72/16 9171 ُق النَّاتُِج َعن الَكس  ز  ُس أو  الرِّ ُه النَّف  تَلِذُّ  َما َتس 

 البَاطُِل: العبث الفاسد الذي ال ثبات له وال فائدة فيه وهو نقيض احلق َأَفبِال بَاطِلِ  72/16 9172
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 79إلى آية  73 يةآمن   النحلسورة ( 275صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

بُُدونَ  73/16 9173  وينقادون وُيضعون َوَيع 

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ َمَعُه أو   من ُدوِن اللِ 73/16 9174  َغري 

لُِك  73/16 9175 تَطيعُ ال ال َيم    َيس 

قاً  73/16 9176  عطاًء وخرًيا ِرز 

تَطِيُعونَ و 73/16 9177  ال َيق ِدرونَ و ال َيس 

ُبوا   74/16 9178 ِ ثاِل: إيراُدها َترض  ُب األم   ََض 

ثَاَل  74/16 9179 بَاَه  األَم  ة اتِعباروهي  األَش   ُتقاُل لِتَشبيِه حاٍل بِنظريَتا أو قِصَّ

َلمُ  74/16 9180 ِرك  َيع   َيع ِرف وُيد 

نًى من املعاين  َمثَالً  75/16 9181  ما جيري التشبيه به لبلوِغه الغاية ف َمع 

 رقيًقا  َعب داً  75/16 9182

 ُُم تََلكاً  ُمَّ ُلوكاً  75/16 9183

ِدُر َعىَل  75/16 9184 ءٍ الَّ َيق   ال َيق َوى عليه ََش 

نَاهُ  75/16 9185 َزق  لِ  رَّ ِ والَفض  طَي ناُه ِمن اخَلري   أع 

قاً َحَسناً  75/16 9186  الرزق احلالل الطيّب ِرز 

   َيب ذل من ماٍل ونحوه ُينِفُق ِمن هُ  75/16 9187

اً  75/16 9188 ٍو َخِفيٍّ َوبالكِت امنِ  رِسّ  َعىل َنح 

راً  75/16 9189  َوَعالنِيَةً  َوَجه 

تَُوون  75/16 9190  'ال َيتَعاَدلونَ 'املُراُد  َهل  َيس 

ُد للِِّ 75/16 9191 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

ثَُرُهم   75/16 9192  ُمع ظَمهم   َأك 

 الذي ُيولَُد أخَرَس  َأب َكمُ  76/16 9193

ٌء  َكلٌّ  76/16 9194   عالٌة عىل َغرِيه ، ثقيٌل، ِعب 

الهُ  76/16 9195  وَيُقوم بشأنه  َسيُِّدُه الَِّذي َيتَوالُّه ُأُموَرهُ  َمو 

ههُّ  76/16 9196 سله ف جهة  ُيَوجِّ  ُير 

 ال جَيِئ   الَ َيأ ِت  76/16 9197

لِ  76/16 9198  بالَعَدالة واإلنصاف  بِال َعد 

اٍط  76/16 9199 تَِقيمٍ ِِصَ س   ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  مُّ

ِهم   َغي ُب  77/16 9200 راَكُه بَِحواسِّ تَطِع النَّاُس إد  تَرَتَ وََل  َيس   الَغي ُب: َما َخِفَي واس 

اَعةِ  77/16 9201 ُر السَّ م القيامة   َأم   شأن َيو 

ِح البَََص  77/16 9202 ب مثالً ألقَص  َكَلم  يَعٍة وُترض   وقت نظرة خاطفة، رَسِ

َرَجُكم 78/16 9203 َفُكم  خاِرجاً   كمأظهر َأخ       وَِصَ

ئَِدةَ  78/16 9204  والُقُلوب َواألَف 

ا  79/16 9205 ُث َعنهم َأََل  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

َراٍت  79/16 9206  ُمَذلَّالٍت  ُمَسخَّ

اَمء 79/16 9207 اَمء: ما بني السامء واألرض  َجوِّ السَّ : اهلواء . وَجوِّ السَّ   اجَلوُّ

ِسُكُهنَّ  79/16 9208 نَعُهّن من السقوط ُيم   َيم 
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 87إلى آية  80 يةآمن   النحلسورة ( 276صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َراًرا َسَكناً  80/16 9209 تِق   موضعاً تطمئن إليه النفوس و َراَحًة، َواس 

 اإلبِل والبََقر والَغنَم  األَن َعامِ  80/16 9210

وَّنَا  80/16 9211 تَِخفُّ ُلَها  ُيِ  َتس   فُّ َعَلي ُكم  َْح 

نُِكم   80/16 9212 َم َظع  حِتالُُكم  يوم َسَفركم  َيو    وار 

َم إَِقاَمتُِكم   80/16 9213     يوم استقراركم َوَيو 

َوافَِها 80/16 9214  شعر ُيَغطي جلد الضأن َأص 

َباِرَها 80/16 9215 وِف للَغنم َوَأو   وهو ف اإلبل كالصُّ

َعاِرَها 80/16 9216  أشعاِر املاِعزِ  َوَأش 

 البيت الكثري َمتاع َأَثاثاً  80/16 9217

   ما ُيتََمتَُّع به وُين تََفُع بِهِ  َوَمتَاعاً  80/16 9218

ٍت  إىَِل ِحنيٍ  80/16 9219  معني قدره الل لكم  َوق 

سِ  ظاِلَالً  81/16 9220 م  ُء الشَّ : ما ُووِرَي فيِه َضو  َجاِر والظِلُّ تَظِلُّوَن هِبَا؛ َكاألَش  يَاَء َتس   َأش 

نَاناً  81/16 9221  وأصُل )كنن(: يُدلُّ عىل َسرٍت وَصونٍ  وَغرِيها َمواِضَع َتستَكِنُّوَن هبا، كالُكهوِف  َأك 

ابِيَل  81/16 9222 روِع وغرِيها أو  ثِيَاًبا رَسَ  ما ُيلبَُس عىل البََدِن، كالُقُمِص والدُّ

 حتفظكم وحتميكم َتِقيُكمُ  81/16 9223

رَّ  81/16 9224  الُسخوَنةِ  احل َ

مِي ف احَلرِب  َبأ َسَكم   81/16 9225 ِب والرَّ َة الطَّعِن والرضَّ  ِشدَّ

ِمُل  ُيتِمُّ  81/16 9226  ُيك 

ا   82/16 9227 َرُضوا َتَولَّو   َأع 

   التَب ليغُ  ال بَالَغُ  82/16 9228

 الواِضح أو  املوِضح امل ُبنِيُ  82/16 9229

يَِويُّ ِمَن اللِ  اللِّنِع َمَت  83/16 9230 ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ    اخَلري 

 جيحدوّنا ُينكُِروَّنَا 83/16 9231

 َرُسواًل َشاِهًدا َعَلي َها َشِهيًدا 84/16 9232

َذنُ  84/16 9233  ال ُيسَمُح  الَ ُيؤ 

تَبُونَ  84/16 9234 تَع   بالتوبة وال ُيط لب منهم إرضاُء رهبم  َوال ُهم  ُيس 

ُف  85/16 9235 ُتهُ  َفالَ ُُيَفَّ ُتُه أو  ُمدَّ  ال َتِقلُّ ِشدَّ

ُرون ُينظَُرونَ  85/16 9236 َهُلون وُيؤخَّ  ُيم 

ُكوا   86/16 9237 َ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  َأرش  َ ُكوا  بِاللِ: َجَعُلوا  َغري  َ  َأرش 

َكاءُهم   86/16 9238 ًة مع اللِ الِّشكاء: الذيَن  رُشَ ِذوا آهِلَ  اُتُّ

ُعو   86/16 9239 بُُد  َند   َنع 

ك  من ُدونَِك  86/16 9240 َ  َغري 

ا   87/16 9241 َلنُوا َوَأل َقو   َوأع 

َلمَ  87/16 9242 المَ اخُلضوَع واال السَّ تِس   واالنقياَد ألمِر اللِ وُحكِمه   س 

 َوَغاَب  َوَضلَّ  87/16 9243

ونَ  87/16 9244 رَتُ تَلُِقوَنُه  َيف   بِِه َكِذباً  ويأتونَُي 
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 93إلى آية  88 يةآمن   النحلسورة ( 277صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا   88/16 9245  اآلخرين عنه  واَعن ُه ومنع أعرضوا َوَصدُّ

 وِصاطه املستقيم  دين الل القويم الل  َسبِيلِ  88/16 9246

َناُهم   88/16 9247 ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  ِزد  ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  ِزياَدُة الَّشَّ 

ِسُدونَ  88/16 9248  َُي ِدثوَن االختالل واالضطراب  ُيف 

مَ  89/16 9249   املراد يوم القيامة  َوَيو 

ِسُل  َنب َعُث  89/16 9250  ُنر 

هاَدةِ  َشِهيداً  89/16 9251 ياً لِلشَّ  َنبيًّا شاِهًدا عليهمواملراد هنا  َرقيباً، أو  ُمَؤدِّ

آن  ال كِتَاَب  89/16 9252    الُقر 

حاً  تِب يَاناً  89/16 9253 ضيحاً َورَش   َتو 

    وِهداَية  َوُهًدى  89/16 9254

َةً  89/16 9255 ساناً  َوَرْح    وإح 

ى 89/16 9256 َ ٌد بِثَواِب اللِ  َوُبِّش   َوع 

لِ  90/16 9257  بالَعَدالة واإلنصاف  بِال َعد 

َسانِ  90/16 9258 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  َواإِلح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   َواإليتاِء باِلِفع 

َشاء  90/16 9259 َعال ال َفح  نِيُع من األَف   الَقبِيُح الشَّ

 ما ُين كُره الِّشع أو العقل  َوامل ُنَكرِ  90/16 9260

ِي  90/16 9261  الظُّل ُم وجُماَوَزُة احَلدِّ  َوال بَغ 

 َين َصُحكم ويذّكركم بالعواقب َيِعظُُكم   90/16 9262

ُرونَ  90/16 9263 رِضوَن وَتتََدبَّروَن وَتتَِّعظونَ  َتَذكَّ تَح   َتس 

ُفوا   91/16 9264  التزاماته وافية كاملة أّدوا  َوَأو 

ِد الل  91/16 9265 ه  بَِعه    ما أمر به َخل قه ليحفظوه ويرَعو 

  ترجعوا عن االلتزام بمقتضاهاووال ُُتالِفوا الُعهوَد  َوالَ َتنُقُضوا  األَي اَمنَ  91/16 9266

كِيِدَها 91/16 9267  التأكيد عليها وإحكامها  َتو 

 َضاِمنًاو َرقيباً وشاهداً  َكِفيالً  91/16 9268

ت  وَحّلت َنَقَضت   92/16 9269  وأفسدت   َفكَّ

ا  92/16 9270 هَلَ َزل َغز  ل: َفت ل اخُليوط باملِغ  ت ُه، وُشبِّه بذلك َمن  نقض عهده الَغز  ا: َفكَّ هَلَ  ونقضت َغز 

َد َفت لَِها َأنَكاًثا  92/16 9271  َأن َقاًضا َبع 

َعُلونَ  َتتَِّخُذونَ  92/16 9272  َِّت 

ًرا  َدَخاًل  92/16 9273 ا وَخِديَعًة َوَمك   ِغشًّ

َبى 92/16 9274  أكثر عددًا وقوة وبأساً  َأر 

تَِِبُكمُ  َيب ُلوُكمُ  92/16 9275  َُي 

َحنَّ  َولَيُبَيِّنَنَّ  92/16 9276  َولِيُظ ِهَرنَّ وُيَوضِّ

تَلُِفونَ  92/16 9277 َهُب  َُت   ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُكم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ َيذ 

ًة َواِحَدةً  93/16 9278 اَلمُ  ُأمَّ َل دِيٍن َواِحٍد، َوُهَو اإِلس   َأه 

أَلُنَّ  93/16 9279  َولتَُحاَسبُنَّ  َولَتُس 
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 102إلى آية  94 يةآمن   النحلسورة ( 278صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وال ِّتعلوا  َوالَ َتتَِّخُذوا   94/16 9280

ا وَخديَعةً  َدَخالً  94/16 9281  ِغشًّ

لََق  َفتَِزلَّ  94/16 9282  تنحرف و  فتَسُقَط وَتز 

نِها واستقرارها ُثبُوَِتَا  94/16 9283  مَتَكُّ

ساُس الَعامُّ   َوَتُذوُقوا   94/16 9284 ُق: اإلح  و   وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفمالذَّ

د َصَددتُّم   94/16 9285 راُض واال: الصُّ تِناُع ومنع اآلخرين اإلع   م 

ِد الل  95/16 9286 ه  بَِعه   ما أمر به َخل قه ليحفظوه ويرَعو 

 عوًضا وبدال َثَمناً  95/16 9287

9288 95/16  ٌ عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف   أك 

 ينتهي وينقيض ويفنى ويزول َينَفُد  96/16 9289

 ثابٍِت  َباٍق  96/16 9290

ِزَينَّ  96/16 9291  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َولَنَج 

َسنِ  96/16 9292 ناً  بِأَح  ثَر ُحس  َل وَأك   بِأَمج 

ا  َصاحِلاً  97/16 9293  َعَمالً صاحِلً

يِيَنَّهُ  97/16 9294 َعَلنَُّه َيعيُش ف الدنيا َفَلنُح   َفَلنَج 

َدًة آِمنَةً  َحياًة َطيِّبَةً  97/16 9295  َحياًة َرغ 

آنَ  98/16 9296 ته َقَرأ َت ال ُقر     َتَلو 

تَِعذ   98/16 9297 تِصم  واستِجر   َفاس   َفاجَلأ  َوحَتَصن  واع 

ِجيمِ  98/16 9298 ِة اللِ املَط رود ِمن   الرَّ َ  َرْح 

ر وَغَلبَة تسلط و ُسل طَانٌ  99/16 9299  َقه 

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا   99/16 9300 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

ُلونَ  99/16 9301 رهم  َيتََوكَّ ُضون أم  تَِمدون وُيَفوِّ  يع 

ُتُه وَغَلبَتُهُ  ُسل طَاُنهُ  100/16 9302  ُقوَّ

َنهُ  100/16 9303 تَِجيبُون لَوَساِوسهو َيتَِّخُذوَنُه َولِيًّا ُمطَاعً  َيتََولَّو   َيس 

ُكونَ  100/16 9304 ِ  املِّشكون : الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ ُمِّش 

ل نَا  101/16 9305 َنا َبدَّ نا أو َغريَّ    َنَسخ 

 آيًة ِمن الُقرآنِ املراد  آَيةً  101/16 9306

َلمُ  101/16 9307 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

ُل  101/16 9308  يوحي ُينَزِّ

رَتٍ  101/16 9309  َمتِلٌق كاذِب ُمف 

ثَُرُهم   101/16 9310  ُمع ظَمهم   َأك 

َلُمونَ ال  101/16 9311 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

المُ  ُروُح الُقُدسِ  102/16 9312  جِبيل َعَلي ِه السَّ

نَ  لِيُثَبَِّت  102/16 9313  لِيَُمكِّ

   وِهداَية  َوُهًدى  102/16 9314

ى 102/16 9315 َ ٌد بِثَواِب اللِ  َوُبِّش   َوع 
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 110إلى آية  103 يةآمن   النحلسورة ( 279صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َلمُ  103/16 9316 ِرك  َنع   َنع ِرف وُند 

   إن سانٌ  َبَِّشٌ  103/16 9317

 ُلَغةُ املراد الكالم وال لَِّسانُ  103/16 9318

َم النَّبِيَّ  ُيل ِحُدوَن إِلَي هِ  103/16 9319  صىل الل عليه وسلم   -َيِميلوَن إليه وينُسبُون إليه زاِعِمنَي أّنه َعلَّ

َجِميٌّ  103/16 9320 ِصح َأع   ف كالمه   ال ُيف 

   َفصيح بلغة العرب  َعَريِبٌّ  103/16 9321

بنِيٌ  103/16 9322  واِضٌح أو  موِضٌح  مُّ

ِمنُونَ  104/16 9323 قونال  الَ ُيؤ   ُيذِعنون وال يصدِّ

 بالقرآن  بِآَياِت اللَِّ 104/16 9324

ِشُدهم إىل اإِليامن وال ُيَوّفقهم إليه الَ هَي ِدهيِمُ  104/16 9325  الَ ُير 

  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب  104/16 9326

 موجع َشديد اإليالمِ  َألِيمٌ  104/16 9327

ي  105/16 9328 رَتِ َذب  َيف   ُُيتََلق وُيك 

باُر بِِخالِف الواقِِع أو اال ال َكِذَب  105/16 9329 تِقادِ اإِلخ   ع 

 املُتَِّصفون بالكذب  ال َكاذُِبونَ  105/16 9330

ِمن   َكَفرَ  106/16 9331  أنكر وََل  ُيؤ 

ِرهَ  106/16 9332 ِغمَ  ُأك  ِِبَ َوُأر   ُأج 

 بِهِ راٍض ثابت و ُمط َمئِنٌّ  106/16 9333

ًرا 106/16 9334 ِر َصد  َح بِال ُكف   اتََّسَع َصدُره لَِقبوِل الُكفِر واطمأن قلبه إليه  رَشَ

ط والعَقاب َغَضٌب  106/16 9335  الَغَضب: الُسخ 

 َهائٌِل ،  َكبرٌِي، َقِويٌّ  َعظِيمٍ  106/16 9336

تََحبُّوا   107/16 9337  آَثروا  اس 

نيَا احَلياُة  107/16 9338 بُِق احَلياَة اآلِخَرةَ  الدُّ ُة التي َتس  يَِويَّ ن   املَعيَشُة الدُّ

ِت  اآلِخَرةِ  107/16 9339 َد املَو   َبع 
 دار احَلياةِ

َلَق َوَختََم   َطبَعَ  108/16 9340  أغ 

 الَقل ُب: العضو املعروف داخل الصدر، وسمي بذلك لكثرة تقلبه من رأي آلخر   ُقُلوهِبِم   108/16 9341

 الّساهون ال َغافُِلونَ  108/16 9342

، ال حُمالََة أو َحّقاً  ال َجَرمَ  109/16 9343  ال ُبدَّ

ارِسونَ  109/16 9344  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ

 واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة املنورة تركوا أوطاّنم،   َهاَجُروا   110/16 9345

تُُلوا بالَعذاِب  ُفتِنُوا   110/16 9346  اب 

الِء ديِن اللِ  َجاَهُدوا   110/16 9347    َقاَتُلوا  ِف َسبيِل اللِ إِلع 

وا   110/16 9348  التََّجلُُّد وَعَدم اجَلَزعِ  َوَصَِبُ

  ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغفور هو الذي تكثر منه املغفرة ِصَفٌة للِ  لََغُفورٌ  110/16 9349

ِحيمٌ  110/16 9350 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ
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 118إلى آية  111 يةآمن   النحلسورة ( 280صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مَ  111/16 9351    املراد يوم القيامة  َيو 

ادُِل  111/16 9352  ُتناقُِش وُُتاِصمُ  ُِّتَ

 كامالً  ُتع طَى اجَلَزاَء َوافِيًا َوُتَوّفَّ  111/16 9353

ياَدةِ ال جُياُر َعلي ِهم  وال ُيتَجاَوُز احَلدُّ َعلي ِهم   ال ُيظ َلُمونَ  111/16 9354 ِص أو  بِالزِّ  بِالنَّق 

َب اللَُّ َمثَاًل  112/16 9355 نًى من املعاين، واملثل َمثَالً أورد  َوََضَ  ما جيري التشبيه به لبلوِغه الغاية ف َمع 

َيًة آِمنَةً  112/16 9356 ٍن وأماٍن واطمئنان  بل دة َقر    ذاَت أم 

ط َمئِنَّةً  112/16 9357  هادَِئةُ  مُّ

ُقَها  112/16 9358 ِ والَعطاءِ  ِرز  َر هَلا ِمن اخَلري   ما ُقدِّ

اًل  واسًعا َطيِّبًا كثرًيا َرَغداً  112/16 9359  َهنِيئًا َسه 

ِرها َفَكَفَرت   112/16 9360 ا َوََل  َتُقم  بُِشك   َجَحَدَت 

 كاإليامن واملال واجلاه وغريهامجع نعمة: وهي ُكلُّ خرٍي ديني أو ُدن يَوي  بِأَن ُعمِ  112/16 9361

ساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفم َفأََذاَقَها 112/16 9362 ُق: اإلح  و   الذَّ

 سمي لباسا ألنه يظهر عليهم من اهلزال وشحوبة اللون وسوء احلال ما هو كاللباس لِبَاَس  112/16 9363

وعِ  112/16 9364   املَِعَدةِ ِمَن الطَّعامِ ُخُلوُّ  اجل ُ

ِف  112/16 9365 و  روٍه  َواخل َ ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

نَُعونَ  112/16 9366 َمُلونَ  َيص   َيع 

 فأهلكهم  َفأََخَذُهمُ  113/16 9367

َومُهاجائِروَن ُمتَجاِوزوَن  َظاملُِونَ  113/16 9368 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 لِ

عاً  َحالالً  114/16 9369  ُمبَاحاً رَش 

ا لَِذيذاً  َطيِّباً  114/16 9370  صاحِلً

ُكُروا  للِ  114/16 9371 َمتَُه، وأث نوا َعَلي ِه هِبا َواش  ُكروا نِع   اذ 

ُ  نِع َمَت اللِ 114/16 9372 يَِويُّ ِمَن اللِ اخَلري  ينِيُّ أو  الُدن   الدِّ

ِعيَّةٍ  أو احليوان الذي مات من غري ذبح امل َي تَةَ  115/16 9373 كِيٍَة رَش  ِ َتذ   بَِغري 

مَ  115/16 9374 بوَب الّسائَِل  َوال دَّ فوَح املَص  َم املَس  ب ِح  الدَّ  ِعن َد الذَّ

ِ اللَِّ بِهِ  115/16 9375 َغري 
وُت عند ذبِحه بتَسميِة َغرِي اللِ ُأِهلَّ لِ  ُذبَِح لَغرِي اللِ، وُرفَِع فيه الصَّ

طُرَّ  115/16 9376 َئ، وُأحِوج، أو ُأكِره  اض  ِِبَ أو  ُأجل ِ  ُأج 

َ َباغٍ  115/16 9377 وَرةِ  َغري  دودِ الرضَّ تٍَد وال ُمتَجاِوٍز حِلُ َ ظاَِلٍ وال ُمع  مِ َواَل َطالٍِب   َغري  ل ُمَحرَّ
 لِ

ورةِ َوال  َوال عادٍ  115/16 9378 َر الرضَّ  ُمتَجاوٍز َقد 

 تقول وتفرتي  َتِصُف  116/16 9379

وا   116/16 9380 رَتُ تَلُِقوا  لِّتَف   لِتَخ 

لُِحونَ  116/16 9381  ال يظفرون وال يفوزون الَ ُيف 

تُّع وكلُّ ما ُين تفع به  َمتَاعٌ  117/16 9382  وُيرغب ف اقتنائهمتَّ

ةِ  َهاُدوا   118/16 9383  دَخلوا ف ديِن اليَهوديَّ

نَا 118/16 9384 م  ِعيٍّ  َحرَّ ٍم رَش   َجَعل ناُه حراماً أي ُمنوعاً بُِحك 

نَا  118/16 9385 نا  َقَصص   َرَوي 

نَاُهم  و 118/16 9386 َنا َعَلي ِهم  ِعن َد  َما َظَلم   ٌمعاَقبَتِِهم  وَتع ذيبِِهم  َما ُجر 
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 128إلى آية  119 يةآمن   النحلسورة ( 281صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وءَ  119/16 9387 املِ  السُّ يَِّئ الَقبيَح ِمن األع     السَّ

َعاقِبَتَِها، َوُكلُّ َمن   بَِجَهالَةٍ  119/16 9388
ٍل لِ  َعىَص اللَ َفُهَو َجاِهٌل بَِسَفٍه، َوَجه 

 َرَجعوا َعن املَعايص  َتاُبوا   119/16 9389

َلُحوا   119/16 9390 َسنُوا  ورجعوا إىل الل عامَّ كانوا عليه من الذنوب َوَأص   َوَأح 

ةً  120/16 9391 ِ  َرُجالً أو  ، ُمَعلِّاًم للَخرِي، ُيقتََدى به إَِماًما ُأمَّ َصاِل اخَلري 
  َجاِمًعا خِلِ

 َخاِضًعا، ُمَداِوًما َعىَل الطَّاَعةِ  َقانِتاً  120/16 9392

الِل إىل اخَلري واحَلقِّ أو ُمقباًل عىل اللِ، ُمعرًضا عام ِسواه َحنِيفاً  120/16 9393  مستقيام مائِالً عن الِّشِّ والضَّ

كنِيَ  120/16 9394 ِ  جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ الّذيَن  امل ُِّش 

َمتَُه، ُمث ٍن َعَلي ِه هِبا  َشاكِراً  121/16 9395 ٌر نِع 
 ذاكِ

َن ُعِمهِ  121/16 9396  األن ُعم: مجع نعمة: وهي ُكلُّ خرٍي ديني أو ُدن يَوي كاإليامن واملال واجلاه وغريها ألِّ

تَبَاهُ  121/16 9397 طَفاُه  اج  تَاَرهُ اص   واخ 

  وأرشده إىل اإليامن، وَوفَّقه إليه َوَهَداهُ  121/16 9398

تَِقيمٍ  121/16 9399 س  اٍط مُّ  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  ِِصَ

طَي ناهُ  َوآَتي نَاهُ  122/16 9400  َوَأع 

ن يَا ِف  122/16 9401 احِلوَن ف       َحَسنَةً  ال دُّ قاً َطيِّباً وما شاَبَه ذلَك ما َيط ُلبُُه الصَّ الدًا صاحلنَي َوِرز  ناَء وأو  َجٍة َحس  نيا ِمن  َزو   الدُّ

نيَ  122/16 9402 احِلِ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

َحي نَا 123/16 9403 ِي  َأو  نا بِواِسطَِة الَوح   بلَّغ 

َراِهيمَ اتَّبِع  ِملََّة  123/16 9404 ُِذ دِينه ورَشيعته َمن َهجاً أسري عليه إِب     اُتَّ

تََلُفوا   124/16 9405  َذَهَب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُهم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  اخ 

ُكمُ  124/16 9406 ِصُل  لَيَح   لَيَق يض وَيف 

ر   وانصح  ُحثَّ  اد عُ  125/16 9407  وذكِّ

تَِقيم  ربك سبيل  125/16 9408  دِيِن َربَِّك، َوَطِريِقِه املُس 

َمةِ  125/16 9409 ك  ِل والِفع لِ  بِاحل ِ واُب ف الَقو  ِف والصَّ ُن التَََّصُّ َمُة: ُحس    احِلك 

ِعظَةِ  125/16 9410  والنَصيحة والتذكري بالعواقب  َوامل َو 

َسنَةِ  125/16 9411   اجلميلة املرغوب فيها احل َ

م  125/16 9412  وناقُِشُهم َوَجادِهل ُ

َسنُ  125/16 9413 ناً  َأح  ثَر ُحس  َل وَأك   َأمج 

 تاه وابتعد وَل هيتد إليه َضلَّ  125/16 9414

تَِدينَ  125/16 9415  باملُستجيبني للِهداية بِامل ُه 

 املُعاَقبَة: اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء َعاَقب تُم   126/16 9416

ُتم   126/16 9417 َزعوا َصَِب  ُتم  وََل  َِّت  لَّد   َِّتَ

َزن   َوالَ  127/16 9418 موماً وال َمغ موماً و حَت   ال َتُكن  َمه 

ُركَ  نال َتكُ و ال َتُك ف َضي ٍق  و 127/16 9419 ٍن َيِضيُق هِباِم َصد   ِف أََلٍ وُحز 

ُكُرونَ  127/16 9420  ُيدعون وَيتالون ف تدبري الِّش  َيم 

ا أنفسهم بوقاية اتََّقوا   128/16 9421  َْحَو 

ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  حمُّ ِسنُونَ  128/16 9422 ِل احَلَسِن َعىل َوج   آتوَن باِلِفع 
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 7إلى آية  1  يةآمن  اإلسراءسورة ( 282صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وتقديس، أو تعّجب، وال تقال إالّ لل تعاىلكلمة تنزيه  ُسب َحانَ  1/17 9423

ى  1/17 9424 َ  سار ليال َأرس 

 َعب َدُه: العابد املطيع له سبحانه واملراد حممد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  بَِعب ِدِه  1/17 9425

ِجِد احَلرام  1/17 9426 بَةِ  امل َس  ُل  ف مكة بِناٌء َُييُط بِالَكع  حاُل ، وهو أوَّ ِجٍد ُتَشدُّ إلي ِه الرِّ  َمس 

ِجُد األق ىَص  1/17 9427 ِدِس  املَس  َوةِ بفلسطني  َبي ُت املَق  ع  لِمنَي ف َمبدأ الدَّ  وكاَن قِب لَة املُس 

لَهُ  1/17 9428 نَا َحو  لَُه الِبكةَ  باَرك  َ والنَّامءَ و َجَعل نَا َحو   اخَلري 

 بالعني لنجعله يرى  لِنُِرَيهُ  1/17 9429

نا وَعالماتِنا  آَياتِنَا  1/17 9430  ُمع ِجزاتِنا وَدالئِلِنا وِعَِبِ

طَي نا  َوآَتي نَا  2/17 9431  َوَأع 

 ُموَسى: َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 2/17 9432

َراة  ال كِتَاَب  2/17 9433  التَّو 

َدر ِهدايةٍ  ُهًدى  2/17 9434  َمص 

ائِيَل  2/17 9435 َ ائيَل  لِّبَنِي إرِس   بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد الل َيعُقوبالنبي  هووَمن  َين تَِسبُوَن إىل إرِس 

 ِّتعلوا َتتَِّخُذوا   2/17 9436

ي ِمن ُدويِن  2/17 9437  َغري 

ُضوَن ُأُموَرُكم  إِلَي هِ حافِظًا وُمَهي منًا  َوكِياًل  2/17 9438  ُتَفوِّ

ةَ  3/17 9439 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

ل نَا 3/17 9440 َكب نا  َمن  َْحَ  َمن  أر 

ِة لل  َعب داً  3/17 9441    طائعاً ُمِقَرًا بالُعبوديَّ

ِر  َشُكوراً  3/17 9442 َمِة والثَّناِء َعىل املُن ِعِم هِباَكثرِي ذِك   النِّع 

نا َوَقَضي نَا  4/17 9443 نا وأعَلم  َحي نَا أخَِب   َوَأو 

ِسُدنَّ ف األرض 4/17 9444 طِراِب   لَتُف  ِدُثنَّ فيها اخَلَلَل واالض  َعُلنَّها فاسدة ولَتُح   لتَج 

ُلنَّ  4/17 9445 نَّ  َولَتَع   ولتَط َغنَيَّ وتتَجِبَّ

َق وَحَصَل  َجاء 5/17 9446 قَّ  حَتَ

ُد  5/17 9447  ميعاد  َوع 

َسل نَا وَسلَّط نا َبَعث نَا  5/17 9448  أر 

يِل َباسٍ  5/17 9449 ةٍ َذِوي  ُأو   َشَجاَعٍة َوُقوَّ

يار 5/17 9450  الّدوِر واملَناِزلِ  وسطمشوا وترددوا و طاُفوا َفَجاُسوا  ِخالََل الدِّ

ُعوالً  5/17 9451 ف   نافذاً  مَّ

َنا الَكّرة 6/17 9452 نا الَغَلبةَ  َرَدد   أَعد 

َناُكم 6/17 9453 َدد  دناكم َوَأم   وَزوَّ

ثََر  6/17 9454 َيد َنِفرياً َأك   النَِّفري: أن صاُر الرجل وَعشريُتهو  أن صارا أز 

 ليَجَعلوا آثاَر املَساءةِ باديًة عىل وجوِهكم ولِيُِذلُّوا، َوهُيِينُوا  لِيَُسوُءوا ُوُجوَهُكم   7/17 9455

ِجَد  7/17 9456 ِجُد األق ىَص: َبي ُت املَق ِدسِ املراد  امل َس   املَس 

وا   7/17 9457 ُ روا َولِيُتَِبِّ بوا  َولِيَُدمِّ  وُُيَرِّ

ا 7/17 9458 ِدهيِم  وما استولوا عليه  ما َعَلو  َت َأي   َما َوَقَع حَت 
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 17إلى آية  8  يةآمن  اإلسراءسورة ( 283صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َْحَُكم   8/17 9459  وُينَّجيُكمَُيِسُن إليُكم  َير 

تُم  ُعدتُّم   8/17 9460  َرَجع 

 اَل ُخُروَج ِمن ُه َأَبًدا حَم بَساً وِسجناً  َحِصرياً  8/17 9461

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هِي ِدي 9/17 9462  ُير 

َومُ  9/17 9463  وأصوب  أعدل وأضبط َأق 

ِمننيَ  9/17 9464 ُ املُؤ   َيِعُدُهم  بِثَواِب اللِ  َوُيبَِّشِّ

راً  9/17 9465  َثواباً لِل َعَمِل وِعَوضاً َعن هُ  َأج 

ِمنُونَ  10/17 9466 قون الَ ُيؤ   ال ُيذِعنون وال يصدِّ

ِت  بِاآلِخَرةِ  10/17 9467 َد املَو   َبع 
   بدار احَلياةِ

َنا  10/17 9468 تَد  نا وهيّأنا  َأع  َدد   أع 

عُ  11/17 9469  وَيسأل   َوَيد 

9470 11/17  ِّ  بِاألذى والُسوء والفساد بِالِّشَّ

9471 11/17  ِ ري  ٌع َوَصالٌح  بِاخل َ : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

ع  َعُجوالً  11/17 9472  شديد الَعَجلِة والترسُّ

9473 12/17  ِ    عالمتني  ومعجزتني  ودليلني  وعِبتني   آَيتنَي 

َنا  12/17 9474  َفأَزل نا وأب طَل نا  َفَمَحو 

ةً  12/17 9475   َبيِّنًَة واِضَحًة أو مضيئة ُمب َِصَ

 لِتَط ُلبُوا وتلتَِمسوا لِتَب تَُغوا   12/17 9476

بُِّكم   12/17 9477 الً من رَّ  ما يصلح معايشكم َفض 

ل نَاهُ  12/17 9478 نَاهُ  َفصَّ ح   َبيَّنَاُه وَوضَّ

نَاهُ  13/17 9479    َجَعلناه ُمالزماً  َأل َزم 

َر عليحظه  أو َعَمَله َطائَِرهُ  13/17 9480 ، وما ُقدِّ  هِمن َخرٍي أو رَشٍّ

   َرَقبَتِهِ  ُعنُِقهِ  13/17 9481

ِرُج  13/17 9482  َوُنظ ِهرُ  َوُنخ 

تُوحاً  جَيِده َيل َقاُه َمنُشوراً  13/17 9483  َمب ُسوطاً َمف 

 َصِحيَفة أعاملك  َكتَاَبَك  14/17 9484

 حماسبًا أو كافيًا وكفيال  َحِسيباً  14/17 9485

تََدى 15/17 9486  قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اه 

 تاه وابتعد وَل هيتد إليه َضلَّ  15/17 9487

رًا، والوزر هو االثم الذي يستحق العقاب َوال َتِزرُ  15/17 9488  وال حَت مل ِوز 

فِيَها 16/17 9489 َ ُفني: املنَّعمني  ُمرت  َ  املُرت 

يان واخُلروٌج عن حدود الِّشع َفَفَسُقوا   16/17 9490  الُفُسوق: الِعص 

 ثبََت َوَوَجَب  َفَحقَّ  16/17 9491

َناَها  16/17 9492 ر  ناُها ومن فيها  َفَدمَّ َلك   َفأه 

 القرن: أهل الزمان الواحد ال ُقُرونِ  17/17 9493

 بلغ منتهى الكفاية، وبلغ املراد ف األمر  َوَكَفى  17/17 9494
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 27إلى آية  18  يةآمن  اإلسراءسورة ( 284صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  َيرَغُب أو  َيشاءُ  ُيِريُد  18/17 9495

 الدنيا  ال َعاِجَلةَ  18/17 9496

ل نَا  18/17 9497 نا َعجَّ م   َقدَّ

الَها 18/17 9498 َها َيص  ُخُلَها، َوُيَقاِِس َحرَّ ُق فِيها و  َيد   ََي رَتِ

ُموًما 18/17 9499 َتَكَب  َمذ   ُمالماً َعىل ما ار 

ُحوًرا 18/17 9500  َمطروًدا ُمب َعًدا  َمد 

 جد واجتهد وثابر ف عمله  َوَسَعى  19/17 9501

ُكوراً  19/17 9502 ش  يُُهم مَّ  ُمثاباً صاِحبُُه َعَلي هِ َعَمُلُهم  َسع 

نَُح  نُِّمدُّ  20/17 9503  َنِزيُد ِمَن الَعطَاءِ و َنم 

 إحسان  َعطَاء  20/17 9504

 ُمنوًعا  حَم ظُوراً  20/17 9505

ل انظُر   21/17 9506  فّكر  وتأمَّ

ل نَا 21/17 9507  َميَّزنا َفضَّ

 َمناِزَل  َدَرَجاٍت  21/17 9508

َعلالَّ  22/17 9509  الَّ ُتَصريِّ  َِّت 

ُعَد  22/17 9510  َتِصريو فتبَقى َفتَق 

َ َمن ُصوٍر، َواَل ُمَعاٍن  َمَّ ُذوالً  22/17 9511  َغري 

جب  أَمر َوَقَض  23/17 9512  َوَأل َزَم وَأو 

َساناً  23/17 9513 ِن إِح  َدي 
 بّرمها واحرتامهام والتذلل واللني معهام َوبِال َوالِ

 َيِصَلنَّ  َيب ُلَغنَّ  23/17 9514

ي ُخوخة  ال كَِِبَ  23/17 9515  الشَّ

مٍ  ُأفٍّ  23/17 9516 ٍر َوَتَِبُّ    َكلَِمُة َتَضجُّ

ا  23/17 9517 مُهَ ُجرمها  َوالَ َتن َهر   وال َتز 

 َطيّباً  قوالً كرياًم  23/17 9518

ِفض  هلام جناح الذل  24/17 9519 ،  واخ   وألِن  جانِبَك َتذلَّل  هلام، وتواَضع 

َةِ  24/17 9520 ْح  ةِ  الرَّ  الَعط ِف واملََودَّ

َْح ُهاَم  24/17 9521 ِهام وأن ِعم عليِهام ار   َنجِّ

آين وأصلحاين ونّمياين َربَّيَايِن  24/17 9522  َنشَّ

َلمُ  25/17 9523 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

 ضامئركم ُنُفوِسُكم   25/17 9524

نيَ  25/17 9525 م  وأخالُقُهم   َصاحِلِ نَي: الَِّذيَن َحُسنَت  أعامهُلُ
احِلِ  الصَّ

ابنِيَ  25/17 9526 ألَوَّ
ٍت  كثريي الرجوع إىل الل لِ  ِف ُكلِّ َوق 

كنِيَ  26/17 9527 رُ  َوامل ِس   الَفقري الِذي أَذلَُّه الَفق 

بيلِ َواب َن  26/17 9528 فيِه لِيَِصَل إىَل َمق َصِدهِ  السَّ  املُسافُِر الَِّذي ال ماَل لَُه َيك 

ر   26/17 9529 اٍف  َوالَ ُتبَذِّ   َوالَ ُتن ِفق  بِإرس 

يَاطنِيِ  27/17 9530 َواَن الشَّ  أشباه الشياطني ف الِّش والفساد واملعصية إِخ 
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 38إلى آية  28  يةآمن  اإلسراءسورة ( 285صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِرَضنَّ  28/17 9531  بتعاد والتنحياإلعراض : اال ُتع 

   َطَلَب والتاِمس اب تَِغاءَ  28/17 9532

َةٍ  28/17 9533 سانٍ  َرْح  ِق وإح   ِرز 

ُجوَها 28/17 9534 ِ وان تِظاُرهُ  َتر  ُع اخَلري  جاُء: َتَوقُّ  الرَّ

ي ُسوراً  28/17 9535 الً لَيِّناً  مَّ  َسه 

ُلولَةً  29/17 9536 ل  َمغ   مقيَّدة، وذلك كناية عن البُخ 

 رقبتك  ُعنُِقَك  29/17 9537

 ال َتبُسط  يَدك بالَعطاِء واإلنفاِق ، فتُنِفَق َفوَق طاقتِكاملراد  َوالَ َتب ُسط َها  29/17 9538

وَنَك َيُلوُمَك  َمُلوماً  29/17 9539   النَّاُس، َوَيُذمُّ

 عن النََّفقةِ عاجزا  َفارَغ اليَِد ُمنَقطًِعا حمَّ ُسوراً  29/17 9540

عُ  َيب ُسطُ  30/17 9541  ُيَوسِّ

َق  30/17 9542 ز  ضِ  الرِّ م  ِمن األر  ِرُجُه هَلُ ِه، أو  ُُي 
 ما ُيع طيِه اللُ لِِعبادِ

ِدرُ  30/17 9543  ُيَضيُِّق  َوَيق 

 بَِخل قهِ  بِِعبَادِهِ  30/17 9544

يََة  31/17 9545 فاً أو  ََمَاَفةَ         َخش   من  َخو 

الٍق  31/17 9546 دٍ عن املالِ  إِم   َفقٍر، وَِّترُّ

ن بوإثاًم وَخطيئًة  ِخط ئًا  31/17 9547 َد من الذَّ  ما ُتُعمِّ

َرُبوا  و 32/17 9548 خلوا  و  ابتَِعدوا وال َتدُنوا  ال َتق   ال َتد 

َنى 32/17 9549 ُة اجِلن ِسيَُّة ِ  الزِّ ِعيٍّ  عقد بدوناملُعارَشَ  رَش 

  فِعلًة ُمتناِهيًة ف الُقبِح  َفاِحَشةً  32/17 9550

 أو َوسيَلةً  وبِئَس طريًقا َوَساء َسبِيالً  32/17 9551

ِر الذي  بِاحَلقِّ  33/17 9552 ُع كالِقصاصِ بِالُعذ   ُيبيُحه الِّشَّ 

َولِيِّهِ  33/17 9553
 له حق املطالبة بدمهوَمن َيّل أمَره ِمن  َوَرَثتِه  لِ

ةً  ُسل طَاناً  33/17 9554  َتَسلُّطًا عىل القاتِل، أو ُحجَّ

ف   33/17 9555 ِ تِداَل  َفالَ ُيرس  ِرط  وال جُياِوز االع   َفال ُيف 

ًدا َمن ُصوراً  33/17 9556  معاًنا ُمَؤيَّ

 َمن َفَقد َأباه قبل سّن البلوغ ال يَتِيمِ  34/17 9557

َسنُ  34/17 9558 ناً  َأح  ثَر ُحس  َل وَأك   َأمج 

هُ  34/17 9559 ُدهُ  َيب ُلَغ َأُشدَّ تِِه وُرش  تِحكاُم ُقوَّ َر الذي فيِه اس   َيِصَل الُعم 

ُفوا  بالعهد 34/17 9560  أّدوا التزاماته وافية كاملة  َوَأو 

تَِقيمِ  35/17 9561 طَاِس امل ُس  ِويِّ  بِال ِقس   املِيزاِن الَعدِل السَّ

َسُن َتأ ِويالً  35/17 9562  أمجل عاقبًة وأْحد مآالً  َوَأح 

 ال َتتَتَبَّع  َوالَ َتق ُف  36/17 9563

 والَقل َب  َوال ُفَؤادَ  36/17 9564

ُؤوالً  36/17 9565  حُماَسباً صاِحبُُه َعن هُ  َمس 

ا َمَرًحا 37/17 9566  َُمتااًل ُمستَكِِبً

ِرَق  37/17 9567  لن َتن قَب َولَن َتث ُقَب  لَن َُت 

 لَن َتِصَل   لَن َتب ُلغَ  37/17 9568

يِّئ ُما سبق ذكره من القول أو العمل َسيٍّئُهُ  38/17 9569  السَّ

ُروهاً  38/17 9570 بًَحا  َمك  تَق   ُمس 
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 49إلى آية  39  يةآمن  اإلسراءسورة ( 286صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َحى  39/17 9571  الوحي أو بِطَريَقٍة خاّصة كاإلهلام أو اإللقاء ف القلب  قبلَّغ  عن طري َأو 

َمةِ  39/17 9572 ك  َن  احل ِ ِل والِفع لِ ُحس  واَب ف الَقو  ِف والصَّ  التَََّصُّ

 ُترَمى و َفتُق َذف َفتُل َقى  39/17 9573

ُب هِبَا ِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمَ  39/17 9574   النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

مٍ  َمُلوماً  39/17 9575 ُسَك ،  حَملَّ لَو  وَنَك  َيُلوُمَك النَّاُس َوَنف   َوَيُذمُّ

ُحوراً  39/17 9576 د   َمط رودًا ُمب َعداً  مَّ

َفاُكم   40/17 9577 كم وأَفآثركم  َأَفأَص  تَصَّ  َأخ 

الد بِال بَننِيَ  40/17 9578  الذكور  األب ناء أي  األو 

َذ  40/17 9579 َ  وجعل َواُتَّ

الً َعظِيامً  40/17 9580  َكالماً بالغ القبح والبشاعة، ال يليق بالل سبحانه وتعاىل َقو 

نَا 41/17 9581 ف  نَا وكررنا َبيَّنّا َِصَّ ح   َوَوضَّ

ُروا   41/17 9582 كَّ  ويتََدبَّروا ا َيتَِّعظو لِيَذَّ

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  َيِزيُدُهم   41/17 9583 ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ    ِزياَدُة الَّشَّ 

ًدا وإعراضاً عن  ُنُفوراً  41/17 9584  احلقِّ ُبع 

ا   42/17 9585 تََغو  َذوا واجتهدوا ف الوصولأو  لَطََلبُوا الَّب   الُتَّ

شِ  42/17 9586  َوُهَو اللُ َتَعاىَل  صاحب العرش ذِي ال َعر 

 طريقاً  َسبِيالً  42/17 9587

بيِح للِ َتعاىل ُسب َحاَنهُ  43/17 9588    ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

َس وتعالَت  َعظََمتُهُ  َوَتَعاىَل  43/17 9589 َه وتَقدَّ  وَتنَزَّ

َعة وتنزهياً  ُعُلّواً  43/17 9590  ِرف 

   ُتَسبُِّح لل: تقّدسه وتنّزهه عام ال يليق به إعظاماً وإجالالً  ُتَسبُِّح لَهُ  44/17 9591

ُهُه وَُي َضُع وُيطيُع  ُيَسبُِّح بحمده 44/17 9592 ِد للُِِينَزِّ ُروًنا بِالثَّنَاِء َواحَلم   َتن ِزهًيا َمق 

َقُهوَن  44/17 9593 َهُمونَ  اَل َتف   ال َتف 

ته الُقرآن َقَرأ َت  45/17 9594  َتَلو 

اً  ِحَجاباً  45/17 9595    حاِجزًا أو  ِسرت 

تُوراً  45/17 9596 س   خافياً ال ُيرى مَّ

 واملراد انغالق الُقلوب، وَعَدم إِدراكها،  أغطية َأكِنَّةً  46/17 9597

راً  46/17 9598 ع، واملُراُد عدم االنصياع  وثَِقالً   َصَماًم  َوق  م   ِف السَّ

َت َربَّك 46/17 9599  استحرضت عظمته مع التََّدبُّر، ونطقت به  َذَكر 

َباِرِهم   46/17 9600 ا َعىَل َأد     واّنزموا نكُصوا وَرَجُعوا  َولَّو 

 عن احلقِّ ين تَباُعدم َنافِِريَن  ُنُفوراً  46/17 9601

َوى 47/17 9602 ُثوَن ُيَسارُّ َبعُضهم َبعًضا   َنج   ُمتناُجوَن، َوَيتََحدَّ

تَدوَن وتطيعونَ  َتتَّبُِعونَ  47/17 9603  َتق 

ُحوراً  47/17 9604 س  حر أو ساحرا  مَّ  مغلوبا عىل عقله بالسِّ

ثَاَل  48/17 9605 َم   ُتقاُل لِتَشبيِه حاٍل بِنظريَتا  اتِعباري وه األشباَه، األ 

 تاهوا وَل هيتدوا  َفَضلُّوا   48/17 9606

َزاًء ُمَفتَّتَةً وحطاماً وُتراًبا  َوُرَفاتاً  49/17 9607  َأج 
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 58إلى آية  50  يةآمن  اإلسراءسورة ( 287صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املراد ف الشدة والقوة   ِحَجاَرًة َأو  َحِديداً  50/17 9608

ُِبُ  51/17 9609  َيع ظُم َيك 

 يرجعنا ُيِعيُدَنا  51/17 9610

 َخَلَقُكم   َفطََرُكم   51/17 9611

ِزئنِيَ  َفَسيُن ِغُضونَ  51/17 9612 تَه  ُكوَن ُمس   َُيَرِّ

ُعوُكم   52/17 9613   ُيناديُكم  وَيطُلبُُكم   َيد 

ِدهِ  52/17 9614 تَِجيبُوَن بَِحم   َتن قادوَن ان قياَد احلاِمديَن لَهُ  َفتَس 

تَِقُدونَ  َوَتظُنُّونَ  52/17 9615  َوَتع 

تُم   لَّبِث تُم   52/17 9616  أَقم 

َسنُ  53/17 9617 ناً  َأح  ثَر ُحس  َل وَأك   َأمج 

 ُيفِسُد وهُييُِّج  َينَزغُ  53/17 9618

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدّواً  53/17 9619    الَعُدوُّ

بِيناً  53/17 9620  واِضحاً  مُّ

َلمُ  54/17 9621 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

   ُيِرد   َيَشأ   54/17 9622

َْح ُكم   54/17 9623  وُينَّجيُكمَُيِسن إليُكم  َير 

ب ُكم   54/17 9624 ل بكم ُيَعذِّ  ُيعاَقبكم وُينَكِّ

َسل نَاكَ  54/17 9625 م   َأر  ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها هَلُ
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ ل ناَك الرِّ  َبَعث ناَك، أو  َْحَّ

 تدبر أمرهم وِّتازهيم عىل أفعاهلم  َوكِيالً  54/17 9626

ل نَا 55/17 9627  َميَّزنا َفضَّ

طَي نا  َوآَتي نَا  55/17 9628  َوَأع 

المُ  َزُبوراً  55/17 9629 بوُر: كِتاُب الل املنّزل عىل داود َعَلي ِه السَّ  الزَّ

ُعوا  56/17 9630 تَغيثوا  اد  تَعينوا واس   اس 

تُم  56/17 9631  اّدَعي تُم اّدعاًء باطالً ال يستند إىل دليل َزَعم 

لُِكونَ  َفالَ  56/17 9632 تَطيعون َيم   ال َيس 

َف  56/17 9633   إزالة  َكش 

9634 56/17  ِّ ُة ف البََدنِ  الرضُّ ُر أو  الِشدَّ  سوُء احلاِل أو الَفق 

ِويالً  56/17 9635  وال نقَله إىل غريكم ُمّن َل يعبُدهم  َوالَ حَت 

ُعونَ  57/17 9636 بُدونَ  َيد     َيع 

 َيط ُلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيب تَُغونَ  57/17 9637

احلةِ  ال َوِسيَلةَ  57/17 9638    املَنِزلَة والُقربَة باألعامِل الصَّ

ُجونَ  57/17 9639 ِ وان تِظاُرهُ  َوَير  ُع اخَلري  جاُء: َتَوقُّ  الرَّ

تَهُ  57/17 9640 َ ساَنُه وِرعاَيتَهُ  َرْح  َوُه َوَِّتاُوَزُه وإح    َعف 

روٍه  َوَُيَاُفونَ  57/17 9641 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

ًفا َيتَّقيِه املُؤِمنون  حَم ُذوراً  57/17 9642  َُمَوِّ

لُِكوَها 58/17 9643  معاقبوها باهلالك  ُمه 

   اللوح املحفوظ ال كِتَاِب  58/17 9644

طُوراً  58/17 9645  َمكتوًبا حَمفوًظا  َمس 
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 66إلى آية  59  يةآمن  اإلسراءسورة ( 288صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َحَجبَنا وَحاَل دوَننا  َمنََعنَا  59/17 9646

ِسَل  59/17 9647  نب َعَث  نُّر 

ُل والِعَِبُ  بِاآلَياِت  59/17 9648
الئِ  والَعالماُت املُع ِجزاُت والدَّ

لُونَ  59/17 9649 ابَِقةُ  األَوَّ  األَُمُم السَّ

المُ  النَّاَقةَ  59/17 9650  األُنثى من اإلبل، واملراد هبا ناقة صالح َعَلي ِه السَّ

ِويفاً  59/17 9651 ِع  َُت  ِس لِتََوقُّ ُف هو ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف  ف، واخَلو  روٍه بثُّ اخَلو   َمك 

رةً  َأَحاَط بالناس  60/17 9652  أحاط هبم ِعلاًم وُقد 

ؤَيا 60/17 9653  ما ُيَرى بِاملَنامِ  الرُّ

نَاكَ  60/17 9654  جعلناك ترى ف املنام َأَري 

تِبَار واب تاِلء فِت نَةً  60/17 9655  اخ 

َجَرَة امللعونة  60/17 9656 قُّوم امللعونة  َوالشَّ  شجرة الزَّ

يَاناً  60/17 9657 اُوًزا للَحدِّ متادًيا وَغيًّا، و ُطغ   َِّتَ

ُجُدوا   61/17 9658 ضِ  اس   َضُعوا ِجباَهُكم  َعىل األر 

ِ ِمثاٍل   َخَلق َت  61/17 9659 َت ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد   أو 

تَلُِط بِاملاءِ  طِيناً  61/17 9660 اُب املُخ   الطِّنُي: الرتُّ

تََك  62/17 9661 ين َأَرَأي  ِِب   َأخ 

َت  62/17 9662 م  ل َت  َكرَّ  َفضَّ

َتنِ  62/17 9663 ر   التأخري : اإلمهال  َأخَّ

تَنَِكنَّ  62/17 9664    أَلستَولنَِيَّ عليهم باإلغواِء، وأَلستأِصَلنَّهم ألَح 

َهب   63/17 9665 ضِ  اذ   رِس  وام 

 أطاَعَك  َتبَِعَك  63/17 9666

 عقابكم  َجَزآُؤُكم   63/17 9667

ُفوراً  63/17 9668 و  ا وافيًا مَّ اًم، أو تامًّ  غري منقوصٍ  متمَّ

ِزز   64/17 9669 تَف   أزِعج  واستَِخفَّ و َواس 

تَطَع َت  64/17 9670 ن َت وَقِدرَت  اس   مَتَكَّ

تَِك  64/17 9671 َوَستُهُ  بَِصو  ي طان: َوس  ُت الشَّ   َصو 

ب  عليهم  64/17 9672
لِ َت عليه  َوَأج  َع  عليهم ما َقَدر    امج 

 راكبي خيلك من أعوانك  بَِخي لَِك  64/17 9673

ُجلِِهم َوَرِجلَِك  64/17 9674 شوَن عىل أر   غري الراكب، أي  الذين َيم 

ُهم   64/17 9675 ك  َمَعُهم    َوَشاِرك  رَتِ  اش 

ُهم   64/17 9676  وَمنّيهم َوِعد 

 خداعاً  ُغُروراً  64/17 9677

ر والَغَلبَة ُسل طَانٌ  65/17 9678 ل طَان: الَقه   السُّ

 حافِظًا وُمَهي منًا  َوكِيالً  65/17 9679

ِجي  66/17 9680 ُ وجُيري   ُيز    َيسوُق وُيَسريِّ

 السفن  ال ُفل َك  66/17 9681

 لِتَط ُلبُوا وتلتَِمسوا لِتَب تَُغوا   66/17 9682

لِهِ  66/17 9683 ساُنهُ  َفض  ُل اللِ: إح   َفض 
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 75إلى آية  67  يةآمن  اإلسراءسورة ( 289صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُكمُ  67/17 9684    أَصاَبكم َمسَّ

9685 67/17  ُّ ُة ف البََدنِ  ال رضُّ ُر أو  الِشدَّ  سوُء احلاِل أو الَفق 

 عقولكمَغاَب عن  َضلَّ  67/17 9686

ُعونَ  67/17 9687  تعبدون من اآلهلة أو َتسألوَن النّجاة َتد 

اُكم   67/17 9688  أنقذكم َنجَّ

تُم   67/17 9689 َرض   بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأع 

 أَفأحسستُم باألمان واالطمئنان َأَفأَِمنتُم   68/17 9690

 األرض بزلزال أو نحوه جيعله يغور بكم ف باطن  َُي ِسَف  68/17 9691

باءِ  َحاِصباً  68/17 9692 غارُ  ِحجارًة، أو رًَيا عاِصًفا َترمي باحَلص   وهي احَلىَص الصِّ

 ال تلقوا أو تعلموا  الَ َِّتُِدوا   68/17 9693

 حافِظًا وُمَهي منًا  َوكِيالً  68/17 9694

 يرجعكم ُيِعيَدُكم   69/17 9695

ةً  َتاَرةً  69/17 9696  َمرَّ

طُِّمه َقاِصفا  69/17 9697  رًَيا َشديدًة، َتكرِسُ ُكلَّ ََشٍء، وحُتَ

ِرَقُكم  69/17 9698 ككم  َغَرًقا  َفيُغ 
لِ  َفيُه 

   تابًعا َتبِيعاً  69/17 9699

نَا 70/17 9700 م  نا  َكرَّ ف   رَشَّ

ل نَاُهم   70/17 9701 َكب ناُهم   َوَْحَ  وأر 

نَاُهم 70/17 9702 لِ  َوَرَزق  ِ والَفض  طَي ناُهم  ِمن اخَلري   َوأع 

ِب احَلاللِ  الطَّيِّبَاِت  70/17 9703 ُق النَّاتُِج َعن الَكس  ز  ُس أو  الرِّ ُه النَّف  تَلِذُّ    َما َتس 

ل نَاُهم   70/17 9704  وَميَّزناُهم  َوَفضَّ

ُعو 71/17 9705  ُننادي  َند 

ُّون به من َنبِيٍّ أو كِتاٍب  بِإَِماِمِهم   71/17 9706  بمن كانوا َيأ مَت

 َصحيفَة أعامله  كِتَاَبهُ  71/17 9707

 واملراد أّنم ُيثابون حتى عىل أصغر وأقل األعامل احلسنةَخي طًا رقيًقا ف شقِّ نواة التمر  َفتِيالً  71/17 9708

َمى 72/17 9709  فاقد البَصريةفاقد البَص، واملراد هنا:  َأع 

   أكثر تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلق َوَأَضلُّ  72/17 9710

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيالً  72/17 9711

َشكوا َكاُدوا   73/17 9712   قاَربوا وأو 

تِنُوَنَك  73/17 9713 ُفونك وَيُصّدونك لَيَف   ليََص 

يَ  73/17 9714 رَتِ رِتاُء  لِتف  تاِلُقُه واإلت يان بِِه َكِذباً اف  ِء: اخ   الَّشَّ 

ُذوَك َخلِيالً  73/17 9715 َ بّاً  جلعلوك الَُّتَّ    صديقاً َملصاً حُمِ

نَّاكَ  َثبَّت نَاكَ  74/17 9716  َمكَّ

َكنُ  74/17 9717 ، وتسكنُ  َتر   تطمئنُّ

نَاكَ  75/17 9718 ََذق  ب ناكَ  ألَّ  لََعذَّ

يَا   احَلياةِ ِضع ف  75/17 9719 ن   َعَذاًبا ُمَضاَعًفا ِف الدُّ

 َعَذاًبا ُمَضاَعًفا ِف اآلِخَرةِ.  َوِضع َف املاَمِت  75/17 9720

 ُمعيناً  َنِصرياً  75/17 9721
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 86إلى آية  76  يةآمن  اإلسراءسورة ( 290صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َشكوا َكاُدوا   76/17 9722    قاَربوا وأو 

وَنَك  76/17 9723 تَِفزُّ ضِ  لَيَس  َر  ِزعونك ِمَن األ  ونك وُيف  تَِخفُّ    ََيِملوَنك عىل أن َُتُرَج  و لِيَس 

ِرجوكَ  76/17 9724  لِيُب ِعدوكَ  لِيُخ 

بَثُونَ  76/17 9725   ال ُيِقيمون  الَّ َيل 

 َخل َفَك أو َبع َدكَ  ِخالَفَك  76/17 9726

َسل نا 77/17 9727 َسَلُهم   ُسنََّة َمن  َقد  أر   َطريَقُة اللِ فيَمن  أر 

 وال تلقى أو تعلم  َوالَ َِّتِدُ  77/17 9728

ِويالً  77/17 9729 فاً َوَتب ديالً  حَت   َِص 

ِس ِعن َد َمي ُلها عن كبد السامء  لُِدلُوِك الشمس 78/17 9730 م  ِت َزَواِل الشَّ  الظَِّهرَيةِ ِمن  َوق 

 ُظل َمته َغَسِق الليل 78/17 9731

 صالة الفجر  ُقرآن الفجر 78/17 9732

ُهوداً  78/17 9733 كُة الليِّل وَمالئكُة النّهارِ  َمش 
ُه َمالئِ رُضُ  حَت 

د   79/17 9734 تيقظ  من النوم لصالة نافلة الليل َفتََهجَّ  فاس 

 القدر ورفع الدرجاتزيادة ف علو  َنافَِلةً  79/17 9735

ِت  َيب َعثََك  79/17 9736 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

َفاَعِة الُعظ مَ واملراد هنا  َيمدك فيه األولون واآلخرون  منزلة َمَقاماً حمَّ ُموداً  79/17 9737  ىَمَقاَم الشَّ

ٍق  80/17 9738 َخَل ِصد   إدخاالً مرضيّاً فيام هو خري  ُمد 

ٍق  80/17 9739  إخراجاً مرضيّاً ُما هو رش  َُمَرَج ِصد 

 ِمن  ِعن ِدكَ  ِمن لَُّدنَك  80/17 9740

   قهرا وِعّزا وحجة ثابتة ُسل طَاناً  80/17 9741

 ُمعيناً  نَِّصرياً  80/17 9742

قُّ  81/17 9743 َق وَحَصَل  َجاء احل َ قَّ المُ باحلق واملُراُد  حَتَ  اإلس 

كُ : ال بَاطُِل واضمحل و زال وانقض َوَزَهَق الباطُِل  81/17 9744  الِّشِّ 

 أكيد الزوال والبُط الن، وهي مبالغة من زاِهٍق  َزُهوقاً  81/17 9745

ِة أو  الّداءِ  ِشَفاء 82/17 9746    إب راٌء ِمَن املََرِض أو  الِعلَّ

َةٌ  82/17 9747 ساٌن وِهداَيةٌ  َوَرْح   وإح 

 ضياعاً وهالكاً  َخَساراً  82/17 9748

نَا  83/17 9749 نا وهيّأنا أسباَب حَتسنِي احلاِل وطيِب الَعي شِ  َأن َعم   يرّس 

َرَض  83/17 9750    بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأع 

اً وتباَعد  بَِجانِبِهِ  َوَنأَى 83/17 9751  تنحى عنه بجنبه واملراد: ابتَعَد َتَكِبُّ

9752 83/17  ُّ ُه الِّشَّ  األَذى والُسوُء والَفسادُ  أصاَبهُ  َمسَّ

ِة اللِ َيُؤوساً  83/17 9753 َ  ، واليأس: انقطاع األملَقنُوًطا ِمن  َرْح 

 َسِجيَّتهو ناِحيَتِه وطريَقتِه َشاكَِلتِهِ  84/17 9754

َدى  84/17 9755   أكثر اهتداء، أي أكثر استجابة للهداية َأه 

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيالً  84/17 9756

وِح  85/17 9757  ما به حياة األجسام الرُّ

ِر َريبِّ  85/17 9758 ِمِه وقضائِهِ  ِمن  َأم   من األمور التي استأثر الل بعلمها، أو من ُحك 

َهبَنَّ بالذي أوحينا   86/17 9759 ُحَونَّه من صدرك  لنَذ   لنُِزيَلنَُّه وَنم 

 حافِظًا وُمَهي منًا  َوكِيالً  86/17 9760
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 96إلى آية  87  يةآمن  اإلسراءسورة ( 291صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َةً  87/17 9761 ساناً وِهداَيةً  َرْح   إح 

َلهُ  87/17 9762 ُل اللِ:  َفض  ساُنهُ َفض   إح 

نُّ  88/17 9763 ِ ن ُس َواجل  ِ تََمَعِت اإل   انضم بعضهم إىل بعض ليتعاونوا ف حماولة اإلتيان بمثل هذا القرآن اج 

   جَيِيُؤوا  َيأ ُتوا   88/17 9764

 املِث ُل: املُشابِهُ  بِِمث لِ  88/17 9765

 َنِصريًا وُمِعيناً  َظِهرياً  88/17 9766

نَا 89/17 9767 ف   َبيَّنّا بأساليَب َُم تَلَِفةٍ  َِصَّ

ةٍ  َمثَلٍ  89/17 9768 َ ٍة َوِعِب     قِصَّ

تَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َفأََبى 89/17 9769  فام 

ثََر النَّاسِ  89/17 9770  ُمع ظَمهم َأك 

 ُجُحوًدا وإنكاًرا  ُكُفوراً  89/17 9771

ُجرَ  90/17 9772 ُجر لَنَا  َتف  ه َتف   َين بُوًعا: َتُشقَّ

 َعينًا َتنبُُع منها املاءُ  َينبُوعاً  90/17 9773

 ف اآلخرة: دار النعيم املقيم بعد املوتو أو البستاناحَلديَقُة ف الدنيا:    َجنَّةٌ  91/17 9774

َارَ  91/17 9775 َر األَّن   َتُشّقها لينبعث منها املاء ُتَفجِّ

ا  91/17 9776    َبي نَها  ِخالهَلَ

ِجرياً  91/17 9777  انبعاًثا أو َجرياً غزيراً  َتف 

ِقطَ  92/17 9778  ُتوقَِع وُتن ِزَل  ُتس 

َت  92/17 9779 ُه َكِذٌب أو  باطٌِل  َزَعم  َلُم لََعلَّ الً ُيَشكُّ فيِه، وال ُيع   ُقل َت َقو 

 قِطًَعا كَِسفاً  92/17 9780

 نشاهدهم مقابلة وِعياًنا أي   َقبِيالً  92/17 9781

َكنُ  َبي ٌت  93/17 9782  البَي ُت: املَس 

ُرٍف  93/17 9783  َذَهٍب  ُزخ 

َقى  93/17 9784  تعلو وتصعد  َتر 

َرُؤهُ  93/17 9785  انَت لوهل ُصُحًفا من الل مكتوبةً  كِتَاباً نَّق 

بيِح للِ َتعاىلُسب َحاَن اللِ: ِصيَغُة  ُسب َحاَن َريبِّ  93/17 9786  التَّن زيِه والتَّس 

 إن ساناً  َبَِّشاً  93/17 9787

 َوَما حاَل وَحَجب َوَما َمنَعَ  94/17 9788

َدى 94/17 9789 قَّق َجاءُهُم اهل ُ م   ت وَحَصلَ َت حَتَ  اهِلداَية  هَلُ

َسَل  َأَبَعَث  94/17 9790  َأأر 

ُشونَ  95/17 9791    َيسريونَ  َيم 

 هادئني  ُمط َمئِنِّنيَ  95/17 9792

 بلغ منتهى الكفاية، وبلغ املراد ف األمر  َكَفى 96/17 9793

 عاملًِا ُمطَّلِعاً  َشِهيداً  96/17 9794

 بَِخل ِقه بِِعبَادِهِ  96/17 9795
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 104إلى آية  97  يةآمن  اإلسراءسورة ( 292صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي دِ  97/17 9796  ُير 

تَدِ  97/17 9797  املستجيب للهداية امل ُه 

لِل   97/17 9798  َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين القيم  ُيض 

 فلن تلقى أو تعلم   َفَلن َِّتِدَ  97/17 9799

لِيَاء 97/17 9800  الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب       َأو 

هُ  من دونِهِ  97/17 9801 َ  َغري 

ُهم   97/17 9802 ُِّشُ َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  َوَنح  ل ِحساِب َبع 
َمُعُهم  لِ  َوَنج 

ياً  97/17 9803     َضالنّي  ُعم 

امً  97/17 9804  ال َينطِقونَ        َوُبك 

أ َواُهم   97/17 9805  مستقرهم  أو  منزهلم  ومكاّنم  مَّ

بُها، وصار عليها ِخباٌء ِمن َرمادٍ  َخبَت   97/17 9806  َسَكَن هَلَ

َجةً  َسِعرياً  97/17 9807  ناًرا ُملتَِهبًَة ُمتَأجِّ

 ِعقاهُبُم   َجَزآُؤُهم  98/17 9808

َزاًء ُمَفتَّتَةً حطاماً و َوُرَفاتاً  98/17 9809  أج 

ِت  َخل قاً َجِديداً  98/17 9810 َد املَو  ُث بالبَع ِث َبع 
    اخَلل ُق احلادِ

ا   َأَوََل   99/17 9811 ُث َعنهم َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

َرة  َقادِرٌ  99/17 9812  ذو ُقد 

 وقتاً للموت َأَجالً  99/17 9813

 ال َشكَّ   َري َب ال  99/17 9814

تَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َفأََبى 99/17 9815  فام 

 حُتوُزونَ  مَت لُِكونَ  100/17 9816

ِة َريبِّ  100/17 9817 َ قِِه وسائِر نَِعِمه  َخَزائَِن َرْح   :َمق دوراُت ِرز 

تُم   100/17 9818 َسك  َم  الً  ألَّ تُم أيدَيكم ُبخ   لََقبَض 

يَةَ  100/17 9819 ُف ِمن ُه واتِّقاُء ُوقوِعهِ  َخش  ِر: اخَلو  يَُة ِمن األم     اخِلش 

 بذل املال ونحوه اإِلنَفاِق  100/17 9820

 شديد البخل َقتُوراً  100/17 9821

طَي نا  آَتي نَا  101/17 9822  َأع 

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  101/17 9823

تَِقُد  أَلَُظنَُّك  101/17 9824  أنََّك ألع 

َت  102/17 9825  عرفت وأدركت  َعلِم 

  ُحَجًجا، وَبراِهنَي واِضحًة تقوُد إىل الِعلِم واحَلقِّ  َبَصآئَِر  102/17 9826

ُلوًبا َمث بُوراً  102/17 9827  مَصوفاً عن احلق  َهالًِكا َمغ 

 َفَرِغَب  َفأََرادَ  103/17 9828

ُهم  103/17 9829 تَِفزَّ ِزعهم للخروج  َيس  هم وُيف   يستِخفُّ

َض  104/17 9830 ُكنُوا األَر  ُمروَها اس   أقيُموا هِبَا واع 

ناٍس َُم تَلَِفة لَِفيفاً  104/17 9831  مجيًعا َُمتلطني من أج 
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 4إلى آية  1  يةآمن  الكهفسورة و  111إلى آية  105  يةآمن  اإلسراءسورة ( 293صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

قِّ  105/17 9832 َمُة اللِ َوبِاحل َ  باِم َتق تَضيِه ِحك 

َسل نَاكَ  105/17 9833 ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها  َأر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَت ميُلُه الرِّ ساُل الرَّ  إر 

اً  105/17 9834    َواِعدًا بِثَواِب اللِ  ُمبَِّشِّ

 ومنذرًا، واملُن ِذر هو املُعلم واملُبلغ َوَنِذيراً  105/17 9835

نَاهُ  106/17 9836 نَاُه وَبيَّنَاُه وجعلناه فارقاً بني اهلدى والضالل َفَرق  ل   أنزلناه ُمفّرقا أو َفصَّ

َرَأهُ  106/17 9837  لِتتلوه لِتَق 

ٍث  106/17 9838 ل  َعىَل ُمك   َعىَل ُتَؤَدة ومَتَهُّ

طوا ُأوُتوا   107/17 9839  ُأع 

ياِء أو علوم الدين وذلك حسب السياق ال ِعل مَ  107/17 9840 راُك َحقيَقِة األش   إد 

ونَ  107/17 9841 رُّ
ضاً وَيسُقطوَن برُِسعٍة  َُيِ  َين َزلُوَن أر 

َقانِ  107/17 9842  جمتمع اللَّحيني، ويطلق عىل الوجه، تعبريًا باجلزء عن الكل لِألَذ 

داً  107/17 9843 ِض ُخضوعاً لَِعظََمِة اللِ  ُسجَّ  واِضعنَي ِجباَهُهم  َعىل األر 

ُد  108/17 9844 ُد: اال َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   ل تِزاُم بِأم 

ُعوالً  108/17 9845  لَنافذاً  ملََف 

 تدمع عيوّنم  َيب ُكونَ  109/17 9846

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  َوَيِزيُدُهم   109/17 9847 ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  ِزياَدُة الَّشَّ 

 خضوعاً وسكوناً  ُخُشوعاً  109/17 9848

ُعوا  الل 110/17 9849  'الل'ادعوه باسمه  اد 

اَمُء  110/17 9850 نَى األَس  ِن، الدالَُّة َعىل الَعظََمِة واجَلاللِ  احُلس  َغُة احُلس 
امُء البالِ امُء اللِ، وهي األس   أس 

َهر   110/17 9851 َفع  َصوَتك   َوالَ َِّت   وال َتر 

افِت   َوالَ  110/17 9852 ِفه وال ُتفض صوتك                 ُُتَ  ُُت 

َ َذلَِك  َواب تَغِ  110/17 9853 ِر، َواملَُخاَفتَِة. َسبِيالً َبني  َ اجَله   ُكن  َوَسطًا ف الِقَراَءةِ َبني 

ُد للِِّ 111/17 9854 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

 َل جيعل  ََل  َيتَِّخذ   111/17 9855

لَّ  111/17 9856 َن الذُّ  املراد ويلٌّ ِمن َخلِقهِ  َويِلٌّ مِّ

برِياً  111/17 9857 ُه َتك  ُه َتع ظياًم بالثناء عليه  َوَكِبِّ      َعظِّم 

آن  ال كِتَاَب  1/18 9858  الُقر 

 وميال عن احلق  انحرافاً  ِعَوَجا  1/18 9859

 ال ِعَوج فيه معتدال  ُمستَقياًم  َقيِّامً  2/18 9860

ر من عذاب الل  لِّيُنِذرَ  2/18 9861 ف وََيذِّ م وُيوِّ
 ليعلِ

 َقِوّياً   َعذاباً  َبأ ساً َشِديداً  2/18 9862

 من عنده ِمن لَُّدن هُ  2/18 9863

9864 2/18  َ  َيِعَدُهم  بِثَواِب اللِ  َوُيبَِّشِّ

رًا َحَسناً  2/18 9865  ثواباً جزيالً واملراد اجلنّة َأج 

 ان ِقطاعٍ بغري  ِّنايٍة وال  فِيهِ  مقيمني َماكِثنَِي فِيِه َأَبداً  3/18 9866

َذ  4/18 9867 َ  َجَعَل  اُتَّ

 مولودًا ذكًرا كان أو أنثى  َولَداً  4/18 9868
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 15إلى آية  5 يةآمن  الكهفسورة ( 294صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َقبَُحتو َعظَُمت َكُِبَت   5/18 9869

ُرُج  5/18 9870 َواِهِهم   َُت  ُهون هبا ِمن  َأف   األفواه: مَج ع ُفوه أي  َفمو  يتََفوَّ

 افرتاًء   َكِذباً  5/18 9871

  ظ واحلزنَغي  من شدة ال قاتٌِل وُمهلٌِك  َباِخعٌ  6/18 9872

 َعىَل أَثِر َعَدِم إيامِّنِم  أو   ِمن َبعِد َتَولِّيهم وإعراِضهم عنك َعىَل آَثاِرِهم   6/18 9873

َذا  6/18 9874 ِديِث هِبَ     املراد به القرآن احل َ

ناً  َأَسفاً  6/18 9875  َغامًّ مها ووَ  ُحز 

ةِ َعي شٍ  ِزينَةً  7/18 9876 ٍن ومَجاٍل ولذَّ َدَر ُحس   َمص 

ُهم   لِنَب ُلَوُهم   7/18 9877 تَِِبَ  لِنَخ 

َسُن َعَمالً  7/18 9878 وُبُه وأخَلُصُه وأط َوُعُه لل  َأح   أص 

اِعُلونَ  8/18 9879 ونَ  جَلَ ُ  ملََُصريِّ

   ُتراباً  َصِعيداً  8/18 9880

 َجرداَء ال نباَت فيها  ُجُرزاً  8/18 9881

 َظنَن َت  َحِسب َت  9/18 9882

ِف  9/18 9883  الغاِر الواسِع ف اجلبِل أو البيت املحفور ف اجلبل ال َكه 

قِيمِ  9/18 9884  وقيل: اسُم اجلبِل الذي فيه الكهُف اللوح الذي كتب فيه أسامء أهل الكهف  َوالرَّ

ِرهم  َعَجباً  9/18 9885 ُب من أم   ُيتََعجَّ

  نزلوا إليه، والتجئوا به  َأَوى 10/18 9886

بَاُب  ال ِفت يَةُ  10/18 9887  الشَّ

  ِمن  ِعن ِدكَ  ِمن لَُّدنَك  10/18 9888

َةً  10/18 9889 ساناً وِهداَيةً  َرْح   إح 

نَح  وَيرسِّ   َوَهيِّئ   10/18 9890  وام 

ِرَنا 10/18 9891  شأننا أو مسألتنا أو قضيتنا  َأم 

فيقاً  َرَشداً  10/18 9892  ِهداَيًة وَتو 

ب نَا َعىَل آَذاِّنِم   11/18 9893 ًما َثقياًل َعميًقا  َفرَضَ  فألَقي نا عليهم َنو 

وام كثرية  ِسننَِي َعَدداً  11/18 9894     أع 

ِمِهم   َبَعث نَاُهم   12/18 9895 َقظ نَاُهم  ِمن  َنو   َأي 

9896 12/18  ِ َبني  ز 
ِ  الطائفتنِي أو الفريقنيِ  احل 

ىَص  12/18 9897 ظُهُ  َأح  ُه، ويقتيض ذلك اإِلحاَطَة بِِه وِحف  ء: َعدُّ َصاُء الََّش   إح 

 َأقاُموا لَبِثُوا  12/18 9898

ًة  َأَمًدا 12/18 9899  َزماًنا وغايةً أو ُمدَّ

 َنروي  َنُقصُّ  13/18 9900

ُهم   َنبَأَُهم 13/18 9901  َخَِبَ

َِب   َوَرَبط نَا َعىَل ُقُلوهِبِم   14/18 9902 مناهم الصَّ  ثبَّت نا قلوهَبم، وأهل َ

ُعَو ِمن ُدونِهِ  14/18 9903 ه  لَن نَّد  َ بَُد َغري   لن َنع 

 َقواًل جائًِرا بعيًدا عن احَلقِّ  َشطَطاً  14/18 9904

9905 15/18  ٍ ٍة َواِضَحةٍ  بُِسل طَاٍن َبنيِّ  ُحجَّ

رَتَى 15/18 9906 تََلَق َوَكَذَب  اف   اخ 
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 20إلى آية  16 يةآمن  الكهفسورة ( 295صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تََزل تُُموُهم   16/18 9907 تُموهم اع  ُتم  َعن ُهم  و فاَرق  تََعد   اب 

َعلوه َمأ واكم و ان زلوا إليه َفأ ُووا  16/18 9908  اج 

ع   َيب ُسط وَيُعمّ  َينُِّش   16/18 9909  وُيَوسِّ

ْحته 16/18 9910 سانِِه وِرعاَيتِهِ  رَّ    إح 

نَح  وُييَرسِّ   وهُيَيِّئ   16/18 9911  ويم 

ِرُكم  16/18 9912    شأنكم أو مسألتكم أو قضيتكم  َأم 

َفقاً  16/18 9913 ر  تَعان مِّ َفُق به وُين تََفع وُيس     ما ُير 

 َوُتب َِص وُتَشاِهد  َوَتَرى  17/18 9914

ِس: ُظهوُرها وُخروُج نوِرها  َطَلَعت  17/18 9915 م   َصباًحا ُطُلوُع الشَّ

َزاَورُ  17/18 9916  مَتيُل َوَتن َحنِي تَّ

 ِجَهَة اليَمنيِ  َذاَت اليمنيِ  17/18 9917

تََفت  ف َمغ رهبا َغَرَبت 17/18 9918    اخ 

ِرُضُهم   17/18 9919    ُِّتاِوُزهم وَتَدُعهم  تَّق 

َوةٍ  17/18 9920  ُمتَّسع َفج 

ِشد إىَل  هَي دِ  17/18 9921  اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ ُير 

لِل   17/18 9922  َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية ُيض 

 الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َولِيّاً  17/18 9923

ِشداً  17/18 9924 ر   هادِياً  مُّ

َسبُُهم   18/18 9925   َوَتظُنُُّهم   َوحَت 

َقاظاً  18/18 9926 تَيِقظنِي صاحني  َأي   ُمس 

 نِيامٌ  ُرُقودٌ  18/18 9927

بُُهم   18/18 9928 ُكهم  َوُنَقلِّ  وُنَحرِّ

ه َباِسٌط ذِراَعي ه  18/18 9929  مادٌّ َيَدي 

 فِناُء الَكهف  بِال َوِصيدِ  18/18 9930

ت  لََولَّي َت  18/18 9931 َبر   َرَجع ت وَأد 

 َهَرًبا فَِراراً  18/18 9932

ِرك كلُّه  َوملَُلِئ َت  18/18 9933   ُشِغَل َفراُغ َصد 

باً  18/18 9934 ف الذي يمأل القلَب  ُرع  ب: الَفَزع واخَلو  ع   الرُّ

أُل َبع ُضُهم  َبع ضاً  لِيَتََساءلُوا  19/18 9935  لِيَس 

تُم   لَبِث تُم   19/18 9936  أَقم 

ُكم   19/18 9937
يَّة  بَِوِرقِ  َبدرامِهكم الفضِّ

َكى 19/18 9938 ، وأطهرُ  َأز   أط يُب، وأحلُّ

ٍق  19/18 9939  بطعاٍم تأكلوَنه، وقوٍت تقتاتوَنه  بِِرز 

 يرتفَّق َول يَتََلطَّف   19/18 9940

ِعَرنَّ  19/18 9941 لَِمنَّ   َوال ُيش   َوال ُيع 

 َيغلبُوُكم   أو َيطَّلِعوا وُيِِّشفوا عىل مكانِكم َيظ هُروا َعليُكم  20/18 9942

مُجُوُكم   20/18 9943 يًا بِاحِلجاَرةِ  َير  تُُلوُكم  َرم   َيق 

 دِينهم ورَشيعتهم ِملَّتِِهم   20/18 9944

لُِحوا َولَن 20/18 9945  لن تظفروا ولن تفوزوا ُتف 
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 27إلى آية  21 يةآمن  الكهفسورة ( 296صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َنا َعَلي ِهم   21/18 9946 ثَر  نا َأع  نا وأطَلع  ُهم  أظَهر  َ  عليهم َغري 

َد اللِ  21/18 9947 ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  َوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري  ُد: االل تِزاُم بِأم   الَوع 

ِد اللِال  ناِجز َحقٌّ  21/18 9948 َوع 
ٌف لِ  َيتََخلَّف، وذلك ألنَُّه َوص 

اَعةَ  21/18 9949 م الِقياَمةِ  السَّ  َيو 

 ال َشكَّ  ال َري َب  21/18 9950

 التنازع : التخاصم واالختالف   َيتَنَاَزُعونَ  21/18 9951

َرُهم   21/18 9952  شأّنم أو مسألتهم أو قضيتهم  َأم 

 أن ِشئُوا وأقيموا اب نُوا 21/18 9953

 هم أصحاب الكلمة والنفوذ الَِّذيَن َغَلبُوا  21/18 9954

 لنجعلنَّ  لَنَتَِّخَذنَّ  21/18 9955

اً بِال َغي ِب  22/18 9956 نّاً من َغري َدليلٍ   َرمج   يقنيٍ وال  ظَّ

َِتِم 22/18 9957  بعددهم بِِعدَّ

 َفال ُِّتادِل   َفال مُتَارِ  22/18 9958

 واِضحاً  ِجداالً  ِمَراء َظاِهراً  22/18 9959

ِت  22/18 9960 تَف  ِم والرأيو وال َتسأل   َوال َتس   ال َتط ُلب  َبياَن احُلك 

 عامل  َفاِعٌل  23/18 9961

لََك بِاملَِشيئَِة، َفتَُقوَل: إِن  َشاَء اللُ. ِلَُّ إاِلَّ َأن  َيَشاَء ا 24/18 9962  إاِلَّ َأن  ُتَعلَِّق َقو 

ُكر َربَّك 24/18 9963 ُه َمَع التََدبُّرِ  َواذ  رِض  تَح   اس 

 غفلت عن التذكر َنِسيَت  24/18 9964

 يرشدين  هَي ِدَينِ  24/18 9965

َرَب  24/18 9966 نى أِلَق   ألَد 

فيقاً  َرَشداً  24/18 9967  ِهداَيًة وَتو 

 وأقاموا َولَبِثُوا 25/18 9968

ِفِهم   25/18 9969   الغاِر الواسِع ف اجلبِل أو البيت املحفور ف اجلبل الكهف :   َكه 

َة َثالثِمئِة َسنةٍ  َثاَلَث ِماَئةٍ  25/18 9970  ُمدَّ

وام ِسننِيَ  25/18 9971  أع 

عاً  25/18 9972 َداُدوا تِس   املراد وزيادة تِسِع سننَي  َواز 

9973 26/18  ُ َلمُ اِلَّ ةِ لُبِث الِفتيِة ف الَكهِف نائِمنيَ املراد  َأع   اللُ أعَلُم بُمدَّ

ِهم   َغي ُب  26/18 9974 راَكُه بَِحواسِّ تَطِع النَّاُس إد  تَرَتَ وََل  َيس   الَغي ُب: َما َخِفَي واس 

 َما أَشدَّ إب صاره َأب َِص  بِهِ  26/18 9975

ِمع  به 26/18 9976 َمعصيغة تعجب، والعبارة  َوَأس   بالنسبة لل تفيد: ما أدق علمه بام يس 

هُ  من دونِهِ  26/18 9977 َ  َغري 

ِمِه أَحدًا و 26/18 9978 ك  ف ُحك  ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف َقضائِهِ  ال ُيِّش  َ  ال جَي َعل  َغري 

َل  27/18 9979 َ   الَ ُمبَدِّ  الَ ُمَغريِّ

 مَتيُل إليه  َملجأً َوَمالذًا  ُمل تََحًدا 27/18 9980



 

297 
 

 
 
 
 

 34إلى آية  28 يةآمن  الكهفسورة ( 297صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسَك  28/18 9981 ِِب  َنف  ها َواص  بِس   اح 

 الَغَداة: ما بني الفجر إىل ُطُلوع الشمس بِال َغَداةِ  28/18 9982

: آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إىل املغرب  َوال َعَِّشِّ  28/18 9983  ال َعَِّشِّ

ُد َعيناك عنهم  28/18 9984 هم إىل َغرِيهم  َوال َتع   ال َتَِصف  َعينيك عنهم وال ُِّتاِوز 

يَاةِ  28/18 9985  ُمتََعَها َوَمَلّذاَِتا ِزينََة احل َ

 َتتَّبِع  وال َُت َضع  ال و َوال ُتطِع   28/18 9986

َفل نا َقل به  28/18 9987  َجَعل ناه غافاِلً ساِهيًا و شَغل نا قلبَه َأغ 

  ملّذات الدنيا وشهواَتا من طلب ما َتواه نفسه ومتيل إليه َواتَّبََع َهَواهُ  28/18 9988

 وَتفريطًا وَضياًعا   َهاَلًكا    ُفُرطاً  28/18 9989

قُّ ِمن  َربُِّكم  َوُقِل  29/18 9990  املراد هذا الذي جئتكم به من قرآن هو احلق من خالقكم احل َ

َنا  29/18 9991 تَد  نا وهيّأنا  َأع  َدد   أع 

 أحدق هبم وشملهم وسدَّ عليهم منافذ اخلروج  َأَحاَط هبم 29/18 9992

ادُِقَها  29/18 9993  ُسوُرها رُسَ

تَِغيثُوا 29/18 9994 نَ  َيس   َيط ُلبوا الَعو 

 جياُبوا، واإِلجابة هنا بعكس ما َطَلبُوا ُيَغاُثوا  29/18 9995

لِ  29/18 9996  بامء كالزيت الَعكِر شديد احلرارة، أو املُذاب من النُّحاس واحَلِديد ونحومها باَِمء َكامل ُه 

ِوي الُوجوه 29/18 9997 ِرُقها  َيش   َي 

َتَفقاً  29/18 9998  منزالً ومقاًما ُمر 

 ال ُّن ِمُل وال ُنن ِقُص  ال ُنِضيعُ  30/18 9999

رَ  30/18 10000  َثواَب  َأج 

 ، وُيراُد هبا موضع ف اجَلنَّةوثبات  استقرار واطمئنانو إقامة جنّات َجنَّاُت َعدنٍ  31/18 10001

نَ  31/18 10002 لَّو  بَُسوَن احُلِّلّ  َُيَ  ُيل 

، وَُييُط بِاملِع َصمِ  َأَساِورَ  31/18 10003  ما ُيل بَُس ف اليَد ِمن احِلِّلّ

   الّديباِج، وهَو احَلريُر املَن سوُج  أو  احَلِريرِ   َرقيق ُسنُدسٍ  31/18 10004

ٍق  31/18 10005 َ تَِب   َحريٍر َغليظٍ  َوإِس 

تَّكِئنِيَ  31/18 10006  جالسني مستندين مستقرين مُّ

ََرائِِك  31/18 10007 نَةِ  األ   املَُزيَّ
ةِ  األرَِسَّ

10008 32/18  ِ ِ  َجنَّتنَي   ُبستاَننيِ أو   َحِديَقتنَي 

ا  32/18 10009 نَامُهَ  أَحط نامها ِمن جوانِبِهام  َوَحَفف 

طَت   آَتت  ُأُكَلَها 33/18 10010  ثمرها الذي ُيؤكل َأع 

م   33/18 10011
 َوََل  ُتن ِقص   َوََل  َتظ لِ

َنا 33/18 10012 ر  اَم  َوَفجَّ نا ِخاَلهَلُ نا وَشَقق   َبي نَُهاَم  وأجَري 

َرى َكثرَِيةً  َثَمرٌ  34/18 10013 َواٌل ُأخ   ثاَِمٌر، َوَأم 

 جُيادِلُهُ و ُيراِجُعُه ف الكالم  َُيَاِوُرهُ  34/18 10014

ًة ومنََعة  َوَأَعزُّ  34/18 10015  وأكثر ُقوَّ

 َعشريًة وأعواًنا َنَفًرا 34/18 10016
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 45إلى آية  35 يةآمن  الكهفسورة ( 298صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُميسٌء إلَي َها َظاَِلٌ لِنَفِسِه  35/18 10017

تَِقُد ال  َما َأُظنُّ  35/18 10018  أع 

نَى َتبِيَد  35/18 10019  وَُتَرُب  ََت لَِك وَتف 

اَعةَ  36/18 10020 م الِقياَمةِ  السَّ   َيو 

 واقعة َقائَِمةً  36/18 10021

دِدتُّ  36/18 10022 ِجع ُت  رُّ  ُأر 

 أللَقنَيَّ  أَلَِجَدنَّ  36/18 10023

ا. و  َمصرياً  ُمنَقَلباً  36/18 10024 ِجًعا َوَمَردًّ  َمر 

 جُيادِلُهُ و ُيراِجُعُه ف الكالم  َُيَاِوُرهُ  37/18 10025

 ما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة املني والنطفة:  نُّط َفةٍ  37/18 10026

اَك َرُجالً  37/18 10027 ِركَ  َسوَّ َلَك َرُجالً ُمستِقالًّ بِأم   َكمَّ

 لَكن  َأَنا  لَّكِنَّا  38/18 10028

كُ  38/18 10029 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  ال ُأرش  َ َعُل َغري   ال َأج 

ةَ ال  39/18 10030  ال ُقدرة مادية أو معنوية  ُقوَّ

ِرُفني  َتَرنِ  39/18 10031  تَعلُم حايل وَتع 

تنَِيِ  40/18 10032  ُيع طيني ُيؤ 

ِسَل  40/18 10033  َوَيب َعَث  َوُير 

بَاناً  40/18 10034  بالًء وهالكاً  عذابا و ُحس 

   ُتراباً  َصِعيداً  40/18 10035

َلَس َتِزلُّ فيِه الَقَدمُ  َزلَقاً  40/18 10036  َمكاناً أم 

راً  41/18 10037 ِض إىل أسفل َغو  ِق األَر  ًرا َذاِهبًا ِف ُعم 
 َغائِ

تَطِيعَ  41/18 10038 ِدرَ  لَن  َتس   لَن  َتق 

ثًا وحتصيالً  َطَلباً  41/18 10039  لن َتقِدَر عىل َطَلِب املاِء واستِخراِجه واملراد   َبح 

 أصابه ما أهَلَكه  َوُأِحيَط بِثََمِرهِ  42/18 10040

ي ه 42/18 10041 ة والندم ُيَقلِّب كفَّ  كناية عن احَلرس 

 َبَذل املال ونحوه َأنَفَق  42/18 10042

 خاليٌة، قد سقط بعُضها عىل بعضٍ  َخاِوَيةٌ  42/18 10043

 سقوفها ُعُروِشَها 42/18 10044

َقة أو  فِئَةٌ  43/18 10045   مجاعة فِر 

وَنهُ  43/18 10046  ينقذونه َينَُصُ

ناً  ُمنتََِصاً  43/18 10047  ُمتََحصِّ

 املُواالُة والنَُّصةُ  ال َوالَيةُ  44/18 10048

باً  44/18 10049  ّنايةً و عاقِبةً  ُعق 

تََلَط به 45/18 10050  انضم إليه وامتزج معه  َفاخ 

 اتََكرسِّ م ُمتَفتِّتًايابًِسا  َهِشيامً  45/18 10051

ُروهُ  45/18 10052 َياُح  َتذ  ُقه الرِّ ُدهُ و َتنِسُفه وُتَفرِّ  َتطرُي بِِه وُتبَدِّ
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 53إلى آية  46 يةآمن  الكهفسورة ( 299صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

الدُ البَنوَن ُهم  األب ناُء أي   َوال بَنُونَ  46/18 10053  األو 

يَاةِ  46/18 10054 َدُر مَجاٍل فيها ِزينَُة احل َ  َمص 

اُت  46/18 10055 احِلَ احلةُ  َوال بَاقِيَاُت الصَّ    وقيل: التسبيُح والتحميد والتكبري والتهليل وأعامُل اخلرِي الصَّ

 الثواب: العطاء واجلزاء  َثَواباً  46/18 10056

 رجاءً  َأَمالً  46/18 10057

ُ اجلبَال 47/18 10058 ُكها وَنن ُقُلها  ُنَسريِّ  ُنَحرِّ

ها   بادِيًة ظاِهرًة مكشوفة ليس عليها َباِرَزةً  47/18 10059  َشٌء َيسرُتُ

َناُهم   47/18 10060 َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  َوَحَِّش  ل ِحساِب َبع 
نَاُهم  لِ  َومَجَع 

  نرتكَفَلم   َفَلم  ُنَغادِر   47/18 10061

 ال ُيَفى منهم أَحٌد وُأحرضوا  وُأظهروا  َوُعِرُضوا  48/18 10062

ُفوفنيَ  َصّفاً  48/18 10063  َمص 

 أَتي تُُموَنا  ِجئ تُُموَنا  48/18 10064

نَاُكم   48/18 10065 َناُكم   ِمث َلام َكاَم َخَلق  َجد   أو 

تُم   48/18 10066  يستند إىل دليلاّدَعي تُم اّدعاًء باطالً ال  َزَعم 

 أصلها أن لن َألَّن  48/18 10067

ِعداً  48/18 10068 و  ًدا مَّ تاً حُمَدَّ  َوق 

   وأحرض  وُأظ ِهرَ  َوُوِضعَ  49/18 10069

 ُكتُُب أعامِل العبادِ أو صحيفُة  ال كِتَاُب  49/18 10070

ِرِمنيَ  49/18 10071  واملِّشكنيالكافِريَن  امل ُج 

ِفِقنيَ  49/18 10072  خائِفنيَ  ُمش 

َلتَنَا  َيا 49/18 10073  يا َحرَسَتنا وهالَكنا َوي 

 ال يرتك  ال ُيَغادِرُ  49/18 10074

َصاَها  49/18 10075 ها َأح   وأحاط هبا َحِفظَها وَعدَّ

 مثبتا ف صحيفة األعامل  َحاَِضاً  49/18 10076

 َطاَعتِهِ عصاه وَخَرَج عن  َفَفَسَق  50/18 10077

 أفتجعلونه َأَفتَتَِّخُذوَنهُ  50/18 10078

تَهُ  50/18 10079 يَّ ُكوِر واإلَناِث  َوُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

لِيَاء 50/18 10080 َواًنا ُتطِيُعوَّنُم   َأو   َأع 

 َبديالً وِعَوضاً  َبَدالً  50/18 10081

َُتمَما  51/18 10082 َهد  تُُهم  ََي رُضوَن  َأش   ما َجَعل 

   الصاِرفنَي َعن  اهِلداَيةِ  امل ُِضلِّنيَ  51/18 10083

 أعواًنا وأنصاًرا  َعُضداً  51/18 10084

بِقاً  52/18 10085 و     َمهلًِكا وحاِجًزا مَّ

 َفأَيَقنُوا  َفظَنُّوا 53/18 10086

َواقُِعوَها 53/18 10087  واقُِعون فيها مُّ

فاً  53/18 10088 ِ فوَن إلي هِ  َمَص   َمع ِدالً، أو مكاناً َين ََصِ
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 61إلى آية  54 يةآمن  الكهفسورة ( 300صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَا 54/18 10089 ف  نَا َِصَّ ح   َبيَّنّا وكررنا َوَوضَّ

ٍة  َمثَلٍ  54/18 10090 ةٍ قِصَّ َ  َوِعِب 

أ ِي واخُلصوَمِة بالباطِلِ  َجَدالً  54/18 10091  ُمنازَعًة ف الرَّ

 َوَما حاَل وَحَجب َوَما َمنَعَ  55/18 10092

َدى 55/18 10093  اهِلداَية اهل ُ

ِفُروا  55/18 10094 تَغ   ويطََلبُوا املغفرة  َوَيس 

لنِيَ  55/18 10095 َوَّ ابَِقةِ من  بإهالك املكّذبني للرسلطريقة الل  ُسنَُّة األ   األَُمِم السَّ

يُنهم ُقبُالً  55/18 10096  أماَم أع 

ينَ  56/18 10097 ِ  َواِعديَن بِثَواِب اللِ ُمبَِّشِّ

 ومعلمني ومبلِّغني وحمّذرين من العقاب َوُمنِذِرينَ  56/18 10098

 َوُيناقُِش وُُياِصمُ  َوجُيَادُِل  56/18 10099

  بِالَعبَِث الفاِسِد الَِّذي ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه وهَو َنقيُض احَلقِّ  بِال بَاطِلِ  56/18 10100

ِحُضوا  56/18 10101  لِيُبطِلوا وُيزيلوا لِيُد 

ِريةً  ُهُزواً  56/18 10102 تِخفاًفاً وُسخ   اس 

َرَض  57/18 10103  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَع 

 وغاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته َوَنيِسَ  57/18 10104

َمت   57/18 10105  ما َفَعلت    ما َقدَّ

 واملراد انغالق الُقلوب، وَعَدم إِدراكها أغطية َأكِنَّةً  57/18 10106

َقُهوهُ  57/18 10107 َهُموه  َيف   َيف 

راً  57/18 10108 ع، واملُراُد عدم  ثَِقاًل وصماًم  َوق  م   االنصياع ِف السَّ

ُعهم إىل اهلدى 57/18 10109 ثُُّهم عّل  َتد   اهلداية حَتُ

رِ  َأَبداً  57/18 10110 ه   إىل األََبِد أي  إىل آِخِر الدَّ

 يعاقبهم  ُيَؤاِخُذُهم 58/18 10111

 َعِملوا  َكَسبُوا 58/18 10112

َل  58/18 10113 م لََعجَّ  لََقدَّ

ِعٌد  58/18 10114 و   وقت حمدد  مَّ

ئِالً  58/18 10115  َملَجأً َيلَجؤون إليه َمو 

نَاُهم   59/18 10116 َلك  نَي ناهم َأه   أف 

ادِمُه يوشع بن نون  لَِفتَاهُ  60/18 10117  خِلَ

َرُح  60/18 10118  اَل َأَزاُل ُأَتابُِع املَِسريَ  اَل َأب 

 َأِصَل  َأب ُلغَ  60/18 10119

َري نِ جَم َمَع  60/18 10120  أو اجتامَعهام  َحي ُث َيلتَِقيانِ  ال بَح 

يِضَ  60/18 10121    أمكث أو أسري  َأم 

 مدة طويلة  أو  َزَمنًا َطِويالً  ُحُقباً  60/18 10122

 َوَصال  َبَلَغا 61/18 10123

 احُلوت: السمكة صغرية كانت أو كبرية ُحوََتُاَم  61/18 10124

َذ َسبِيَلهُ  61/18 10125 َ  َشقَّ طريقه   َفاُتَّ

باً  61/18 10126  طريًقا وَمذَهبًاأو  مسلكاً  رَسَ
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 74إلى آية  62 يةآمن  الكهفسورة ( 301صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املكان وَبُعدا َعن هُ  فارقا َجاَوَزا 62/18 10127

نا لَِقينَا  62/18 10128  َوَجد 

    وَعناءً  شديداً َتَعبًا  َنَصباً  62/18 10129

ين َأَرَأي َت  62/18 10130 ِِب   َأخ 

نَا إىل الصخرة 63/18 10131  املكان الذي َنيِسَ موسى احلوَت عنَدهُ واملراد  أقمنا عندها َأَوي 

 غفلت عن التذكر َنِسيُت  63/18 10132

 ْحلني عىل نسيانه  َأنَسانِيهُ  63/18 10133

ُكَرهُ  63/18 10134 هُ  َأذ  رِض  تَح   اس 

َذ َسبِيَلهُ  63/18 10135 َ هُ  َشقَّ طريقه َواُتَّ َ  َوَسري 

ُب منه َعَجباً  63/18 10136 ٍو ُيتََعجَّ  عىل َنح 

   َنط ُلب   َنب غِ  63/18 10137

ا 63/18 10138 َتدَّ  َفَرَجَعا وعادا َفار 

ا  64/18 10139  َطريِقِهاَم الَّذي َجاَءا ِمن هُ  آَثاِرمِهَ

 َتتَبًُّعا لألثر َقَصصاً  64/18 10140

   فَلِقيَا َفَوَجَدا 64/18 10141

 عابدًا طائعاً واملراد اخلرض عليه الّسالم  َعب داً  64/18 10142

 من عندنا  من لَُّدنَّـا 65/18 10143

 ُأرافُِقَك وأطيُعَك  َأتَّبُِعَك  65/18 10144

َمني ُتَعلَِّمنِ  65/18 10145 َفني وُتَفهِّ  ُتَعرِّ

داً  66/18 10146 شادِ واالن تِفاِع بِهِ  ُرش  رِت   لالس 

تَطِيعَ  66/18 10147 ِدرَ   لَن  َتس   لَن  َتق 

اً  66/18 10148 تاِملِ  َصِب  ُن االح  : التََجلُُّد وُحس  ُ  الَصِب 

اً  67/18 10149 ط  بِِه ُخِب 
رِ   ََل  حُتِ  ََلَ َتعَلم  ما َخِفَي ِمن األم 

 ستَل قاين َستَِجُديِن  67/18 10150

يِص  68/18 10151 يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َأع   الِعص 

راً  69/18 10152  ما تأمرين به َأم 

تَنِي 69/18 10153 بَع   صاَحب تَنِي  اتَّ

ًرا  69/18 10154 ِدَث لََك ِمن ُه ذِك   أبنيِّ لك من أمره ما خفي عليك دون سؤال منك   ُأح 

ِ  َفانطََلَقا  70/18 10155 َعني  ِ  َفَذَهبا ُمرس 

 َنَقبَها  َخَرَقَها 70/18 10156

راً  71/18 10157 رًا عظياًم منكًرا، أو عجيبًا  إِم   أم 

يِن  71/18 10158  ال تعاقبني ال ُتَؤاِخذ 

نِي  َوال 71/18 10159 ِهق   مشقةً  وُتل ِحق نيال ُتَكّلفني  و ُتر 

اً  73/18 10160 ةً  ُعرس  دَّ  ضيقاً وشِّ

 الغالم: الصبي الذي قاَرَب البُلوغ ُغالماً  73/18 10161

نوِب  َزكِيَّةً  73/18 10162   طاِهرًة من الذُّ

راً  74/18 10163  ُمنكًرا عظياًم  نُّك 
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 83إلى آية  75 يةآمن  الكهفسورة ( 302صفحة )

 رشح معىن اللكمة   اللكمة  رقم اآلية  م 
 أخِبك َأََل   َأََل  َأُقل  75/18 10164

تَطِيعَ  75/18 10165 ِدرَ  لَن  َتس   لَن  َتق 

ُت ِمن َك  َسأَل تَُك  76/18 10166  استَعَلم 

ني، واتُرك ُصحبَتي  َفال ُتَصاِحب نِي 76/18 10167  ففاِرق 

ًرا  76/18 10168 َذُر فيها  َبَلغ َت ِمن  لَُدينِّ ُعذ   وصلَت إىل حاٍل ُتع 

ِ  َفانطََلَقا  77/18 10169 َعني  ِ  َفَذَهبا ُمرس 

َيةٍ  77/18 10170 َل َقر  ان َأه   بل دة ُسكَّ

َلَها 77/18 10171 تَط َعاَم َأه   سأال أهَلَها الطَّعامَ  اس 

ا 77/18 10172 تَنَعوا ،  َفأََبو  ُة االمتناعِ فام   واإلباُء: ِشدَّ

ا  77/18 10173  ُين ِزلومها ضيوفاً  ُيَضيُِّفومُهَ

 فَلِقيَا َفَوَجَدا 77/18 10174

 حائِطاً  ِجَداراً  77/18 10175

 يِّشف عىل السقوط  ُيِريُد َأن  َينَقضَّ  77/18 10176

َُه وأصلحه  َفأََقاَمهُ  77/18 10177  َفَرُمَّ

َت  77/18 10178 ذ  َ  لطلبت الُتَّ

راً  77/18 10179 يَِوّياً ُمقابِل الَعَمل  َأج  رًا ُدن   أج 

رِتاٌق  فَِراُق  78/18 10180 َقٌة أو  اف   ُفر 

كَ  َسأَُنبِّئَُك  78/18 10181 ِِبُ    َسأُخ 

 بِعل ِم وَتفسريِ  بِتَأ ِويلِ  78/18 10182

رُ ُفَقراء  ملََِساكنِيَ  79/18 10183 م  الَفق   أَذهلَُّ

 ُأحِدُث هبا َعيباً  َأِعيبََها  79/18 10184

 أماَمهم َوَراءُهم  79/18 10185

 َيستويل أو  ُيصادِرُ  َيأ ُخُذ  79/18 10186

باً  79/18 10187  قهًرا وظلامً  َغص 

 الصبي الذي قاَرَب البُلوغ  ال ُغالمُ  80/18 10188

ِهَقُهاَم  80/18 10189 َلُهاَم  ُير   ما ال يطيقان ُيَكلَِّفُهاَم، َوَُيَمِّ

يَاناً  80/18 10190 اُوًزا للَحدِّ  ُطغ   َِّتَ

اَم  81/18 10191 ُهاَم  ُيب ِدهَلُ ض   ُيَعوِّ

 صالًحا وَطهارةً  َزَكاةً  81/18 10192

ًا  81/18 10193 َرَب ُرْح  نى َوَأق  ا هِباَِم،  وَأد  ًة َعَلي ِهاَم بِرًّ َ  َوَرْح 

 ماٌل مدفوٌن حتت األرِض، وُيراد به املال الكثري  َكنزٌ  82/18 10194

ا 82/18 10195 مُهَ لِِهام َيب ُلَغا َأُشدَّ َُتُام وَكامُل َعق  َر الذي فيِه قّوَُتُام وِشدَّ ا، َوَيِصال الُعم  َِبَ  َيك 

طِع 82/18 10196 تَطِع   َتس  ِدر  و  َتس   َتق 

10197 83/18  ِ َنني  ِرِب  ذِي ال َقر  ِق َواملَغ  ِ َ املَِّش   َملٍِك َصالٍِح َعادٍِل َمَلَك َما َبني 

راً  83/18 10198 ا تتذكرونه، وتعتِبون به ذِك   َخَِبً
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 97إلى آية  84 يةآمن  الكهفسورة ( 303صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَّا  84/18 10199  ثبتنا ووطدنا ويرسنا أسباب التمكني َمكَّ

طَي ناهُ  َوآَتي نَاهُ  84/18 10200  َوَأع 

قيِق املُرادِ أو  َطريًقا وَمسلًكا َسبَباً  84/18 10201 ُن ِمن  حَت   َوسيَلًة مُتَكِّ

ا آخذا بالطرق واألسباب التي منحناها إياه سار َسبَبًا  َفأَت بَعَ  85/18 10202  َجادًّ

 َوَصَل  َبَلغَ  86/18 10203

 لقيها  َوَجَدَها  86/18 10204

ٍ َْحِئَةٍ  86/18 10205 َودَ  َعني   َذاِت طنٍِي َأس 
ةٍ  ُين بُوع ماء َحارَّ

ناً  86/18 10206  أن حتسن إليهم ُحس 

  ظَلَم َنفَسه باإلِصاِر عىل الُكفِر بعد َدعوتِه للحقِّ  املراد َظَلمَ  87/18 10207

َجع ُيَردُّ  87/18 10208  ُير 

راً  87/18 10209  َعظِياًم  ُمن َكًرا شنيًعا نُّك 

 َثواٌب وُمكاَفأةٌ   َجَزاء 88/18 10210

نَى  88/18 10211 س  ِن اجَلزاِء أو   احل ُ ُد اللِ بِاملَثوَبِة َوُحس   اجَلنَّةِ َوع 

ًا  88/18 10212 ِرَنا ُيرس   سنلني له ف القول وُنعاِمُله باليُرِس، وُنحِسُن إليه  َسنَُقوُل لَُه ِمن  َأم 

َذ األسباَب التي أعطاه الل إياها ليصَل إىل مق صده َأت بََع سببا  89/18 10213 َ  اُتَّ

سِ  90/18 10214 م   َتط ُلُع فيهِ املَكاَن الذي  َمط لَِع الشَّ

   من ِجَهتِها  من دوِّنا 90/18 10215

اً  90/18 10216  غطاءً  ِسرت 

 علمنا  َأَحط نَا  91/18 10217

اً  91/18 10218  معرفة ببواطن األمور  ُخِب 

ي نِ  93/18 10219 دَّ  احلاِجَزي نِ أو  اجَلبَلني السَّ

هبام  ُدوِّنِاَم  93/18 10220  جهتهام أو ُقر 

 ال ُيقاِرُبون وال يوِشكون ال َيَكاُدونَ  93/18 10221

الً  93/18 10222 َقُهوَن َقو  َهُموَن َكالماً  َيف   َيف 

 ِمن  َبنِي آَدم َياُجوَج َوَماُجوَج  94/18 10223
تَاِن َعظِيَمتَاِن َكثرَِيَتا الَعَددِ  ُأمَّ

جاً  94/18 10224 يَِوّياً ُمقابِل الَعَمل  َخر  رًا ُدن   أج 

 حاجًزا َسّداً  94/18 10225

نِّي 95/18 10226  ما أعطانيه من امللك والتمكني  َما َمكَّ

 فساعدوين  َفأَِعينُويِن  95/18 10227

ماً  95/18 10228  َسّدًا وحاجزا حصينا متينا  َرد 

خمَة الَعظيمةَ  قِطََعهُ  ُزَبر احلديد  96/18 10229  الضَّ

10230 96/18  َ ِ َساَوى َبني  َدَفني  َ جانِبَي  اجَلبَلِ   الصَّ  ساَوى َبني 

ِرغ   96/18 10231  َأُصّب  ُأف 

  ُنحاًسا ذائبًا قِط راً  96/18 10232

الهُ  َيظ َهُروهُ  97/18 10233  َيع لوُه أي  َيِصلوا إىل أع 

باً  97/18 10234 ًقا َنق  بًا وَخر   َثق 



 

304 
 

 
 
 
 

 110إلى آية  98 يةآمن  الكهفسورة ( 304صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َةٌ  98/18 10235  زيادُة إحسانٍ  َرْح 

َق وَحَصَل  َجاء 98/18 10236 قَّ  حَتَ

اء 98/18 10237  َمدكوًكا ُمستوًيا مع وجِه األرضِ  َدكَّ

 ثابِتاً ناِجزاً  َحّقاً  98/18 10238

نَا 99/18 10239 َقي نا  َوَتَرك  ي نا أب   َوَخلَّ

َمئِذٍ  99/18 10240 م  َيو   َذلَِك اليَو 

 َيضطَِرُب وُيتَلُِط ويتداخل  َيُموُج  99/18 10241

ورِ  99/18 10242  القرن الذي ينفخ فيه إرسافيل  الصُّ

نَا 100/18 10243  وأبرزنا وأظهرنا  َوَعَرض 

ُب هِبَا ِف  َجَهنَّمَ  100/18 10244  اآلِخَرةِ النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

 حجاب وسرت ِغطَاء  101/18 10245

ِري 101/18 10246 لِ  ذِك  تِحضاري ف الَقل ِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ آين، أو  اس   ُقر 

تَطِيُعونَ  101/18 10247  ال َيق ِدرونَ  ال َيس 

 َأَفظَنَّ  َأَفَحِسَب  102/18 10248

 َمن ِزالً  ُنُزالً  102/18 10249

ُكم   ُننَبِّئُُكم   103/18 10250 ِِبُ   ُنخ 

اَمالً  103/18 10251 يَن َأع  رَسِ َخ  م   بِاأل 
 األشد ضياعاً وهالكاً ألعامهِلِ

يُُهم   104/18 10252   َضاَع َعَمُلُهم  هبَاءً  َضلَّ َسع 

  َُيِسنوَن ف أعامهِلم َُي ِسنُوَن ُصن عاً  104/18 10253

هِ لقاء  َولَِقائِهِ  105/18 10254 َ َيَدي   الل: املُثُول َبني 

م   105/18 10255 اَمهُلُ قِّق ثمَرََتا َبطََلت   َفَحبِطَت  َأع   وَذَهبت  وَل حُتَ

 هلم ال نجعل َفال ُنِقيمُ  105/18 10256

ناً  105/18 10257  قدًرا َوز 

 ِعقاهُبُم   َجَزاُؤُهم   106/18 10258

ِريةً  ُهُزواً  106/18 10259 تِخفاًفاً وُسخ   اس 

سِ  107/18 10260 َدو     وأفضلها   أعىَل اجلنَِّة، وأوسطِها، ال ِفر 

 َمن ِزالً  ُنُزالً  107/18 10261

 ال َيط ُلبوَن وال يرغبونَ  ال َيب ُغونَ  108/18 10262

الً وانتقاالً  ِحَوالً  108/18 10263  حتوُّ

تَُب بهسائِالً حِبا  ِمَداداً  109/18 10264  ُيك 

 املراُد ِعل ُمُه الواِسعو حقيقة كام يليق بجالله وكامله -تعاىل-إثبات صفة الكالم لل  لَِّكلاَِمِت َريبِّ  109/18 10265

 لََفنَِي ماُؤه لَنَِفَد  109/18 10266

 ِزيادةً  َمَدداً  109/18 10267

ُجو لَِقاَء َربِّهِ  110/18 10268  اللِ ف اآلخرةِ يرجو ُرؤيَة  َير 

ا 110/18 10269 َمل  َعَماًل َصاحِلً يَع  ا خالًِصا لل، ُموافًِقا لَِِّشِعه َفل  نيا َعَماًل صاحِلً  فل يَعَمل  ف الدُّ
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 11إلى آية   1 يةآمن   مريمسورة ( 305صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جاِز الُقرآنِ احُلروُف  كهيعص  1/19 10270 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

رُ  2/19 10271 ةُ  ذِك   َحديُث َوقِصَّ

ِة َربَِّك  2/19 10272 َ سانِِه وِرعاَيتِهِ   َرْح   إح 

يِن احَلنِيِف، َكَفَل َمرَيَم الَعذَراءَ  كاننبي   َزَكِريَّا 2/19 10273  َيدُعو لِلدِّ

  دعاه وسأله  َناَدى َربَّهُ  3/19 10274

 مستورًا عن الناس بعيدًا عن الرياء  نداء َخِفيّاً  3/19 10275

 رقَّ وَضُعف  َوَهنَ  4/19 10276

تََعَل  4/19 10277 تََِّشَ  َواش   ان 

رِ  َشي باً  4/19 10278 ع  ي ُب: َبياُض الشَّ  الشَّ

 بُِسؤالَِك  بُِدَعائَِك  4/19 10279

 حَم روماً  خائبًا َشِقيّاً  4/19 10280

ُت  5/19 10281 روٍه  ِخف  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

 األقارَب والَعَصبةَ  امل ََوايِلَ  5/19 10282

 بعدي َوَرائِي 5/19 10283

َرَأِت  5/19 10284 َجتي ام     َزو 

 َعقياًم ال َتلُِد  َعاقِراً  5/19 10285

 فامنح وَأنِعم َفَهب   5/19 10286

 ِمن  ِعن ِدكَ  ِمن  لَُدن َك  5/19 10287

دِ  َولِيًّا 5/19 10288 َر ِمن  َبع   َولًَدا َواِرًثا، َوُمِعينًا َيِّل األَم 

ت  َيِرُثنِي 6/19 10289   َيِرُث ِعلمي ونبُوَّ

 ف أخالقِِه وأفعالِه  مرضيا عنه َرِضيّاً  6/19 10290

كَ  7/19 10291 ُ َك بَِخَِبٍ َسارٍّ  ُنبَِّشِّ ِِبُ  ُنخ 

 الغالم : املولود الذكر  بُِغالمٍ  7/19 10292

ا، ََي يَى  7/19 10293 احِلنيَ َكاَن ََييَى و ابُن َنبِّي اللِ َزَكِريَّ  َنبِيًّا َوَحُصوًرا َوِمن الصَّ

َفةِ  َسِميّاً  7/19 10294 ِم أو الصِّ  ُمشاِركاً ف االس 

 َوَصل ُت  َبَلغ ُت  8/19 10295

ي ُخوخة  ال كَِِبِ  8/19 10296  الشَّ

، حتَّى نِحل العظُم وَيبِس  ِعتِيًّا  8/19 10297 نِّ َِبِ ف السِّ
 غايَة الكِ

10298 9/19  ٌ  سهل ُميَرّس  َهنيِّ

تَُك  9/19 10299 ُتَك ِمَن الَعَدِم   َخَلق  َجد   أو 

 عالمًة  آَيةً  10/19 10300

 يس بك َمَرٌض لُمَعاًّف  َصِحيًحا َسِوّياً  10/19 10301

َراِب  11/19 10302 َمِة أو  املَُصىلَّ الَِّذي ُيتََعبَُّد فِيهِ  امل ِح  َرة التي ِف ُمَقدِّ  املصىلاحُلج 

َرةً  11/19 10303 َل النهاِر، وقيل: املراُد صالُة الغداةِ  ُبك   أوَّ

واِل إىل املغِرب   َوَعِشيًّا 11/19 10304  آخَر النهاِر، أو: ما بعَد الزَّ



 

306 
 

 
 
 
 

 25إلى آية  12 يةآمن   مريمسورة ( 063صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َراة  ال كِتَاَب  12/19 10305  التَّو 

ةٍ  12/19 10306 تَِهادٍ  بُِقوَّ ، َواج    وعزيمٍة صادَِقةٍ  بِِجدٍّ

مَ  12/19 10307 ك  ِم َوالَعَملِ  احل ُ َن الَفه  َمَة َوُحس    احِلك 

 من َل يبلغ احُلُلم  َصبِيّاً  12/19 10308

     وعطًفا  َرْحًة وحمبَّة َوَحنَاناً  13/19 10309

 من عندنا  من لَُّدنَّـا 13/19 10310

ُنوِب َوَبَرَكةً  َوَزَكاةً  13/19 10311  وَصالحاً  َطَهاَرًة ِمَن الذُّ

َزم الطاعة، ويتََجنَّب املعصية َتِقيّاً  13/19 10312  ُمتَِّقيًا، َيل 

هِ  14/19 10313 َدي 
   إليِهام، واِصالً هلامحُم ِسنًا  َوَبّرًا بَِوالِ

ا، متعاليًا عن َقبوِل احلقِّ  َجبَّاًرا  14/19 10314 ً  متكِبِّ

ا  َعِصيّاً  14/19 10315  شديد املخالفة ألمر ربهعاصيًا أو عاقًّ

  َسالمٌة وأمانٌ  َوَسالمٌ  15/19 10316

ِت  ُيب َعُث  15/19 10317 َد املَو  ياُء َبع   اإلح 

آن  ال كِتَاِب  16/19 10318  الُقر 

ت   انتَبََذت   16/19 10319 ، وتنحَّ ، وانَفَرَدت    اعتََزلت 

قِيّاً  16/19 10320 ِق ِمن مكاِن أهلِها  رَش   إىل الِّشَّ 

 جهتهم ِمن  ُدوِّنِم   17/19 10321

ها ِحَجاًبا  17/19 10322  حاِجًزا َيسرُتُ

المُ جِبيل َعَلي ِه  ُروَحنَا  17/19 10323  السَّ

رَ  َفتََمثََّل  17/19 10324  َفتََصوَّ

ا َسِوّياً  17/19 10325  سليم اخَلل ق ُمعتَِداًل تامًّ

تِصُم وأستجريُ  َأُعوذُ  18/19 10326 ُن وأع  أُ َوأحَتَصَّ  َأجل 

ك بأن   أِلََهَب لَك 19/19 10327  َسيُع طِيك  ربك ُأَبِّشِّ

ُنوِب ُمبَاَرك مولودًا ذكراً  ُغاَلًما َزكِيًّا  19/19 10328  اً َطاِهًرا ِمَن الذُّ

نِي َبَِّشٌ  20/19 10329 َسس   وَل َيقَرب ني أحٌد بنِكاٍح  َوََل  َيم 

 زانِيَةً  َبِغيّاً  20/19 10330

10331 21/19  ٌ  سهل ُميَرّس  َهنيِّ

ق ِضيّاً  21/19 10332  نافِذًا  مَّ

 نائيًا  بعيدا موِضًعا َمَكاناً َقِصيّاً  22/19 10333

ها  َفأََجاَءَها 23/19 10334 طرَّ  أجَلأها واض 

 وَجُع الِوالدةِ، وهو الطَّل ُق  امل ََخاُض  23/19 10335

ِع النخلة 23/19 10336  الشجرة املعروفة   النخلة ساُق  ِجذ 

يًا َمن ِسيًّا 23/19 10337 َكر وال ُيطر بالبال  َنس   شيئاً مرتوكاً ال ُيع َرف وال ُيذ 

َزيِن  24/19 10338 مومًة وال َمغ مومةً  َأالَّ حَت   ال َتُكوين َمه 

ا  24/19 10339 يًّ  َجدواًل وَّنًرا صغرًيا   رَسِ

ي  25/19 10340 ٍء من الُقّوة  َوُهزِّ كي بََّش   وَحرِّ

ا ، َحديُث الَقط ِف   َجنِيّاً  25/19 10341 ا َطِريًّ  جَم نيًّا َغضًّ
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 38إلى آية  26 يةآمن   مريمسورة ( 730صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ي َعي نًا 26/19 10342 َدئِي واط مئِنِّي  وطِيبي َنفًسا  َوَقرِّ  اه 

نَّ  َتَريِنَّ  26/19 10343  ُتب َِصِ

ُت  26/19 10344  أوجبت عىل نفيس َنَذر 

ماً  26/19 10345 ساكاً َعن الَكالمِ و َصمتًا َصو   إم 

 واِحدًا ِمَن البََِّشِ  إِنِسيّاً  26/19 10346

 َفجاَءت   َفأََتت   27/19 10347

 َفَعل ِت  ِجئ ِت  27/19 10348

 عظياًم عجيبًا وُمن َكراً  َفِريًّا 27/19 10349

َت  28/19 10350  يا أخت الرجل الصالح هارون  َهاُرونَ َيا ُأخ 

ءٍ  28/19 10351 َرَأ َسو   رجل رّش  ام 

 زانِيَةً  َبِغيّاً  28/19 10352

 املراد أشارت إىل ابنها عيسى كأّنا تقول هلم وجهوا كالمكم له  َفأََشاَرت  إِلَي هِ  29/19 10353

دِ  29/19 10354 ل  أو الِفراُش  امل َه  يَّأ للطِّف  ُر الذي هُيَ  احِلج 

 َرضيعاً املراد  َصبِيّاً  29/19 10355

 عابد طائع لل أو َملوق من َملوقاته   َعب ُد الل 30/19 10356

 سيُؤتيني اإلنجيَل  آَتايِنَ ال كِتَاَب  30/19 10357

عِ  ُمبَاَرًكا  31/19 10358 ِ َوالنَّف   َعظِيَم اخَلري 

َصايِن  31/19 10359  وأمرين  َوَأو 

ُت َحيًّا  31/19 10360 ةِ حيات  َما ُدم   ف ُمدَّ

ا بَِوالَِدِت  32/19 10361 ا بوالِدت مريَم، ُمطيًعا هلا، حمسنًا إليها  َوَبرًّ  بارًّ

 متكِبا  متسلِّطاً قاهراً  َجبَّاراً  32/19 10362

 حَم روماً خائبا  َشِقيّاً  32/19 10363

اَلُم َعَّلَّ  33/19 10364 المُة واألماُن يل َوالسَّ ، والسَّ  والتحيَُّة ِمَن اللِ عّلَّ

قِّ  34/19 10365 ِق  احل َ  ال ِصد 

ونَ  34/19 10366 رَتُ وَن وُيتَلِفونَ  َيم   َيُشكُّ

 جيعل ِمن عباده وَخل قه ولًدا له  َيتَِّخَذ ِمن  َولَدٍ  35/19 10367

بيِح للِ َتعاىل  ُسب َحاَنهُ  35/19 10368  تن زيِه وتس 

ًرا  35/19 10369  أراد وَقّدر حدوث أمر أو اجياد َشء  َقَضٰ َأم 

 فيَصرُي َموجوًدا كام يشاُء كلمح البَص   بكلمة كن  يأ ُمر ُكن َفيَُكونُ  35/19 10370

اطٌ  36/19 10371    َطريٌق  ِِصَ

تَِقيمٌ  36/19 10372 س   ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  مُّ

َزاُب  37/19 10373 َح  تََلَف األ   اختلفت الِفَرق َفاخ 

ٌل  37/19 10374  َعذاٌب و َفَهاَلٌك  َفَوي 

َهدِ  37/19 10375  ُحضورِ وُشُهودِ  َمش 

ِمع  هِبِم  َوَأب َِص   38/19 10376 هم  َأس  َعهم، وما أنَفَذ َبََصَ  ما أَشدَّ َسم 

   طريق اهلداية واحلق تيه وبعد وانَصاف عن  َضاللٍ  38/19 10377

بنِيٍ  38/19 10378  َبنيِّ واِضٍح   مُّ
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 51إلى آية  39 يةآمن   مريمسورة ( 830صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهم   39/19 10379 فهم وحّذرهم  َوَأنِذر   وخوِّ

ةِ  39/19 10380 َ رس  َم احل َ  يوم القيامة  النََّداَمةِ يوٌم  َيو 

رُ  39/19 10381  ُحِسَمت  املسألة وُفِصَل فيها  ُقيِضَ األَم 

َلةٍ  39/19 10382 ٍو َوُذُهولٍ  َغف   َسه 

َض  40/19 10383 َر  لِكها، واملراد يبقى الل جل شأنه بعد فناء العاَل  َنِرُث األ   َنم 

َجُعونَ  40/19 10384  ونُيَردُّ و  ُيعادونَ  ُير 

ُكر   41/19 10385 ث   و َواذ  دَّ  حَتَ

آن  ال كِتَاِب  41/19 10386  الُقر 

يقاً  41/19 10387 دِق  ِصدِّ  مالزما له ف كل أقواله وأفعاله وأحوالهكثرَي الصِّ

بِيّاً  41/19 10388  النَبِّي: من اصطفاه الل من عباده وأوحى إليه بِّشيعة من رشائعه نَّ

 يا والِدي َأَبِت  َيا 42/19 10389

نِي و 42/19 10390  ال يكفي وال ينفع الَ ُيغ 

َق وَحَصَل يل َجاَءيِن  43/19 10391 قَّ  حَتَ

تَِد يب  َفاتَّبِع نِي 43/19 10392   َفاق 

ِدكَ  43/19 10393 ِشدَك وأدلّك  َأه    أر 

اطاً َسِوّياً  43/19 10394  ال عوج فيه  َطريقاً مستقياًم معتدالً  ِِصَ

ي طَانَ ال  44/19 10395 بُِد الشَّ   ال تنَقد  وال ُتضع  لَِوساِوِسهِ  َتع 

ا شديد املخالفة ألمر ربه َعِصيّاً  44/19 10396  عاصيًا أو عاقًّ

روٍه  َأَخاُف  45/19 10397 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

َك  45/19 10398  ُيصيبََك  َيَمسَّ

 قرينا ف النّار  َولِيّاً  45/19 10399

ِرٌض  َأَراِغٌب  46/19 10400  أُمع 

تِي 46/19 10401 بُوداً  آهِلَ َذ َمع 
ِ  اإللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

تَِجب  للنّهي  َلَّ  َتنتَهِ  46/19 10402  َل َتس 

مُجَنََّك  46/19 10403 يًا بِاحِلجاَرةِ  الَر  تَُلنََّك َرم      الَق 

يِن  46/19 10404 ُجر    واتركني  َواه 

 َزَمنًا َطويالً  َملِيّاً  46/19 10405

ُتهُ  َحِفيّاً  47/19 10406 ِرُمنِي َوجُيِيبُنِي إَِذا َدَعو    َرِحياًم بَِحايِل ُيك 

تَِزلُُكم   48/19 10407  وأبتعد عنكم َوَأع 

َعى  َشِقيّاً  48/19 10408  حَم روماً ضائَِع املَس 

 وأعطَينا  منحنا وأنعمنا َوَهب نَا 49/19 10409

تِنَا  50/19 10410 َ ْح  سانِنا وِرعاَيتِنا  رَّ  إح 

ٍق َعلِيًّا 50/19 10411 َساَن ِصد 
َعة طيبة، وذِكًرا َحَسناً، َوَثنَاًء َباقِيًا ِف النَّاسِ  لِ  ُسم 

 َمتارًا خالصاً من الدنس َُم َلصاً  51/19 10412

 كان رسواًل إىل بني إرسائيَل والِقبِط، ونبيًّا رفيَع الَقدِر ُيوحي اللُ إليهو َرُسواًل َنبِيًّاوكان  51/19 10413
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 64إلى آية  52 يةآمن   مريمسورة ( 930صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَاهُ  52/19 10414  وجهنا اخلطاب له َوَناَدي 

   ة ناِحيَ  َجانِِب  52/19 10415

بَلٍ  اجَلبَل، أو الطُّورِ  52/19 10416  اسٌم جِلَ

ب نَاهُ  52/19 10417 َني نَاه   َوَقرَّ    وَأد 

 ُمناجيا لنا  َنِجيّاً  52/19 10418

 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهب نَا  53/19 10419

تِنَا  53/19 10420 َ ْح  سانِنا وِرعاَيتِنا  رَّ  إح 

دِ َصادَِق  54/19 10421   الوعد ملتزم به ُموٍف بِ  ال َوع 

َلهُ  55/19 10422 تَهُ  َأه  الَدُه وقيَل ُأمَّ َجتَُه َوأو     َزو 

ِضيّاً  55/19 10423  مقبوالً حمبوباً  َمر 

ِريَس  56/19 10424 ابِِريَن،  إِد  يًقا َنبِيًّا َوِمن الصَّ ُل َنبِيٍّ ُبِعَث َبعَد آَدمَ وهو َكاَن ِصدِّ  َأوَّ

يقاً  56/19 10425 دِق مالزما له ف كل أقواله وأفعاله وأحواله ِصدِّ  كثرَي الصِّ

نَاهُ  57/19 10426 ره ف العاملني، ومنزلته بني املقربني َوَرَفع  نا ذِك     ورَفع 

ابَِعُة  َمَكاناً َعلِيّاً  57/19 10427 امُء الرَّ  َمن ِزلًَة عالِيًَة، وقيل السَّ

 يرّسَ وهيّأَ أسباَب حَتسنِي احلاِل وطيِب الَعي ِش   َأن َعمَ  58/19 10428

ةِ  58/19 10429 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

نَا 58/19 10430 نا إىل  َهَدي     اإليامن، وَوفَّقنا إليهأرَشد 

تَبَي نَا  58/19 10431 نا َواج  رَت  طََفي نا واخ   واص 

داً  58/19 10432 وا ُسجَّ ضِ  َخرُّ ضاً واِضعنَي ِجباَهُهم  َعىل األر    َنَزلُوا أر 

 جاء بعدهم  َخَلَف من بعدهم  59/19 10433

الةَ  59/19 10434  أمهلوها  َأَضاُعوا الصَّ

َهَواِت  59/19 10435 بَُعوا الشَّ  النفس ف فعل ما حتبه وتريده  اترغبل وان قاُدوا َواتَّ

ا، وُخرساًنا، وَهالًكا َغيّاً  59/19 10436  جهنَّمَ  و: هو وادٍ فأ رشًّ

 َرَجَع َعن املَعايص  َتاَب  60/19 10437

ياَدةِ ال جُياُر َعلي ِهم  وال ُيتَجاَوُز  ُيظ َلُمونَ  َوال 60/19 10438 ِص أو  بِالزِّ  احَلدُّ َعلي ِهم  بِالنَّق 

 جنّات إقامة واستقرار واطمئنان وثبات ، وُيراُد هبا موضع ف اجَلنَّة جنَّات َعدنٍ  61/19 10439

راَكُه  بِال َغي ِب  61/19 10440 تَطِع النَّاُس إد  تَرَتَ وََل  َيس  ِهم  الَغي ُب: َما َخِفَي واس   بَِحواسِّ

 آتِيًا اَل حَمَالَةَ أو  واقِعاً  َمأ تِيّاً  61/19 10441

   اطاًل ِمن الكالِم، وُفحًشاب لَغ واً  62/19 10442

َرًة   62/19 10443 سِ  ُبك  م  ُل النَّهاِر إىل ُطلوِع الشَّ    أوَّ

واِل إىل  َوَعِشيّاً  62/19 10444  املغِرب آخَر النهاِر أو: ما بعَد الزَّ

   ُنَملِّك ُنوِرُث  63/19 10445

َزم الطاعة، ويتََجنَّب املعصية َتِقيّاً  63/19 10446  ُمتَِّقيًا، َيل 

ُل  64/19 10447  َنن ِزُل من السامء اىل األرض َنتَنَزَّ

ِدينَا  64/19 10448  ما سيأت من أمر اآلخرة  له ما بني َأي 

 الدنياوما مض من  وما خلفنا 64/19 10449

 أو: تارًكا لك َوَما َكاَن َربَُّك ناسيًا لَّشء من األشياء َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيّاً  64/19 10450
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 76إلى آية  65 يةآمن   مريمسورة ( 103صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

طَِِب   65/19 10451 ِب   َواص  كأو: ِزد  ف  ال َزِم الصَّ ِ  َصِب 

 َمثياًل وَشبيًها وَنظرًيا  َسِميًّا  65/19 10452

 فارقُت احلياة ِمتُّ  66/19 10453

َرُج  66/19 10454 ِت لِل ِحساِب   َحيّاً  ُأخ  َد املَو   ُأب َعُث حيّاً َبع 

ُكرُ  67/19 10455 رِضُ ُمتََدبِّرًا ُمتَِّعظاً ويتنبَُّه  َيذ  تَح   َيس 

نَاهُ  67/19 10456 َناُه ِمَن الَعَدِم   َخَلق  َجد   أو 

ُم   68/19 10457 ّنَّ ُِّشَ َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  لَنَح  ل ِحساِب َبع 
َمَعنَُّهم  لِ  لَنَج 

ُم   68/19 10458 ّنَّ رِضَ  لنأتنَِيَّ هبم  لَنُح 

 باركني عىل ُرَكبهم خاضعني ُمهاننِي أذالَّء ِجثِيًّا  68/19 10459

ةٍ وُعنٍف  لَنَنِزَعنَّ  68/19 10460  لنأُخَذنَّ بِشدَّ

 َطائَِفةٍ أو  فرقة ِشيَعةٍ  69/19 10461

َوى َأَشدُّ  69/19 10462  َأق 

يَاًنا  ِعتِيًّا  69/19 10463 ًدا َوِعص   مَتَرُّ

ىَل  70/19 10464  أحّق  َأو 

رِتاقاً  ِصلِيًّا 70/19 10465 َها ُدُخواًل، َوُمَقاَساًة واح  رِّ  حِلَ

 مارٌّ عليها أو داخُلها َواِرُدَها 71/19 10466

لِهِ  َحت امً  71/19 10467    الِزًما واِجباً الُبدَّ ِمن فِع 

ق ِضيّاً  71/19 10468  نافِذًا  مَّ

ي 72/19 10469  ُننقذ ُننَجِّ

ا أنفسهم بوقاية اتََّقوا  72/19 10470   َْحَو 

َنَذرُ  72/19 10471  ونرتك وَّ

َومُها  الظَّاملنِِيَ  72/19 10472 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

 باركني عىل ُرَكبهم خاضعني ُمهاننِي أذالَّء   ِجثِيّاً  72/19 10473

َرأ ُتت ىَل  73/19 10474  ُتق 

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  73/19 10475

10476 73/19  ِ  اجلامعتني، واملراد: املؤمنني والكافرين ال َفِريَقني 

َقاماً  73/19 10477  منزلة مَّ

 جَم لِساً وجُمتمعا َنِديًّا 73/19 10478

نَا 74/19 10479 َلك  نَي نا  َأه   َأف 

نٍ  74/19 10480 ة ِمن الناِس ُمقرتننَِي ف زَمٍن واحدٍ  َقر   قوٍم وُأمَّ

ش والثياب و غريها َأَثاثاً  74/19 10481    متاعا من الَفر 

ياً  74/19 10482  ومنظرًا وهيئة وشكاًل  َوِرئ 

اللَةِ  75/19 10483    التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلق الضَّ

ُدد   75/19 10484  وَيُمدَّ له   يمهله ويمّل َفل يَم 

 ُين َذرون ُيوَعُدونَ  75/19 10485

وان ُجنداً  75/19 10486  اجُلن د: اجَلي ش، واألن صار واألع 

 األعامل الصاحلة ُعموماً وقيل: التسبيُح والتحميد والتكبري والتهليل َوال بَاقِيَاُت الصاحلات  76/19 10487

َرّداً  76/19 10488 ِجًعا مَّ  َوَعاقِبَةً  َمر 
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 95إلى آية  77 يةآمن   مريمسورة ( 113صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

َت  َأَفَرَأي َت  77/19 10489   َأَعلِم 

طنََيَّ  أَلُوَتنَيَّ  77/19 10490  أَلُع 

َلَع ال َغي َب  78/19 10491 َم الَغي َب وأد رَك أرساره ؟ َأطَّ
 هل َعلِ

َذ  78/19 10492 َ  ، جعل  أخذ اُتَّ

داً  78/19 10493 د: االلتزام  َعه   بميثاقالَعه 

تُُب  79/19 10494 نَ  َسنَك  َل وُنَدوِّ  َسنَُسجِّ

 لَهُ  ُنزيد َوَنُمدُّ لَهُ  79/19 10495

 الِعَقاِب والتَّن كِيلِ  ال َعَذاِب  79/19 10496

نيا بَموتِه َوَنِرُثُه َما َيُقوُل  80/19 10497 جع إلينا مالَه وولََده ف الدُّ  وَير 

داً  80/19 10498   َوحَده  ُمن َفرًدا َوجَييُؤنا َوَيأ تِينَا َفر 

ُذوا  81/19 10499 َ  وجعلوا  َواُتَّ

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 81/19 10500  َمَعُه أو  َغري 

 َمنََعة وُقّوة و ُشَفَعاَء َوَأن َصاًرا ِعّزاً  81/19 10501

ُفُروَن  82/19 10502  ستكفر هذه اآلهلة بعبادة العابدين هلا  بِِعبَاَدَِتِم  َسيَك 

: املُخالُِف واملُنافُِس، واملُراُد:   ِضّداً  82/19 10503 دُّ  صومُخ الضِّ

لِ  َأََل  َترَ  83/19 10504 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

َسل نَا  83/19 10505  َبَعث نا  َأر 

ا 83/19 10506 ُهم  َأزًّ   ُتغوهيم إغواًء، وُتزِعُجهم إزعاًجا َتُؤزُّ

ع  َفال َتع َجل   84/19 10507 ِ  َفال ُترس 

 نحسب ونحيص َنُعدُّ  84/19 10508

ُِّشُ  85/19 10509 َمعُ  َنح   َنج 

حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ  امل ُتَِّقنيَ  85/19 10510 ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ أص   والبُع 

َرِمنيَ  َوف داً  85/19 10511  ركباناً أو وافدين ُوُفوًدا ُمك 

ِرِمنيَ  86/19 10512  كام تساق البهائم َندَفُعهم  ِمن اخَلل ِف  َوَنُسوُق املُج 

داً  86/19 10513  ُمشاًة ِعطاشا، أو كالّدواّب التي َترُد املاء  ِور 

لُِكونَ ال  87/19 10514 تَطيعون َيم   ال َيس 

َفاَعةَ  87/19 10515  َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  الشَّ

 َواّدعوا افرتاءً  َوَقالُوا 88/19 10516

َُن َولَداً  88/19 10517 ْح  َذ الرَّ َ  َجَعَل له ُما خلق ولدًا له  اُتَّ

 َعظياًم ُمنَكًرا فظيعا إِّداً  89/19 10518

 تقاِرُب وتوِشُك  َتَكادُ  90/19 10519

نَ  90/19 10520 َن  َيتََفطَّر  ق   قِطًَعا يتََشقَّ

عُ و َوَتنَشقُّ  90/19 10521  تتَصدَّ

ا  90/19 10522 بَاُل َهدًّ ِ رُّ اجل 
ُقُط ُسُقوًطا َشِديًدا َوَُتِ  مهدومة متناثرة َتس 

َِن َولَدا  91/19 10523 ْح  ا للرَّ  َنَسبوا إليه َولَدا   َدَعو 

ُلُح  وال َيلِيُق،  وال  ال َيسن َوَما َينبَِغي 92/19 10524  َيص 

َنِ  93/19 10525 ْح  ٌم إلَي هِ   آِت الرَّ
 قادِ

َصاُهم   94/19 10526 ظُهُ  َأح  ُه، ويقتيض ذلك اإِلحاَطَة بِِه وِحف  ء: َعدُّ َصاُء الََّش   إح 

داً  95/19 10527  ُمن َفرًدا َفر 
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 12إلى آية   1 ية آ من  طهسورة و  98إلى آية  96 يةآمن   مريمسورة ( 123صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اِت  96/19 10528 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

 حَمَبّةً  ُوّداً  96/19 10529

َناهُ  97/19 10530  َسّهل ناه َيرسَّ 

 بُِلَغتَِك  بِلَِسانَِك  97/19 10531

َ بِِه امل ُتَِّقنيَ  97/19 10532  َتِعَدُهم  بِثَواِب اللِ  لِتُبَِّشِّ

ر من عذاب الل  َوُتنِذرَ  97/19 10533 ف وحَتذِّ م وُُتَوِّ
 وُتعلِ

ا 97/19 10534  بِالبَاطِلِ  واجلدال َشِديِدي اخُلُصوَمةِ  لُدًّ

نَا 98/19 10535 َلك  نَي نا  َأه   َأف 

نٍ  98/19 10536 ة ِمن الناِس ُمقرتننَِي ف زَمٍن واحدٍ  َقر   قوٍم وُأمَّ

سُّ   98/19 10537
 تدرك بحسك و  تَرى، وِّتُِد، وتعلمُ  حُتِ

ًزار 98/19 10538  َصوًتا َخِفيًّا ال ُيفَهمُ  ك 

جاِز الُقرآنِ احُلروُف  طه 1/20 10539 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

 اإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ عن طريق الوحي َأنَزل نَا  2/20 10540

َقى 2/20 10541  وَيسوء حالَُك وِّتهد نفسك تتعب  ل لِتَش 

كَِرةً  3/20 10542 تِبارِ  َتذ  ِر واالتِّعاِظ واالع  ك  َرة: ما َيب َعُث َعىل الذِّ
كِ  التَّذ 

ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َُي َشى  3/20 10543 يَُة ِمن اللِ: اخَلو   اخِلش 

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  4/20 10544 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

 املرتفعة ال ُعىَل  4/20 10545

َنُ  5/20 10546 ْح  امءِ  الرَّ َُن ِمن  أس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ف الدُّ تُُه املُؤ  َ ِة باللِ أي  أنَّ اللَ َشمَلت  َرْح  امِء اخلاصَّ نَى  ِمن األس   اللِ احُلس 

شِ  5/20 10547  هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  ال َعر 

تََوى 5/20 10548 ا يليُق بجاللِه، بال تكييٍف، وال تشبيٍه، وال تعطيلٍ  اس   عاَل واستقرَّ وارَتَفع؛ علوًّ

اِب  الثََّرى 6/20 10549 ط ِب املُبتلِّ الرتُّ   النَّديِّ الرَّ

َهر   7/20 10550 َتَك  َِّت  َفع  َصو   َتر 

10551 7/20  َّ تَُم أو ُُي َفى  الرسِّ    ما ُيك 

َفى 7/20 10552  أشد خفاء واستتارا َوَأخ 

اَمء 8/20 10553 َس  نَى  األ  ِن،  احُلس  َغُة احُلس 
امُء البالِ امُء اللِ، وهي األس   الدالَُّة َعىل الَعظََمِة واجَلاللِ أس 

   جاَءكَ  َأَتاكَ  9/20 10554

ُث به  َحِديُث  9/20 10555  احَلِديث: الكالم الذي ُيتََحدَّ

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 9/20 10556

ُكثُوا 10/20 10557  أقِيُموا وان تَظُِروا  ام 

ُت  10/20 10558 ُت  آَنس   أب ََص 

 بِنار أو شعلة منها بَِقبَسٍ  10/20 10559

 َهادًِيا َيُدلُّنَا الطَِّريَق  ُهًدى  10/20 10560

 خوطَِب  ُنودِي  11/20 10561

َلي َك  12/20 10562 َلع  َنع   احلذاء   انزع َفاخ 

 وفيه َكّلَم الل موسى تكلياًم وادٍ بسيناء ف أسفل جبل الطور،  بِال َوادِ املَُقّدس 12/20 10563

 اسٌم لِل َوادِي ُطًوى 12/20 10564
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 37إلى آية  13 يةآمن  طهسورة ( 133صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

ُتَك  13/20 10565 رَت  طََفي تَُك  اخ  تََقي تَُك واص     ان 

تَِمع  ملَِا ُيوَحىٰ  13/20 10566 تَِمع  ملَِا َأقولُُه َوُأوحيِه لََك أو ألقيه ف قلبك َفاس   اس 

يِن  14/20 10567 بُد    فان َقد  يل بالطاعة  َفاع 

الَةَ  14/20 10568 ِم الصَّ
ها كاِملًة ف أوقاَِتا املَِّشوعةِ  َوَأقِ  َأدِّ

ِري 14/20 10569 ُكَريِن فِيَها لِِذك  ُر اللِ: و لِتَذ  لِ ذِك  تِحضاُرُه ف الَقل ِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ  اس 

اَعَة ءَاتِيَةٌ  15/20 10570 م الِقياَمِة واقَِعةٌ  السَّ  َيو 

 أقاِرُب وأوِشُك  َأَكادُ  15/20 10571

َزى 15/20 10572  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل لِتُج 

َعى  15/20 10573 َمُل  َتس   َتع 

نََّك  16/20 10574 رِتاُض واملَن عُ  َيُصدَّ : االع  دُّ  الصَّ

   ما َتواه نفسه ومتيل إليه َهَواهُ  16/20 10575

َدى 16/20 10576  ََت َلك َفرَت 

نَى  بِيَِمينَِك  17/20 10577  بيَدك اليُم 

ُب هبا َعَصايَ  18/20 10578 َ  الَعصا: ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيرض 

أُ  18/20 10579 ِ  َأَتَوكَّ تَِمُد َعَلي َها ِف املََّش    َأع 

ُقطُ  َوَأُهشُّ  18/20 10580 جر فيَس  ُب هبا ورق الشَّ ِ  وأَض 

 أغراض وحاجات َمآِرُب  18/20 10581

ِمها  َأل ِقَها  19/20 10582  ار 

َعى  20/20 10583 َعةٍ  أفعى َحيٌَّة َتس   َتسرُي برُِس 

َها 21/20 10584  تناوهلا  ُخذ 

ُوىَل   َسنُِعيُدَها 21/20 10585 ِجُعها إىل حالتِها  ِسرَيََتَا األ    الطبيِعيَِّة التي كاَنت  َعَلي هَ  َهيئتَهاأو َسنُر 

ُمم  َيَدكَ  22/20 10586 َها َواض  َع  َها وامج  بِض   اق 

  َجن بِك حَتَت العُضدِ  َجنَاِحَك  22/20 10587

ِ ُسوءٍ ِمن   22/20 10588 داٍء كالَِبَِص ونحِوهِ  َغري 
 بال آثاٍر لِ

نا وَعالماتِنا  آَياتِنَا  23/20 10589   ُمع ِجزاتِنا وَدالئِلِنا وِعَِبِ

َف ِف الظُّل مِ  َطَغى  24/20 10590 َ َ وأرس  ِبَّ  َِّتَ

ر   ارشح 25/20 10591 ع ونوِّ  وسِّ

ِري  26/20 10592 ل َوَيرسِّ  يِل َأم   مسألتي أو قضيتيشأين أو  َسهِّ

َدًة من لَِسايِن  27/20 10593 ُلل  ُعق    َأط لِق  لَِسايِن بَِفِصيِح املَن طِِق وأزهلا منه   َواح 

يِل  28/20 10594 َقُهوا َقو   َكالمي يفهموا َيف 

ًدا  مِعينًا وُمساِعًدا َوِزيراً  29/20 10595  ، وُمؤاِزًرا، وُمؤيِّ

ًثا  َهاُرونَ  30/20 10596 ُه َكاَن َفِصيًحا َوُمتََحدِّ  َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه ِف َدعَوةِ فِرَعوَن إىَِل اإِلياَمِن بِاللِ أِلَنَّ

ِري 31/20 10597 ُدد  بِِه َأز  ين به وشدَّ به ظهري   اش   َقوِّ

ِري  32/20 10598 ُه ِف َأم  ك  ِ ةِ، وتبليِغ  َأرش  سالةِ وامَجع  بيني وبينه ف النبُوَّ  الرِّ

 نقّدسك ونطيعك  ُنَسبَِّحَك  33/20 10599

ُكَركَ  34/20 10600 َك مع التََّدبُّر  َوَنذ  رِضَ تَح   وَنس 

لََك  36/20 10601 طَي َت  ُأوتِيَت ُسؤ   َمطلوَبَك  َأع 

نا  َمنَنَّا  37/20 10602  أن َعم 

ةً  37/20 10603  تاَرةً  َمرَّ
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 51إلى آية  38 يةآمن  طهسورة ( 143صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َحي نَا 38/20 10604 نا وألِقي نا ف الَقل ِب  َأو  م   أهل َ

َك  38/20 10605  والدتك ُأمِّ

ِذفِيهِ  39/20 10606  َألِقيه  اق 

ن دوق التَّاُبوِت  39/20 10607  الصَّ

ر ِمل ًحا كاَن  ال يَمِّ  39/20 10608 ًباالبَح   ماُؤه أم َعذ 

يُل ِقهِ  39/20 10609 هُ  َفل  ِذف   فليَق 

اِحلِ  39/20 10610  شاطئ البحر أو النهر  بِالسَّ

هُ  39/20 10611  يلتَِقط هُ  َيأ ُخذ 

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  39/20 10612  الَعُدوُّ

نََع عىل َعي ني  39/20 10613 ظي ورعايتي ولرُتبَّى عىل ما ُأريُد  َولِتُص   بمرًأى منِّي، وحتت ِحف 

 تسري مَت َِّش  40/20 10614

ِشُدُكم   َأُدلُُّكم   40/20 10615  ُأر 

ُفُلهُ  40/20 10616 بِيته  َيك   َيُعوله وَيُقوم برَت 

نَاكَ  40/20 10617 ناكَ  َفَرَجع   َفأَعد 

 تطمئّن وَتنأ  َتَقرَّ َعي نَُها  40/20 10618

َزنَ  َوال 40/20 10619 موماً وال َمغ موماً   حَت   ال َتُكن  َمه 

ي نَاكَ  40/20 10620  فسلَّمناك َفنَجَّ

ب  ال َغمِّ  40/20 10621 ن أو الَكر     احُلز 

تاَِلءً  َوَفتَنَّاَك ُفتُوًنا 40/20 10622 تََلي نَاَك اب   اختََِبناك اختباًرا و اب 

َت  َفَلبِث َت  40/20 10623  َفأَقم 

َينَ  40/20 10624  َقريٌة عىل البحر األْحر بني املَِدينة والّشام َمد 

 ف وقت حمدد َعىَل َقَدرٍ  40/20 10625

تَُك لنَف يس  41/20 10626 طَنَع     اخرَتُتَك لِرسالَتي، والبَالَغ َعنّيو اصطفيتُك َواص 

ا، وَتضُعفا َوال َتنِيَا 42/20 10627  َتفرُتا، وُتَقَصِّ

ِري 42/20 10628 لِ  ذِك  تِحضاُرُه ف الَقل ِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ ُر اللِ: اس  ك 
 ذِ

َف ِف الظُّل مِ  َطَغى  43/20 10629 َ َ وأرس  ِبَّ  َِّتَ

 َرقيًقا  لَّيِّناً  44/20 10630

رُ  44/20 10631 ُر وَيتَِّعظُ  َيتََذكَّ رِضُ وَيتََدبَّ تَح   َيس 

ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َُي َشى  44/20 10632 يَُة ِمن اللِ: اخَلو   اخِلش 

ُرَط علينا 45/20 10633 واِن َعلينَا يبادَِر و َيف   ُيَعّجل بالُعد 

اَفا 46/20 10634 روٍه  َُتَ ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

َهبا  َفأ تِيَاهُ  47/20 10635  إِلَي هِ َفاذ 

َدى  47/20 10636 َذُه َطريقاً وِمن هاجاً  اتَّبََع اهل ُ َ  اُتَّ

َف  َوَتَوىلَّ  48/20 10637 َرض وانََصَ  وَأع 

بُُّكاَم  48/20 10638 ُكاَم امل َع بود  رَّ  إهَلُ

َقهُ  50/20 10639 ٍء َخل  طَى ُكلَّ ََش  ٍء َتقِديَرُه احَلقَّ  َأع  طى ُكلَّ ََش   ُصورَته التي متَيُِّزه، وَشكَله الذي يناِسبُهأو أع 

 ام َحاُل وما َشأ نُ ف   َباُل  َفاَم  51/20 10640

ابَِقةَ  ال ُقُروَن األوىَل  51/20 10641  األَُمَم السَّ
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 64إلى آية  52 يةآمن  طهسورة ( 153صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ِعل ُم تلك القرون فيام َفَعَلت  ِعل ُمَها  52/20 10642

 الكتاب: اللوح املحفوظ كِتَاٍب  52/20 10643

 ال ُُي طئ   ال َيِضلُّ  52/20 10644

 أي أن الل سبحانه منّزه عن النسيان  َوال َينَسى  52/20 10645

داً  53/20 10646 ه فِراًشا  َمه  ِ  كاملهِد ف ُسهولَة العيش َعَلي ها وُيرس 

د َوَسَلَك  53/20 10647  وَشقَّ   مهَّ

َلًة واِضَحةً  ُسبُالً  53/20 10648  ُطُرقاً َسه 

نَا 53/20 10649 َرج  َنا َفأَخ   َفأَظ َهر 

َواجاً  53/20 10650 نَافاً  َأز   َأص 

 والطَّع م والرائحةَمتلفة النوع  َنبَاٍت َشتَّىٰ  53/20 10651

ا أنعامكم  54/20 10652 َعو   اتركوها ترعى، وتأكل من نبات األرض ار 

يِل النَُّهى  54/20 10653 ُو  َحاِب  ألِّ  العقول   أِلَص 

نَاُكم   55/20 10654 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلق  َناُكم  ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد   أو 

 نرجعكم ُنِعيُدُكم   55/20 10655

ِرُجُكم   55/20 10656 ِت لِل ِحساِب  ُنخ  َد املَو  ياَء َبع   َنب َعثُُكم  أح 

َرىٰ  55/20 10657 ةً  َتاَرًة ُأخ  َرى  َمرَّ  ُأخ 

نا وَعالماتِنا ُمع ِجزاتِنا  آَياتِنَا  56/20 10658  وَدالئِلِنا وِعَِبِ

تَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َوَأَبى  56/20 10659  وام 

   َأأَتي تَنَا  َأِجئ تَنَا  57/20 10660

ِرَجنَا  57/20 10661  لِتُب ِعَدَنا  لِتُخ 

ِركَ  57/20 10662  بَِعَملك اخلادِعِ  بِِسح 

 َفَلنَِجيئَنَّ لََك  َفَلنَأ تِيَنََّك  58/20 10663

ِعداً  58/20 10664 ًدا  َمو   زماناً حُمَدَّ

لُِفهُ  الَّ  58/20 10665 ِعِد: َنق ُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  ُنخ  الُف املَو   إخ 

 مكاًنا يلتقى الطرفان ف منتصفه .أو  وَسطًا موِضًعا َمَكاناً ُسًوى  58/20 10666

ينَةِ  59/20 10667 ُم الزِّ    يوُم عيٍد هلم كانوا يتزينون فيه َيو 

 جُي َمعَ  َُي َِّشَ  59/20 10668

تِدادِ النَّهارِ  ُضًحى 59/20 10669 تِفاِع الّشمِس واش  ُت ار  َحى: َوق   الضُّ

َف  َفتََوىلَّ  60/20 10670 َرض وانََصَ  فأَع 

َره  َكي َدهُ  60/20 10671  الذين يكيد هبمسَحرته أو  ِحيََله وَمك 

َلُكم   61/20 10672  َهالًكا لكم  َوي 

وا  ال 61/20 10673 رَتُ  ال ُتتلقوا وتكذبوا  َتف 

ِحتَُكم   61/20 10674  وُيبيَدُكم    هُيلَِككم وَيستَأ ِصَلكم َفيُس 

 َخرِسَ وَل َيظ َفر  باِم َطَلَب  َخاَب  61/20 10675

 فتََجاذبوا وتناقشوا َفتَنَاَزُعوا  62/20 10676

َوى 62/20 10677 وا النَّج     أخَفوا كالَمهم َوَأرَسُّ

َهبُِكم بِطَِريَقتُِكمُ  63/20 10678    بَِمذ 

ىَل  امل ُث ىَل  63/20 10679  أو العظيمة الُفض 

ُِعوا 64/20 10680 تِيالَُكم َكي َدُكم   َفأَمج  ِزُموا َعَلي هِ  أحكموا سحركم واح    جُمتَِمعني َواع 

ُفوفنيَ  َصّفاً  64/20 10681  َمص 

َلَح  64/20 10682  ظفر وفاز َأف 

ىَل  64/20 10683 تَع   َصاَر َعاليًا بَغَلبَة و غَلَب  اس 
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 76إلى آية  65 يةآمن  طهسورة ( 163صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِمي  ُتل ِقيَ  65/20 10684  َتر 

م   66/20 10685 باُط الذي ُيَشدُّ بِهِ  ِحبَاهُلُ  مجع َحب ل، وهو الرِّ

ُب هبا َوِعِصيُُّهم   66/20 10686 َ  الَعصا هي ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيرض 

يَُّل  66/20 10687 ر له حتى َيظنَّ اخَلياَل َحقيقةً  ُُيَ  ُيَشبَّه وُيَصوَّ

ِرِهم   66/20 10688  عملهم اخلادع  ِسح 

َعى  66/20 10689 َعةٍ  َتس   َتسرُي برُِس 

َجَس  67/20 10690  َفَشَعر وَأَحّس  َفأَو 

روٍه َخوًفا  ِخيَفةً  67/20 10691 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف ُهَو ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   واخَلو 

ىَل  68/20 10692 َع   الغالب  األ 

نَى  َيِمينَِك  69/20 10693    َيدك اليُم 

تَِهم  وَتبتَلِع   َتل َقف   69/20 10694  َتل 

 َعِمُلوا  َصنَُعوا 69/20 10695

 الَكي د: االحتياُل ف اإِلَضار  َكي ُد  69/20 10696

لُِح  َوال 69/20 10697  ال يظفر وال يفوز ُيف 

 جاءَ  َأَتى 69/20 10698

ًدا  70/20 10699 َحَرُة ُسجَّ داً  َفأُل ِقَي السَّ وا ُسجَّ  َخرُّ

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  70/20 10700

ًثا َهاُرونَ  70/20 10701 ُه َكاَن َفِصيًحا َوُمتََحدِّ  َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه ِف َدعَوةِ فِرَعوَن إىَِل اإِلياَمِن بِاللِ أِلَنَّ

 أسمح آَذنَ  71/20 10702

 لعظيمكم ومعلمكم لََكبرُِيُكمُ  71/20 10703

 َفألف ِصَلنَّ  َفالَُقطَِّعنَّ  71/20 10704

ن  ِخالٍف  71/20 10705 ى مِّ ُجُلُهم  اليُرس  نى َوَأر   ُيالُِف بنَي َقطِعهام أي  ُتق طَُع أيدهيُِم اليُم 

بَنَُّكم   71/20 10706 ليُق  َوالَُصلِّ ل ُب: َشدُّ األطراِف والتَّع   للَقتلِ  الصَّ

 سيقاّنا  ُجُذوِع النخل 71/20 10707

َوى وأقسى َأَشدُّ َعَذاباً  71/20 10708   ِعقاباً وَتن كيالً  َأق 

َومُ  َوَأب َقى 71/20 10709  َوأد 

ثَِركَ  72/20 10710 َلَك  لَن نُّؤ   نختاَرك و لَن  ُنَفضِّ

َق وَحَصَل لنا  َجاءَنا  72/20 10711 قَّ  حَتَ

 احُلَجِج الواِضحاِت  ال بَيِّنَاِت  72/20 10712

َدَعنَا َخَلَقنا َفطََرَنا 72/20 10713     َوَأب 

ُكم   َفاق ضِ  72/20 10714 َعل  َواح   َفاف 

ِفرَ  73/20 10715 ُفوَ  لِيَغ  رُتَ وَيع   لِيَس 

ن   َخطَاَياَنا  73/20 10716 د ةب املَقصودوالذَّ  ة املُتعمَّ

تَنَا 73/20 10717 َره  تَنا  َأك  َغم  تنا َوأر  َِب   أج 

 كافِرًا ُمعانِداً  جُم ِرماً  74/20 10718

نَأُ هِبَا  اَل َيُموُت فِيَها َواَل ََي يَى  74/20 10719 يَح، َواَل ََي يَا َحيَاًة هَي 
رَتِ  اَل َيُموُت فِيَها؛ َفيَس 

َرَجاُت  75/20 10720    املَناِزُل  الدَّ

ُموّ  ال ُعىَل  75/20 10721  بالغات السُّ

نٍ َجنَّاُت  76/20 10722  جنّات إِقاَمٍة واستقرار واطمئنان، وُيراُد هبا موضع ف اجَلنَّة         َعد 

 َثواب ومكافأة  َجَزاء 76/20 10723

 تطهر من الِّشك واملعايص َتَزكَّى  76/20 10724
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 87إلى آية  77 يةآمن  طهسورة ( 173صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

10725 77/20  ِ  رِس  ف الليل َأرس 

   بَِخل قي واملراد بني إرسائيل بِِعبَادِي  77/20 10726

م  َطِريقاً  77/20 10727 ب  هَلُ ِ ِذ   َفاَض  لوَكةً وَفاُتَّ ُه سبيالً َمس  نَع   اص 

 يابًِسا  فاجا َيبَساً  77/20 10728

َراكاً  َدَركاً  77/20 10729  حِلاقاً وإد 

بََعُهم   78/20 10730  َفَلِحَقُهم َفأَت 

وان بُِجنُودِهِ  78/20 10731    اجُلنود: اجَلي ش، واألن صار واألع 

 أصاهَبم و َفَغطّاهم وَغَمرُهم   َفَغِشيَُهم  78/20 10732

ًبا ال يَمِّ  78/20 10733 ر ِمل ًحا كاَن ماُؤه أم َعذ   البَح 

 اإلضالل : اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق   َوَأَضلَّ  79/20 10734

 ما سلك هبم طريق اهلداية   َهَدى  َوَما 79/20 10735

 أنقذناكم  َأنَجي نَاُكم  80/20 10736

َناُكم   80/20 10737  وجعلنا لكم موِعداً  َوَواَعد 

 َجبَِل الطُّورِ  َجانَِب  َجانِِب الطُّورِ  80/20 10738

   صمغ حلو املذاق تفرزه بعض األشجار  امل َنَّ  80/20 10739

ل َوى  80/20 10740 جاِجيّاِت   َوالسَّ بَِة الدَّ اَمَن ِمن ُرت  بُِه السُّ ٌئ ُيش 
 طائٌِر ُُم تَلِ

ُس  َطيِّبَاِت  81/20 10741 ُه النَّف  تَلِذُّ  الطَيِّباُت: َما َتس 

نَاُكم   81/20 10742 طَي ناُكم  ِمن  َرَزق  لِ أع  ِ والَفض   اخَلري 

ا  َوال 81/20 10743 واو  َتط َغو  ُ تَُدوا و  ال َتتََجِبَّ  اَل َتع 

 َين ِزَل بُِكم   َفيَِحلَّ َعَلي ُكم   81/20 10744

طي وعقايب  َغَضبِي 81/20 10745  ُسخ 

 هلك . أو َوقع ف اهلاوية خرس و َهَوى 81/20 10746

ارٌ  82/20 10747 اٌر: ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغّفار هو الذي يغفر الذنوب لََغفَّ  َغفَّ

 َرَجَع َعن املَعايص  َتاَب  82/20 10748

تََدى 82/20 10749  قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اه 

َجَلَك  َوَما 83/20 10750  ما دفعك إىل الَعَجلة َأع 

 َيل َحُقوَن يِب و َخل ِفي وَسيَتَتَبَُّعوَننِيُهم   ُهم  َعىَل َأَثِري  84/20 10751

ُت  َوَعِجل ُت  84/20 10752 ع  َ يه قبل أوانِه و َأرس  ِء، وحترِّ  الَعَجَلُة: َطَلُب الَّشَّ

 ابتلينا وأوقعنا ف الِفتنة  َفتَنَّا 85/20 10753

اِمِريُّ  85/20 10754 الً ودعاهم إىل عبادته فعبدوه رجل َفتََن قوَم موسى أثناء غيبته، وصنع هلم  السَّ  ِعج 

بَانَ  86/20 10755    ساخطاً  َغض 

 حزيناً  َأِسفاً  86/20 10756

ُكم   86/20 10757  أَل يبِّشكم   َأََل  َيِعد 

دًا َحَسناً  86/20 10758  املراد هنا إنزال التوراة  َوع 

دُ  86/20 10759  هل استبطأتم الوعد أفطَاَل َعَلي ُكُم ال َعه 

ط والعَقاب َغَضٌب  86/20 10760  الَغَضب: الُسخ 

ِعِدي 86/20 10761 و  تُم مَّ َلف   وعدكم يل بالثبات عىل ديني تم َنق ُض  َفأَخ 

َرتِنَا  بَِمل كِنَا  87/20 10762 تِيَاِرَنا َوُقد   بِاخ 

َزاراً  87/20 10763 نَا َأو  ل  نا َْح َل  ُْحِّ  أْحاالً و َأث َقااًل  ُكلِّف 

مِ  87/20 10764 نَ  ِزينَُة ال َقو  َعو  ِم فِر   ُحِّلِّ َقو 

نَاَها 87/20 10765  َفأَل َقي ناها وَرَمي ناها َفَقَذف 
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 98إلى آية  88 يةآمن  طهسورة ( 183صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َرَج  88/20 10766  َفَصنَعَ  َفأَخ 

الً  88/20 10767 ُل: ولد البََقَرةِ متثاالً عىل  ِعج  ل والِعج   هيئة الِعج 

 ِجساًم جاِمًدا ال يأكل، وال يِّشب، وال يتحرك َجَسداً  88/20 10768

 َصوُت البََقرِ  ُخَوارٌ  88/20 10769

 فغفل عنه َفنَيِسَ  88/20 10770

نَ  89/20 10771 لِ ِعباَرُة لِلَحثِّ َعىل النَّظَِر  َأَفال َيَرو  ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  والتََعجُّ

ِجعُ  89/20 10772  َيُردُّ  َير 

لُِك و 89/20 10773 تَطيعُ  و ال َيم   ال َيس 

اً  89/20 10774 ءًا للرضر أو دفعاً للِّّش  املراد ال يستطيع ََضّ  َدر 

عاً  89/20 10775  وال جلباً للمنفعة أو الفائدة َوال َنف 

ُتم ُفتِنتُم 90/20 10776 تُِِب  تُلِيتُم واخ   اب 

  َفِسريوا َعىل َّن ِجي  َفاتَّبُِعويِن  90/20 10777

ِري  90/20 10778  ا أَمرُتكم به ِمن طاعِة الل، وإخالِص العبادةِ لهملاستجيبوا  َوَأطِيُعوا َأم 

َح  91/20 10779 َ  لَن ُنفاِرَق  لَن نَِّب 

 ُمقيمني ومالزمني للعبادة  َعاكِِفنيَ  91/20 10780

ِجعَ  91/20 10781  َيعودَ  َير 

 َحَجبَك وَحاَل دوَنك  َمنََعَك  92/20 10782

تَُهم  َضلُّوا 92/20 10783  تاهوا وَل هيتدوا  أب َصََتُم   َرَأي 

   َتسرَي عىل ِمن هاِجي   َتتَّبَِعنِ  93/20 10784

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َأَفَعَصي َت  93/20 10785  الِعص 

ِري 93/20 10786   ما أمرتك به من خالفتي واإلصالح بعدي َأم 

 يا أخي )من ُأّمي( َيا اب َن ُأمَّ  94/20 10787

   ال متسك  ال َتأ ُخذ   94/20 10788

يَتِي 94/20 10789 ي ن  بِلِح  َقِن واخَلدَّ يَة: شعر الذَّ  اللِح 

ُف ِمن ُه واتِّقاُء ُوقوِعهِ  َخِشيُت  94/20 10790 ِر: اخَلو  يَُة ِمن األم   اخِلش 

َت بني بني إرسائيل  94/20 10791 ق  قةً  َفرَّ  أحدثت بينهم ُفر 

يِل و 94/20 10792 ُقب َقو   َل حتفظ وصيتي بحسن رعايتهم ََل  َتر 

 َما حالُك َوَشأ ُنك  َخط بَُك  َفاَم  95/20 10793

ُت  96/20 10794 ُت  َبَُص   َعلِم 

ُت َقب َضةً  96/20 10795 ي  َفَقبَض  ء كفِّ    أَخذت منه ِمل 

ُسولِ  96/20 10796 المُ  َأَثِر الرَّ يل َعَلي ِه السَّ  املراُد: َأَثر حافِر َفَرِس ِجِب 

لَت   96/20 10797 نَت ُه وَحبَّبَت    َسوَّ  َزيَّ

   تقربني وال متسنيال  ال ِمَساَس  97/20 10798

ي َت  َظل َت  97/20 10799 تَمرَّ َت واس   َظَلل َت أي  ُدم 

َقنَّهُ  97/20 10800 َعَلنَّ النّاَر حَتِرُقهُ  لَّنَُحرِّ  لَنَج 

ّنهولَنَقِذَفنَّه  لَنَنِسَفنَّهُ  97/20 10801 َينَّه وُنطريِّ  لنَُذرِّ

 البحر ملحا كان ماؤه أم عذبا ال يَمِّ  97/20 10802

َعب وأحاط َوِسعَ  98/20 10803  استَو 
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 113إلى آية  99 يةآمن  طهسورة ( 193صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َنروي  َنُقصُّ  99/20 10804

 مجع نبأ، وهو اخلِب ذو الشأن َأنبَاء  99/20 10805

مَ  َسبََق  99/20 10806  َتَقدَّ

 من عندنا  من لَُّدنَّـا 99/20 10807

راً  99/20 10808 كريِ  ذِك  ِعظَِة َوالتَّذ  ل َمو 
آناً لِ  ُقر 

َرَض  100/20 10809  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأع 

راً  100/20 10810  يستحق العقاب َعظِياًم  إثامً  ِوز 

وامِ  َخالِِدينَ  101/20 10811  باقنَي َعىل الدَّ

 معنويا الَّشء املحمول حسيا أو  ِْح الً  101/20 10812

ُخ  ُينَفُخ  102/20 10813  واملراد نفخة البَع ث:النَّف 
يح فيِه بُقّوةٍ  َبع ُث الرِّ

ورِ  102/20 10814  القرن الذي ينفخ فيه إرسافيل  الصُّ

ِرِمنيَ  102/20 10815 ُِّشُ امل ُج  َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  َوَنح  ل ِحساِب َبع 
َمُعُهم  لِ  َنج 

قاً  102/20 10816 ت ألواّنم وعيوّنم؛ من شدة األحداث واألهوال ُزر   املراد: تغريَّ

ين  َيتََخاَفتُونَ  103/20 10817  يتحادثون متسارِّ

تُم   لَّبِث تُم   103/20 10818  أَقم 

اً  103/20 10819  املراد عِّشة أيام َعِّش 

ثَُلُهم  َطِريَقةً  104/20 10820 َدهُلم َعق الً وَأف َضلهم رأ ًيا ومذهبًا   َأم      أع 

أَلُوَنَك  105/20 10821 لِموَن ِمن َك  َوَيس  تَع   َوَيس 

 ُيِزيُلَها َعن  َأَماكِنَِهاويقتلعها من أصوهلا  َينِسُفَها  105/20 10822

ُكَها َفيََذُرَها 106/20 10823 ُ  َفيَرت 

تَِوية ُمن َخِفضة عام َُيِيُط هبا أرًضا  َقاعاً  106/20 10824    ُمس 

َصفاً  106/20 10825 تَِوَيًة ال َنباَت فيَها َصف  ضاً َمل ساَء ُمس   أر 

  انحرافاً أو َمي الً  ِعَوجاً  107/20 10826

تاً  107/20 10827 تفاًعا وال ان خفاًضا  َوال َأم   َوال ار 

اِعيَ  108/20 10828  املُنادي  ء َينقادوَن لِندا َيتَّبُِعوَن الدَّ

 ال حميد  ال ِعَوَج   108/20 10829

 َسَكتَت  وَخَفتَت   َوَخَشَعت   108/20 10830

ُس: الصوت اخلافِت اخلفيّ  مَه ساً  108/20 10831  اهلم 

   ال تفيد ال َتنَفعُ  109/20 10832

َفاَعةُ  109/20 10833  الَسيِّئَةِ َطَلُب التَّجاُوِز َعن  الشَّ

 سمح َأذِنَ  109/20 10834

 ما هو أمامهم ِمن أمر القيامة ما بني أيدهيم 110/20 10835

 وما خلفهم من أمر الدنيا املراد َوَما َخل َفُهم   110/20 10836

 ال يطَّلِعونَ  َُيِيطُونَ  َوال 110/20 10837

 َوَخَضَعت َذلَّت  واستَسَلَمت َوَعنَِت  111/20 10838

 َخرِسَ وَل َيظ َفر  باِم َطَلَب  َخاَب  111/20 10839

امً  112/20 10840  َنق ًصا ِمن  َحَسنَاتِهِ  َوال َنق َص َحقٍّ  َوال َهض 

نَا 112/20 10841 ف   َبيَّنّا بأساليَب َُم تَلَِفةٍ  َوَِصَّ

 اإِلن ذار بالعذاب ال َوِعيدِ  112/20 10842

م   113/20 10843  يوِجُد هلم  َُي ِدُث هَلُ

راً  113/20 10844  تذكريًا واتِّعاظاً  ذِك 
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 125إلى آية  114 يةآمن  طهسورة ( 203صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

هَ  َفتََعاىَل  114/20 10845  فتَنزَّ

ع  َوال َتع َجل   114/20 10846 ِ  َوال ُترس 

مَ  ُيق َض  114/20 10847  ُيتَمَّ

يُهُ  114/20 10848  إب الُغه َوح 

َنا  115/20 10849 ي نا َعِهد  نا ووصَّ  أَمر 

 فغاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته  َفنَيِسَ  115/20 10850

 وَل نعلم  َوََل  َنِجد   115/20 10851

ماً  115/20 10852  عزيمة و َصًِبا وَتصمياًم وثباًتا َعز 

ُجُدوا  116/20 10853 ضِ  اس   َضُعوا ِجباَهُكم  َعىل األر 

تَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َأَبى 116/20 10854  ام 

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  117/20 10855  الَعُدوُّ

ِجَك  117/20 10856 َزو 
َرَأتَِك  َولِ  والم 

 ُيب ِعَدنَُّكاَم َفال  َفال ُُي ِرَجنَُّكاَم  117/20 10857

َقى  117/20 10858  تتعب  وَيسوء حالَُك  َفتَش 

لو َمِعَدُتَك ِمَن الطَّعامِ  َِّتُوعَ  118/20 10859  َُت 

 ال ُيصيبك ُعرٌي عن املالبس َتع َرى  َوال 118/20 10860

 ال َتع طَُش  ال َتظ َمأ 119/20 10861

َحى و 119/20 10862  ال تِبز للّشمس فيصيبك حّرها  ال َتض 

َوَس  120/20 10863 َحى وزّين َفَوس   فأو 

ِشُدكَ  َأُدلَُّك  120/20 10864  ُأر 

 شجرة ف اجلنة ُحّرمت  عىل آدم، فأكل منها بعد أن وسوس الشيطان له َشَجَرة اخُلل دِ  120/20 10865

َلك َوُمل ٍك  120/20 10866    متليك، أو ما ُيم 

 أَو َيضُعف  ال يفنى وال يزول ال َيب ىَل  120/20 10867

 َفظََهَرت   َفبََدت   121/20 10868

آَُتُاَم  121/20 10869 راَُتُام  َسو    َعو 

 َيرَقعاِن وُيلِزقاِن الَوَرَق َبعَضه ببَعضٍ أَخَذا  َوَطِفَقا َُي ِصَفانِ  121/20 10870

نَّةِ  121/20 10871  اجلنّةورق أشجار  َوَرِق اجل َ

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َوَعىَص  121/20 10872  الِعص 

 َجِهَل وَضلَّ  َفَغَوى 121/20 10873

تَبَاهُ  122/20 10874 تَاَرهُ  اج  طَفاُه واخ   اص 

َبِة َوَغَفَر لَهُ  َفتَاَب  122/20 10875 لتَّو 
َقُه لِ  َوفَّ

 وَوفَّق إليه وأرشد إىل اإليامن،  َوَهَدى  122/20 10876

بِطَا 122/20 10877  ان ِزال  اه 

َذُه ِهداَيتي  اتَّبََع ُهَدايَ  123/20 10878 َ    ديني ِمن هاجاً أو  اُتَّ

َقى  َوال 123/20 10879  ال َيت َعُب وال َيسوُء حالُهُ و َيش 

َرَض  124/20 10880  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأع 

ةً  َضن كاَمعيَشًة  124/20 10881  َمِعيَشًة َضيَِّقًة شاقَّ

َتنِي 125/20 10882 تَني َحَِّش    مَجَع 

َمى 125/20 10883  فاقدًا للبَص أعمى عن الرؤية وعن احلجة َأع 
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 135إلى آية  126 يةآمن  طهسورة ( 213صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 جاَءت َك  َأَتت َك  126/20 10884

 فغفلت وأعرضت عنها وتركتها وأمهلتها، وَل تؤمن هبا  َفنَِسيتََها 126/20 10885

ك وَُتَمل ُتنَسى 126/20 10886  ُترت 

ِزي 127/20 10887  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َنج 

َف  127/20 10888 َ تِداَل  َأرس  َرَط وَِّتاَوَز االع   أف 

 عقاهبا  َولََعَذاُب اآلخرة  127/20 10889

َوى وأعظم ايالماً  َأَشدُّ  127/20 10890    َأق 

َومُ  َوَأب َقى 127/20 10891  َوأد 

 أو َيتَبنيَّ   َأَفَلم  َيبنِي  َأَفَلم  هَي دِ  128/20 10892

نَا 128/20 10893 َلك  نَي نا  َأه   َأف 

 الواحدالقرن: أهل الزمان  ال ُقُرونِ  128/20 10894

ُشونَ  128/20 10895  َيسريونَ  َيم 

نَى واإِلقاَمةِ  َمَساكِنِِهم   128/20 10896 ك   املَساكِن: أماكِن السُّ

  ملَُع ِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  128/20 10897

يِل النَُّهى  128/20 10898 ُو  َحاِب  ألِّ  العقول   أِلَص 

  قضاء بتأجيل احلكم إىل يوم القيامة  َكلَِمٌة َسبََقت   129/20 10899

 الزًما، أو: حتاًم واقًعا مالزًما ال يفارُق، أو لَِزاماً  129/20 10900

ى  129/20 10901 دٌ  َوَأَجٌل ُمَسمًّ  وقٌت حُمَدَّ

ِِب   130/20 10902 َزع   َفاص   َفتََجلَّد  وال َِّت 

ِد َربَِّك َوَسبِّح   130/20 10903 ُه ُمثنِياً عليه بتمجيده وتعظيمه  بَحم    َسبِّح 

سِ  130/20 10904 م   ُظهوُرها وُخروُج نوِرها َصباًحا  ُطُلوُع الشَّ

تِفاء الشمس آخر النهار  ُغُروهِبَا  َوَقب َل  130/20 10905  اخ 

ِس إىَل  ساعاتِهِ  آناِء الّلي لِ  130/20 10906 م   رُشوقِهاِمن  ُغُروِب الشَّ

َراَف النََّهارِ  130/20 10907 باُح واملَساءُ  َوَأط   بداياُتُه َوِّناياُتُه، أي  الصَّ

َض  130/20 10908  تطيُب نفُسك بام ُتع طى َتر 

نَّ َعي ني ك َوال 131/20 10909  ال ُتطِل  نظَر عينَي ك، ومدُّ العيننِي هو تطويُل النظرِ  مَتُدَّ

نَاًفا أزواجاً  131/20 10910  وقيل: أشباًها وأقراًنا  َأص 

َرَة احلياة الدنيا 131/20 10911  هبجتها وزينتها  َزه 

تِنَُهم   131/20 10912  لنجعله فتنة وابتالء هلم  لِنَف 

ُق َربَِّك  131/20 10913  ثوابه وعطاؤه َوِرز 

طَِِب   132/20 10914 ك َواص  ِ  ِزد  ف َصِب 

قاً ال  132/20 10915 أَلَُك ِرز   عطاًء وخرًيا  ال نطلب منك  َنس 

 اخلامِتَُة واملَصري األخري َوال َعاقِبَةُ  132/20 10916

ةٍ وَعالَمةٍ  بِآَيةٍ  133/20 10917 َ  وَدليٍل وِعِب 
ِجَزةٍ  بُِمع 

ُوىَل  133/20 10918 ُحِف األ  لَة الصُّ َمِة أو   الُكتُب املُنَزَّ ابَِقةِ املُتقدِّ  السَّ

تَديَ  َفنَتَّبِعَ  134/20 10919  َفنَق 

َزى  134/20 10920  ُنصاُب باخِلزِي والعار والفضيحة إذ  ينزُل بنا العذاُب  نَِّذلَّ َوَنخ 

بٌِّص  135/20 10921 رَتَ  ُمن تَظِرٌ  مُّ

ِويِّ  135/20 10922 اِط السَّ َ َحاُب الَصِّ ُل الطَّريِق  َأص  تَِدل أه  تَقيم املُع   املُس 

تََدى 135/20 10923  قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اه 
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 10إلى آية   1 يةآمن  األنبياءسورة ( 223صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َب  1/21 10924 رَتَ  وقرب الزمن  َدَنا اق 

 َعَلي َها عىل املُحاَسبَُة املراد وقت  ِحَساهُبُم   1/21 10925
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج   األع 

َلةٍ  1/21 10926 ٍو َوُذُهولٍ  َغف   َسه 

ِرُضونَ  1/21 10927 ع   بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مَّ

رٍ  2/21 10928 كريِ  ذِك  ِعظَِة َوالتَّذ  ل َمو 
 آياٍت من الُقرآِن لِ

دٍ إنزالُه حمُّ َدٍث  2/21 10929  حديث العهد بالنزول  عىل النبي صىل الل عليه وسلم  جُمَدَّ

تََمُعوهُ  2/21 10930 ُغوا إليه اس   َسِمعوه وأص 

َعبُونَ  2/21 10931  هَي ِزلون وَيع بثون  َيل 

 غافِلًة وساهيةً ُمن َشِغلة  اَلِهيَةً  3/21 10932

َوى 3/21 10933 وا  النَّج  َفاِء احلديث  َوَأرَسُّ َن بِهِ  الذيَبالَُغوا ِف إِخ   َيتَنَاَجو 

ث ُلُكم   3/21 10934    ِمثُلكم إن سانٌ  َبَِّشٌ مِّ

 َأَفتاُمِرُسونَ  َأَفتَأ ُتونَ  3/21 10935

ونَ  3/21 10936 َلمونَ  َأنتُم  و َوَأنتُم  ُتب َِصُ  َتع 

ِميعُ  4/21 10937 نى جلميِع األصواِت الّساِمُع  السَّ امِء اللِ احُلس  ميُع ِمن أس   واألقواِل باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحٍة والسَّ

لوقاِت  ال َعلِيمُ  4/21 10938 ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ نَى ، العاَِلُ بِالرسَّ امِء اللِ احُلس   والَعليُم ِمن  أس 

َغاُث  5/21 10939 الٌط ُمل تَبَِسةٌ  َأض     أخ 

الَمٍ  5/21 10940  اَل َحِقيَقَة لَهو ما َيراُه النائِم َأح 

اهُ  5/21 10941 رَتَ تََلقه وجاء به َكِذباً  اف   اخ 

َر أو أجاَدهُ  َشاِعرٌ  5/21 10942 ع   الّشاِعُر: َمن  قاَل الشِّ

يَأ تِنَا  5/21 10943    َفل يَِجئ نا  َفل 

ةٍ وَعالَمةٍ  بِآَيةٍ  5/21 10944 َ  وَدليٍل وِعِب 
ِجَزةٍ  بُِمع 

لُونَ  5/21 10945  الرسل من قبله  األَوَّ

 صّدقت وأذعنت آَمنَت   6/21 10946

َيةٍ  6/21 10947    القرية: البل دة، وتطلق عىل أهلها  َقر 

نَاَها 6/21 10948 َلك  نَي ناها َأه   أف 

ِمنُونَ  6/21 10949 ِق ُرُسلِهِ  ُيؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   ُيِقرِّ

 ُنبَلُِّغ بواِسطِة الوحي نُّوِحي 7/21 10950

أَلُوا   7/21 10951  فاستَعلِموا َفاس 

ر  7/21 10952 ك  َل الذِّ حاب  َأه  لِة ِمن قب ُل أص   الِعلِم بالُكتُِب املنزَّ

َلُمونَ  7/21 10953 ِرُكون  ال َتع  ِرفون وال ُتد   ال َتع 

 ِجساًم جاِمًدا ال يأكل، وال يِّشب، وال يتحرك َجَسداً  8/21 10954

وامِ باقنَي َعىل  َخالِِدينَ  8/21 10955  الدَّ

َد  9/21 10956 نَاُهُم ال َوع  نا ما وعدناهم به من نٍَص ونجاةٍ  َصَدق   أن َجز 

 فأنقذناهم َفأَنَجي نَاُهم   9/21 10957

فنِيَ  9/21 10958 ِ تِدالِ  امل ُرس  ِرطنَي واملُجاِوزيَن لالع   املُف 

ُرُكم   10/21 10959 ك 
،   فِيِه ذِ ُكم  ، إِِن اتََّعظ تُم  بِهِ فِيِه ِعزُّ ُفُكم   َورَشَ

ِقُلونَ  10/21 10960 رونَ أ َأَفالَ َتع   َفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ
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 24إلى آية  11 يةآمن  األنبياءسورة ( 323صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَا  11/21 10961 نا  َأهلكنا َقَصم   وَكرس 

َيةٍ  11/21 10962  القرية: البل دة، وتطلق عىل أهلها  َقر 

 ُمسيئَةً  َظاملَِةً  11/21 10963

 وخلقنا َوَأنَشأ َنا 11/21 10964

وا 12/21 10965 ا َأَحسُّ    واشعر و َرَأو 

 َعذاَبنَا  َبأ َسنَا  12/21 10966

ُكُضونَ  12/21 10967 وَن، وهَيُربوَن ُمرِسعنيَ  َير   َيِفرُّ

ِجُعوا 13/21 10968  َوُعودوا َوار 

تُم   13/21 10969 ِرف  ُتم   ُأت  َِب  تَك  ُتم  َواس  تُم  فِيِه َفبَطِر   ُنعِّم 

أَلُونَ  13/21 10970  وذلك عىل وجه السخرية واالستهزاء هبم املراد يسألكم الناس  ُتس 

َلنَا َيا 14/21 10971 ٍ  َوي  ع وحَترسُّ  عبارة تفجُّ

 ظاملنَي ألنُفِسنا بُكفِرنا بالل، وتكذيبِنا ُرُسَلهاملراد  َظاملنِِيَ  14/21 10972

رارِ  َفاَم َزالَت   15/21 10973 تِم   َتُدلُّ َعىَل الثَّباِت واالس 

َواُهم   15/21 10974  ُدعاءُهم  َعىل أن ُفِسِهم  بِاهلالكِ   َدع 

يَت  آثاره، فلم َيب ق منه َشء املُراد هنا املقطوع  َحِصيداً  15/21 10975
   املستأصل الذي حُمِ

 هالكنَي َميِّتنيَ  َخاِمِدينَ  15/21 10976

 هاِزلني عابِثني  الِعبنِيَ  16/21 10977

واً  17/21 10978 و: االشتغال بام ال جُي دي وال ُيفيد هَل   الَّله 

 من عندنا  من لَُّدنَّـا 17/21 10979

قِّ  18/21 10980 ِذُف بِاحل َ ِمي بِِه، َوُنبَيِّنُُه َفنَُردُّ بِِه البَاطَِل  َنق   َنر 

َمُغهُ  18/21 10981  ُيب طُِلُه وَيق يض عليه  َفيَد 

 َهالٌِك و زائٌِل وباطٌِل  َزاِهٌق  18/21 10982

ُل  18/21 10983  العذاب، والويل كلَمُة َوِعيٍد وََت ِديد  ال َوي 

 تذكرون من الصفات التي ال تليق بالل سبحانه َتِصُفونَ  18/21 10984

 متواضعون ال يستكِبون عن َقبول احلق ال يستكِبون  19/21 10985

ونَ  19/21 10986 رِسُ تَح   ال يصيبهم التعب أو اَل َيَملُّونَ  َواَل َيس 

ُهون ُيَسبُِّحونَ  20/21 10987 سون وُينَزِّ  ُيَقدِّ

ونَ ال  20/21 10988 رُتُ أَُمونَ  َيف  ُعُفوَن، َواَل َيس   اَل َيض 

ونَ  21/21 10989  َييون املوتى ُينِِّشُ

تَلَّ نِظَاُمُهاَم، وَخِرَبتَا لََفَسَدَتا  22/21 10990  اَلخ 

بيِح للِ َتعاىل َفُسب َحاَن اللِ 22/21 10991  ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

شِ  22/21 10992  أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل هو  ال َعر 

أَُل  23/21 10993  ال َُياسُب  ال ُيس 

َهاَنُكم   24/21 10994 رِضوا َهاُتوا ُبر    تكميِّنَ وبَ   تكمجَّ وح دليَلكم  َأح 

ِعيَ  24/21 10995 ُر َمن مَّ ك 
آنُ  ذِ  الُقر 

ُر َمن َقب ِّل  24/21 10996 ك 
ابَِقةُ  َوذِ  الُكتُُب السَّ

ِرُضونَ  24/21 10997 ع   بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مُّ
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 35إلى آية  25 يةآمن  األنبياءسورة ( 423صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسل نَا  25/21 10998 ساُل  َأر  ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها إر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَت ميُلُه الرِّ  الرَّ

 ُنبَلُِّغ بواِسطِة الوحي ُنوِحي 25/21 10999

بُُدونِ  25/21 11000  فانقادوا واخضعوا يل َفاع 

َذ  26/21 11001 َ  َجَعَل  اُتَّ

َنُ  26/21 11002 ْح  ِة  الرَّ امِء اخلاصَّ  باللِِمن األس 

بيِح للِ َتعاىل تَتن زيه و ُسب َحاَنهُ  26/21 11003  س 

َرُمونَ  26/21 11004 ك  بونَ  مُّ فوَن ُمقرَّ  ُمَِّشَّ

بُِقوَنهُ  27/21 11005  ال يتقدمون عليه ال َيس 

ِرهِ  27/21 11006 ِمِه وقضائِهِ  بِأَم   بُحك 

َلمُ  28/21 11007 ِرك  َيع   َيع ِرف وُيد 

ِدهيِم  َوَما َخل َفُهم   28/21 11008 َ َأي   ما سبق وما سيلحق من أعامهلم َما َبني 

َفُعونَ و 28/21 11009 يِّئَةِ  ال َيش   ال َيط ُلبوَن التَّجاُوَز َعن السَّ

َتَض  28/21 11010  َريِضَ  ار 

ِفُقونَ  28/21 11011  َحِذرونَ  خائِفونَ  ُمش 

ِزيهِ  29/21 11012  ُنعاقِبُهُ  َنج 

ُب هِبَا ِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمَ  29/21 11013  النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

َومُها  الظَّاملنِِيَ  29/21 11014 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

ِب  أوَل َيرَ  30/21 11015 لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
لِ ِعباَرُة لِ  واالعتِباِر والتَّأَمُّ

ِ  َرت قاً  30/21 11016 ِ أو ُمل تَِصَقتنَي   ُملتَئَِمتنَيِ  ُمل تَِحَمتَني 

ا  30/21 11017 نَامُهَ ا  َفَشَقق نامها َفَفتَق   َفَفَصل نَامُهَ

 جبااًل ثوابَِت  َرَواِِسَ  31/21 11018

كَ  مَتِيَد  31/21 11019  تستقر تضطرب وال و متيَل وتتَحرَّ

 ُطُرًقا واسعة بعيدة  فَِجاجاً  31/21 11020

َلًة واِضَحًة،  ُسبُالً  31/21 11021  ُطُرقاً َسه 

تَُدونَ  31/21 11022 َلكهم  هَي  فون َمس   يتََعرَّ

ءٍ  َسق فاً  32/21 11023 ىَل ُكلِّ ََش  ق ُف: أع   السَّ

ُقُط  حمَّ ُفوظاً  32/21 11024 يَاطنِيُ مصوناً مرعياً فال َتس  ُقَها الشَّ رَتِ  َواَل َُت 

ِها وَعالماَِتِا آَياَِتَا  32/21 11025  ُمع ِجزاَِتِا وَدالئِلِِها وِعَِبِ

ِرُضونَ  32/21 11026  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمع 

  األجرام السامويةو الَفَلك: مَدار النُّجوِم  َفَلٍك  33/21 11027

بَُحونَ  33/21 11028  ُكلٌّ جيري ف مداره فال َييد عنه  َيس 

ل َد  34/21 11029 وام والبَقاء اخل ُ  الدَّ

ت  35/21 11030  مدركة له بكل حواسها َذائَِقُة املَو 

تَِِبُكم َوَنب ُلوُكم 35/21 11031  َوَنخ 

11032 35/21  ِ ري  ِّ َواخل َ ةِ تارًة،  بِالِّشَّ دَّ خاِء والنَِّعمِ باملصائِِب والشِّ  تارًة أخرى وبالرَّ

تِبَار واب تاِلء فِت نَةً  35/21 11033  اخ 
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 44إلى آية  36 يةآمن  األنبياءسورة ( 523صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

كَ  َرآكَ  36/21 11034  أب ََصَ

وَن بكيسخرون منك  َيتَِّخُذوَنَك إاِلَّ ُهُزًوا  36/21 11035  وَيستَِخفُّ

ُكُر آهلتكم 36/21 11036  يتحدث عنها بالسوء ويعيبها  َيذ 

ن  36/21 11037 ْح  ِر الرَّ  املراد هنا الُقرآن بِِذك 

 ُمن كِروَن مكّذبون َكافُِرونَ  36/21 11038

ِ ِمثاٍل سابٍِق  ُخلَِق  37/21 11039  أوِجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

يه قبَل أوانِه  ِمن  َعَجلٍ  37/21 11040 ِء وحَترِّ  َعُجواًل، والَعَجلُة: َطَلُب الَّشَّ

   سأجعلكم ترون بالعني َسأُِريُكم   37/21 11041

ي وَعالماِت  آَياِت  37/21 11042  ُمع ِجزاِت وَدالئِِّل وِعَِبِ

تَع ِجُلونِ  37/21 11043 لون   َفال َتس   العذاب وتطلبونه عىل وجه الرسعة   َفال تتعجَّ

ُد  38/21 11044  ميعاُد الَعذاِب  ال َوع 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  38/21 11045 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

َلمُ  39/21 11046 ِرك  َيع   َيع ِرف وُيد 

ونَ  39/21 11047 نَعون  اَل َيُكفُّ َفُعونَ واَل َيم   اَل َيد 

ونَ  39/21 11048  ُينَقذون ُينََصُ

تَةً  40/21 11049 أةً  َبغ     َفج 

ُهم   َفتَب َهتُُهم   40/21 11050 ُ ريِّ ِهُشُهم  وحُتَ  ُتد 

تَطِيُعونَ  40/21 11051  ال َيق ِدرونَ  َفال َيس 

َها 40/21 11052 َفها َردَّ  ها َدف عَ أو  َِص 

َهُلونَ  ُينظَُرونَ  40/21 11053 ُرون ُيم   وُيؤخَّ

ِزَئ بُِرُسلٍ  41/21 11054 تُه  تُِخّف هِبِم  وُحقِّروا اس   اس 

، ونَزَل  َفَحاَق  41/21 11055  وأصاَب   َفَحلَّ

 َهِزئوا  َسِخُروا  41/21 11056

َلُؤُكم   42/21 11057 عاُكم  ََيَفظُكم، وََيُرُسكم َيك   وَير 

ِم 42/21 11058 ِر َرهبِّ ك 
لِ  ذِ تِحضاِرِه ف الَقل ِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ آنِِه، أو  اس     ُقر 

ِرُضونَ  42/21 11059 ع   بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مُّ

 حَت ميهم ِمنّا، فال نصل إليهم مَت نَُعُهم 43/21 11060

 ُمتَجاِوزينَنا  من دونِنا  43/21 11061

تَطِيُعونَ  43/21 11062  ال َيق ِدرونَ  ال َيس 

11063 43/21  َ ن والتأييد  َنَص  : الَغَلبَة والَعو   النََص 

َحبُونَ  43/21 11064 نَُعونَ  ُيص   وُينََصونَ  جُياُروَن وُيم 

نَا هؤالء  44/21 11065 نا هلم ف احلياة مع إسباغ النَِّعم  َمتَّع   َمَدد 

 َعَلي ِهُم ال ُعُمُر: َزاَد َزماُنهُ  َطاَل  44/21 11066

 نقتطعها  َننُقُصَها  44/21 11067

َرافَِها  44/21 11068  َجوانبِها، وَنواحيها  َأط 

 املنتَصون ال َغالِبُونَ  44/21 11069
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 57إلى آية  45 يةآمن  األنبياءسورة ( 263صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   أبلِّغكم وأعلِمكم وأحّذركم  ُأنِذُرُكم 45/21 11070

ِي  45/21 11071  بام أوِحَي إيلَّ وُأل ِقَي ف قلبي، واملراد هنا القرآن بِال َوح 

مُّ  45/21 11072 مع وافقدمن  الصُّ ة السَّ غوَن لِل َحقِّ  حاسَّ    ونهوال َيقبلُ  واملُراُد: الَّذيَن ال َيص 

َعاء  45/21 11073  النِّداء الدُّ

رون من عذاب الل  ُينَذُرونَ  45/21 11074 فون وََيذِّ  ُيوَّ

ت ُهم   46/21 11075 سَّ    أَصاَبتهم  مَّ

َحٌة ِمن  َعَذاِب  46/21 11076    عذاِب الأَقلُّ ََشٍء ِمن أو  َنِصيٌب َيِسري َنف 

َلنَا َيا 46/21 11077 ٍ  َوي  ع وحَترسُّ  عبارة تفجُّ

  ونقيم َوَنَضعُ  47/21 11078

ن األشياء  امل ََواِزينَ  47/21 11079 ر هبا َوز   آلة ُيَقدَّ

طَ  47/21 11080 ل ال ِقس   الَعد 

 َوزَن َحبَّةٍ   ِمث َقاَل َحبَّةٍ  47/21 11081

َدلٍ  47/21 11082 مِسِم، َخر  َغِر   اخَلرَدُل: ُحبوٌب َدقيقٌة كَحبِّ السِّ  وُيرَضُب به املَثَُل ف الصِّ

 ِجئ نا  َأَتي نَا  47/21 11083

 بلغ منتهى الكفاية، وبلغ املراد ف األمر  َوَكَفى  47/21 11084

ين حُم صني  َحاِسبنِيَ  47/21 11085  َعادِّ

َقانَ  48/21 11086 َ احَلقِّ َوالبَاطِلِ  ال ُفر  َراَة الَفاِرَقَة َبني   التَّو 

 نوًرا ف الَقلِب، ُمضيئًة َطريَق احَلقِّ املراد  َوِضيَاء 48/21 11087

راً  48/21 11088  تذكرٌي وَموِعظةٌ  َوذِك 

حاِب التَّق َوى بِطاَعِة اللِ  لِّل ُمتَِّقنيَ  48/21 11089 ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ ألَص   والبُع 

نَ  49/21 11090 ُم َُي َشو  م َرهبَّ  َُيافوَن َرهبَّ

ِهم   بِال َغي ِب  49/21 11091 راَكُه بَِحواسِّ تَطِع النَّاُس إد  تَرَتَ وََل  َيس   الَغي ُب: َما َخِفَي واس 

اَعةِ  49/21 11092 م الِقياَمةِ  السَّ  َيو 

ِفُقونَ  49/21 11093  خائِفونَ  ُمش 

رٌ  50/21 11094 َذا ذِك  ُر ويتَِّعُظ به  َوَهٰ  وهذا القرآُن ذِكٌر يتَذكَّ

بَاَركٌ  50/21 11095  َكثرِي املَنافِِع والَفوائِدِ  كثرُي اخلرياِت  مُّ

 جاحدون ُمنكُِرونَ  50/21 11096

َدهُ  51/21 11097    ُهداه  ُرش 

 األصنامُ  التَّاَمثِيُل  52/21 11098

ا  َعاكُِفونَ  52/21 11099  ُمِقيُموَن َعىَل ِعبَاَدَِتَا، ُماَلِزُموَن هَلَ

َنا 53/21 11100  لقينا أو علمنا  َوَجد 

 طائعني َعابِِدينَ  53/21 11101

 تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضاللٍ  54/21 11102

بنِيٍ  54/21 11103  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

ِعبنِيَ  55/21 11104  اهلاِزلني العابِثني  الالَّ

 وابتدَأهنَّ  َخَلَقُهنَّ  َفطََرُهنَّ  56/21 11105

اِهِدينَ  56/21 11106  املقّرين بذلك والشاِهدين عىل ذلك  الشَّ

نَّ  ألمُكَرنَّ  الَكِيَدنَّ  57/21 11107 َ   َوُأَكرسِّ

   تنَصفوا ُتَولُّوا  57/21 11108

بِِرينَ  57/21 11109  ذاِهبنَي ُمع ِرضنيَ  ُمد 
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 72إلى آية  58 يةآمن  األنبياءسورة ( 723صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ةً وُفتاًتا  ُجَذاذاً  58/21 11110 َ  ُحطاماً وقِطَعاً ُمَكرسَّ

ِجُعونَ  58/21 11111 لِموَن ِمن   إِلَي ِه َير   هُيراِجعوَنُه وَيستَع 

 عمل  َفَعَل  59/21 11112

تِنَا  59/21 11113 بُوداً  بِآهِلَ َذ َمع 
ِ  اإللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

 اجلائِريَن املتجاوزين احلد الظَّاملنِِيَ  59/21 11114

نَا  60/21 11115 نا َعن  َطريِق اال َسِمع  نا، أو  َعَرف  تاِمِع  َعلِم   بِاألُُذنِ س 

ُجولة َفتًى  60/21 11116  َشابًّا َبني املَُراَهَقة والرُّ

ُكُرُهم   60/21 11117 ُث َعن ُهم  بِالّسوءِ  َيذ   َيتََحدَّ

َراِهيمُ  60/21 11118 َلُه َعىَل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ  إِب   ُهَو َخلِيُل اللِ، اِصطََفاُه اللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

نُيِ النَّاسِ ع 61/21 11119 ًأى ِمَن النَّاسِ  ىَل َأع   بَِمر 

َهُدونَ  61/21 11120 رِتافِِه  َيش   َيشَهدوَن ُعقوَبتَنا له أو   يكونوَن ُشهودًا َعىل اع 

 حطَّمَت املراد  َفَعل َت  62/21 11121

تِنَا  62/21 11122  أصناَمنا التي َنعبُُدهاب بِآهِلَ

 عظيمهم  َكبرُِيُهم   63/21 11123

أَلُوُهم   63/21 11124  استَع لِموهم لِيُخِِبوكم بمن حطََّمها  َفاس 

 يتكلمون  َينطُِقونَ  63/21 11125

 َفعادوا َفَرَجُعوا  64/21 11126

 فقال بعُضهم لِبَعضٍ  َفَقالُوا  64/21 11127

  وِعنادِهم عادوا إىل جهلِهم وَرَجُعوا  ُنكُِسوا َعىَل ُرُؤوِسِهم   65/21 11128

َت  65/21 11129  عرفت وأدركت  َعلِم 

بُُدونَ  66/21 11130  أَفتنقادون وُتضعون  َأَفتَع 

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 66/21 11131  َمَعُه أو  َغري 

 ال يفيدكم ال َينَفُعُكم   66/21 11132

ُكم  و 66/21 11133  َمكروهاً أو أذىً ال ُيل ِحُق بُِكم   ال َيرُضُّ

مٍ  ُأفٍّ   67/21 11134 ٍر َوَتَِبُّ  َكلَِمُة َتَضجُّ

ِقُلونَ  67/21 11135 رونَ  َأَفالَ َتع   أَفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

ُقوهُ  68/21 11136 قاً شديدًا ُمهلِكاً  َحرِّ َعلوا النّاَر حَتِرُقُه َحر   اج 

وا  68/21 11137 تَُكم َوانَُصُ  اغضبوا وانتقموا هلا   آهِلَ

داً  69/21 11138    ُمن َخِفضَة احَلراَرةِ  َبر 

 سالمة َوَسالماً  69/21 11139

ارِ ا َكي داً  70/21 11140 تِياالً ِف اإِلَض   ح 

ينَ  70/21 11141 رَسِ َخ   األَشدُّ َضياعاً وَهالكاً  األ 

ي نَاهُ  71/21 11142  وسلَّمناه َوَنجَّ

نَا  71/21 11143 ِض الَّتِي َباَرك  َر   بالد الشام  األ 

 زيادًة وَفضاًل عاّم سأل َنافَِلةً  72/21 11144

نيَ  72/21 11145 م  وأخالُقُهم  ه وطائِعنَي لل، جُمتَنِبنَي حماِرمَ  َصاحِلِ نَي: الَِّذيَن َحُسنَت  أعامهُلُ
احِلِ  الصَّ



 

328 
 

 
 
 
 

 81إلى آية  73 يةآمن  األنبياءسورة ( 283صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ةً  73/21 11146   َيقتَدي هبم النَّاُس  َأئِمَّ

   يرشدون إىل اإليامن  هَي ُدونَ  73/21 11147

ِرَنا  73/21 11148 ِمنا وقضائِنا  بِأَم   بُحك 

َحي نَا 73/21 11149 ِي  َوَأو  نَا بواسطة الَوح   َبلَّغ 

اِت  73/21 11150 َ ري   األعامل الصاحلة  اخل َ

 طائعني َعابِِدينَ  73/21 11151

طَي ناهُ  آَتي نَاهُ  74/21 11152  َأع 

امً  74/21 11153 ِل والِفع لِ نبوة أو  ُحك  واُب ف الَقو  ِف والصَّ ُن التَََّصُّ َمُة: ُحس  َمًة، واحِلك   ِحك 

ي نَاهُ  74/21 11154  وسلَّمناه َوَنجَّ

َيةِ  74/21 11155  البل دة ال َقر 

بَائَِث  74/21 11156 َوةِ   األفعال املنكرة واألشياء املستقذرة اخل َ ه  جاِل للشَّ  واملُراُد إت ياُن الرِّ

ءٍ  74/21 11157 َم َسو   َوُقب ٍح  َقو 
َل َفَسادٍ  َأه 

 عاصني خارجني عن حدود الِّشع  َفاِسِقنيَ  74/21 11158

تِنَا  75/21 11159 َ سانِنا وِرعاَيتِنا  َرْح   إح 

نيَ  75/21 11160 احِلِ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

 ربه  دعا وسأل َناَدى  76/21 11161

تََجب نَا  76/21 11162  ه ُدعائ ناقبل َفاس 

َلهُ  76/21 11163 تِهِ  َوَأه  َ رادِ ُأرس  ِمننَي ِمن أف   واملُؤ 

ِب  76/21 11164 ديدِ  ال َكر   الِضيِق والَغمِّ الشَّ

َناهُ  77/21 11165 ناه َوَنََص   ونّجيناه وَخّلص 

ُبوا بآياتِنا  77/21 11166  َأنَكُروها  َكذَّ

نَاُهم   77/21 11167 َرق  ناُهم  َغَرًقا  َفأَغ  َلك   َفأه 

َر لَُه اجِلبَاَل َوالطَّرَي ُيَسبِّحَن َمَعُه َوَأالَن لَُه احَلِديَد َرُسوٌل آَتاُه اللُ الِعلَم  َوَداُوودَ  78/21 11168  َواحِلكَمَة َوَسخَّ

َياَح َواجِلنَّ   َوُسَلي اَمنَ  78/21 11169 َر لَُه الرِّ  آَتاُه اللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَعلََّمُه َمنطَِق الطَّرِي َواحَليََواَناِت َوَسخَّ

ِصالنِ  ََي ُكاَمنِ  78/21 11170  َيق ِضيَاِن وَيف 

ِث  78/21 11171 ر  عِ  احل َ ر   الزَّ

ي  َنَفَشت   78/21 11172 ع   ان تََِّشت لَي الً للرَّ

ِمِهم   78/21 11173 ك     لقضائهم وفعلهم حِلُ

 ُمطَّلِعنَي عاملنِيَ  َشاِهِدينَ  78/21 11174

نَاَها  79/21 11175 م  َهُمَها  َفَفهَّ نَاُه َيف   َفَجَعل 

َنا 79/21 11176 ر  نا َوَسخَّ  َوَذلَّل نا َوَيرسَّ 

روِع التي  َصن عَة لَب وسٍ  80/21 11177 ِب َعمَل الدُّ  ُتل بَُس ف احَلر 

ِصنَُكم  80/21 11178 ِميَُكم   لِتُح   لِتَمنََعكم ولِتَح 

بُِكم   َبأ ِسُكم   80/21 11179   َحر 

 َشِديَدَة اهُلبُوِب  َعاِصَفةً  81/21 11180

نَا فيَها  81/21 11181 َ والنَّامءَ  باَرك   َجَعل نَا فيَها اخَلري 
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 90إلى آية  82 يةآمن  األنبياءسورة ( 293صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َراِج الَّآللِئِ  َيُغوُصونَ  82/21 11182 تِخ   ينِزلُوَن حتَت املاِء ِف البَِحاِر؛ اِلس 

َ َذلَِك   ُدوَن َذلَِك  82/21 11183  َغري 

 حاِرسنَي ُمراقِبنيَ  َحافِظنِيَ  82/21 11184

 ِمن ُساللَِة َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم َكاَن ِمن النَّبِيِّنَي املُوَحى إِلَيِهم َوَأيُّوَب  83/21 11185

 دعاه وسأله  َناَدى َربَّهُ  83/21 11186

نِيَ  83/21 11187  أَصاَبني َمسَّ

11188 83/21  ُّ ة ف البََدِن والفقر الرضُّ  سوُء احلاِل بسبب الِشدَّ

اِْحنِيَ  83/21 11189 َحُم الرَّ ساناً  َأر  ناً وإح  ثَُرُهم  َعو   أك 

تََجب نَا  84/21 11190  ه ُدعائ ناقبل َفاس 

نَا 84/21 11191  َفأزلنا ورفعنا  َفَكَشف 

َلهُ  84/21 11192 طَي ناهُ  َوآَتي نَاُه َأه   ما فقده من أهل وولد  َوَأع 

ناه معهم آخريَن ِمثَل َعَددِهم زيادًة عىل ذلك  َوِمث َلُهم  َمَعُهم   84/21 11193  وَرَزق 

َةً  84/21 11194 ساناً  َرْح   إح 

َرى  84/21 11195 ِعظَة  َوذِك  َرة َوَمو 
كِ  َوَتذ 

 للطائعني  لِل َعابِِدينَ  84/21 11196

ِريَس  85/21 11197 ُل  َوإِد  ابِِريَن، َأوَّ يًقا َنبِيًّا َوِمن الصَّ  َنبِيٍّ ُبِعَث ِف األَرِض َبعَد آَدمَ َكاَن ِصدِّ

لِ  85/21 11198 نيَ  َوَذا ال كِف  احِلِ َي بِِذي الكِفلِ  ِمن األَنبِيَاِء الصَّ َل لِبَنِي َقوِمِه َأن َيقيِضَ َبينَُهم بِالَعدِل َوَيكِفيَُهم َأمَرُهم َفَفَعَل َفُسمِّ ُه َتَكفَّ  قِيَل إِنَّ

تِنَا  86/21 11199 َ سانِنا وِرعاَيتِنا  َرْح   إح 

نيَ  86/21 11200 احِلِ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

َرَجه من جوفه  ُيوُنُس  عليه السالم النبي  َوَصاِحَب احُلوِت َوُهوَ  َوَذا النُّونِ  87/21 11201  وسمي بذلك ألّن احلوت ال تََقمه ثم أخ 

 َساِخطاً عىل قومه لكفرهم ُمَغاِضباً  87/21 11202

 َفتَيَقَّنَ  َفظَنَّ  87/21 11203

ِدَر َعَلي هِ  87/21 11204  ُنَضيَِّق عليه  َنق 

ِر وَبط ِن احلوِت  الظُُّلاَمِت  87/21 11205 ي ِل والبَح   املُراُد ُظُلامُت اللَّ

ُهك عن مَجيِع  ُسب َحاَنَك  87/21 11206  النَّقائِِص والُعيوِب ُأَنزِّ

ُت ِمن َقومي املراد  ِمَن الظَّاملنِِيَ  87/21 11207  ظاملًِا لِنَفيس بَمعِصيتِك حنَي َخَرج 

ي نَاهُ  88/21 11208  وسلَّمناه َوَنجَّ

ب  ال َغمِّ  88/21 11209 ن أو الَكر   احُلز 

 ُننقذ ُننِجي 88/21 11210

ًة َفَوَهَب لَُه ََييَى  كاننبي   َوَزَكِريَّا 89/21 11211 ًة َصاحِلَ يَّ يِن احَلنِيِف، َكَفَل َمرَيَم الَعذَراَء، َدَعا اللَ َأن َيرُزَقُه ُذرِّ  َيدُعو لِلدِّ

داً  89/21 11212 يِن َفر   ُمن َفرًدا  ال ترتكني ال َتَذر 

ُ ال َواِرثنِيَ  89/21 11213 ُ َمن   َخري  ُ البَاقنَِي، َوَخري  ٍ َخري   َخَلَفنِي بَِخري 

ا َتِقيًّا َوِرًعا ُمنُذ  ََي يَى  90/21 11214 احِلنَي، َكام َكاَن َبارًّ  ِصبَاهُ  ابُن َنبِّي اللِ َزَكِريَّا، وَكاَن ََييَى َنبِيًّا َوَحُصوًرا َوِمن الصَّ

َجهُ  90/21 11215 نَا لَُه َزو  َلح   وصاحلة للحمل بعد أن كانت عاقًراجعلناها زوجة صاحلة ف أخالقها   َوَأص 

اِت  90/21 11216 َ ري  ضوَن َوُيبادِرونَ  ُيَساِرُعوَن ِف اخل َ  األعامل الصاحلة ف  َيم 

ًفا ِمَن الِعَقاِب  َرَغبًا َوَرَهبًا  90/21 11217  َرَجاًء ِف الثََّواِب، َوَخو 

 ُمتَذلِّلنَي ال َيستكِِبونَ ُمتواِضعنَي خاِضعنَي،  َخاِشِعنيَ  90/21 11218
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 101إلى آية  91 يةآمن  األنبياءسورة ( 303صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َجها 91/21 11219 َصنَت  َفر  ةوَحِفظَت ُه ِمَن احَلراِم  َأح   صانته بالِعفَّ

نَا  91/21 11220 نا جِبيَل أن َينُفَخ  َفنََفخ  َخُة إىَِل َرِْحَِهافأَمر    ِف َجي ِب َقِميِصَها، َفَوَصَلِت النَّف 

وِحنَا 91/21 11221 يُل  ِمن رُّ ِ  عليه السالم  -ِمن  ِجَهِة ُروِحنَا، َوُهَو: ِجِب 

نََها 91/21 11222 المُ  َواب   َولََدها عيَسى َعَلي ِه السَّ

َرةِ اللِ  آَيةً  91/21 11223  َعاَلَمًة َعىَل ُقد 

ًة َواِحَدةً  92/21 11224 تُُكم  ُأمَّ تُُكم  ودينكم  ُأمَّ اَلمُ  ِملَّ ًة َواِحَدًة، َوِهَي: اإِلس   ِملَّ

بُُدونِ  92/21 11225  فانقادوا واخضعوا يل َفاع 

ُقوا  َوَتَقطَُّعوا  93/21 11226 تََلُفوا َوَتَفرَّ  اخ 

 عائِدونَ  َراِجُعونَ  93/21 11227

اِت  94/21 11228 احِلَ ةِ  الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

ِمنٌ  94/21 11229 ِق ُرُسلِهِ  ُمؤ   ُمِقّر بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

َرانَ  94/21 11230  ال إنكارو َفاَل ُجُحودَ  َفاَل ُكف 

يِهِ  94/21 11231 َسع 
 لَِعَملِهِ  لِ

احِلَة ُكلَّها ف صحيفة األعامل  َكاتِبُونَ  94/21 11232 لون أعاملَه الصَّ  َمَسجِّ

 ُُم تَنِعٌ  َوَحَرامٌ  95/21 11233

نَاَها 95/21 11234 َلك  نَي ناها َأه   أف 

ِجُعونَ  95/21 11235 ن يَا؛  َال َيعودوناملراد  ال َير  ُطوا فِيهِ إىَِل الدُّ ِرُكوا َما َفرَّ تَد   لِيَس 

 َقبيَلتا  يأجوج ومأجوج  ُفتِح َسدُّ  ُفتَِحت  َيأ ُجوُج َوَمأ ُجوُج  96/21 11236

 من كل جانب مرتفع َحَدٍب  96/21 11237

ري  َينِسُلونَ  96/21 11238  ُيرجون مرسعني ِف السَّ

َب  97/21 11239 رَتَ  َدَنا  َواق 

قُّ  97/21 11240 ُد احل َ  ميعاد يوم القيامة النّاِجُز الذي ال َيتََخلَُّف  ال َوع 

توَحُة الُعيُوِن ُمرَتِفعُة األجفاِن ال ُتط ِرُف   َشاِخَصٌة َأب َصاُرُهم   97/21 11241  َمف 

َلنَا َيا 97/21 11242 ٍ  َوي  ع وحَترسُّ  عبارة تفجُّ

َلةٍ  97/21 11243 ٍو َوُذُهولٍ  َغف   َسه 

 ُكلُّ ما ُيلقى فيها لتشتعل بهو َوُقوُدَها، َوَحطَبَُها َحَصُب َجَهنَّمَ  98/21 11244

 داخلون  َواِرُدونَ  98/21 11245

ةً  99/21 11246 بُوداً  آهِلَ َذ َمع 
ِ  ُكلُّ َما اُتُّ

 َدَخلوها َوَرُدوَها 99/21 11247

وامِ  َخالُِدونَ  99/21 11248  باقوَن َعىل الدَّ

ةٍ  َزفرِيٌ  100/21 11249 ةٍ وِشدَّ  صوتب إخراُج النََّفِس بُقوَّ

َمُعونَ  100/21 11250 ةِ الَعذاِب  ال َيس   ُصمٌّ ال َيسَمعوَن َشيئًا بآذاِّنِم لِِشدَّ

م  ِمنَّا  َسبََقت   101/21 11251  وَثبَتَت   َسبَق ف ِعل ِمنا منُذ األَزلِ املراد  هَلُ

نَى  101/21 11252 س  ِن اجَلزاِء  احل ُ ُد اللِ بِاملَثوَبِة َوُحس  عادةُ أو َوع   اجلنَُّة أو السَّ

 ُمبَعدوَن عن َجَهنََّم يوَم القيامِة، فال َيدُخلوَّنا، وال َيقَربوَن منهااملراد  ُمب َعُدونَ  101/21 11253
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 112إلى آية  102 يةآمن  األنبياءسورة ( 133صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

بِها  َحِسيَسَها 102/21 11254 ََتا وَحَركَة تَلهُّ  َصو 

تََهت   102/21 11255 بتها  اش  ت َرغ   اشتدَّ

واوماكِثوَن  َخالُِدونَ  102/21 11256  مباقوَن َعىل الدَّ

ُزُّنُمُ  103/21 11257  ال ُيِصيبُُهم  َهمُّ وال َغمُّ  ال ََي 

ظَُم  ال َفَزُع األكِب 103/21 11258 ُل األَع   َيوَم القيامِة ِعنَد النَّفِخ للَحِِّش  املراد:و اهَلو 

تَقبلهم َوَتتََلقَّاُهمُ  103/21 11259  َوَتس 

ُمُكمُ  103/21 11260  املراد يوم القيامة  َيو 

ون ُتوَعُدونَ  103/21 11261  ُتبَِّشَّ

امءَ  104/21 11262  َنُضمُّ َبع َضها َعىل َبع ضٍ   َنط ِوي السَّ

ِجلِّ  104/21 11263 ِجّل ما يكتب فيه من ورق ونحوه، واملراد: كام ُيط وى الورق  كطَّي السِّ  السِّ

َل َخل ٍق  104/21 11264 ةٍ  َبَدأ َنا َأوَّ ِل َمرَّ ِ ِمثاٍل سابٍِق   اخَلل ُق ألوَّ  ِمَن الَعَدِم َعىَل َغري 

 نرجعه نُِّعيُدهُ  104/21 11265

دًا َعَلي نَا 104/21 11266 ا علينا أن  َنِفَي به  َوع  ناكم ذلك َوعًدا َحقًّ  َوَعد 

 عاملني  َفاِعلنِيَ  104/21 11267

لنا  َكتَب نَا  105/21 11268  َبيّنا وَسجَّ

ُبورِ ا 105/21 11269 امِء، وُيطَلُق عىل  لزَّ لِة ِمن السَّ المُ الُكتُِب املُنَزَّ ِل عىل داوَد عليه السَّ  الكِتاِب املنزَّ

رِ  105/21 11270 ك  ِد الذِّ فوظِ  ِمن َبع  ِح املَح  ِد ما ُكتَِب ف اللَّو   ِمن َبع 

 يملكها  َيِرُثَها 105/21 11271

ونَ  105/21 11272 احِلُ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

 لكفايةً  لَبَالغاً  106/21 11273

 طائعني َعابِِدينَ  106/21 11274

َةً  107/21 11275 ٍ  َرْح  َدَر َخري  ٍو وَمص   َوَعف 
ةٍ  ذا َعط ٍف َوَمَودَّ

ميِع اخَللِق  لِّل َعاملنَِيَ  107/21 11276  جِلَ

ُكم   108/21 11277  َمعبوُدكم إهَِلُٰ

لُِمونَ  108/21 11278 َدهُمستَسلِموَن  ُمس  طاعتِه وِعبادتِه َوح 
 لِتَوحيِد اللِ، ُمنقادوَن لِ

ا  109/21 11279 َرُضوا َتَولَّو   َأع 

 أعلمتُُكم وبلَّغتُُكم آَذنتُُكم   109/21 11280

 املُراد: أنا وأنتم مستوون ف العلم   َعىَل َسَواءٍ  109/21 11281

ِري َوإِن   109/21 11282 َلمُ  َأد  ُت َأد ِريأو  ال َأع   لَس 

 ُتنَذرون ُتوَعُدونَ  109/21 11283

رَ  110/21 11284 ه  ِت  اجل َ و  ُع الصَّ  َرف 

تُُمونَ  110/21 11285  ُت فون  َتك 

تِبَار واب تاِلء فِت نَةٌ  111/21 11286  اخ 

دٍ  إىَِل  مَتَتُّعٌ  َوَمتَاٌع إىَِل ِحنيٍ  111/21 11287 ِ حُمَدَّ ٍت َغري   َوق 

قِّ  112/21 11288 ُكم بِاحل َ بنَِي بِالَقَضاِء احَلقِّ  اح  َ املَُكذِّ  اِف ِصل  َبي نَنَا، َوَبني 

تََعانُ  112/21 11289  املطلوب منه العون امل ُس 

 تكِذبوَن وتقولونَ  ِصُفونَ ت 112/21 11290
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 5إلى آية   1  يةآ من  الحجسورة ( 323صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َعلوا لَكم وقاية من عذاب الل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  اتَُّقوا َربَُّكمُ  1/22 11291  اج 

اَعةِ  1/22 11292 ِض وأهوال القيامة وشدائدها  َزل َزلََة السَّ طِراُب األر  ديدُة، واض   احَلَركُة الشَّ

 َهائٌِل ،  َكبرٌِي، َقِويٌّ  َعظِيمٌ  1/22 11293

َّنَا 2/22 11294 ا َتَرو  واهَلَ  ُتب َِصوّنا وتشَهدوَن أه 

َهُل  2/22 11295 ُفُل، َوَتن َشِغُل  َتذ    َتنَسى و َتغ 

ِضَعةٍ  2/22 11296  املرضعة: املرأة التي ُترِضع ُمر 

َضَعت   2/22 11297 تِصاُص لَبَِن األُن ثى َأر  َضاَعُة: ام   الرَّ

 وُتسِقطُ أو  وتلد َوَتَضعُ  2/22 11298

 احلاِمل من النِّساء َذاِت َْح لٍ  2/22 11299

َلَها 2/22 11300 هِ  َْح  موُل ف َبط ِن ُأمِّ ل: اجَلننُي املَح   احَلم 

 غائِبي ُعقوٍل، َفال ُيدِركونَ  ُسَكاَرى  2/22 11301

كِراً لَي سوا شاِربنَي  وما ُهم  بُِسَكاَرى  2/22 11302  ُمس 

 ُيناقُِش وُُياِصمُ  جُيَادُِل  3/22 11303

تَدي َوين قادُ  َوَيتَّبِعُ  3/22 11304  َوَيق 

ِريدٍ  3/22 11305 دٍ خارٍج عن الطَّاعِة ، بلغ ف اإلفساد حّدًا كبرًيا  مَّ  ُمتََمرِّ

ر َعَلي هِ  ُكتَِب  4/22 11306  َعَلي هِ  قدِّ

هُ  4/22 11307 َذُه َولِيًّا َوَتبَِعهُ  َتَوالَّ َ  اُتَّ

ُفُه َعن  َطريِق اهِلداَيةِ ي ُيِضلُّهُ  4/22 11308  ََص 

 ُيَوّجهه َوهَي ِديهِ  4/22 11309

ِعريِ  4/22 11310 ِعري: النّاُر املوَقَدةُ  السَّ َهنََّم، ومعنى السَّ ٌم جِلَ  اس 

كُّ مَع اخَلوِف  َري ٍب  5/22 11311  الشَّ

ِت  ال بَع ِث  5/22 11312 َد املَو  ياُء َبع   اإلح 

 النطفة: املني وما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة  نُّط َفةٍ  5/22 11313

ٌر ِمن أطواِر اجلنني َعَلَقةٍ  5/22 11314 ِحِم، وهي َطو  َر َغلِيٍظ َتَعلََّق ِف الرَّ َ  َدٍم َأْح 

َغةٍ  5/22 11315 ض  َضغ قِط َعة حلم بقدِر ما  مُّ  ُيم 

َلََّقةٍ  5/22 11316 ِة اخَللِق  َمُّ  َملوقٍة تامَّ

11317 5/22  َ ح لِّنُبنَيِّ  لِنُظ ِهر َوُنَوضِّ

 َوُنثَبُِّت  َوُنِقرُّ  5/22 11318

ى  5/22 11319 َسمًّ دٍ لِلِوالَدةِ   إىَِل َأَجٍل مُّ ٍت حُمَدَّ  إىَِل َوق 

ُكم   5/22 11320 دُكم   لِتَب ُلُغوا َأُشدَّ تُِكم  وُرش  تاَِمِل ُقوَّ َر الذي فيِه اك   لِتَِصُلوا الُعم 

َذِل ال ُعُمرِ  5/22 11321 ِز، أرذل: أخّس وأردأوآخره ف حاِل الكَِِبِ  َأر   اهَلَرُم والَعج 

 َيابَِسًة َميِّتَةً أو  ساكنة جمدبة َهاِمَدةً  5/22 11322

ت   5/22 11323 تَزَّ  بالنبات عنَد وقوِع املاِء عليهاحَتّرَكت  اه 

َتَفَعت  وا وَنَمت   َوَزاَدت   َوَرَبت   5/22 11324  ر 

ٍج  5/22 11325 عٍ و ِجنٍس وِصنٍف  َزو   َنو 

وِر َحَسٍن َيرُسُّ النَّاظِِرينَ  هَبِيٍج  5/22 11326  باِعٍث َعىل الرسُّ
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 15إلى آية   6  يةآ من  الحجسورة ( 333صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

قُّ  6/22 11327 َدهاملراد  احل َ  هو احَلقُّ الذي ال َشكَّ فيه، الذي َيستَِحقُّ الِعبادَة َوح 

َتى  6/22 11328 يَِي املَو  بُُهم  احَلياةَ   َُي   هَيَ

ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو  َقِديرٌ  6/22 11329 ِجُزُه ََش  ٍء ال ُيع  ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج   الَِّذي ال َيع 

اَعةَ  7/22 11330 م الِقياَمةِ  السَّ    َيو 

 واقَِعةٌ  آتِيَةٌ  7/22 11331

 ال َشكَّ  ال َري َب  7/22 11332

َد  َيب َعُث  7/22 11333 ياُء َبع  ِت البَع ُث: اإلح   املَو 

: موضع دفن اإلنسانال ال ُقبُورِ  7/22 11334  بعد املوت َقِب 

 ُيناقُِش وُُياِصمُ  جُيَادُِل  8/22 11335

ِ ِعل مٍ  8/22 11336  بَجهٍل، ِمن َغرِي ِعلٍم  َصحيٍح  بَِغري 

واِب أو  وال بيان  َوال ُهًدى  8/22 11337  َداللٍة َصحيحٍة هَيتَدي هبا للصَّ

 وال كتاب من الل فيه برهان وحجة واضحة َوال كِتَاٍب  8/22 11338

نرِيٍ  8/22 11339  ُميضء، واملراُد مبني للحق مُّ

ا َثايِنَ ِعط فه  9/22 11340 ً  الِوًيا ُعنَُقه َتَكِبُّ

ف َعن  َطريِق اهِلداَيةِ وليلِيَُصدَّ   لِيُِضلَّ  9/22 11341  ََص 

 دين الل ورشِعه   سبيل الل 9/22 11342

يٌ  9/22 11343   ُذلٌّ وَمهانةٌ و َفضيَحةٌ  ِخز 

  نجعله يذوق وَيس ويدرك طعم  العذاب  َوُنِذيُقهُ  9/22 11344

ِريِق  9/22 11345 رِتاق بِالنّاِر واهَلالك  احل َ  االح 

َمت   10/22 11346 نيافعلت  َيَداكَ  َقدَّ  سابقا  يداك ف الدُّ

ٍم لِّل َعبِيدِ  10/22 11347  للناس  بِظاَِلٍ  بِظَالَّ

ٍف  11/22 11348 دٍ واحَلرُف: الطََّرُف واجلانُِب  َعىَل َحر  ، َوَتَردُّ  َعىَل َضع ٍف، َوَشكٍّ

11349 11/22  ٌ ٍق  َخري  ٌة، َوَسَعُة ِرز   ِصحَّ

 َسَكَن وريِضَ  اط َمأَنَّ بِه  11/22 11350

 َنَزلَت  بِهِ  َأَصاَبت هُ  11/22 11351

ُروٍه واختباٌر اِب تاَِلٌء  فِت نَةٌ  11/22 11352  ُيصيبُهبَِمك 

ِههِ  11/22 11353  ارَتدَّ ورَجَع عن دينِه إىل الُكفرِ  ان َقَلَب َعىَل َوج 

 النار فلم َيظَفر  بحاَجتِه منها، وخرس اآلخرة بدخوله الدنيا خرس  املراد َخرِسَ الدنيا واآلخرة  11/22 11354

اُن امل ُبنِيُ  11/22 11355 َ رس   الواِضح  الضياُع واهلالكُ  اخل ُ

ُعو ِمن  دوِن اللِ 12/22 11356 َ اللِ َيد  بُُد َغري   َيع 

هُ ال 12/22 11357  ال ُيل ِحُق بِِه َمكروهاً أو أذىً   َيرُضُّ

 ال يفيده   ال َينَفُعهُ  12/22 11358

الُل  12/22 11359  َعِن احلق التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية ال بَِعيُد  ال بَِعيُد الضَّ

ىَل  13/22 11360  الَويلُّ النَّاِِصُ  امل َو 

 املخالُِط املصاحب  ال َعِشريُ  13/22 11361

َعُل َما ُيِريُد  14/22 11362  َيرَغُب أو  َيشاءُ  َما َيع َمل َيف 

هُ لَّن  15/22 11363  لَّن يعينه ولن يؤّيده  َينَُصَ

اَمء  15/22 11364 ُدد  بَِسبٍَب إىَِل السَّ يَم   فل يَمُدد  حبالً إىل سقف بيته وليخنق به نفسه َفل 

 ثم ليقطع احلبل  مَّ لِيَق طَع  ث 15/22 11365

 ما ُيغ ِضبُُه َأَشدَّ الَغَضب َما َيِغيظُ  15/22 11366
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 23إلى آية  16  يةآ من  الحجسورة ( 343صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 آياٍت الُقرآَن املراد  آَياٍت  16/22 11367

اللةِ  َبيِّنَاٍت  16/22 11368  واِضحاِت الدَّ

ِشد وُيَوفِّق هبذا الُقرآِن إىل احَلقِّ َمن يريُد ِهداَيتَه  هَي ِدي َمن  ُيِريدُ  16/22 11369  ُير 

 داُنوا باليهودِّية  الَِّذينَ  َوالَِّذيَن َهاُدوا 17/22 11370

ابِئنِيَ و 17/22 11371  عبدة  املالئكة أو الكواكب  وُيقاُل لكلِّ خارٍج ِمن دِيٍن إىل ديٍن آخرَ  الصَّ

َس والقمر  َوامل َُجوَس  17/22 11372  املَُجوس: قوٌم كانوا َيعبُدون النار والّشم 

ِصُل  17/22 11373  ََي كم َيف 

 عاَِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  17/22 11374

لِ  َأََل  َترَ  18/22 11375 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

ُجُد  18/22 11376   َُي َضُع وَين قادُ  َيس 

َوابُّ  18/22 11377 َّش عىل األرض ِمن   َوالدَّ  َخل ق الل ويستعمل ف احليوانات أكثر ُكلُّ ما َيم 

 ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ  18/22 11378

 وُيزي  ُيذل هُيِنِ  18/22 11379

ِرمٍ  18/22 11380 ك   أو منقذ ينقذه ُمِعزٍّ  مُّ

اَمنِ  19/22 11381  َفِريَقاِن َُم تَلَِفانِ  َخص 

تََصُموا  19/22 11382  َتناَزعوا وَِّتاَدلوا  اخ 

ساِمِهم   ُقطَِّعت   19/22 11383 َرت  َعىَل َقَدِر أج  َلت  َوُقدِّ  ُفصِّ

 َمالبُِس  ثِيَاٌب  19/22 11384

َكُب  ُيَصبُّ  19/22 11385  ُيس 

ِميمُ  19/22 11386 ديُد احَلراَرةِ  احل َ  املاُء الشَّ

َهرُ  20/22 11387  ُيذاُب وين ضُج  ُيص 

حِم، واألمعاِء واألحشاءِ -ُبطوِّنم ما ف املراد  َما ِف ُبطُوِّنِم   20/22 11388  ِمَن اللَّحِم والشَّ

َقاِمعُ  21/22 11389  تستعمل ف القمع والزجر آالٌت أو سياٌط وَمطاِرُق  مَّ

 َرِغبُوا  َأَراُدوا 22/22 11390

ٍب  َغمٍّ  22/22 11391 ٍن أو َكر   ُحز 

 ُأرِجُعوا ُأِعيُدوا 22/22 11392

ساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفم َوُذوُقوا  22/22 11393 ُق: اإلح  و   الذَّ

   ِعقاَب وتَّن كيَل  َعَذاَب  22/22 11394

ِريِق  22/22 11395 رِتاق بِالنّاِر واهَلالك  احل َ  االح 

   وَفَعلوا  َوَعِمُلوا 23/22 11396

اِت  23/22 11397 احِلَ امِل  الصَّ ةِ األع   الّصاحِلَ

ِري 23/22 11398 َعةً  َتن َدفُِع  َِّت  ِ  ُمرس 

نَ  23/22 11399 لَّو  بَُسوَن احُلِّلَّ  َُيَ  ُيل 

، وَُييُط بِاملِع َصمِ  َأَساِورَ  23/22 11400  ما ُيل بَُس ف اليَد ِمن احِلِّلّ

 نوٌع رقيٌق من الثياب  َحِريرٌ  23/22 11401
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 30إلى آية  24  يةآ من  الحجسورة ( 353صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُقوا  َوُهُدوا  24/22 11402 ِشُدوا وُوفِّ  وُأر 

لِ  24/22 11403  كلمة التوحيد وَْح د الل والثناء عليه مثل  األقواِل الطيِّبةِ  الطَّيِِّب ِمَن ال َقو 

   املحمودِ ف أسامئِه وِصفاتِهطريِق اللِ  ِِصاُط احلميدِ  24/22 11404

ِميدِ   24/22 11405 نى  احل َ امِء اللِ احُلس  ِح، واحَلميُد من أس  ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ  هو املُس 

ونَ  25/22 11406 رِتاُض واملَن عُ  َوَيُصدُّ : االع  دُّ  الصَّ

 دين الل القويم  الل َسبِيلِ  25/22 11407

 ُمتَساِويانِ   َسَواء 25/22 11408

 املُقيُم املُالِزمُ  ال َعاكُِف  25/22 11409

 القادم مؤقت االقامة كالبدو  لطَّاِرُئ ا  َوال بَادِ  25/22 11410

 هَيُمَّ أو  َيَشأ   ُيِرد   25/22 11411

ادٍ  25/22 11412   بَِمي ٍل عن احَلقِّ  بِإحِل َ

 اجلوُر وجُماَوَزُة احَلدِّ الظُل ُم:  بِظُل مٍ  25/22 11413

هُ  25/22 11414 ِق  ُنِذق  و  ُل َعىَل الذَّ  اإلَذاَقُة: احَلم 

   ِعقاٍب وتَّن كيلٍ  َعَذاٍب  25/22 11415

 موجع َشديد اإليالمِ  َألِيمٍ  25/22 11416

أ َنا  26/22 11417 نا َبوَّ ف   َهيَّأ نا وَبيَّنَّا وَعرَّ

ِضعَ  َمَكانَ  26/22 11418    َمو 

بَة املِّّشفة بمكة املكّرمة ال بَي ِت  26/22 11419  الَكع 

ر  بيتيو 26/22 11420 ثانِ  َطهِّ بََة ِمن النَّجاساِت واألو   َخلِّص  الَكع 

   ملَِن  ُيريدوَن الطََّواَف  لِلطَّائِِفنيَ  26/22 11421

 وللقائِمنَي ف صالَِتم َوال َقائِِمنيَ  26/22 11422

ُجودِ  26/22 11423 ِع السُّ كَّ   واملصّلنيَ  َوالرُّ

َتَك  َوَأذِّن 27/22 11424 م  َرافًِعا َصو 
لِ  َوَأع 

 نادِ

؛ مَج ُع َراِجلٍ  ُمشاةً  ِرَجااًل  27/22 11425 َداِمِهم  ُشوَن َعىَل َأق   َيم 

مِ  َضاِمرٍ  27/22 11426  مَجٌَل َضاِمٌر أي  َهزيٌل َقليُل اللَّح 

  َمسَلٍك أو  َطِريٍق  َفجٍّ  27/22 11427

 بعيد َعِميٍق  27/22 11428

َهُدوا  28/22 11429 رُضوا لِيَش     لِيَح 

 فوائد َمنَافِعَ  28/22 11430

ُلوَماٍت  28/22 11431 ع  اٍم مَّ ُ ، أو  وثالثة أيام بعده يوم العيد ِهيَ أيام معيَّنة  َأيَّ َدهُ  أيام َعِّش  اٍم َبع  ِة، َوَثاَلَثُة َأيَّ  ذِي احِلجَّ

َن َعامِ  28/22 11432  اإلبِل والبََقر والَغنَم  األ 

ُرُه وساَءت  حالُه ال بَائَِس ال َفِقريَ  28/22 11433 تَدَّ َفق  ديد احلاَجِة الَِّذي اش   الشَّ

ُهم   ل يَق ُضوا َتَفثَُهم   29/22 11434 ِمُلوا َحجَّ َداِّنِم  لِيُك  َراِمِهم  َوإَِزالَِة َوَسِخ َأب  م  ِمن  إِح 
اَلهِلِ  بِإِح 

 ليؤدوا التزاماَتم وليوفوا بام أوجبوه عىل أنفسهم من احلج والعمرة واهلدايا  َول يُوُفوا ُنُذوَرُهم   29/22 11435

 الكعبةو  احَلرامِ َبيِت اللِ الَقديم، واملراد:  بِال بَي ِت الَعتِيق  29/22 11436

م ُيَعظِّم   30/22 11437  ُيَكِبِّ وُيَفخِّ

يِن َوَمنَاِسَك احَلجِّ  أومن حقوق  ما ال َيل انتهاكه أو ما وجب القيام به ُحُرَماِت اللَِّ  30/22 11438 َر الدِّ
 َشَعائِ

َس  30/22 11439 ج   القذر والنجس وكل ما ُيستقبح الرِّ

َثانِ  30/22 11440 َو   تَخُذ للعبادةتل من َحَجٍر أو نحوه يثامت وهياألصناِم  األ 

ورِ  30/22 11441 َل الزُّ اَء َعىَل اللِ والباطل   َقو  رِتَ  الَكِذَب َوااِلف 
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 38إلى آية  31  يةآ من  الحجسورة ( 363صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

كِ  للَُِِّحنََفاَء  31/22 11442  ُمستقيمنَي للَِِّ عىل إخالِص التَّوحيِد له َمائِلنَِي َعِن الِّشِّ 

كنِيَ  31/22 11443 ِ  الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  ُمِّش 

ضاً  َخرَّ  31/22 11444  َسَقَط أر 

طَُفهُ  31/22 11445  اخلطف: األخذ أو االلتقاط برسعة وقوة  َفتَخ 

 أو ُتلِقي  تسقط ََت ِوي 31/22 11446

ِضعٍ  َمَكانٍ  31/22 11447    َمو 

لٍِك  َسِحيٍق  31/22 11448  بعيٍد ُمه 

م ُيَعظِّم   32/22 11449  ُيَكِبِّ وُيَفخِّ

 َمعاَِلُ اللِ وَمناِسُكُه التي يط لُب الَقيام هِبا  َشعائُِر اللِ 32/22 11450

تِناِب َنواهيهِ َجعُل ِوقاَيٍة  َتق َوى  32/22 11451  ِمن  َعَذاِب اللِ بِاتِّباِع أواِمِرِه واج 

 فوائد َمنَافِعُ  33/22 11452

ى  33/22 11453 َسمًّ ٍت  َأَجٍل مُّ د  َوق   ُمَعنيَّ حُمَدَّ

لَُّها 33/22 11454 ُت َذب ِحَهاأو  موضع ذبحها حَمِ  َوق 

 َبيِت اللِ احَلراِم والكعبةالَقديم، واملراد:  البَي ت الَعتِيق  33/22 11455

  ُنسكا وعبادة واملراد الذبح ُقربة لل  َمنَسكاً  34/22 11456

َم اللَِّ  34/22 11457 ُكُروا اس  َده عنَد  املراد ذكر لِيَذ   وجيَعلوا َنسيَكتَهم لَِوجِهه  الذبح اسَم اللِ َوح 

ِ  َرَزَقُهم 34/22 11458 طاُهم  ِمن اخَلري   أع 

َن َعامِ  34/22 11459  اإلبل والبقر والغنم   هَبِيَمِة األ 

ُكم   34/22 11460  فَمعبوُدكم الذي َيستَِحقُّ الِعبادةَ  َفإهَِلُٰ

11461 34/22  ِ ِعَدُهم  بِثَواِب اللِ  َوَبِّشِّ  أو 

بِتنِيَ  34/22 11462 ةِ اخَلاِضِعنَي املُتواِضعنَي املُذِعننَي له  امل ُخ   بالُعبوديَّ

 إذا سمعوا ذكر الل تعاىل   إَِذا ُذكَِر اللَُّ  35/22 11463

 َفِزَعت  وخافت  َوِجَلت   35/22 11464

ابِِرينَ  35/22 11465  هم الذين يتََجلَُّدوَن وال جَي َزعونَ  َوالصَّ

الةِ  35/22 11466  املَِّشوعةِ املؤّدين هلا كاملًة ف أوقاَِتا  َوامل ُِقيِمي الصَّ

َوهُ  ُينِفُقونَ  35/22 11467  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

نَ  36/22 11468 يَت  بذلك لِِعظَِم َبَدِّنا وضخامتِها  َوال بُد   اإِلبَِل، وقيل: اإلبَل والبقَر، وُسمِّ

اَلِم دِينِه َشَعائِِر اللَِّ 36/22 11469  َأع 

11470 36/22  ٌ نيا، وأجٌر ف اآلِخرةِ املراد  لَُكم  فِيَها َخري   َمنافُِع ف الدُّ

َبَح  قائاِمٍت قد ُصفَّت َقوائُِمها َصَوافَّ  36/22 11471  لتُن َحَر أو  لِتُذ 

 وَقَعت وَسَقطت عىل جنوهبا بعد ذبحها َوَجبَت  ُجنُوهُبا  36/22 11472

ًفا ال الَفِقرَي الَِّذي ال َقانِعَ  36/22 11473 أَل  َتَعفُّ   وتقنعا  َيس 

رَتَّ  36/22 11474 اَجتِهِ الَفِقرَي  َوامل ُع  أَُل حِلَ  الَِّذي َيس 

   َيِصَل إىَِل اللِ لن لَن َينَاَل اللَ   37/22 11475

 يرتفع إليهو َيِصَل  َينَالُهُ  37/22 11476

َرَها 37/22 11477  َذلَّلَها وأخضعها َسخَّ

وا الل 37/22 11478 ُ  وتقدسوه  لتحمُدوه وُتَعظِّموه لتَكِبِّ

هم ويكفيهم رش أعدائهم  َعِن الَِّذيَن آَمنُوا  ُيَدافِعُ  38/22 11479  َيميهم وََيَفظُهم وَينَُصُ

انٍ  38/22 11480  باإلِصاِر عليها هاُمبالٍِغ فيَكثرِِي اخِليَاَنِة  َخوَّ
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 46إلى آية  39  يةآ من  الحجسورة ( 373صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُسِمَح  ُأذِنَ  39/22 11481

 َُيَاِربون  ُيَقاَتُلونَ  39/22 11482

 اعتُِدَي عليهم وان تُِقَصت  ُحقوُقُهم   ُظلُِموا 39/22 11483

ِهم   39/22 11484 ِ ّنم وتأييدهم وانقاذهم َنَص   َعو 

ِرُجوا 40/22 11485  ُأب ِعُدوا  ُأخ 

ِ َحقٍّ  40/22 11486  ظلاًم واعتداًء وبِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ  بَِغري 

ُع اللِ النّاَس  40/22 11487  َردُّ أذى َبع ِضِهم  بِبَع ض الّصاحِلنيَ   َدف 

َمت   40/22 11488 دِّ بت هلَُّ  لنُِقضت وُخرِّ

بَاِن  َصَواِمعُ  40/22 11489  النََّصاَرى َمَعابُِد ُره 

 َوَكنائُِس النَّصارى  َوبِيَعٌ  40/22 11490

ليَهودِ  َوَصَلَواٌت  40/22 11491
الةِ لِ  َوَمعابُِد الصَّ

لِِمنيَ  َوَمَساِجدُ  40/22 11492   َوَمَساِجد املُس 

نَّاُهم   41/22 11493 كَّ  ثبتناهم ويرسنا هلم أسباب التمكني  مَّ

الَةَ َأقاُموا   41/22 11494 تِها الصَّ  َأّدوها كاِملًة ف َوق 

َكاةَ  41/22 11495 عاً لِل ُفَقراءِ  َوآَتُوا الزَّ كاةِ َقدٌر ِمن املَاِل واِجٌب رَش  راُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا ووقتها، والزَّ  إخ 

ُروِف  41/22 11496 نُُه  بِامل َع  ٍل ُيع َرُف ُحس  عِ املَع روُف: ُكلُّ فِع  ِل أو  بِالِّشَّ   بِالَعق 

 ما ُين كُره الِّشع أو العقل  امل ُنَكرِ  41/22 11497

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَُة   41/22 11498

ُبوكَ  42/22 11499 ِمنوا بك ُيَكذِّ  ينسبوا إليك الَكِذب، أو ال ُيؤ 

 تسعامئة ومخسني َسنَةً  وحده وترك عبادة غريه ة اللعباددعا قومه لأول الرسل ومن أويل العزم  ُنوٍح  42/22 11500

قاِف ِمن  باِلدِ اليََمنِ  َوَعاٌد  42/22 11501 م  باألح  ، وكاَنت  َمناِزهُلُ ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
م هودٍ  قـَـو 

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم والثمد: املاء: القليل  َوَثُمودُ  42/22 11502  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

َراِهيمَ  43/22 11503 َلُه َعىَل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ  إِب   ُهَو َخلِيُل اللِ، اِصطََفاُه اللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

َجاَل َشهَوًة ِمن ُدوِن النَِّساءِ وَأرَسَلُه اللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اللِ، َوَكاُنوا َيأُتوَن الَفَواِحَش  لُوطٍ  43/22 11504  َيأُتوَن الرِّ

َينَ  44/22 11505 َحاُب َمد  ين عىل البحر  َوَأص   األْحر بني املَِدينة والّشامقوٌم شعيب الذين أخذَتم الصيحة كانوا يسكنون قرية َمد 

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 44/22 11506

َلي ُت  44/22 11507 َهل ت َفأَم  ل الُعقوبة و فأَم  َة وَل ُأَعجِّ  أَطل ُت هلم املُدَّ

َُتُم   44/22 11508  أهلكتهم  َأَخذ 

 وِعقايب وانتِصاري لُرُسّلعذايِب  َنكِريِ  44/22 11509

نَاَها 45/22 11510 َلك  نَي ناها َأه   أف 

 ُمسيئَةٌ  َظاملَِةٌ  45/22 11511

  ساَقطٌَة َعىل ُسقوفِها َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِشَها  45/22 11512

َعطََّلةٍ  45/22 11513 ملة ال يسقى منها وال يورد إليها َوبِئ ٍر مُّ     ُمه 

ِشيدٍ  45/22 11514 ٍ مَّ م واسع َوَقَص  َرٍف  بيٌت َفخ  ُفوِع البُن يَاِن ُمَزخ   َمر 

 َأَوََل  َيتَنَقَّلوا   َأَفَلم  َيِسرُيوا  46/22 11515

ِقُلونَ  46/22 11516 روَن فيتّعظون َيع   ُيَفكِّ

َب َصارُ  46/22 11517 َهُب ُنوُرها  اَل َتع َمى األ   ال َيذ 

َهُب َبصريَُتا ال ُقُلوُب َتع َمى  46/22 11518  َتذ 
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 55إلى آية  47  يةآ من  الحجسورة ( 383صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَع ِجُلوَنَك  47/22 11519 لونك ف األمر ويطلبونه عىل وجه الرسعة َوَيس   ويتعجَّ

 بِالِعقاِب والتَّن كيلِ  بِال َعَذاِب  47/22 11520

 ام التزم بهبِ  وال يفينَق ُض ي ُُي لَِف  47/22 11521

َدهُ  47/22 11522 ُد: اال َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   ل تِزاُم بِأم 

ونَ  47/22 11523 ُسبون َتُعدُّ  حَت 

ثريِ أداٌة  َوَكأَيِّن 47/22 11524  للتَّك 

َلي ُت  48/22 11525 ل الُعقوبة  َأم  َة وَل ُأَعجِّ َهل ت وأَطل ُت هلم املُدَّ  َأم 

 ُمسيئَةٌ  َظاملَِةٌ  48/22 11526

َُتَا 47/22 11527  أهلكتها َأَخذ 

جوعُ  امل َِصريُ  48/22 11528 ِجُع أو  الرُّ  املَر 

ف  َنِذيرٌ  49/22 11529 ر من عذاب اللرسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ    حُمَذِّ

بنِيٌ  49/22 11530  واِضٌح أو  موِضٌح  مُّ

اِت  50/22 11531 احِلَ ةِ  الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

ِفَرةٌ  50/22 11532 غ  وٌ  مَّ ٌ وَعف    ِسرت 

ٌق  50/22 11533  َعطاٌء من اللِ َوِرز 

 طيٌّب موفورٌ  َكِريمٌ  50/22 11534

ا ِف  51/22 11535 آنِ  آَياتِنَاَسَعو  ب طَاِل الُقر  تََهُدوا ِف الَكي ِد؛ إِلِ  اج 

ُم ُيع ِجزوَننا  ُمَغالِبنِيَ  ُمَعاِجِزينَ  51/22 11536  ظانِّنَي َأّنَّ

ِحيمِ  51/22 11537 امِء َجَهنَّمَ  اجل َ  ِمن أس 

 التََّمنِّي املعروِف قيل: مَتَنَّى ِمَن و قرأ اآليات املنزلة عليه مَتَنَّى 52/22 11538

ي طَاُن  52/22 11539  الَوَساِوَس وألقى ف قلوب أوليائه الُشـب َهَة  َأل َقى الشَّ

نِيَّتِهِ  52/22 11540  ِف قَِراَءتِهِ  ِف ُأم 

 َفيُب طُِل، َوُيِزيُل  َفيَنَسُخ  52/22 11541

 ُيلُِّص أو ُيثبُِت  َُي كِمُ  52/22 11542

تِبَار واب تاِلء فِت نَةً  53/22 11543  اخ 

َرٌض  53/22 11544  َشكٌّ َونِفاٌق  مَّ

 الَغلِيظة البعيدة عن الرْحة َوال َقاِسيَةِ  53/22 11545

َومُها  الظَّاملنِِيَ  53/22 11546 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

 ِعداء ِخالف، أو  ِشَقاٍق  53/22 11547

َواِب وَبِعيٍد َعِن احَلقِّ  َبِعيدٍ  53/22 11548  الصَّ

بَِت  54/22 11549 ُكنَ  وتطمئن َُتَضَع وَتلنِيَ  َفتُخ   َوَتس 

ادِ  54/22 11550  ملرشد إىل اهُلَدى  هَلَ

تَِقيمٍ  54/22 11551 س  اٍط مُّ  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  ِِصَ

َيةٍ  55/22 11552 دٍ َشكٍّ  ِمر   وَتَردُّ

تَةً  55/22 11553 أةً  َبغ   َفج 

ٍم َعِقيمٍ  55/22 11554 ُم الِقيَاَمةِ  َيو  َدُه، َوُهَو َيو  َم َبع  َ فِيِه، َواَل َيو   اَل َخري 
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 64إلى آية  56  يةآ من  الحجسورة ( 393صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 التمليك مع السلطة والنفوذ ، أو ما يملك  امل ُل ُك  56/22 11555

َمئِذٍ  56/22 11556 م  َيو   َذلَِك اليَو 

ِصُل  ََي ُكمُ  56/22 11557  َيق يض وَيف 

اِت  56/22 11558 احِلَ ةِ  الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

تَمتُع به النَِّعيمِ  56/22 11559  ُكّل ما ُيستطاب وُيس 

ِمنُوا أنكروا  َكَفُروا  57/22 11560  وََل  ُيؤ 

   ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب  57/22 11561

ِهنيٌ  57/22 11562  ُمِذلٌّ  مُّ

 تركوا أوطاّنم، واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة املنورة  َهاَجُروا  58/22 11563

 إلعالء دين الل ونَصته   ف سبيل الل 58/22 11564

ُزَقنَُّهمُ  58/22 11565 ِ  لَرَي   لَيُع طينَُّهُم ِمن اخَلري 

قاً  58/22 11566  املراد اجلنة ونعيمها الذي ال ينقطع وال يزول  َحَسناً  ِرز 

ُ الّراِزقنيَ  58/22 11567 ثَُرُهم  َعطاءً  َخري   أك 

َخالً  59/22 11568 د   مكان دخول أو اسم مكان وهو اجلنة مُّ

َنهُ  59/22 11569 َضو   َُيِبّوَنُه، وَتطيُب ُنفوُسُهم  بِهِ  َير 

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والعليم: هو العاَل بالرّسائر واخلفيات التي ال يدركها علم املخلوقات  لََعلِيمٌ  59/22 11570

َرةِ  َحلِيمٌ  59/22 11571 ِح مع الُقد  ف   والصَّ
 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلليُم هو ذو األناةِ

 املُعاَقبَة: اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء َعاَقَب  60/22 11572

له  ُعوقَِب  60/22 11573  ُجوِزَى بُِسوِء فِع 

ي عليه ُبِغَي َعَلي هِ  60/22 11574  ُظلِم، وُتُعدِّ

نَّهُ  60/22 11575  ليعيننّه ويؤّيدنه وينقذّنه وُيّلصنّه لَيَنَُصَ

و التَّجاُوز  لََعُفوٌّ  60/22 11576 ِو، والَعف  : كثرُي الَعف     الَعُفوٌّ

ِفَرةُ  َغُفورٌ  60/22 11577 ثُُر ِمن ُه املَغ   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِخل  ُيولُِج  61/22 11578  ُيد 

 َسِميعٌ  61/22 11579
مع  باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جارِ  وى ونثبت  له سبحانه صفة السَّ ِّ والنّج  ميُع ُهَو الّساِمُع لِلرسِّ َحٍة  ِصَفٌة للِ َتعاىل، والسَّ

ِقه ع أحٍد من خل   وأنَّ سمع الل ليس كسم 

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ ِصَفٌة للِ  َبِصريٌ  61/22 11580  ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

قُّ  62/22 11581 ُ  احل َ  الثابُِت الذي ال َيتََغريَّ

ُعونَ  62/22 11582 بُدونَ  َيد   َيع 

هُ  من دونِهِ  62/22 11583 َ  َغري 

 الفاِسُد الِذي ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه وهَو َنقيُض احَلقِّ الَعبَُث  ال بَاطُِل  62/22 11584

نى  ال َعِّلُّ  62/22 11585 امِء اللِ احُلس   هو الذي يعلو عىل خلقه بقهره وقدرته والعالء: الّرفعة، والعّّل من أس 

نى هو اجلليل كبري الشأن، والل أكِب معناها أّن الل  ال َكبرِيُ  62/22 11586 امِء اللِ احُلس   أكِب من كّل َشٍء قدرًا، والكبري من أس 

لِ  َأََل  َترَ  63/22 11587 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ف شأن من يتحدث عنهم ِعباَرُة لِ

ةً  63/22 11588 رَضِ  َُم رَضَّ ِع األخ  ر  ًة بِالزَّ ُسوَّ  َمك 

ٍ من حيث ال َيتسبون  لَطِيٌف  63/22 11589 ِسُن اىل عباده ف َخفاٍء وِسرت   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واللطيُف: هو املُح 

َفى َعىَل اللِ  َخبرِيٌ  63/22 11590 ياِء َفال َُت   خافِيَةٌ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

نى  ال َغنِيُّ  64/22 11591 امِء اللِ احُلس    هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أس 

ِميُد  64/22 11592 نى  احل َ امِء اللِ احُلس  ِح، واحَلميُد من أس  ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ  هو املُس 
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 72إلى آية  65  يةآ من  الحجسورة ( 403صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

رَ  65/22 11593 َ  َسخَّ  َذلََّل َوَيرسَّ

   والسفن َوال ُفل َك  65/22 11594

ِري 65/22 11595 َعةٍ  َِّت   مَتُرُّ برُِس 

ِرهِ  65/22 11596 ِمِه وقضائِهِ   بِأَم     بُحك 

ِسُك  65/22 11597 اَمءَ  َوُيم  قوط السَّ  ََي َفظها من السُّ

ُقط َتَقعَ  65/22 11598  َتس 

نِهِ  65/22 11599  بمشيئة الل وبأمره  بِإِذ 

عاَيِة لِِعبادِهِ  لََرُؤوٌف  65/22 11600    َرؤوٌف: ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكامِل الرِّ

ِحيمٌ  65/22 11601 ِمننَي ف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

يَاُكم   66/22 11602  َوَهبَُكم  احَلياةَ  َأح 

 يسلبكم احلياة ُيِميتُُكم   66/22 11603

 والكفران لنعم ربه جُلحودِ ا كثري لََكُفورٌ  66/22 11604

 نـُُسـكا وعبادةرشيعة خاصة . أو  َمنَسكاً  67/22 11605

 ُمتََعبِّدون لل فيه عاملون عليه أو  َناِسُكوهُ  67/22 11606

 ُُياِصُمنَّك َفال جيادلُنَّك أو َفال ُينَاِزُعنََّك  67/22 11607

   هداية ُهًدى  67/22 11608

تَِقيمٍ  67/22 11609 س   ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  مُّ

 ناَقُشوَك وخاَصموكَ  َجاَدلُوكَ  68/22 11610

َلمُ  68/22 11611 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

َعلونَ  َتع َمُلونَ  68/22 11612  َتف 

ِصُل  ََي ُكمُ  69/22 11613  َيق يض وَيف 

تَلُِفونَ  69/22 11614 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه  َُت      أمِر دينِكم فَُتتَلِفوَن واملراد  اآلَخرُ َيذ 

َلم   70/22 11615 ِركُ  َأََل  َتع   َأََل  َتع ِرف أو ُتد 

 الكتاب: اللوح املحفوظ ِف كِتَاٍب  70/22 11616

 سهٌل  َيِسريٌ  70/22 11617

بُُدونَ  71/22 11618  وينقادون وُيضعون َوَيع 

ِ الل الل أو  َمعَ  من ُدوِن اللِ 71/22 11619  َغري 

َهاناً  ُسل طَاناً  71/22 11620 ًة وُبر   ُحجَّ

َومُها  لِلظَّاملنِِيَ  71/22 11621 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

 معني نَِّصريٍ  71/22 11622

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  72/22 11623

  لَغمَّ والكراهيََة، والُعبوَس والَغَضَب املراد اإلنكار وا امل ُنَكرَ  72/22 11624

 ُيقاِرُبون ويوِشكون  َيَكاُدونَ  72/22 11625

طُونَ  72/22 11626  َيب طشوَن  َيس 

 أفأخِبكم َأَفأَُنبِّئُُكم  72/22 11627

 بأكثر ُسوًءا وفساًدا بَِِّشٍّ  72/22 11628

جوعُ  امل َِصريُ  72/22 11629 ِجُع أو  الرُّ  املَر 
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 78إلى آية  73  يةآ من  الحجسورة ( 413صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َب  73/22 11630 ثاِل: إيراُدها َُضِ ُب األم   ََض 

ةٌ  َمثٌَل  73/22 11631 َ ٌة َوِعِب   قِصَّ

تَِمُعوا 73/22 11632 ُغوا َفاس   اص 

ُعونَ  73/22 11633 بُدونَ  َتد   َتع 

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 73/22 11634  َمَعُه أو  َغري 

ُلُقوا 73/22 11635  من العدم  لَن  يوِجدوا  لَن َُي 

تََمُعوا له  73/22 11636  انضم بعضهم إىل بعض ملحاولة خلقه  اج 

ُلب ُهمُ  73/22 11637  ينزع منهم شيئا أو يأخذه أو ُيتَطِف  منهم َيس 

تَنِقُذوهُ  73/22 11638  أوال يستطيعون  رده  ال يستخلصوه ال َيس 

 املقدرة  وعدم  املراد العجز  َضُعَف  73/22 11639

   املراد هنا املَع بوُد ِمن دوِن اللِ لطَّالُِب ا 73/22 11640

 املراد هنا الذباب َوامل َط ُلوُب  73/22 11641

ِرهِ  َما َقَدُروا  اللَّ 74/22 11642  ما َأنَزلُوه املَنِزلَة الّالئقَة بهوما أجلُّوا اللَ َحقَّ إجاللِه، وال َعظَّموه حقَّ َتعظيِمه  َحقَّ َقد 

 قوّي: ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء  لََقِويٌّ  74/22 11643

ِرِه  َعِزيزٌ  74/22 11644 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ َلُب ألنَّ  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

طَِفي 75/22 11645   َُيتارُ  َيص 

 وُرؤيتُه هلم ذلك َسامُعه ألقواِل ِعبادِهإنَّ اللَ َسميٌع لُكلِّ ََشٍء، بصرٌي بكلِّ ََشٍء، وِمن املراد  َسِميٌع َبِصريٌ  75/22 11646

َلمُ  76/22 11647 ِرك  َيع   َيع ِرف وُيد 

 املراد ما قدموا  من أعامل وما يعملون اآلن َما بني أيدهيم 76/22 11648

 ما هو كائن بعد فنائهمو وما سيعملون ف املستقبل َوَما َخل َفُهم   76/22 11649

َجعُ  76/22 11650  ُتَعادُ  ُتر 

ؤوُن َوالَقَضاَيا  األُمورُ  76/22 11651  املَسائُِل والشُّ

ُجُدوا  77/22 11652 َكُعوا َواس   رَكعوا واسُجدوا لل ف َصالتِكم،املراد ا ار 

بُُدوا َربَُّكم   77/22 11653  وذِلُّوا واخَضعوا لَربِّكم بطاعتِه، َُملِصنَي له  َواع 

11654 77/22  َ ري  ٌع َوَصالٌح  اخل َ  ويشمل كل قول وعمل يريض الل تعاىل   ما ِمن ُه َنف 

لُِحونَ  77/22 11655  تظفرون وتفوزون ُتف 

الِء ديِن اللِ  َوَجاِهُدوا  78/22 11656  َوَقاتُِلوا ِف َسبيِل اللِ إِلع 

مٍ  َحّق ِجَهادِهِ  78/22 11657 ٍق َوَعز   جهاًدا خالًصا لوجِه اللأو  ِجهاد ِصد 

تَبَاُكم   78/22 11658 تَاَرُكم   اج  طَفاُكم  واخ   اص 

ينِ  78/22 11659  فيام اشتمل عليه دين االسالم من التكاليف واألحكام والعبادات  ِف الدِّ

ةٍ  ضيٍق  َحَرٍج  78/22 11660  َوِشدَّ

َة   78/22 11661 لَّ    دِيَن وَطريقةَ  مِّ

ُكمُ  78/22 11662 ابَِقةِ  ُهَو َسامَّ لِِمنَي ِف الُكتُِب السَّ ُكُم املُس   اللُ َسامَّ

 شاهًدا بأنه بلَّغكم رسالة ربه  َشِهيداً  78/22 11663

تَِصُموا بِاللِّ  78/22 11664 أُوا إليه، ا َواع   واستمسكوا بهجل َ

الُكم   78/22 11665 . َمو  ، َوُمتََويلِّ ُأُموِرُكم  ُكم  ، َوَناِِصُ ُكُكم 
 َمالِ

ُد والنَّاِِصُ   النَِّصريُ  78/22 11666  املؤيِّ
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 17إلى آية  1 يةآمن   المؤمنونسورة ( 423صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َلَح  1/23 11667  وسِعد  َفازَ و ظفر  َأف 

ِمنُونَ  1/23 11668 سوِل باالّتباعِ  امل ُؤ  ِه واملُنقادون للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ   املُِقّرون بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

 ساكِنوَن ُمتواِضعونَ  َخاِشُعونَ  2/23 11669

َ فِيِه ِمَن أو  الباطِلِ  اللَّغ وِ  3/23 11670 َعالِ َما اَل َخري  َواِل َواألَف    األَق 

ِرُضونَ  3/23 11671 فونَ  ُمع     أو مبتعدون  ُمنََصِ

َكاةِ  4/23 11672 عاً لِل ُفَقراءِ  لِلزَّ كاُة: َقدٌر ِمن املَاِل واِجٌب رَش   الزَّ

 مؤّدون َفاِعُلونَ  4/23 11673

رة الرُجل أو املرأة  لُِفُروِجِهم   5/23 11674  َعو 

  احَلرامِ و  الفاحشةصائِنوَن لُفروِجهم ِمن  َحافِظُونَ  5/23 11675

َواِجِهم   6/23 11676 ِهم   َأز 
 الذين أحلهم الل هلم بعقد رشعي  ُقَرنائِ

اَمُّنُم   6/23 11677  اململوكات اإِلَماءِ  َما َمَلَكت  َأي 

ُ َمُلوِمنيَ  6/23 11678  غري مؤاخذين وال مذمومني  َغري 

 َطَلَب وأرادَ  اب تََغى 7/23 11679

 َِّتاُوزًا لذلك  َوَراء َذلَِك  7/23 11680

، واملُعتَدونَ  ال َعاُدونَ  7/23 11681  املُتَجاوزون احَلدَّ

  حلقوقهم املرعية التي جيب حفظها وأداؤها أِلََماَناَِتِم   8/23 11682

ِدِهم   8/23 11683 د: االلتزام بميثاق َوَعه   الَعه 

 حافظون  َراُعونَ  8/23 11684

 ُمواظِبوَن عىل أداِء َصَلواَِتم ف أوقاَِتا، بأركاِّنا ورُشوطِها وواِجباَِتا َعىَلٰ َصَلَواَِتِم  َُيَافِظُونَ  9/23 11685

  الواِرثوَن َيوَم القيامِة َمناِزَل أهِل النَّاِر ِمن اجَلنَّةِ واملراد  املالكون ال َواِرُثونَ  10/23 11686

َس  11/23 11687 َدو   أعىَل درجة من درجات اجلنة وأوسطَها وقيل: هو البستانُ  ال ِفر 

وامِ  َخالُِدونَ  11/23 11688  باقوَن َعىل الدَّ

نَا  12/23 11689 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلق  َنا ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد   أو 

ءِ ِمن ويستخرج  ما ُيَسلُّ  ُساللَةٍ  12/23 11690  الَّشَّ

تَلُِط بِاملاءِ  من طنِيٍ  12/23 11691 اُب املُخ   طنٍي ُأِخذ ِمن مجيِع األرضِ   واملراد الطِّنُي: الرتُّ

 ما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة و النُّطفُة: املنيُّ  ُنط َفةً  13/23 11692

كنِيٍ  13/23 11693 ِحم مكان ثابت ال يتزحزح عن موضِعه فيه وهو  َقَراٍر مَّ  الرَّ

نَا  14/23 11694  َجَعل نا وحّولنا  َخَلق 

ٌر ِمن أطواِر اجلنني َعَلَقةً  14/23 11695 ِحِم، وهي َطو  َر َغلِيٍظ َتَعلََّق ِف الرَّ َ  َدٍم َأْح 

َغةً  14/23 11696 َضغ  ُمض  ط َعة حلم بقدِر ما ُيم 
 قِ

َنا 14/23 11697  َفَغطَّي نا َفَكَسو 

 خلقناه  َأنَشأ َناهُ  14/23 11698

َه َوَتَعاىَل  َفتَبَاَرَك اللُ  14/23 11699 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

الِِقنيَ  14/23 11700 َسُن اخل َ رين  َأح   أت َقُن املُب ِدعنَي واملَُصوِّ

َق َبع ضٍ أو َسَمَواٍت  َطَرائَِق  17/23 11701  َطبقاٍت َبع ُضها َفو 

 ساهني َغافِلنِيَ  17/23 11702
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 27إلى آية   18 يةآمن   المؤمنونسورة ( 433صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َداِر َحاَجِة اخَلل ِق معني أو  بِِمق دار بَِقَدرٍ  18/23 11703  بِِمق 

َكنَّاهُ  18/23 11704 تَِقرُّ  َفأَس  َخل ناُه وَجَعلناُه َيس   َفأَد 

 َزواٍل لَهُ  َذَهاٍب بِهِ  18/23 11705

رة لََقادُِرونَ  18/23 11706  واستطاعة  َذُوو ُقد 

نا فخلقنا َفأَنَشأ َنا  19/23 11707  فأوَجد 

 وحدائق َبساتنيَ  َجنَّاٍت  19/23 11708

يتونِ املراد  َوَشَجَرةً  20/23 11709  َشجرَة الزَّ

 َكلََّم اللُ ُموسى عليه اسُم جبٍل معروٍف، وهو اجَلبَُل الذي  ُطور َسي نَاء 20/23 11710

نِ  20/23 11711 ه  ي ِت  بِالدُّ  بِالزَّ

 إَِداٍم ُيغ َمُس فِيِه اخُلب زُ  َوِصب غٍ  20/23 11712

َن َعامِ  21/23 11713  اإلبِل والبََقر والَغنَم  األ 

ةً  21/23 11714 َ    لَِعظَةً  لَِعِب 

ُبُكم  نُّسِقيُكم 21/23 11715 ِ  وَنرويُكم  ُنِّش 

َّا ِف ُبطُوِّنَا 21/23 11716  املراد اللبن  ُِم

 فوائد َمنَافِعُ  21/23 11717

 السفن  ال ُفل ِك  22/23 11718

َمُلونَ  22/23 11719 َكبُون حُت   َتر 

َسل نَا  23/23 11720 يََّة لِل َعَمِل هِبا  َأر 
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَت ميُلُه الرِّ ساُل الرَّ  َولِتَب ليِغها إر 

بُُدوا  23/23 11721  ان قادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اللاع 

َذ َمع بوداً  إِلَهٍ  23/23 11722
ِ  اإِللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

 تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  23/23 11723

ِم وسادَتم امل َالُ  24/23 11724 اُف القو   أرش 

ِمنُوا  َكَفُروا  24/23 11725  أنكروا وََل  ُيؤ 

َل  24/23 11726 ل َيتََفضَّ ِعي الَفض   َيدَّ

نَا  ما 24/23 11727 نا، ما  َسِمع  نا وماَعلِم   َعَرف 

لنِيَ  24/23 11728 َوَّ ابَِقِة  ف أسالفِنا ِمنَ  ِف آَبائِنَا األ   األَُمِم السَّ

  ُجنون  ِجنَّةٌ  25/23 11729

بَُّصوا 25/23 11730  َفان تَظُِروا   َفرَتَ

دٍ  َحتَّى ِحنيٍ  25/23 11731 ِ حُمَدَّ ٍت َغري   إىل َوق 

يِن  26/23 11732  أيِّدين وأعنّي انَُص 

يُنِنَا  27/23 11733 ِه  بِأَع  ِ للِِ َعىَل الَوج  ظِنَا ورعايتنا؛ َوفِيِه إِث بَاُت ِصَفِة الَعني  ئِِق بِهِ بِِحف   الالَّ

يِنَا 27/23 11734  وتوجيهنا وإرشادنا عن طريق الوحي َوَوح 

َق ونبع املَاُء بقوة   َوَفارَ  27/23 11735  وفار من الفوران بمعنى شدة الغليان  َتَدفَّ

 املكان الذي ُيبز فيه التَّنُّورُ  27/23 11736

ُلك  فِيَها 27/23 11737 ِخل   َفاس   فِيَها.َفأَد 

ُل  27/23 11738 تََح ب سبََق ُحكُم اللِ عليه َسبََق َعَلي ِه ال َقو   قَّ الَعَذاَب قااس 

اطِب نِي 27/23 11739 أل ني أو ال ُُتَ عاءِ  َتل جأ ايلَّ بالطََّلِب أو ال َتس   الدُّ

َرُقونَ  27/23 11740 غ   هالكون َغرًقا  مُّ
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 42إلى آية   28 يةآمن   المؤمنونسورة ( 443صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تََوي َت  28/23 11741 رارُ  اس  تِق  تِواُء: الُوصوُل واالس   االس 

 السفينة  ال ُفل ِك  28/23 11742

ُد للِ 28/23 11743 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

اَنا  28/23 11744  خلََّصنا و سلََّمنا َنجَّ

 َمَكاَن ُنزول  َيرسِّ يل النزول َأنِزل نِي ُمنَزالً  29/23 11745

بَاَركاً  29/23 11746  مليئا باخلريات والِبكات مُّ

 ملَُع ِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  30/23 11747

تَِِبينَ  ملَُب تَلنِيَ  30/23 11748  ملَُخ 

ناو خلقنا َأنَشأ َنا  31/23 11749  أوَجد 

ناً  31/23 11750 ة من الناس ُمقرتننَِي ف زَمٍن واحد  َقر   قوٍم وُأمَّ

بُُدوا  اللَ 32/23 11751  ان قادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اع 

َذ َمع بوداً  إِلَهٍ  32/23 11752
ِ  اإِللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

 الل باتباع أوامره واجتناب نواهيهتستمسكون بتقوى  َتتَُّقونَ  32/23 11753

ِم وسادَتم امل َالُ  33/23 11754 اُف القو   أرش 

ِخَرةِ  33/23 11755  بالبَعِث واحِلساِب املراد   بِلَِقاء اآل 

نَاُهم   33/23 11756 َرف  نَاهم َوَأت  زَق  وَنعَّم  نا عليهم الرِّ ع   وَوسَّ

 ِمثُلكمإنساٌن  َبَِّشٌ ِمث ُلُكم   33/23 11757

تُم َبَِّشاً  34/23 11758 تُم  لِبََِّشٍ  َأَطع   َخَضع 

ونَ  34/23 11759 ارِسُ  لَضائِعوَن هالِكونَ  خلََّ

ُكم  وُين ِذُرُكم   َأَيِعُدُكم   35/23 11760  أُُي ِِبُ

ِت  َمُّ َرُجونَ  35/23 11761 َد املَو  ياَء َبع   َمب عوُثوَن أح 

  َبِعيًدا َهي َهاَت  36/23 11762

 ما َيِعُدكم به ِمَن البَعِث َبعَد املَوِت  ملَِا ُتوَعُدونَ  36/23 11763

ِت  بَِمب ُعوثنِيَ  37/23 11764 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

رَتَى 38/23 11765 تََلَق َوَكَذَب  اف   اخ 

ِمننِيَ  38/23 11766  بمصّدقني ومذعنني  بُِمؤ 

يِن  39/23 11767  أيِّدين وأعنّي انَُص 

ُبونِ  39/23 11768  نسبوا إيلَّ الكذب  َكذَّ

َد َزَمٍن َقِريٍب  َعامَّ َقلِيلٍ  40/23 11769  َبع 

بُِحنَّ  40/23 11770    لَيَصرُينَّ  لَيُص 

 آِسِفني  َنادِِمنيَ  40/23 11771

ي َحةُ  41/23 11772 ُُم الصَّ َخةُ  َفأََخَذَت     فأهلكتهم الَصَّ 

قِّ  41/23 11773 لِ  بِاحل َ  بِالَعد 

ي ِل الَِّذي َيط ُفو َعىَل املَاءِ  ُغثَاء  41/23 11774  َهل َكى َكُغثَاِء السَّ

ًدا 41/23 11775  فَهاَلًكا  َفبُع 

يَااًل ُأَُمًا  ُقُروًنا 42/23 11776  َوَأج 
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 59إلى آية   43 يةآمن   المؤمنونسورة ( 453صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

بُِق  43/23 11777 مُ  َتس   َتتََقدَّ

دُ  َأَجَلَها 43/23 11778 ِعُد َهاَلكَِها املَُحدَّ    َمو 

تَأ ِخُرونَ  43/23 11779 رون  َيس   يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

ا 44/23 11780 َ  ُمتَتابِعني  َترت 

نَا  44/23 11781 بَع  نا  َفأَت  ق   َفأحل َ

ا َأَحادِيَث  44/23 11782 ث هب أخباًرا وِعَِبً  الناس   اَيتَحدَّ

 َهالكاً  َفبُع داً  44/23 11783

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  45/23 11784    بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

َهانح َوُسل طَانٍ  45/23 11785 ة وُبر     جَّ

بنِيٍ  45/23 11786  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

 أرشاف قومه َوَمَلئِهِ  46/23 11787

وا 46/23 11788 َِبُ تَك  وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاس   َفتََكِبَّ

يَن ُمتَطَاِولنَِي َعىَل النَّاسِ  َعالنِيَ  46/23 11789 ِ  ُمتََكِبِّ

ي نِ  47/23 11790  َرُجَلني  ل لِبََِّشَ

 َذليلوَن خاِضعونَ  طائعون َعابُِدونَ  47/23 11791

َلكنِيَ  48/23 11792  املُعاَقبني باهلالك  امل ُه 

َراة  ال كِتَاَب  49/23 11793  التَّو 

ا 50/23 11794 نَامُهَ نَا  َوآَوي  اَم مَ وَجَعل  َكنًاأهيَّأ نا هَلُ   وى َوَمس 

ضِ  َرب َوةٍ  50/23 11795 َتِفٍع ِمَن األَر   َمَكاٍن ُمر 

تِقراٍر  َذاِت َقرار 50/23 11796 تويٍة َيستِقرُّ عليها ساكِنُوهاأذات اس   و ُمس 

ُعيُونِ  َوَمِعنيٍ  50/23 11797 ل 
 َماٍء َجاٍر َظاِهٍر لِ

ُق  الطَّيِّبَاِت  51/23 11798 ز  ُس أو  الرِّ ُه النَّف  تَلِذُّ ِب احَلاللِ َما َتس   النَّاتُِج َعن الَكس 

تُُكم   52/23 11799   ِملَّتُكم ودينُكم ورشيعتُكم ُأمَّ

ًة َواِحَدةً  52/23 11800  دين واحد وهو اإلسالم  ُأمَّ

َعلوا لَكم وقاية من عذايب  َفاتَُّقونِ  52/23 11801  اج 

َرُهم  53/23 11802 ِر  َفتََقطَُّعوا َأم   دينِهمتفّرقوا ف أم 

 قِطًَعا وفرقا وأحزابا َمتلفة  ُزُبراً  53/23 11803

ٍب  53/23 11804 قٍة، واحلزُب: اجلامعُة ِمن الناسِ  ِحز   طائِفٍة وفِر 

ِم   53/23 11805  ِعن دهم لََدهي 

ورونَ  َفِرُحونَ  53/23 11806  ُمعَجبوَن بِرأهِيِم   َمرس 

ُهم   54/23 11807  فاتركهم  َفَذر 

َرَِتِم   54/23 11808 لِهم وَضالهِلم  َغم   َعامَيتِهم وَجه 

 َأَيظُنُّونَ  َأََي َسبُونَ  55/23 11809

ُهم 55/23 11810 نَُحُهم   ُنِمدُّ  ونعطيهمَنم 

اِت  56/23 11811 َ ري  ن يا الزائلِة من أمواٍل وأوالدٍ وغريها  اخل َ اِت الدُّ  َخري 

ُعُرونَ  56/23 11812 َلمونَ   ال َيش  وَن وال َيع   ال ََيِسُّ

ِفُقونَ  57/23 11813 ش   خائِفونَ   مُّ

ِم   58/23 11814 الئِِل والَِباهنِي واحُلَجِج  بِآَياِت َرهبِّ  بآياِت الُقرآِن وَغرِيها ِمَن الدَّ

ُكونَ  59/23 11815 ِ م ف ِعباداَِتم اَل ُيِّش  َرهبِّ
ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ ال جَي َعُلوَن و ُُيلِصوَن لِ َ  َغري 
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 74إلى آية   60 يةآمن   المؤمنونسورة ( 463صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُتونَ  60/23 11816  ُيع طُونَ  ُيؤ 

 خائفة  َوِجَلةٌ  60/23 11817

 عائِدونَ  َراِجُعونَ  60/23 11818

ضوَن  و ُيبادِروَن وُيسابِقونَ  ُيَساِرُعونَ  61/23 11819  َيم 

اِت  61/23 11820 َ ري  َرجاِت واملراد  األمور الفاضلة  اخل َ ًبا إىل اللِ تعاىل، وَنيِل الدَّ  عَمِل الطَّاعاِت؛ َتقرُّ

مونَ  َسابُِقونَ  61/23 11821  ُمتََقدِّ

ساً و 62/23 11822 لها وال ُنل ِزمها   الَ ُنَكلُِّف َنف   ال ُنَحمِّ

َعَها 62/23 11823 دها وطاقتها  ُوس   ُجه 

نَا كِتَاٌب  62/23 11824  كتاب إحصاء األعامل أو اللوح املحفوظ َوِعن دنا َولََدي 

قِّ  62/23 11825 دِق الثَّابِِت املُطابِِق للواقِعِ  َين طُِق بِاحل َ ُ بالصِّ  ُيبنَيِّ

ياَدةِ  ُيظ َلُمونَ ال  62/23 11826  ال َنظلُِمهم بُعقوبتِهم بام َل َيعَملوا وال ُيتَجاَوُز احَلدُّ َعلي ِهم  بِالنَّق ِص أو  بِالزِّ

َرةٍ  63/23 11827  ف ضاللة وَغفلٍة   ِف َغم 

 َرديئةٌ  أي أعامل سيئة  أعامل من ُدوَن ذلك  63/23 11828

َنا 64/23 11829  أهلكنا َأَخذ 

فِيِهم 64/23 11830 َ ن يا ُمرت  ؤساُء، أو املُنَعَُّموَن ف الدُّ  األغنياُء والرُّ

 بِالِعقاِب والتَّن كيلِ  بِال َعَذاِب  64/23 11831

عِ  جَي أَُرونَ  64/23 11832 عاِء والتَّرَضُّ َفعوَن َأصواََتُم  بالدُّ  َير 

ونَ  65/23 11833 ن ال ُتن َقذون وال  ال ُتنََصُ و   ُتنَجَّ

َرأ ُتت ىَل  66/23 11834  ُتق 

َقابُِكم  َتن كُِصونَ  66/23 11835 جُعوَن عن احَلقِّ وهذا كناية عن النفور واإلعراض عن سامع القرآن  َعىَلٰ َأع   متشون اىل الوراء، واملراد َتر 

ينَ  67/23 11836 ِِبِ تَك   َعىَل النَّاسِ  ُمتََغط ِرسنَي متعاظمني ومتعالني ُمس 

لِ  َساِمراً  67/23 11837 ثوَن لَي الً بِالسيِِّئ ِمن الَقو   َتتَسامروَن وَتتَحدَّ

 ترتكوَنه وُتعِرضوَن  ََت ُجُرونَ  67/23 11838

َل  68/23 11839 بَُّروا ال َقو  َل واملراد ب  َأَفَلم  يتأملوا معانيه ويتبَصوا ما فيه  َأَفَلم  َيدَّ  الُقرآنَ :  ال َقو 

لنِيَ  68/23 11840 َوَّ ابَِقةِ  ِمن َقب لِهم همأسالفِ  آَباءُهُم األ   ِمَن األَُمِم السَّ

م   69/23 11841 ِرُفوا َرسوهَلُ م   َأم  ََل  َيع   َأم  أن َكروا َرسوهَلُ

 جاحدون ُمنكُِرونَ  69/23 11842

 ُجنون  ِجنَّةٌ  70/23 11843

قِّ  70/23 11844  باألمر الصدق الثابت الذي هو عبادة الل وحده  بِاحل َ

 ُمب ِغضون  َكاِرُهونَ  70/23 11845

َواَءُهم   71/23 11846 قُّ َأه  بََع احل َ  ولو جاء احَلقُّ  بام ُيوافُِق أهواَءهم  َولَِو اتَّ

تَلَّ نِظَامُ  لََفَسَدِت  71/23 11847  ا هالخ 

ِرِهم   71/23 11848 آنُ  بِِذك  ، َوُهَو الُقر  ُفُهم  ُهم  َورَشَ  باَِم فِيِه ِعزُّ

ِرُضونَ  71/23 11849 ع   بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مُّ

جاً  72/23 11850 راً  َخر   أج 

 َوَعطَاُؤهُ  فثَواُب اللِ َفَخَراُج َربَِّك  72/23 11851

تَِقيمٍ  73/23 11852 س  اٍط مُّ  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  ِِصَ

 َمائُِلونَ و ملُنحرُفون لَنَاكِبُونَ  74/23 11853
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 89إلى آية   75 يةآمن   المؤمنونسورة ( 473صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسنّا  َرِْح نَاُهم   75/23 11854 ي ناُهمأح    إلي ِهم َوَنجَّ

نَا 75/23 11855  وأزلنا ورفعنا َوَكَشف 

ُة ف البََدنِ  َُضٍّ  75/23 11856 ُر أو  الِشدَّ : سوُء احلاِل أو الَفق     الرُضُّ

وا 75/23 11857 وا لََّلجُّ ا، والستَمرُّ  لَثَبَتُوا، ولتاَمَدو 

يَاِّنِم   75/23 11858 ِهم  ُطغ  همُعتُوِّ ِ ِرِهم  و  وَتكِبُّ    ُكف 

وَن، وَيتََخبَّطُون  َيع َمُهونَ  75/23 11859  َيتََحريَّ

َناُهم 76/23 11860  أهلكناهم  َأَخذ 

 بِالِعقاِب والتَّن كيلِ  بِال َعَذاِب  76/23 11861

تََكاُنوا  76/23 11862  خَشعوا وَذلُّوا، وَخَضعوا  اس 

ُعونَ  76/23 11863 ُعون ف خشوعٍ   َيتَرَضَّ    َيتذلَُّلون، وَيد 

نَا َعَلي ِهم َباباً  77/23 11864 نٍَة َشديَدةٍ  َفتَح   املُراُد أَصب ناُهم  بِِمح 

 أليم شديد االجياع ِعقاٍب وتَّن كيلٍ  َعَذاٍب َشِديدٍ  77/23 11865

وَن  ُمب لُِسونَ  77/23 11866 ونَ ساكِتوَن ُمتََحرسِّ  ويائِسون ُمتََحريِّ

 خلق َأنَشأَ  78/23 11867

ئَِدةَ  78/23 11868 َف   والُقُلوب َواأل 

ُكُرونَ  78/23 11869 ُكروَن نِع مَ  َتش   ، َوَتث نوَن َعَلي ِه هِبَا ة اللَتذ 

 أنَشأَُكم، وبثَُّكم، وخَلَقُكم  َذَرَأُكم   79/23 11870

ونَ  79/23 11871 َِّشُ  ُِّتَمعوَن يوَم الِقيامةِ  حُت 

ي ِل َوالنََّهارِ  80/23 11872 اَلُف اللَّ
تِ  التَفاُوُت َبي نَُهام ف الطوِل والِقََصِ والنّوِر والظُّل َمةِ  اخ 

ِقُلونَ  80/23 11873 رونَ   َأَفالَ َتع   أَفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

لُونَ  81/23 11874 َوَّ ابَِقةُ األَُمُم  األ   السَّ

ِت  ملََب ُعوُثونَ  82/23 11875 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

َنا 83/23 11876 نا أُ  ُوِعد  ِِب   خ 

لنيَ  83/23 11877 ابَِقةِ ل ُخرافاُت وأباطي أساطرُي األوَّ  األَمِم السَّ

َلُمونَ  84/23 11878 ِرُكون  َتع  ِرفون وُتد   َتع 

ُرونَ  85/23 11879 تَِِبونَ  َتَذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

ِش   86/23 11880 لُِك الَعرِش وخالُقه َوَربُّ ال َعر  ُه َيم   ومالُك وخالُق مجيِع ما دوَنه ِمن املخلوقاِت  املُراد أنَّ

شِ  86/23 11881  سبحانه وتعاىلنؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به   ال َعر 

 هو أعظَُم املَخلوقاِت  ال َعظِيمِ  86/23 11882

 تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  87/23 11883

فه  بِيَِدهِ  88/23 11884  ف قدرته وَتََصُّ

ءٍ  88/23 11885 ٍء وخزائنه  َمَلُكوُت ُكلِّ ََش   ُمل ُك ُكلِّ ََش 

نَعُ  جُيِريُ  88/23 11886  ويغيُث  ََيمي وَيم 

 اَل ُيَغاُث َأَحٌد َوَُي َمى ِمن هُ و َواَل جُيَاُر َعَلي هِ  88/23 11887

َلُمونَ  88/23 11888 ِرُكون  َتع  ِرفون وُتد   َتع 

َحُرونَ  89/23 11889 فون ُتس  َ  ُُتَدعون وُتَص 
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 104إلى آية   90 يةآمن   المؤمنونسورة ( 483صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ِجئ ناُهم   َأَتي نَاُهم 90/23 11890

قِّ  90/23 11891 دِق الثَّابِِت املُطابِِق للواقِعِ بالقول  بِاحل َ  الصِّ

 اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد  وهو ُمتَِّصفون بالكذب لََكاذُِبونَ  90/23 11892

َذ  91/23 11893 َ  َجَعَل  اُتَّ

 واملراد انفرد واستقل  لَساَر َوَمض لََّذَهَب  91/23 11894

تَع ىل  َولََعال  91/23 11895  ولطََغى واس 

بيِح للِ َتعاىل ُسب َحاَن اللِ  91/23 11896  ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

 يذكرون من الصفات التي ال تليق بالل سبحانه َيِصُفونَ  91/23 11897

يٌط بُكلِّ ما َُي َفى  عاَل الغيب  92/23 11898  حُمِ

َهاَدةِ  92/23 11899  ما َيَروَنه وُيشاِهدوَنه وهَي َنقيُض الَغي ِب  َوالشَّ

هَ ارتفع وعظم و َفتََعاىَل  92/23 11900  َتنزَّ

ُكونَ  92/23 11901 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  ُيِّش  َ  جَي َعُلوَن َغري 

 ِّتعلني أرى وأب َِص  ُتِرَينِّي 93/23 11902

 ما ُين َذرون من العذاب َما ُيوَعُدونَ  93/23 11903

َعل نِي  94/23 11904 يِن   َفال َِّت   َفال ُتَصريِّ 

َومُها اجلائِريَن  الظَّاملنِِيَ  94/23 11905 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 املُتَجاِوزيَن لِ

 ما ُتن ِذُرهم من العذاب  َما َنِعُدُهم   95/23 11906

رة لََقادُِرونَ  95/23 11907  واستطاعة  َذُوو ُقد 

َفع   96/23 11908  زال بقّوةوأُرد  اد 

يِّئَةَ  96/23 11909  اإلساَءةَ  السَّ

يَاطنِيِ  97/23 11910 َزاِت الشَّ  َوَنَزَغاَِتِم  م  َوساِوسه  مَهَ

تِصُم وأستجريُ  َوَأُعوذُ  98/23 11911 ُن وأع  أُ َوأحَتَصَّ  وَأجل 

ونِ  98/23 11912  َيرضوين: يكونون معي   ََي رُضُ

ِجُعونِ  99/23 11913  ارجعوين: أعيدوين ار 

َمُل َصاحِلاً  100/23 11914 اَعَمالً  أفَعل َأع   صاحِلً

ُت  100/23 11915  فيام ضيَّع ُت   فِياَم َتَرك 

  وبني أيدهيم أمامهم َوَرائِِهم 100/23 11916

َزٌخ  100/23 11917 َزٌخ: َبر  ِ فهو َبرزٌخ  الَِب  ، أو احلاجز ما بني املوت والبعث وكلُّ حاجٍز َبني  َشي ئنَي  ُ  الَقِب 

ِم ُيب َعثُونَ  100/23 11918 ِت ، و املراد يوم القيامة َيو  َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

 واملراد نفخة البَع ث  ُنِفَخ  101/23 11919
يح فيِه بُقّوةٍ  َبع ُث الرِّ

ورِ  101/23 11920  القرن الذي َينفخ فيه إرسافيل  الصُّ

 َفال َقراَباِت  َفال َأنَساَب  101/23 11921

أُل َبع ُضُهم  َبع ضاً  َيتََساءلُونَ  101/23 11922  َيس 

 رجحت كفة أعامله الصاحلة  ثقلت موازينه  102/23 11923

لُِحونَ  102/23 11924  الفائزون  امل ُف 

ت  موازينه  103/23 11925  َرَجحت مقادير َسيّـئاته وذلك كناية عن قلة أعامله الصاحلة  َخفَّ

وا   103/23 11926  أهلكوها بأن ضيعوها وألقوا هبا إىل التهلكة َأنُفَسُهم  َخرِسُ

ِرُق  َتل َفُح  104/23 11927  حَت 

ونَ  104/23 11928  عابُِسون ف غمٍّ وُحزنٍ  َكاحِلُ
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 118إلى آية   105 يةآمن   المؤمنونسورة ( 493صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املراد آيات القرآن  ألكريم آَياِت  105/23 11929

َرأ ُتت ىَل  105/23 11930  ُتق 

ُبونَ  105/23 11931  ُتن كِرون ُتَكذِّ

لَت  َعَلي نا َوَمَلَكت نا  َغَلبَت  َعَلي نَا  106/23 11932 تَو   اس 

َوُتنَا  106/23 11933  َشقاَوُتنا أو لَّذاُتنا وَشَهواُتنا  ِشق 

 تائِهنَي عن َطريِق احلقِّ  َضالِّنيَ  106/23 11934

نَا 107/23 11935 ِرج  نيا املراد  َأخ  نا ِمَن النَّاِر إىل الدُّ ِرج   أخ 

َنا  107/23 11936 نا  ُعد   َرَجع 

 وُمستِحقُّوَن للِعقاِب ظاملِوَن ألنُفِسنا، املراد  َظاملُِونَ  107/23 11937

َسُؤوا  108/23 11938 ءَ  اخ  ُكثوا فيها صاِغريَن، ُمهاننَي، أذالَّ ُعدوا وام   اق 

 ال ُُتاطِبُوين و َواَل ُتَكلُِّمونِ  108/23 11939

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريٌق  109/23 11940

 َخل قي ِعبَادِي  109/23 11941

اْغِفرْ  109/23 11942 ُف  ف   َفاسرُت  واع 

َْح نَا 109/23 11943 نا واعُف عنا  َوار   وَنجِّ

مُتُوُهم   110/23 11944 ذ  َ    فجعلتموهم َفاُتَّ

ِرّياً  110/23 11945  احتِقاٍر واستِذاللٍ و استِهزاء ِسخ 

ُكم   110/23 11946 يان َأنَسو   َْحَُلوُكم عىل النِّس 

ِري 110/23 11947 ُر اللِ  ذِك   ذِك 

تُُهمُ  111/23 11948  أَثب تُُهم  وكافأَُتُم   َجَزي 

 الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه  ال َفائُِزونَ  111/23 11949

تُم   لَبِث تُم   112/23 11950  أَقم 

وامعدد األ َعَدَد ِسننِي  112/23 11951   ع 

أَل   113/23 11952 م   َفاس 
لِ تَع     فاس 

ينَ  113/23 11953  الضابطني العدد   احلاسبنِي ال َعادِّ

ًة َقصرَيةً  َقلِيالً  114/23 11954  ُمدَّ

َلُمونَ  114/23 11955 ِرُكون  َتع  ِرفون وُتد   َتع 

 َأَفظَنَن تُم   َأَفَحِسب تُم   115/23 11956

نَاُكم   115/23 11957 َناُكم  ِمَن الَعَدِم   َخَلق  َجد   أو 

 لَعبًا وعمالً ال فائدة فيه  َعبَثاً  115/23 11958

َجُعونَ  115/23 11959  ال ُتَعادونَ   ال ُتر 

َس  َفتََعاىَل  116/23 11960 هَ و فتَعاَظَم وتقدَّ  َتنزَّ

 ال َمعبوَد بَحقٍّ إالَّ اللُ  اَل إِلََه إاِلَّ ُهوَ  116/23 11961

شِ  116/23 11962 لُِك الَعرِش وخالُقه ومالُك وخالُق مجيِع ما دوَنه ِمن املخلوقاِت  َربُّ ال َعر  ُه َيم   املُراد أنَّ

َهانَ  117/23 11963 َة َبيِّنًَة  ال ُبر   وال دليلال ُحجَّ

لُِح  117/23 11964  ال يظفر وال يفوزو ال َينَجُح  ال ُيف 

ِفر   118/23 11965 ُف اسرُت   اغ   وِّتاوز واع 

اِْحنِيَ  118/23 11966 ِسننَي املُعيننيَ  الرَّ  املُح 
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 10إلى آية  1 يةآمن  النورسورة ( 503صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ورُة: جَمموع  ُسوَرةٌ  1/24 11967  االبتِداِء واالنتِهاءِ  ةآياٍت ِمن الُقرآِن، معلومُ  ةالسُّ

نَاَها  1/24 11968  وأوَجب نا العمل هبا  َوَفَرض 

 عالماٍت، وَدالالٍت  آَياٍت  1/24 11969

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  1/24 11970

ُرونَ  1/24 11971 تَِِبونَ  َتَذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

انِيَةُ  2/24 11972 ايِن  الزَّ ِعيٍّ  َوالزَّ ٍه رَش  ِ َوج   بَِغري 
َأةِ ُجِل واملَر  َ الرَّ ُة اجِلن ِسيَُّة َبني  نى ُهَو املُعارَشَ  الزِّ

لُِدوا  2/24 11973 ياطِ  َفاج  بوا بِالسِّ ِ  فاَض 

ُكم  2/24 11974  وال تستويل عليكم  َوال َتأ ُخذ 

َةٌ  َرأ َفةٌ  2/24 11975  َشَفَقٌة وَرْح 

 رَشيَعته، اإِلسالم اللَِّدِيِن  2/24 11976

ِخرِ  2/24 11977 ِم اآل  ُم الِقياَمةِ  َوال يَو   َيو 

َهد   2/24 11978 رُض   َول يَش   َولِيَح 

َقةٌ  َطائَِفةٌ  2/24 11979  مَجاَعٌة أو  فِر 

 ال يتزّوج   ال َينكُِح  3/24 11980

َكةً  3/24 11981 ِ َعُل إهَلاً آَخَر َمَع  ُمِّش   اللِ التي َِّت 

مَ  3/24 11982  ُجِعَل َحراماً أي ُمنوعاً رشعاً  َوُحرِّ

ُمون 4/24 11983 َنا  َير  ِذفون بالزِّ  َيشتُمون، وَيق 

َصنَاِت  4/24 11984  العفيفاِت  امل ُح 

 ََل  جَييئُوا  ََل  َيأ ُتوا 4/24 11985

هاَدةِ  ُشَهَداء  4/24 11986  ُمَؤّدوَن لِلشَّ

بَُلواال و 4/24 11987  ال ترضوا، وال تأُخذوا  و َتق 

 بصرية أو بَص  الشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة َشَهاَدةً  4/24 11988

رِ  َأَبداً  4/24 11989 ه   إىل األََبِد أي  إىل آِخِر الدَّ

 العاصون اخلارجون عن حدود الِّشع ال َفاِسُقونَ  4/24 11990

 َرَجعوا َعن املَعايصو َنِدموا َتاُبوا  5/24 11991

َلُحوا  5/24 11992 َسنُوا َوَأص   أحواهَلم وأعامهَلم َوَأح 

ِفَرةُ  َغُفورٌ  5/24 11993 ثُُر ِمن ُه املَغ    ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  5/24 11994 ِمننَي ف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل،  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   والرَّ

ل: أشهد بالل أين صادق فيام رميتها به من الزنى َشَهاَداٍت  6/24 11995  الشهادة هنا َقو 

ادِقِنيَ  6/24 11996 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ د  ِق، والصِّ د   املُتَِّصفنَي بِالصِّ

نََت اللِ 7/24 11997 تِهِ  لَع  َ ل َمل ُعوِن ِمن  َرْح 
ُدُه لِ  َسَخطُُه َوَطر 

 املُتَِّصفني بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد ال َكاذِبنِيَ  7/24 11998

َرأُ  8/24 11999 فعُ  َوَيد   َيد 

َهدَ  8/24 12000 لِف  َتش   حَت 

ط والعَقابالَغَضب:  َغَضَب  9/24 12001  الُسخ 

ُل اللِ  10/24 12002 ساُنهُ  َفض   إح 

اٌب  10/24 12003 َرت   َتوَّ َبَة ُكلَّاَم َتَكرَّ بَُل التَّو   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه والتّواب ُهَو الَِّذي َيق 

ل ِق  َحكِيمٌ  10/24 12004 كُِم خِلَ ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  واحَلكيُم: ُهَو املُح  ياِء َكاَم شاَء ألنَّ  األش 
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 20إلى آية   11 يةآمن  النورسورة ( 513صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَِع الكذب واملراد اَتام أم املؤمنني عائشة ريض الل عنها بالفاحشة   باإِلف ك 11/24 12005  َأش 

بَةٌ  11/24 12006  اجلامعُة ِمن الَعَِّشةِ إىل األربعنيَ  مجاعٌة  ُعص 

َسبُوهُ  11/24 12007  ال َتظُنُّوهُ   ال حَت 

اً  11/24 12008  َسيِّئاً وضاّراً  رَشّ

12009 11/24  ٌ ثَُر  َخري  عاً َوَصالحاً أك   َنف 

تََسَب  11/24 12010  َعِمَل من رَشٍّ  اك 

ث مِ  11/24 12011 ِ تَِحقُّ الُعقوَبَة  اإل  ن ُب الَِّذي َيس  دٍ  وهوالذَّ  َمي ٌل َعن احَلقِّ بِِعل ٍم َوَتَعمُّ

ه  11/24 12012 ِب 
 قاَم بِه وحتّمل إث مه األكِب وهو عبد الل بن ُأيبِّ بن سلول َتَوىّل كِ

تُُموهُ  12/24 12013 تُم  الَي ِه بآذانُِكم   َسِمع  تََمع   اس 

ِمنُونَ  12/24 12014 ِم َظنَّ امل ُؤ  َح لََدهي   َتَرجَّ

اً  12/24 12015  املراد السالمة ُما رموا به  َخري 

رَتى إِف ٌك  12/24 12016    كِذٌب َُمتلٌق وُمف 

بنِيٌ  12/24 12017  واِضٌح  مُّ

 ََل  جَييئُوا   ََل  َيأ ُتوا 13/24 12018

َهَداء 13/24 12019 هادَ  بِالشُّ  ةاملَُؤدُّون للشَّ

 اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقادواملُتَِّصفون بالكذب،  ال َكاذُِبونَ  13/24 12020

ُل اللِ  14/24 12021 ساُنهُ   َفض   إح 

ُكم   14/24 12022  أَصاَبكم ملََسَّ

تُم  فيه 14/24 12023 ُتم فيه   َأَفض  ثَر  تُم وأك   ُخض 

َنهُ  15/24 12024 و   َتتَناَقُلونه  َتَلقَّ

َواِهُكم 15/24 12025  األفواه: مَج ع ُفوه أي  َفم  بِأَف 

ا لَي َس لَُكم بِِه ِعل مٌ  15/24 12026 َدٌة ُمث بَتَةٌ  مَّ  ما هو مبنيٌّ عىل الظنِّ وليس فيه معلوماٌت ُمَؤكَّ

َسبُوَنهُ  15/24 12027  َوَتظُنُّوَنهُ  َوحَت 

اً  َهيِّناً  15/24 12028  سهالً ميرسَّ

بيِح للِ َتعاىل تَ تن زيِه و ُسب َحاَنَك  16/24 12029  س 

رِتاءٌ  هُب تَانٌ  16/24 12030  َكِذٌب واف 

 َين َصُحكم ويذّكركم  وُيوِصيُكم  َيِعظُُكمُ  17/24 12031

 ترجعوا َتُعوُدوا 17/24 12032

رِ  َأَبداً  17/24 12033 ه   إىل األََبِد أي  إىل آِخِر الدَّ

12034 18/24  ُ ُح  َوُيبنَيِّ  َوُيظ ِهُر وُيَوضِّ

َياِت  18/24 12035  العالمات واملعجزات والدالئل والعِب اآل 

 تظهر وَتن تَِِّش وتفُشَو  َتِشيعَ  19/24 12036

ناالقبيُح  ال َفاِحَشةُ  19/24 12037  الشنيع من قوٍل أو فعل واملراد هنا الزِّ

ها  وهيالرؤوُف: ذو الرأفِة، و ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، َرُؤوٌف  20/24 12038  أعىَل معاين الرْحِة وأَرقُّ

ِمننَي ف اآلِخَرةِ  َرِحيمٌ  20/24 12039 َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ



 

352 
 

 
 
 
 

 27إلى آية   21 يةآمن  النورسورة ( 523صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال تسريوا وراءه و ال َتن َقادوا الَ َتتَّبُِعوا   21/24 12040

ي طَانِ  21/24 12041  وَمسَلَكه   ُطُرَقُه، َوَمَذاِهبَهُ  ُخطَُواِت الشَّ

َشاء  21/24 12042 َعالالَقبِيُح  بِال َفح  نِيُع من األَف   واألقوال  الشَّ

 الِّشع أو العقل اُين كُره كلُّ معصيةٍ  َوامل ُنَكرِ  21/24 12043

 َطُهَر وَصُلَح  َزَكا 21/24 12044

رِ  َأَبداً  21/24 12045 ه   إىل األََبِد أي  إىل آِخِر الدَّ

 أو ال ُيق ِسم اَل ََي لِف  و َواَل َيأ َتلِ  22/24 12046

ل  22/24 12047 َيادة ف  أولو الَفض  ُل الزِّ  الّدين قوة أه 

َعةِ  22/24 12048  الوفرة ف املالوالِغنى  َوالسَّ

َبى  22/24 12049 يِل ال ُقر  َحاب ُأو   القرابة أص 

 راءأسوأ حااًل من الفق م ما يكفي وه م العجز وليس عنده مأسكنه نالذي َوامل ََساكنِيَ  22/24 12050

 الذين انتقلوا من مكة إىل املدينة فرارًا بدينهم َوامل َُهاِجِرينَ  22/24 12051

 إلعالء دين الل ونَصته وهو االسالم ِف َسبِيِل اللَِّ 22/24 12052

ن ِب، وترُك املؤاَخذةِ عليه َول يَع ُفوا 22/24 12053 ُو: التَّجاوُز َعِن الذَّ    العف 

َفُحوا  22/24 12054 ُح: اإلعراُض عن  َول يَص  ف    ومقابلة اإلساءة باإلحسان ، وترُك الِعتاِب،املخطئالصَّ

ِفرَ  22/24 12055 رُت وَيع فو  َيغ   َيس 

َصنَاِت  23/24 12056 ُموَن امل ُح      يقذفون العفيفات بالزنا  َير 

ِن عامَّ ُرِمنَي به  ال َغافاِلِت  23/24 12057 ه  طُِر الَفاِحَشُة بُِقُلوهِبِنَّ واخلالِيات الذِّ  ََل  َُت 

ِة اللِ  لُِعنُوا  23/24 12058 َ  ُطِرُدوا َوُأب ِعُدوا ِمن  َرْح 

   ِعقاٌب وتَّن كيٌل َقِويٌّ ، َهائٌِل  َعَذاٌب َعظِيمٌ  23/24 12059

مَ  24/24 12060  املراد يوم القيامة  َيو 

َهدُ  24/24 12061 ِِبُ تنطق و َتش    ُُت 

َعُلونَ  َيع َمُلونَ  24/24 12062  يف 

َمئِذٍ  25/24 12063 م  َيو   َذلَِك اليَو 

يِهمُ  25/24 12064  يعطيهم كامال ووافيا ُيَوفِّ

قَّ  25/24 12065 لِ وَجَزاَءُهم    دِينَُهُم احل َ  ِحساهَبم بِالَعد 

 املوجوُد الثَّابُت ف ذاتِه وصفاتِه وأفعالِهاإلله احلق  ُهَو احَلقُّ  25/24 12066

 الظَّاِهُر الذي ال َشكَّ فيه الواِضح امل ُبنِيُ  25/24 12067

بِيثَاُت  26/24 12068  للفاسدين  الفاسدات لِل َخبِيثنِيَ  اخل َ

احِلاُت  َوالطَّيِّبَاُت  26/24 12069 َصناُت الَعفيفاُت الصَّ  املُح 

لطَّيِّبنِيَ  26/24 12070
َن بِالَفضائِلِ  لِ ِل، وَيتََحلَّو 

ذائِ َن َعن الرَّ احِلنَي الذيَن َيتََخلَّو   الطيِّبنَي: الصَّ

ُؤونَ  26/24 12071  أن ِقياُء خالُِصوَن غري مؤاخذين  ُمَِبَّ

ٌق َكِريمٌ  26/24 12072  َعطاٌء من اللِ طيٌّب موفورٌ  َوِرز 

تَأ نُِسوا 27/24 12073  َتستأذُِنوا  َتس 

لَِها 27/24 12074  ساكِنيَها  ُتل قوا التحيّة َعىَل   َوُتَسلُِّموا َعىَل َأه 

ُرونَ  27/24 12075 تَِِبونَ  َتَذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 
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 31إلى آية   28 يةآمن  النورسورة ( 533صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َل َتل قوا َلَّ  َِّتُِدوا  28/24 12076

َذنَ  28/24 12077  ُيسَمَح  ُيؤ 

ِجُعوا 28/24 12078  ُعودوا ار 

َكى 28/24 12079 َلُح وَأط َهرُ  َأز   َأص 

 حرَج أو  إث مٌ  ُجنَاٌح  29/24 12080

 ِمن غرِي استِئذانٍ املراد الدخول  أن تدُخلوا 29/24 12081

 البُيوُت: املَساكِنُ  ُبيُوتاً  29/24 12082

ُكوَنةٍ  29/24 12083 َ َمس   ال َيسُكنُها أحدٌ  َغري 

 منفعة ومصلحة لكم َمتَاعٌ  29/24 12084

َلمُ  29/24 12085 ِرك  َيع   َيع ِرف وُيد 

 ما ُتظِهرونَ  َما ُتب ُدوَن  29/24 12086

تُُمونَ  29/24 12087  ُُتفونَ وما  َوَما َتك 

وا 30/24 12088 واو َُي ِفضوا َيُغضُّ   َيُكفُّ

م اللُ و حفظ الفروج: صيانتها عن الفاحشة َوََي َفظُوا ُفُروَجُهم   30/24 12089    عامَّ حرَّ

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة  َخبرِيٌ  30/24 12090 ياِء َفال َُت   األش 

نَُعونَ  30/24 12091 َمُلونَ  َيص   َيع 

َن ِمن  َأب َصاِرِهنَّ  31/24 12092 َم اللُ َيغ ُضض  َن النظََر عامَّ حرَّ  َيكُفف 

نا املراد حفظه َوََي َفظ َن ُفُروَجُهنَّ  31/24 12093 م اللُ؛ كالزِّ  عامَّ حرَّ

نَ  َوال ُيب ِدينَ  31/24 12094  َوال ُيظ ِهر 

 َمواِضَع زينَتِِهنَّ ِمن اجَلَسدِ  ِزينَتَُهنَّ  31/24 12095

 َيُكن  فِيَها فِت نَةٌ إاِلَّ الثِّيَاَب الظَّاِهَرَة الَّتِي َجَرِت الَعاَدُة بُِلب ِسَها إَِذا ََل   إاِلَّ َما َظَهَر ِمن َها 31/24 12096

ب َن  31/24 12097 ِ ُدل َن  َول يَرض   لُيل ِقني وَيس 

طِيَِة ُرُؤوِسِهنَّ  بُِخُمِرهنّ  31/24 12098  بِأَغ 

قبةَ أو   َفتَحاِت ُصدوِرِهنَّ   ُجيُوهِبِنَّ  31/24 12099 َّا يّل الرَّ  َطوُق الَقميِص الذي َُييُط بالُعنُِق ُِم

واُجُهنَّ  لِبُُعولَتِِهنَّ  31/24 12100  أز 

ِهنَّ  31/24 12101
لاَِمِت، َوقِيَل املختّصات هبن بالصحبة أو اخلدمةالنساء  َأو  نَِسائِ  املُس 

 اإلماء أو العبيد   َما َمَلَكت  األي امن 31/24 12102

 اخلادِم مثل الذين َيت بَعوَنكم  التَّابِِعنيَ  31/24 12103

َبةِ  31/24 12104 ر  ِ   احلاجة إىل النساء اإل 

لِ  31/24 12105  املراد هنا األوالد حتى البلوغ الطِّف 

َوةٌ  ََل  َيظ َهُروا  31/24 12106 َراِت، َولَي َس فِيِهم  َشه  م  بِأُُموِر الَعو  َم هَلُ  اَل ِعل 

َراِت النساء  31/24 12107 َءاَتن، واملراد: ما ينبغي سرته  َعو   َسو 

ِهنَّ  31/24 12108
ب َن بِأرُجلِ ِ َض   وال َيرض   وال َُي بِط َن هِبا األر 

نَ  ُُي ِفنيَ  31/24 12109 تم  َن وَيك  رُت   َيس 

 ُحلِيِِّهنَّ َكاخللخال وما شاهَبَهُ  ِزينَتِِهنَّ  31/24 12110

لُِحونَ  31/24 12111  تظفرون وتفوزون ُتف 
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 36إلى آية   32 يةآمن  النورسورة ( 543صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جوا َوَأنكُِحوا 32/24 12112    وَزوِّ

ََياَمى 32/24 12113  من ال زوج له، رجال كان أو امرأة  األ 

نيَ  32/24 12114 احِلِ م  وأخالُقُهم   َوالصَّ  الَِّذيَن َحُسنَت  أعامهُلُ

ُكم   32/24 12115
   عبيدكم ِعبَادِ

ُكم   32/24 12116
 وعبداتكم اململوكات  َجَواِريُكم   َوإَِمائِ

 أهَل فاقٍة حُم تَاُجونَ  ُفَقَراء  32/24 12117

نِِهمُ  32/24 12118  من رزقه يمنحهم و سيُغنيهم ُيغ 

لِهِ  32/24 12119 ساُنهُ  َفض   إح 

تَع ِفِف  33/24 12120 ة َول يَس   وليَط ُلُب الِعفَّ

 ال َيل قون جَيُِدونَ ال  33/24 12121

 َزواًجا نَِكاحاً  33/24 12122

 َيط ُلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيب تَُغونَ  33/24 12123

سيِِّدِه عىل حتريره من العبودّية ال كِتَاَب  33/24 12124
وَنُه إِلَي ِهم   مكاَتبة الَعب د لِ ٍط ُيَؤدُّ  باَِمٍل ُمَقسَّ

اَمُنُكم  َمَلَكت   33/24 12125  اإلماء أو العبيد  َأي 

ِريرهم  َفَكاتِبُوُهم   33/24 12126  َفتَعاَقُدوا َمَعهم عىل حَت 

ِرُهوا  33/24 12127 ِغموا َوال ُتك  ِِبوا أو ُتر   وال ُِّت 

 َجَواِريُكم   َفتَيَاتُِكم   33/24 12128

َنى ال بَِغاء  33/24 12129  الزِّ

 َرِغب نَ  َأَرد نَ  33/24 12130

نًا  33/24 12131 ًفا حَتَصُّ  بالزواج  َتَعفُّ

 لِّتَط ُلبُوا وتلتَِمسوا لِّتَب تَُغوا  33/24 12132

ن يا  33/24 12133   متاعو منافع منعليه اإلنساُن  َيصلما  َعَرض احَلياةِ الدُّ

نَّ  33/24 12134 ِرههُّ هنَّ  ُيك  ِغم  هنَّ وُير   جُي ِِب 

بَيِّنَاٍت  32/24 12135  موِضحاٍت، أو  واِضحاٍت  مُّ

ة لالعتبار واالّتعاظ  َوَمثَالً  34/24 12136  أو شبًَها قِصَّ

ا 34/24 12137 ا َخَلو   َمَضو 

ِعظَةً  34/24 12138    وَنصيحة وتذكري بالعواقب َوَمو 

حاِب التَّق َوى بِطاَعِة اللِ  لِّل ُمتَِّقنيَ  34/24 12139 ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ ألَص   والبُع 

ضِ  35/24 12140 َر  َمَواِت َواأل  ُض  ُنوُر السَّ َمَواُت َواألَر  تَنَاَرِت السَّ  ُهَو ُنوٌر، َوكِتَاُبُه ُنوٌر، َوبِِه اس 

َكاةٍ  35/24 12141 ة ف احلائط غري نافذة، يوضع فيها املصباح  َكِمش   ِّتويف أو ُكوَّ

بَاٌح  35/24 12142  رِساٌج  ِمص 

يٌّ  35/24 12143 ٌق  ُدرِّ ِ  شديُد اإلنارةِ  ُميضٌء ُمتَأللٌِئ ُمِّش 

 ُيشَعُل وُيَغّذى بالوقود ُيوَقُد  35/24 12144

بَاَرَكةٍ  35/24 12145  َكثرَِية املَنافِِع والَفوائِدِ  مُّ

ُق  ُييِضءُ  35/24 12146 ِ  ُينرُي وُيِّش 

هُ ََل   35/24 12147 هُ  مَت َسس   ََل  َتلِمس 

 ِف َمَساِجَد.  ِف ُبيُوٍت  36/24 12148

َفعَ  36/24 12149  تبنى وُتن َشأُ، وُيعىل شأّنا  ُتر 

َصالِ  36/24 12150 ِل النََّهاِر، َوآِخِرِه  بِال ُغُدوِّ َواآل   َأوَّ
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 43إلى آية   37 يةآمن  النورسورة ( 553صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال تشغلهم وال تَصفهم  ال ُتل ِهيِهم   37/24 12151

اَرةٌ  37/24 12152  التَِّجاَرة: البيع والِّشاء طلباً للربح  ِِّتَ

لعة َبي عٌ  37/24 12153  البَي ُع: ُمبادلة املال بالسِّ

ِر اللَِّ  37/24 12154 ب إىل الل كل ما تكلَّم به اللسان، وتصّوره  ذِك   القلب ُما يقرِّ

اَلةِ  37/24 12155 قاَِتا َوإَِقاِم الصَّ  َأّدوها كاِملًة ف أو 

َكاةِ   37/24 12156 عي َوإِيتَاِء الزَّ راُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا الِّشَّ عي  إخ  تِها الِّشَّ  وف َوق 

ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث  َُيَاُفونَ  37/24 12157 روٍه اخَلو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ  الَفَزَع ف النَّف 

ماً  37/24 12158  املراد يوم القيامة  َيو 

ُك  َتتََقلَُّب  37/24 12159 طَرُب وتتَحرَّ ُ وَتض   َتتَحريَّ

ِزهَيُمُ  38/24 12160  لِيُثيبَُهم  َوُيكافِئَُهم   لِيَج 

َسَن َما َعِمُلوا  38/24 12161  اجلزاء عىل أعامهلم احلسنة الصاحلة املراد أحسن  َأح 

لِهِ  38/24 12162 ساُنهُ  َفض   إح 

ُزُق  38/24 12163 ِ  َير   ُيع طي ِمن اخَلري 

اب   38/24 12164 رْيِ ِحس   كناية عن سعة فضله بدون حدود وال قيود  بِغ 

اٍب  39/24 12165 يَُّل إليك كأنه ماء  َشء ال حقيقة له، وبه سمي َكرَسَ تَِوَيِة ِف الظَِّهرَيةِ ما ُُيَ ِض املُس   َعىَل األَر 

تَِوية املُن َخِفضة عام َُيِيُط هبا  بِِقيَعةٍ  39/24 12166  األرض املُس 

   َيظُنُّهُ  ََي َسبُهُ  39/24 12167

آنُ  39/24 12168  الَعط شانُ  الظَّم 

اهُ  39/24 12169  كامالً أّداه جزاء عمله وافياً  ِحَساَبهُ  َفَوفَّ

 َسَواد وَعَدم نورٍ  َكظُُلاَمٍت  40/24 12170

يّ  40/24 12171 ٍر جُلِّ ر  َبح     ال ُيدَرُك َقعُره َعِميٍق  ٍَبح 

َشاهُ  40/24 12172    ويسرته ويعلوه  ُيَغطّيه َيغ 

ٌج  40/24 12173  ما ارتفع من ماء البحر أو النهر َمو 

 ُغيومٌ  َسَحاٌب  40/24 12174

 َل ُيقارب  وََل يوِشك   ََل  َيَكد   40/24 12175

 ِهداَيًة وبياناً للحق ُنوراً  40/24 12176

ُهه عن النَّقائِصِ وق دُسُه ي لَهُ  ُيَسبُِّح  41/24 12177  َعن  ُكلِّ َما ال َيليُق بِهِ و ينزِّ

نَحتَُهنَّ  َصافَّاٍت  41/24 12178  باِسطاٍت أج 

جوعُ  امل َِصريُ  42/24 12179 ِجُع أو  الرُّ  املَر 

ِجي  43/24 12180  يدفعه ويسوقه برفق ليَن ساَق إىل حيث يريد  ُيز 

 جيمع بعضه عىل بعض . ُيَؤلُِّف  43/24 12181

اكاًِم  ُرَكاماً  43/24 12182  ُمل َقًى بعضه عىل بعض ُمرَتَ

َق  43/24 12183  املطر ال َود 

 اجلاِمُد املطُر  َبَردٍ  43/24 12184

ُفهُ  43/24 12185 ِ هُ  َوَيَص  ل ُه وُيب ِعد   َوَُيَوِّ

قِهِ  43/24 12186 اطِعُ  الِبق ضوءُ  َسنَا َبر    السَّ
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 53إلى آية   44 يةآمن  النورسورة ( 563صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ي َل والنَّهار  44/24 12187 واهلام  ُيَقلُِّب الل اللَّ  ُيغريِّ َأح 

ةً  44/24 12188 َ  لَِعظَةً  لَِعِب 

َب َصارِ  44/24 12189 يِل األ  ُو  َحاِب الُعقولِ  ألِّ  أِلَص 

َّش عىل األرِض ويستعمل عادة ف احليوانات أكثر َدابَّةٍ  45/24 12190  ُكلُّ ما َيم 

َِّش  45/24 12191  َيسريُ  َيم 

 َزحًفا عىل َبطنِه؛ كاحليَّةِ   َعىَلٰ َبط نِهِ  45/24 12192

12193 45/24  ِ َلني   قائاًِم عىل ِرجَلنِي؛ كاإلنساِن والطَّريِ  َعىَلٰ ِرج 

َبعٍ  45/24 12194  عىل أرَبِع قوائَِم؛ كالبهائِمِ  َعىَلٰ َأر 

 ُيريُد ما  َما َيَشاءُ  45/24 12195

ءٍ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  َقِديرٌ  45/24 12196 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج    َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع 

 آياِت الُقرآِن َعالماٍت  آَياٍت  46/24 12197

بَيِّنَاٍت  46/24 12198  موِضحاٍت، أو  واِضحاٍت  مُّ

ِشد إىَل اإليامِن  هَي ِدي 46/24 12199  وُيَوفِّق إلَي هِ ُير 

اطٍ  46/24 12200   طريِق اإلسالمِ واملراد   َطريٍق  ِِصَ

تَِقيمٍ  46/24 12201 س   ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ واضح  مُّ

 ينَصف ويعرض  َيتََوىلَّ  47/24 12202

 طائِفةٌ أو مَجاَعٌة  َفِريٌق  47/24 12203

 ُنوُدوا وُطلِبُوا  ُدُعوا  48/24 12204

ُكمَ  48/24 12205 ِصَل  لِيَح   لِيَقيِضَ وَيف 

ِرُضونَ  48/24 12206 ع   بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مُّ

ِعننِيَ  49/24 12207  ُمنقاديَن ُمطيعنيَ  ُمذ 

َرٌض  50/24 12208  نِفاٌق  مَّ

َتاُبوا  50/24 12209 ٌد وقلٌق شك و ار   اضطراٌب وتردُّ

 وجَيورَ َيظلَِم  ََيِيَف  50/24 12210

َومُها  الظَّاملُِونَ  50/24 12211 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِ

نَا  51/24 12212 نا َسِمع  نا، أو  َعَرف    َعلِم 

نَا 51/24 12213 نا وأذَعنّا وامتَثَل نا  َوَأَطع   َوَخَضع 

لُِحونَ  51/24 12214  الفائزون  امل ُف 

ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َوَُي َش اللََّ  52/24 12215 يَُة ِمن اللِ: اخَلو    اخِلش 

هِ  52/24 12216  يستمسك بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َوَيتَّق 

 الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه  ال َفائُِزونَ  52/24 12217

َسُموا 53/24 12218  َوَحَلفوا َوَأق 

اَمِّنِم   53/24 12219 َد َأي   أقوى األيامِن وأغَلظَها جُمتَِهديَن ف َتوكيِدها َجه 

ُرُجنَّ  53/24 12220 َهبُنَّ لِل ِقتالِ  لَيَخ   لَيَذ 

ُروَفةٌ  53/24 12221 ع   طاعتكم طاعة معروفة باللسان َطاَعٌة مَّ
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 58إلى آية   54 يةآمن  النورسورة ( 573صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  استجيبوا له باتباع كتابه  الل َأطِيُعوا  54/24 12222

ُسوَل  54/24 12223  استجيبوا له باتباع سنته  َوَأطِيُعوا الرَّ

َرُضوا َتَولَّوا  54/24 12224  أع 

َسالَةِ َما و  ما ُكلَِّف َْح َله عليه ما ُْحَِّل  54/24 12225  ُأِمَر بِِه ِمن  َتب لِيِغ الرَّ

سوَل ف أمِره وَّنيِه ُتطِيُعوهُ  54/24 12226    وَُت َضعوا لَهُ  َتتَّبِعوُه الرَّ

تَُدوا 54/24 12227  َترُشدوا إىل اخَلرِي، وُتصيبوا احَلقَّ وتصريوا ُمهتدين ََت 

ُح  الظَّاِهُر الواِضُح  التَب ليغُ  ال بَالُغ امل ُبنِيُ  54/24 12228  املوضِّ

 َمنَح األَمل و ألزم نفَسه َوَعَد  55/24 12229

اِت  55/24 12230 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ امِل الّصاحِلَ    األع 

لَِفنَُّهم  55/24 12231 تَخ   جيَعَلنَّهم ُخَلفاَء، واخِلالفُة: النِّيابُة عن الَغريِ  لَيَس 

نَنَّ  55/24 12232 ، والتَّمكنُي هنا: التَّثبيُت والتَّقريرُ  وليثبّتَنَّ  َولَيَُمكِّ  وليوطِّئَنَّ

 ِعباَدَتم ورَشيَعتهم  دِينَُهمُ  55/24 12233

َتَض  55/24 12234 م   ار   اختاَره هلم و َرِضيَه هَلُ

لَنَُّهم  55/24 12235 ُم َولَيُبَدِّ ّنَّ َ  َولَيَُغريِّ

فِِهم   55/24 12236 روٍه  َخو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف     اخَلو 

ناً  55/24 12237  أماناً واطمئناناً  َأم 

بُُدوَننِي 55/24 12238  ينقادون وُيضعون يل َيع 

ُكونَ  55/24 12239 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  ال ُيِّش  َ  ال جَي َعُلوَن َغري 

ِمن   َكَفرَ  55/24 12240  أنكر وََل  ُيؤ 

 العاصون اخلارجون عن حدود الِّشع ال َفاِسُقونَ  55/24 12241

الَةَ  56/24 12242 قاَِتا املَِّشوعةِ  َوَأقِيُموا الصَّ  َأّدوها كاِملًة ف أو 

َكاةَ  56/24 12243 راُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا   َوآُتوا الزَّ عاً لِل ُفَقراءِ إخ  كاةِ َقدٌر ِمن املَاِل واِجٌب رَش   ووقتها، والزَّ

ُسوَل  56/24 12244    استجيبوا له باتباع سنته  َوَأطِيُعوا الرَّ

َْحُونَ  56/24 12245  َتفوزوَن وَتن جونَ  ُتر 

َسبَنَّ  57/24 12246  ال َتظُنَّنَّ   ال حَت 

لِتني من عقاب اللهاربني أو  ُمع ِجِزينَ  57/24 12247  ُمف 

 مستقرهم  أو  منزهلم  ومكاّنم  َوَمأ َواُهمُ  57/24 12248

، َوُيقابُِلَها: نِع مَ  َولَبِئ َس  57/24 12249  بِئ َس: َكلَِمُة َذمٍّ

جوعُ  امل َِصريُ  57/24 12250 ِجُع أو  الرُّ  املَر 

تَأ ذِنُكمُ  58/24 12251  ليطلب االذن منكم لِيَس 

 اإلماء أو العبيد  َمَلَكت  األي امن 58/24 12252

ُلمَ  58/24 12253 تاَِلِم، َوالبُُلوغِ  ََل  َيب ُلُغوا احل ُ  األطفاُل ُدوَن ِسنِّ ااِلح 

َلُعون وتل قون َتَضُعوَن ثِيَاَبُكم  58/24 12254  املالبس   ُت 

 أو حرج  إث مٌ  ُجنَاٌح  58/24 12255

اُفونَ  58/24 12256 تِئ ذانٍ يرتددون عليكم  َطوَّ  ساعوَن ف ِخدمتِكم دوَن اس 

12257 58/24  ُ ُح  ُيبنَيِّ  ُيظ ِهُر وُيَوضِّ
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 61إلى آية   59 يةآمن  النورسورة ( 583صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َوَصَل  َبَلغَ  59/24 12258

َط َفاُل  59/24 12259  األوالد حتى البلوغ  األ 

ُلمَ  59/24 12260 تاَِلِم، َوالبُُلوغِ  احل ُ  ِسنِّ ااِلح 

تَأ ذُِنوا 59/24 12261  فليطلبوا االذن َفل يَس 

12262 59/24  ُ ُح  ُيبنَيِّ ُل   ُيظ ِهُر وُيَوضِّ  ويَفصِّ

 آياِت الُقرآِن وأحكاِم اإلسالمِ  آَياتِهِ  59/24 12263

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيمٌ  59/24 12264 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

ياِء َكاَم شاَء  َحكِيمٌ  59/24 12265 ل ِق األش  كُِم خِلَ ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح   ألنَّ

َن فيها الَعَجائِزُ  ِمَن النَِّساءِ  َوال َقَواِعُد  60/24 12266  الّالئي َبَلغ ن سنًّا ال ََيِض 

ُجونَ  60/24 12267  ال َيتََوقَّعوَن َوال َين تَظِرونَ  ال َير 

 َزواًجا نَِكاحاً  60/24 12268

َلع ن َيَضع نَ  60/24 12269    َُي 

 املراد بعض املالبس ثِيَاهَبُنَّ  60/24 12270

َجاٍت بِِزينَةٍ  60/24 12271  وزينتهّن اخلفيّة للرجال هنحماسن ُمظ ِهَراٍت  ُمتََِبِّ

نَ  60/24 12272 ِفف  تَع  ة بارتداء الثياب الساترة َيس  َن بأسباِب الِعفَّ  يأُخذ 

12273 60/24  ٌ نَّ َخري  عاً َوَصالحاً وأفَضُل هلنَّ  هَلُ ثَُر َنف   أك 

 َسميٌع جَلميِع األصواِت، عليٌم بجميِع األعامِل واملقاِصِد والنيَّاِت  َسِميٌع َعلِيمٌ  60/24 12274

َمى 61/24 12275 َع     فاقد البَص األ 

 إث مٌ  َحَرٌج  61/24 12276

َرِج  61/24 12277 َع   أثناء املَّش لعلة ف رجلهمن يميل إىل جنبه  األ 

ٌة باجلسم أو النَّف س امل َِريضِ  61/24 12278  املصاب بِعلَّ

 كمساكِنُ م ُبيُوتُِكم   61/24 12279

اَمِمُكم   61/24 12280  العّم هو أخو األب  َأع 

ُكم   61/24 12281
َوالِ  هو أخو األم  الاخل َأخ 

هُ  61/24 12282 تُم  َمَفاحِتَ َحاهِبَا َمَلك  ظَِها ِف َغي بَِة َأص  ل تم بِِحف   املراد أن لكم حقَّ التَصف فيها حيث ُوكِّ

ُق الُودِّ  َصِديِقُكم   61/24 12283
 الصاِحُب الصادِ

 أو حرج  إث مٌ  ُجنَاٌح  61/24 12284

 جُمتَمعني  مَجِيعاً  61/24 12285

تَاتاً  61/24 12286 قنيَ  َأش   ُمتََفرِّ

 ألقوا التَِّحيَّةَ  َفَسلُِّموا  61/24 12287

 واملراد هنا أهل تلك البيوت التي يدخلوّناَذَواتُكم   َعىَلٰ َأن ُفِسُكم   61/24 12288

ِظ  حَتِيَّةً  61/24 12289 َوهُ أو السالم علينا  'ورْحة الل وبركاته كمالسالم علي'َسالٌم بِلف   أو َنح 

  َكثرَِية املَنافِِع والَفوائِدِ  ُمبَاَرَكةً  61/24 12290

 َحَسنَةً  َطيِّبَةً  61/24 12291

ِقُلون  61/24 12292 رونَ  َتع   ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ
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 2إلى آية  1 يةآمن  الفرقانسورة و  64إلى آية   62 يةآمن  النورسورة ( 593صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِمنُوَن   62/24 12293  املُؤِمنوَن َحقَّ اإليامِن، الكاِملوَن ف إيامِّنم املراد إِنَّاَم امل ُؤ 

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا 62/24 12294 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

ٍر  62/24 12295  أمٍر ُمِهمٍّ جيَمُعهم له   َجاِمعٍ َأم 

َهبُوا  62/24 12296  ََل  َينَِصُفوا   ََل  َيذ 

تَأ ذُِنوهُ  62/24 12297  يطلبوا االذن منه َيس 

 َقضاِء َبعِض أموِرهم ل لِبَع ِض َشأ ِّنِم   62/24 12298

 فاسمح َفأ َذن  62/24 12299

َت  ِشئ َت  62/24 12300  أَرد 

ُم اللََّ  62/24 12301 ِفر  هَلُ تَغ   اطلب العفو واملغفرة من الل  َواس 

ِفَرةُ  َغُفورٌ  62/24 12302 ثُُر ِمن ُه املَغ    ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  62/24 12303 َحُم  رَّ حيُم: الذي َير  ِمننَي ف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ  املُؤ 

َعُلوا  63/24 12304 وا ال َِّت  ُ  ال َتعتَِقدوا   أو وال تناُدوا ال ُتَصريِّ

ُسولِ  63/24 12305  دعوته لكم لالجتامع أو نداءكم له  ُدَعاء الرَّ

 َكنِداِء وَطَلِب  َكُدَعاء 63/24 12306

ٍن ُي   َيتََسلَُّلونَ  63/24 12307 ِ إِذ  يًَة بَِغري   ُرُجوَن ُخف 

تَرِتُ َبع ُضُهم  بِبَع ٍض ِف اخُلُروِج  لَِواذاً  63/24 12308  َيس 

َذرِ  63/24 12309 ز َفل يَح   َفل يََخف  َول يَحرَتِ

ِرهِ  63/24 12310  ينَصفون َمالفني ملا أمر بهوُيعِرضوَن  ُُيَالُِفوَن َعن  َأم 

  َتن ِزَل هِبِم   ُتِصيبَُهم   63/24 12311

 حِم نٌَة، َورَشٌّ  فِت نَةٌ  63/24 12312

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  63/24 12313

َلمُ  َقد   64/24 12314  َيع ِرف و إنَّ اللَ يعَلمُ  َيع 

مَ  64/24 12315    املراد يوم القيامة  َوَيو 

َجُعونَ  64/24 12316  إىل اللِ ُيعادونَ  ُير 

ُهم   َفيُنَبِّئُُهم 64/24 12317  َفيُخِِبُ

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيمٌ  64/24 12318 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

س، وكثُر َخرُيه، وعمَّ إحساُنه  َتبَاَركَ  1/25 12319  تعاَظَم، وتعاىَل، وتَقدَّ

َقانَ  1/25 12320  الفارق بني احلق والباطل القرآن كالَم اللِ تعاىل ال ُفر 

 عابده املطيع له سبحانه وهو حممد صىل الل عليه وسلم  َعب ِدهِ  1/25 12321

ًفا  َنِذيراً  1/25 12322 ر من عذاب الل منذرًا َموِّ  واملُن ِذر هو املُعلم واملُبلغ واملَُحذِّ

 املدبرهو املالك املتَصف  اي لَُه ُمل ُك  2/25 12323

 وَل جيعل  وََل  َيتَِّخذ   2/25 12324

يٌك  2/25 12325  ُمشاِركٌ  رَشِ

 التمليك مع السلطة والنفوذ  امل ُل ِك  2/25 12326

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َوَخَلَق  2/25 12327 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

َرهُ  2/25 12328    َفَسّواه وهيّأُه  َفَقدَّ
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 11إلى آية  3 يةآمن  الفرقانسورة ( 603صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُذوا  3/25 12329 َ  وجعلوا  َواُتَّ

هُ  ِمن  ُدونِهِ  3/25 12330 َ  َغري 

ةً  3/25 12331 بُوداً  آهِلَ َذ َمع 
ِ  اإللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

ُلُقونَ  3/25 12332  ال يوِجدوَن ِمَن الَعَدِم   ال َُي 

لُِكونَ  3/25 12333 تَطيعونو َواَل َيم   ال َيس 

اً  3/25 12334  املراد دفع الِّش وإبعاد الرضر ََضّ

عاً  3/25 12335  وال إفاَدة  َوال َنف 

 وال بعثاً باإلحياء بعد املوت   ُنُشوراً َوال  3/25 12336

رَتى إِف ٌك  4/25 12337  كِذٌب َُمتلٌق وُمف 

اهُ  4/25 12338 رَتَ تََلقه وجاء به َكِذباً  اف   اخ 

 وساعده وَقّواه  َوَأَعاَنهُ  4/25 12339

 احَلدِّ  وااَوزَ وِّتاجلوُر و  الظُل مُ  َفَعلوا َجاُؤوا ُظل امً  4/25 12340

 باطاِلً وكذباً وافرتاءً  َوُزوًرا 4/25 12341

  ُخرافات وأباطيل  َأَساطرِيُ  5/25 12342

لنِيَ  5/25 12343 َوَّ ابَِقةِ  األ    األَُمِم السَّ

تَتَبََها  5/25 12344  مَجََعها وَسّجلها  اك 

ُر الِعبارُة ليَكتُبَها الكاتُِب و ُتلَقى مُت ىَل  5/25 12345  ُتقرُأ وُتَكرَّ

َرًة َوَأِصياًل  5/25 12346 َل النََّهاِر، َوآِخَرهُ  ُبك   َأوَّ

َلمُ  6/25 12347 ِرك  َيع    َيع ِرف وُيد 

12348 6/25  َّ تَُم أو ُُي َفى  الرسِّ  ما ُيك 

َِّش  7/25 12349  َوَيسريُ  َوَيم 

َواِق  7/25 12350 َس   أماكَِن البَي عِ  األ 

ر من عذاب الل هو املُعلم  ومنذرًا،  َنِذيراً  7/25 12351  واملُبلغ واملَُحذِّ

ل َعلي هِ   ُيل َقى إِلَي هِ  8/25 12352  ُينَزَّ

 ماٌل مدفوٌن حتت األرِض، وُيراد به املال الكثري  َكنزٌ  8/25 12353

اِر والثِّامرِ أو ُبستاٌن  َجنَّةٌ  8/25 12354 جاِر َواألّن   احَلديَقُة ذاُت األش 

 ُتطيعونَ  َتتَّبُِعونَ  8/25 12355

ُحوراً  8/25 12356 س   َمن  ُفِعَل به السحر  مَّ

ل انظُر   9/25 12357  فّكر  وتأمَّ

ثَاَل  9/25 12358 َم  ُبوا األ  نًى من املعاين           ََضَ ثاِل: إيراُدها  واملثل : ما جيري التشبيه به لبلوِغه الغاية ف َمع  ُب األم   ََض 

 تاهوا وَل هيتدوا  َفَضلُّوا 9/25 12359

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيالً  9/25 12360

َه َوَتَعاىَل   َتباَركَ  10/25 12361 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

مة َواِسَعة ُقُصوراً  10/25 12362  ُبيُوًتا َفخ 

اَعةِ  11/25 12363 ُم الِقياَمةِ  بِالسَّ    َيو 

َنا 11/25 12364 تَد  نا وهيّأنا َوَأع  َدد   وأع 

َهنََّم أي ضاً  َسِعرًيا 11/25 12365 ٌم جِلَ عرُي: اس   نارًا موقدًة: والسَّ
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 20إلى آية  12 يةآمن  الفرقانسورة ( 613صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُم 12/25 12366  قابَلت ُهم  وواَجَهت ُهم  َرَأَت 

َكانٍ  12/25 12367 ِضعٍ  مَّ  َمو 

ًتا َشديًدا أو  َغَضبًا َشديًدا َتَغيُّظاً  12/25 12368  َصو 

ةٍ إخراُج  َوَزفرِياً  12/25 12369 ةٍ وِشدَّ  النََّفِس بصوت بُقوَّ

 ُرُموا ُأل ُقوا  13/25 12370

 مكاناً َشديَد الّضيِق ال ََم َرَج فيهِ  َمَكاناً َضيِّقاً  13/25 12371

ننِيَ  13/25 12372 ِهم   ُمَقرَّ
نَاقِ ِدهُيم  إىَِل َأع  َنت  َأي  الِسِل واألغالِل ُقر   ُموَثقنَي ف السَّ

 ا َهاَلكً  ُثبُوًرا  13/25 12373

ُعوا 14/25 12374  ال تقولواأو   ال َتطُلبوا اَل َتد 

12375 15/25  ٌ عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف   أك 

ل دِ  15/25 12376 وام والبَقاء اخل ُ  الدَّ

 ُمنّوا وُمنِحوا األمل  ُوِعَد  15/25 12377

 والبعد عن َمع ِصيتهأصحاُب التقوى بطاعة الل  امل ُتَُّقونَ  15/25 12378

  َثواباً وُمكاَفأةً  َجَزاء 15/25 12379

ِجعاً أو  ُرجوعاً  َوَمِصرياً  15/25 12380  َمر 

 ُيريدونَ  َيَشاُؤونَ  16/25 12381

وامِ  َخالِِدينَ  16/25 12382  باقنَي َعىل الدَّ

داً  16/25 12383 ُد: اال َوع  ٍر إزاَء لالَوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ تِزاُم بِأم  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ   الَغري 

ُؤوالً  16/25 12384  املراد: يسأله عباد الل املتقون، والل ال ُيلف وعده  َمس 

ُهم   17/25 12385 َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  ََي ُِّشُ ل ِحساِب َبع 
 جَي َمُعُهم  لِ

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  ُدوِن اللِمن  17/25 12386  أي  َمَعُه أو  َغري 

تُم   17/25 12387 َلل   اإلضالل : اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق   َأض 

 َخل قي ِعبَادِي  17/25 12388

   تاهوا وَل هيتدوا  َضلُّوا 17/25 12389

بِيَل  17/25 12390  َطريق اهُلدى  السَّ

بيِح للِ َتعاىل ُسب َحاَنَك  18/25 12391  ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

، وال جَيوزُ  َما َكاَن َين بَِغي 18/25 12392  ال ََي ُسُن، وال َيِصحُّ

تَِّخَذ  18/25 12393  علجن نَّ

لِيَاء 18/25 12394  الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأو 

تَُهم   18/25 12395 تَّع  ُت هلم ف احلياة مع إسباغ النَِّعم مَّ  َمَدد 

 تَرُكوا وغفلوا  َنُسوا 18/25 12396

 هالِكنيَ  ُبوراً  18/25 12397

فاً  19/25 12398  َدف عاً للعذاب عن أنفسكم َِص 

اً  19/25 12399 ناً وال تأييداً  َوال َنَص   َوال َعو 

ُشونَ  20/25 12400  وَيسريونَ  َوَيم 

تِبَار واب تاِلء فِت نَةً  20/25 12401  اخ 
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 32إلى آية  21 يةآمن  الفرقانسورة ( 263صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُجوَن لَِقاَءَنا  21/25 12402 ِم اآلِخرِ  اَل َير  ِمنُوَن بِاليَو   اَل ُيؤ 

وا 21/25 12403 َِبُ تَك  وا  اس   وَتعاَظموا وَتعالواتكِبَّ

ا 21/25 12404 وا  قسوا َوَعتَو  ُ اَوُزوا احَلدَّ ِف الطُّغ يَانِ و وَِّتِبَّ  َِّتَ

ى  22/25 12405 َ  ال َخَِبًا ساّراً   ال ُبِّش 

َمئِذٍ  22/25 12406 م  َيو   َذلَِك اليَو 

رًا حمَّ ُجوراً  22/25 12407 ًما  ِحج   َعَلي ُكم  َمكاًنا َحَراًما حُمَرَّ

نَا 23/25 12408  وعمدنا وقصدنا َوَقِدم 

نيا ِمن العباداِت وأعامِل الِِبِّ واخَلريِ  َما َعِمُلوا ِمن  َعَملٍ  23/25 12409  ما َعِمل هؤالء املُجِرموَن ف الدُّ

نثُوراً  23/25 12410 ِء ، واهلباء  ضائًِعا باطاًِل  َهبَاًء مَّ ِس ِمن  َخِفيِف الُغبَاِر. ُهَو َما ُيَرى ِف َضو  م   الشَّ

نثُوراً  23/25 12411  ُمتفرقا مَّ

12412 24/25  ٌ عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف   أك 

تََقّراً  24/25 12413 س    مكاناً لالستقرار  مُّ

َسنُ  24/25 12414 ناً  َوَأح  ثَر ُحس  َل وَأك    َوَأمج 

 مكان الراحة وقت القيلولةوَمنِزاًل وقراًرا  َمِقيالً  24/25 12415

مَ  25/25 12416  املراد يوم احلِّش  َوَيو 

اَمء 25/25 12417 ُق السَّ عت  و َتَشقَّ    َبَدت ُشُقوُقهاتفتحت وَتَصدَّ

قِيِق  بِال َغاَممِ  25/25 12418 َحاِب األَب يَِض الرَّ  بِالسَّ

َل  25/25 12419 مواِت إىل أرِض املحَِّشِ تنزياًل  امل َاَلئَِكُة َتن ِزياًل َوُنزِّ كُة يوَم القيامِة ِمن السَّ
ُل املالئِ  وُتنَزَّ

لطاُن  امل ُل ُك  26/25 12420  التمليك مع السلطة والنفوذ أو السُّ

قُّ  26/25 12421  الثَّابُِت التامُّ الذي ال َيزوُل   احل َ

َنِ  26/25 12422 ْح  لرَّ
ِة باللِ  لِ امِء اخلاصَّ َُن: ِمن األس  ْح   الرَّ

 َصعبًا شاّقاً شديداً  َعِسرياً  26/25 12423

ِسُك بأسنانِ   َيَعضُّ  27/25 12424  ، وذلك كناية عن النَّّدم هُيم 

12425 27/25  ُ  املُيسءُ  الظَّاَِل

ُت  27/25 12426 ذ  َ    اتَّبَعُت أو  جعلت اُتَّ

 َوسيَلًة أو َطِريًقا إىَِل اجَلنَِّة.  َسبِيالً  27/25 12427

َلتَى 28/25 12428 ٍ وهي   يا هالكي َياَوي  ع وحَترسُّ  عبارة تفجُّ

ِذ   28/25 12429  َل أجعل  ََل  َأُتَّ

نيا املراد  ُفالناً  28/25 12430   َمن أغواين ف الدُّ

هُ  َخلِيالً  28/25 12431  صديقاً أتبُعُه وأَودُّ

فني  َأَضلَّنِي  29/25 12432  عن طريق اهلداية واحلق  وأبعدين َِصَ

رِ  29/25 12433 ك   الُقرآِن  َعنِ  َعِن الذِّ

ِ وكثرَي اخِلذالِن، واخِلذالُن: َترُك املَعونِة  َخُذوالً  29/25 12434     النََّص 

ُجوراً  30/25 12435 وًكا ُمهمال  َمه   َمرت 

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدّواً  31/25 12436  الَعُدوُّ

ِرِمنيَ  31/25 12437  الكافِريَن املُعانِدينَ  امل ُج 

  وُمعيناً   اهُلَدىمرشدًا إىل  َهادِياً َوَنِصرياً  31/25 12438

َلًة َواِحَدةً  32/25 12439  جمتمعا دفعة واحدة ، ف وقٍت واحدٍ  مُج 

ن لِنُثَبَِّت بِِه ُفَؤاَدكَ  32/25 12440  ونقّويه فيطمئّن به  قلبك ُنَمكِّ

ل نَاهُ  32/25 12441 تيُل هو إت قاُن ََماِرِج  َوَرتَّ نا قراَءَتُه، والرتَّ د  َسنّا وَجوَّ  احُلروِف أح 
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 43إلى آية  33 يةآمن  الفرقانسورة ( 633صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وال جَيِيئُوَنَك  َوال َيأ ُتوَنَك  33/25 12442

ةٍ  بَِمثَلٍ  33/25 12443 َ ٍة َوِعِب   ُشبهًة أو اقرِتاًحا ُيعاِرضون به احَلقَّ واملراد     قِصَّ

قِّ  33/25 12444  باجلواب احلق أو بالصحيح الثابت من العقائد واألحكام بِاحل َ

ِسرًيا  33/25 12445 َسَن َتف   أصدق بيانا وتفصيال َوَأح 

ونَ  34/25 12446  جُي َمعوَن َوُيسَحبونَ  َُي َِّشُ

َوأُ  رَشٌّ  34/25 12447     األس 

َكاناً  34/25 12448  َمن ِزلَةً  مَّ

 أضل : أكثر تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلق  َوَأَضلُّ  34/25 12449

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيالً  34/25 12450

طَي نا  آَتي نَا  35/25 12451  َأع 

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمِه، ُموَسى 35/25 12452

َراة  ال كِتَاَب  35/25 12453  التَّو 

 َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه ِف َدعَوةِ فِرَعوَن إىَِل اإِلياَمِن بِاللِ َهاُرونَ  35/25 12454

 مِعينًا وُمساِعًدا َوِزيراً  35/25 12455

َحي نَا َفُقل نَا 36/25 12456  َفأَو 

َهبَا 36/25 12457 ِضيا اذ   ِسرَيا وام 

َناُهم   36/25 12458 ر  ناُهم   َفَدمَّ َلك   َفأه 

 أول الرسل ومن أويل العزم دعا قومه لعبادة الل وحده وترك عبادة غريه تسعامئة ومخسني َسنَةً  ُنوٍح  37/25 12459

ُبوا الرسل  37/25 12460  َنَسبُوا إليهم الكذب َكذَّ

نَاُهم   37/25 12461 َرق  ناُهم  َغَرًقا  َأغ  َلك   أه 

ًة وِعظةً  آَيةً  37/25 12462 َ  ِعِب 

َنا 37/25 12463 تَد  نا وهيّأنا َوَأع  َدد   وأع 

َومُها  لِلظَّاملنِِيَ  37/25 12464 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
   اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

  ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً  37/25 12465

 اإليالمِ موجعا َشديد  َألِيامً  37/25 12466

قاِف ِمن  باِلدِ اليََمنِ  َوَعاداً  38/25 12467 م  باألح  ، وكاَنت  َمناِزهُلُ ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
م هودٍ  قـَـو 

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء  َوَثُمودَ  38/25 12468  لدهيم والثمد: املاء: القليل قبيلة النبي صالح ُسمِّ

سِّ  38/25 12469  البئِر الَعظيمِة، أو األُخدودِ، أو الوادي الرَّ

 ِمن الناِس ُمقرتننَِي ف زَمٍن واحدٍ  مم وأُ  أقوام  َوُقُروناً  38/25 12470

ثَاَل  39/25 12471 َم  ة اتِعبارأو هي احُلَجَج  األ   ُتقاُل لِتَشبيِه حاٍل بِنظريَتا أو قِصَّ

َنا  39/25 12472 نا  َتِبَّ  ر  نا ودمَّ  أهَلك 

ءِ  40/25 12473 و  َلَكت ُهمِ   مطر باحلجارة َمطََر السَّ اَمِء َأه   ِمَن السَّ

ُجون ُنُشوراً  40/25 12474  بعثاً بعد املوت ال َُيافوَن وال يتوقعونَ  ال َير 

ِريةً  ُهُزواً  41/25 12475 تِخفاًفاً وُسخ   اس 

َشَك  َكاَد لَيُِضلُّنَا  42/25 12476 نامِ  قاَرَب وأو   أص 
ُفنَا َعن ِعباَدةِ ِ  َيَص 

    أكثر تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلق َأَضلُّ َسبِيالً  42/25 12477

ين َأَرَأي َت  43/25 12478 ِِب   َأخ 

 نفسه ومتيل إليهما َتواه  َهَواهُ  43/25 12479

 مانًِعا و حافِظًا وُمَهي منًا َوكِيالً  43/25 12480
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 55إلى آية  44 يةآمن  الفرقانسورة ( 643صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسُب  44/25 12481  َتظُنُّ  حَت 

ثََرُهم   44/25 12482  ُمع ظَمهم   َأك 

ِقُلونَ  44/25 12483 رونَ  َيع  م  وُيَفكِّ  ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ

َن َعامِ  44/25 12484  اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َكاأل 

 أكثر تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلق َأَضلُّ  44/25 12485

ِب واالعتِباِر  َأََل  َترَ  45/25 12486 لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
لِ ِعباَرُة لِ  ف شأن من يتحدث عنهم والتَّأَمُّ

مسِ  َبَسطَهُ  َمدَّ الظِّلَّ  45/25 12487 ِد ُطلوِع الَفجِر إىل ُطلوِع الشَّ  عىل األرِض ِمن بع 

كُ  ثابتاً  َساكِناً  45/25 12488 ا ال يتَحرَّ تَِقرًّ  ُمس 

  يه دالًَّة عل  َعالَمةً  َدلِيالً  45/25 12489

نَاهُ  46/25 12490  أَزل ناه أو َقلَّصناهُ  َقبَض 

 َساتًِرا لَُكم  بِظَاَلِمِه. لِبَاًسا  47/25 12491

َدانُِكم  وسكوناً َراَحًة  ُسبَاًتا  47/25 12492  أِلَب 

ضِ  ُنُشوراً  47/25 12493 ِي ِف األَر  ع  اِلن تَِشاِر َوالسَّ
تًا لِ  َوق 

اً  48/25 12494 اٍت  ُبِّش  َ طَِرةِ ُمبَِّشِّ ُحِب املُم  لسُّ
َِة حاِمالٍت لِ ْح   بِالرَّ

ِه  ماًء َطُهوًرا 48/25 12495 ِ َغري 
ًرا لِ ِسِه ُمطَهِّ  َطاِهًرا ف َنف 

يِيَ  49/25 12496 جاَر التي َعىل األرضِ املراد  لِنُح  َع واألش  ر  يي الزَّ  لِنُح 

ي تاً  49/25 12497  ال َنباَت فِيها مَّ

: الواحد من البِّش َوَأَناِِسَّ  49/25 12498 : مجع إِن يِسّ  َأَناِِسّ

نَاهُ  50/25 12499 ف  نا ماَء املطَِر بني  النَّاسِ  َبي نَُهم   َِصَّ م   قسَّ

ُروا  50/25 12500 كَّ  ويتََدبَّروا  اَيتَِّعظو لِيَذَّ

تَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َفأََبى 50/25 12501  فام 

نَا لَبََعث نَا  51/25 12502 َسل   ألر 

 منذرًا، واملُن ِذر هو املُعلم واملُبلغ َنِذيراً  51/25 12503

 ال َتتَّبِع  وال َُت َضع   َفال ُتطِعِ  52/25 12504

ُهم  52/25 12505  وابذل جهدك ف تبليغ الرسالة َوَجاِهد 

 اَل ُُيِالِطُُه ُفتُورٌ  غاية ف بذل اجلهد ِجَهاًدا َكبرًِيا 52/25 12506

 َخَلط َمَرَج  53/25 12507

َري نِ  53/25 12508  املراد ماء النهر العذب وماء البحر املالح  ال بَح 

ٌب ُفَراٌت  53/25 12509  احَلالوةِ و سائٌغ َشديد الُعذوبة َعذ 

 َشديُد امللوحة ُأَجاٌج  ِمل ٌح  53/25 12510

َزخاً  53/25 12511   حاِجًزا ومانًِعا َبر 

ًرا حَم ُجوًرا 53/25 12512 ا إىَِل اآلَخرِ وحاجزا  ِحج  نَُع ُوُصوَل َأَحِدمِهَ ا مانعا َيم  ً  ِسرت 

 َقَراَبَة النََّسِب  َنَسباً  54/25 12513

راً  54/25 12514 واِج  َوِصه   َقَراَبَة املَُصاَهَرةِ وهَي الَقراَبُة بِالزَّ

 ال يفيدهم  َينَفُعُهم  ال  55/25 12515

ُهم  و 55/25 12516  ال ُيل ِحُق هِبِم  َمكروهاً أو أذىً   ال َيرُضُّ

 َنِصريًا وُمِعيناً  َظِهرياً  55/25 12517
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 67إلى آية  56 يةآمن  الفرقانسورة ( 653صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اً  56/25 12518    آمَن بك واتَّبَعك بِثَواِب اللَِواِعدًا َمن  ُمبَِّشِّ

قاِء والعذاِب   َوَنِذيراً  56/25 12519  املُن ِذر هو املُعلم واملُبلغوُتنِذَر َمن كَفَر بك بالشَّ

أَلُُكم   57/25 12520 ُلُب ِمن ُكم   ما َأس   ال أط 

رٍ  57/25 12521  َجزاٍء لِل َعَمِل وِعَوٍض َعن هُ  َأج 

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيالً  57/25 12522

 واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوكَّل   58/25 12523

يِّ  58/25 12524 نى له احلياة الكاملة الدائمة املطلقةالذي  احل َ امِء اللِ احُلس   ، واحَليُّ من أس 

 ال يفارق احلياة  ال َيُموُت  58/25 12525

ه  ربَّك عن  َوَسبِّح   58/25 12526 كاءِ ونزِّ َ  .النَّقائِِص واألندادِ والِّشُّ

ِدهِ  58/25 12527  مَت جيِدهِ بالثناء عليه و بَِحم 

بُك َوَكَفى  58/25 12528  َكَفى: بلغ منتهى الكفايةومعنى  وَحس 

ُم ِمَن الِفع لِ  بُِذُنوِب  58/25 12529  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

 ُسب َحاَنُه ، واخَلبرُي الَّذي انتَهى ِعلُمه إىل اإلحاَطِة ببَواطِِن األشياِء وَخفاياها، كام أحاَط بظَواِهِرها ِصَفة للِ  َخبرِياً  58/25 12530

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  59/25 12531 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

تََوى  59/25 12532 ا يليُق بجاللِه  اس   وعظمته ، بال تكييٍف، وال تشبيٍه، وال تعطيلٍ عاَل واستقرَّ وارَتَفع؛ علوًّ

شِ  59/25 12533  هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الَعر 

َنُ  59/25 12534 ْح  ِة باللِ أي  أنَّ اللَ َشمَلت   الرَّ امِء اخلاصَّ نَى ِمن األس  امِء اللِ احُلس  َُن ِمن  أس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ف الدُّ تُُه املُؤ  َ  َرْح 

أَل   59/25 12535 م   َفاس 
لِ تَع   فاس 

ُجُدوا  60/25 12536 ِض ُخضوعاً لَِعظََمِة اللِ اس   َضُعوا ِجباَهُكم  َعىل األر 

 ُتَكلِّفنا  َتأ ُمُرَنا  60/25 12537

ًداوَهَرًبا،  ُنُفوراً  60/25 12538  عن احلقِّ  وَذهاًبا  ُبع 

َه َوَتَعاَل  َتبَاَركَ  61/25 12539 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

اجاً  61/25 12540 ًسا ُمِضيئَةً  رِسَ  الرساج: املصباح و َشم 

نرِياً  61/25 12541  ُمضيئًا باِعثاً للنّورِ  مُّ

 أحُدمها اآلَخرَ ُمتعاقِبنَِي؛ ُيُلُف  ِخل َفةً  62/25 12542

رَ  62/25 12543 كَّ  َيتَِّعَظ ويتََدبَّرَ  َيذَّ

َمِة َوَثناًء عىل اللِ هِبا  ُشُكوراً  62/25 12544 رًا للنِّع  ك 
 ذِ

ُشونَ  63/25 12545  َيسريونَ  َيم 

ناً  63/25 12546 يًا هيِّنًا لَيِّنًا بَِسكِينٍَة، َوَوَقاٍر، َوَتَواُضعٍ  َهو    َمش 

َلمون به من األذى واإلثم  َسالماً  63/25 12547  قوال سديدًا َيس 

 يقضون الليل أو أغلبه ف الصالة َيبِيتون لرهبم ُسّجدا  64/25 12548

 ُمقيمني صالة الليل َملصني فيها لرهبم، متذللني له َوقِيَاماً  64/25 12549

ف َعنّا  65/25 12550 ِ  ادَفع  عنَّا وأب ِعد   اِص 

  دائاًِم ُماَلِزًما؛ َكالَغِريمِ  َغَراماً  65/25 12551

تََقّراً  66/25 12552   مكاَن َقرارٍ  ُمس 

 داَر إقاَمةٍ  َوُمَقاماً  66/25 12553

ُفوا  66/25 12554 ِ تِداَل  ََل  ُيرس  ِرُطوا وََل  جُياِوزوا االع   ََل  ُيف 

وا  67/25 12555 رُتُ  َل ُيَضيُِّقوا ف إنفاقهم َوََل  َيق 

 عدالً وسطاً بني الطرفني  َقَواماً  67/25 12556
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 77إلى آية  68 يةآمن  الفرقانسورة ( 663صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُعونَ  68/25 12557 بُدونَ ال ال َيد    َيع 

َذ َمع بوداً  إهَِلاً  68/25 12558
ِ  اإِللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

مَ  68/25 12559  َجَعَلُه حراماً أي ُمنوعاً رشعاً  َحرَّ

قِّ  68/25 12560 ُع كالِقصاصِ  بِاحل َ ِر الذي ُيبيُحه الِّشَّ   بِالُعذ 

ُنونَ  68/25 12561 ِعيٍّ  وال َيز  ٍه رَش  ِ َوج  ُة اجِلن ِسيَُّة بَِغري  نى ُهَو املُعارَشَ نى، والزِّ  وال يقعون بالزِّ

 جَيِد  َيل َق  68/25 12562

 ُعقوبًة وَنكااًل  َأَثاًما  68/25 12563

 وُيَكرر    داُيزَ وُيغلظ  ُيَضاَعف   69/25 12564

 الِعَقاُب والتَّن كِيُل  ال َعَذاُب  69/25 12565

َم الِقياَمةِ  69/25 12566 ُم ُيب َعُث النَّاُس ِمن  ُقبُوِرِهم   َيو   َيو 

ُلد   69/25 12567  ويدوُم َبقاؤه  َوَُي 

 َذلِياًل َحِقرًيا  ُمَهاًنا  69/25 12568

 َنِدَم وأقَلعَ و َرَجَع َعن املَعايص َتاَب  70/25 12569

 وآَمَن بام وَجَب عليه اإليامُن بهاملراد  َوآَمنَ  70/25 12570

 وَفَعل  َوَعِمَل  70/25 12571

 بام أمره الل فأطاعهَعِمَل  َعَمالً َصاحِلاً  70/25 12572

ُل  70/25 12573 ُ  ُيبَدِّ  ُيَغريِّ

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاَِتِم   70/25 12574 يِّئَاُت: الذُّ     السَّ

 احَلَسنَات: أعامل اخلري والطاعات  َحَسنَاٍت  70/25 12575

ا  71/25 12576 احلةَ  َوَعِمَل َصاحِلً َد َتوبتِه األعامَل الصَّ  وَعِمَل بع 

 َصحيًحا َحَسنًا ُرجوًعا  َمتَاباً  71/25 12577

ورَ  72/25 12578 َهُدوَن الزُّ َهُدوَن بِالَكِذِب  اَل َيش   والباطل اَل َيش 

وا بِاللَّغ وِ  72/25 12579 ِل البَاطِِل َوالَكاَلِم الَقبِيِح َوَما اَل َين َفعُ  َمرُّ وا بِأَه   َمرُّ

 ُمكرمني أنفسهم باإلعراض عنه كَِراًما 72/25 12580

ُروا  73/25 12581 رٌ  ُذكِّ َرهم ُمَذكِّ  ذكَّ

ِم   73/25 12582  املراد القرآن الكريم وما اشتمل عليه من عظات وهدايات  بِآَياِت َرهبِّ

وا  73/25 12583 رُّ
 ََل  َيَقُعوا ُسُجوًدا َغافِلنَِي وَل ينكبوا عليها  ََل  َُيِ

 امنح وَأنِعم َهب   74/25 12584

َة  74/25 12585 نُيٍ ُقرَّ َرُح.و َتَقرُّ بِِه ُعيُوُننَا رسور وِرض َأع  يُنُنا َناَنُس َوَنف   ما َتَقرُّ به أع 

ِ  إَِماًما  74/25 12586 تََدى بِه ِف اخَلري  َوًة ُيق   ُقد 

نَ  75/25 12587   نَ ؤوُيثابوَن وُيكاف جُي َزو 

َفةَ  75/25 12588 فيعَة ف  ال ُغر  َرجَة الرَّ  اجلنَّةِ الدَّ

نَ  75/25 12589  ُيستقبَلوَن، وَتتََلقَّاُهم املالئِكةُ أو َوُيقاَبلوَن  َوُيَلقَّو 

ِن واجَلاملِ  َحُسنَت   76/25 12590  اتََّصَفت  باحُلس 

تََقّرًا َوُمَقاماً  76/25 12591  داَر إقاَمةٍ و مكاناً لالستقرار ُمس 

بَأُ  77/25 12592 ُث بُِكم  َواَل ُيبَايِل  َما َيع  رَتِ ناً وَما َيك   ال ُيقيم لكم َوز 

اهُ  ُدَعاُؤُكم   77/25 12593  ِعبَاَدُتُكم  َوُسَؤالُُكم  إِيَّ

ًعا ُماَلِزًما لَُكم   لَِزاًما 77/25 12594
    واقِ
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 19إلى آية  1  يةآمن   الشعراءسورة ( 673صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جاِز الُقرآنِ  طسم  1/26 12595 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

آن  آَياُت ال كِتَاِب  2/26 12596   آَياُت الُقر 

 الواِضح أو  املوِضح امل ُبنِيِ  2/26 12597

َسك  3/26 12598 لٌِك  َباِخٌع َنف   قاتلها َغي ًضا أو َغاّم أو ُمه 

 ُنِرد   نََّشأ   4/26 12599

ًة وَعالَمةً  آَيةً  4/26 12600 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب    ُمع 

تَمّرت  َفظَلَّت   4/26 12601   َفَداَمت واس 

نَاُقُهم   4/26 12602 َقبة َأع   الُعنُق هو الرَّ

 منقادين  َخاِضِعنيَ  4/26 12603

 جديدٍ  َحِديِث النُُّزولِ  حُم َدٍث  5/26 12604

ِرِضنيَ  5/26 12605  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمع 

ُبوا 6/26 12606  ا َأنَكُرو َكذَّ

 َفَسيَجيُؤُهم   َفَسيَأ تِيِهم   6/26 12607

 شأن أخبار ذات  َأنبَاء  6/26 12608

ِزُئون 6/26 12609 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ

ا  7/26 12610 ُث َعنهم َأَوََل  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

ٍج َكِريمٍ  7/26 12611 ٍع َحَسٍن كثرِي النفِع  أو ِصنٍف  َزو   َنو 

ًة وَعالَمةً  آَلَيةً  8/26 12612 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

ثَُرُهم  8/26 12613  ُمع ظَمهم   َأك 

نَى  ال َعِزيزُ  9/26 12614 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ  ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ِحيمُ  9/26 12615 نَى الَِّذي  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   َير 

َك امل َع بود  َربَُّك  10/26 12616  إهَلُ

مَ  10/26 12617 جاِل والنِّساءِ  ال َقو     مَجاَعُة الرِّ

َومُها اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِل َحدِّ  الظَّاملنِِيَ  10/26 12618 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس   بِالُكف 

 يستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  11/26 12619

روٍه  َأَخاُف  12/26 12620 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

ُبونِ  12/26 12621 ِمنوا يب ينسبوا إيلَّ  ُيَكذِّ  الَكِذب، أو ال ُيؤ 

ِري َوَيِضيُق  13/26 12622 ُ  َصد  َزُن وَأَتأَلَّ  َأح 

 ال َيتََكلَُّم بِطَالَقٍة    ال َين طَلُِق لَِسايِن و 13/26 12623

ِل واملراد قتل رجل منهم، وهو القبطي  َذنٌب  14/26 12624 ُم ِمَن الِفع   الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  15/26 12625  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

َدُه، املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِهِ   ربُّ الَعاملنَِيَ  16/26 12626  املَع بوُد َوح 

ائِيَل  17/26 12627 َ ائيَل وهو النبي  َبنِي إرِس   وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللبُن إِسَحاق،  َيعُقوبَمن  َين تَِسبُوَن إىل إرِس 

َك وُننَّميَك   َأََل  ُنَربَِّك  18/26 12628 لِح  ئ َك وُنص   َأََل  ُننَشِّ

 طفالً  َولِيداً  18/26 12629

َت  َولَبِث َت  19/26 12630  َوأَقم 

َلتََك  19/26 12631 زة َوَفَعل َت َفع  ّي بالوك  ِ  املراد: َقت ل الرجل القبطي املَص 
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 39إلى آية   20  يةآمن   الشعراءسورة ( 683صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَُها 20/26 12632  عملتها  َفَعل 

الِّنيَ  20/26 12633 ، وَيب َعثَنِي َرسوالً  َوَأَنا ِمَن الضَّ  اجَلاِهلنَِي َقب َل أن  ُيوِحي اللُ إيَلَّ

ُت  21/26 12634  َفَهَرب ت   َفَفَرر 

طَى بال ِعَوض َفَوَهَب  21/26 12635  َأع 

امً  21/26 12636 َمًة  ُحك  ةَ  وعلام نافعا واملراد هنا ِحك   النُّبُوَّ

يِن  َوَجَعَلنِي  21/26 12637 َ  َوَصريَّ

َلي ِهام خري إما بتحقيق نِع َمةٌ  22/26 12638
 خري أو بإزالة رشٍّ أو بِكِ

يِري   مَتُنَُّها َعَّلَّ  22/26 12639 ُرين هبا َعىَل وجه التَع   ُتذكِّ

تَُهم  َعبِيًدا َعبَّدتَّ  22/26 12640  َجَعل 

نُ  23/26 12641 َعو  َعوُن موَسى املَعروف  فِر  َ ِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِر   لََقُب ُمُلوِك ِمَص 

َدُه، املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِهِ   ربُّ الَعاملنَِيَ  23/26 12642  املَع بوُد َوح 

اموات  24/26 12643  خالُِقها ورافُِعها  َربُّ السَّ

وقِننِيَ  24/26 12644  مصدقني تصديقا جازما ، وعاملني علم اليقني  مُّ

لَهُ  25/26 12645  من  قومه  ما َُييُط بِهِ  َحو 

تَِمُعونَ  25/26 12646 غونَ  َتس   ُتص 

لنِيَ  26/26 12647 َوَّ ابَِقةِ  األ   السابقني ف األَُمِم السَّ

نُونٌ  27/26 12648  ملغلوب عىل عقله ألنه يقول قوال  ال نعرفه وال نفهمه ملََج 

ِق  28/26 12649 ِ سِ  امل َِّش  م   مكاِن أو ِجَهِة ُطلوِع الشَّ

ِرِب  28/26 12650  موضع أو جهة غروب الشمس  َوامل َغ 

ِقُلونَ  28/26 12651 رونَ  َتع   ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

َت  29/26 12652 ذ  َ  جعلت اُتَّ

ُجوننِيَ  29/26 12653  من ُيوَضعوَن ف السجن امل َس 

 أَتي تَُك  ِجئ تَُك  30/26 12654

بنِيٍ  30/26 12655  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

ادِقِنيَ  31/26 12656 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ املُتَِّصفنَي  الصَّ د  ِق، والصِّ د   بِالصِّ

   َفَرَمى  َفأَل َقى 32/26 12657

ُب هبا َعَصاهُ  32/26 12658 َ  الَعصا: ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيرض 

بَانٌ  32/26 12659 بنِيٌ  ُثع   حية عظيمة ف غاية الوضوح  مُّ

َرَجَها ِمن  َجي بِِه. َوَنَزَع َيَدهُ  33/26 12660  َأخ 

 للُمشاهدين لِلنَّاظِِرينَ  33/26 12661

 واسع العلم َعلِيمٌ  34/26 12662

 ُيب ِعَدُكم ُُي ِرَجُكم  35/26 12663

 ُتشريونَ  َتأ ُمُرونَ  35/26 12664

ِجهِ  36/26 12665 هُ  َأر  ر   َأخِّ

ينَ  36/26 12666  َجاِمعنيَ  َحارِشِ

ارٍ  37/26 12667 ق ف معرفته  َسحَّ  َمن أجاد السحر، وتفوَّ

َحَرةُ  38/26 12668 وا مجيعاً  َفُجِمَع السَّ رِضُ  ُأح 

ٍم معلوم 38/26 12669 ينة  ملِِيَقاِت َيو   موعد حمّدد، واملُراد يوُم الزِّ

عونَ  جمُّ تَِمُعونَ  39/26 12670  ُمتََجمِّ
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 60إلى آية  40 يةآمن   الشعراءسورة ( 963صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَدي  َنتَّبِعُ  40/26 12671  َنق 

 املنتَصين  ال َغالِبنِيَ  40/26 12672

ًرا 41/26 12673  جلزاًء للعمل وِعَوضاً عنه أَلَج 

بنِيَ  42/26 12674 ِب واملََكانة عند فرعون  امل َُقرَّ  ذوي الُقر 

ُموا َأل ُقوا  43/26 12675  ار 

ل ُقونَ  43/26 12676  رامون  مُّ

م   44/26 12677 باُط الذي ُيَشدُّ بِهِ احلبل  ِحبَاهَلُ  هو الرِّ

ُب هبا َوِعِصيَُّهم   44/26 12678 َ  الَعصا هي ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيرض 

ةِ فرعون 44/26 12679 ته  بِِعزَّ  بَِعظََمته وُقوَّ

َعٍة.  َتل َقُف  45/26 12680  َتب تَلُِع برُِس 

ِويرِ ت وَ  ما يصنعون افرتاًء وَكِذباً  َما َيأ فُِكونَ  45/26 12681  ا ز 

وا  َفأُل ِقيَ  46/26 12682  َخرُّ

ِض ُخضوعاً لَِعظََمِة اللِ  َساِجِدينَ  46/26 12683  واِضعنَي ِجباَهُهم  َعىل األر 

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  47/26 12684

َدُه، املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِهِ  بَِربِّ الَعاملنَِيَ  47/26 12685  املَع بوُد َوح 

 ومعبود إله َرّب  48/26 12686

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 48/26 12687

 َدعَوةِ فِرَعونَ َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه ِف  َوَهاُرونَ  48/26 12688

 أسمح آَذنَ  49/26 12689

 معّلمكم وقائدكم  لََكبرُِيُكمُ  49/26 12690

َمُكم َعلََّمُكمُ  49/26 12691 َفُكم وَفهَّ  َعرَّ

 ألف ِصَلنَّ  أَلَُقطَِّعنَّ  49/26 12692

ن  ِخاَلٍف  49/26 12693 ِل  مِّ ج  نَى َوالرِّ َس َذلَِك.بَِقط ِع اليَِد اليُم  ى، َأو  َعك  َ  اليُرس 

بَنَُّكم   49/26 12694 ليُق  َوأَلَُصلِّ ل ُب: َشدُّ األطراِف والتَّع   الصَّ

12695 50/26  َ رَ  ال َضري   ال مباالَة وال ََضَ

 صائرون وراجعون ُمنَقلِبُونَ  50/26 12696

ُل  َنط َمعُ  51/26 12697 َغُب َوَنتَأَمَّ جو َوَنر   َنر 

ِفرَ  51/26 12698 رُت وَيع فو  َيغ   َيس 

دة  َخطَاَياَنا  51/26 12699 ن وب املَقصودة املُتعمَّ  الذَّ

12700 52/26  ِ  رِس  ف الليل َأرس 

تَّبَُعونَ  52/26 12701 ِذ هِبِم   مُّ ُن وُجنوُدُه لألخ   َيت بُعُهم فِرَعو 

 بمَصُملكة فرعون  مجع مدينة: وهي مدن   امل ََدائِنِ  53/26 12702

ينَ  53/26 12703  َجاِمعنَي للجيش ليتبَعوا موسى وبني إرسائيل َحارِشِ

ذَِمةٌ  54/26 12704  ِمن النّاسِ  ةليلُ قَ  لَطَائَِفٌة َحِقرَيٌة  لَِِّش 

 ملَُغ ِضبون  لََغائِظُونَ  55/26 12705

زونَ  َحاذُِرونَ  56/26 12706  حُم رَتِ

 وينابيع  َوُعيُونٍ  57/26 12707

 الَكن ز: ماٌل مدفوٌن حتت األرِض، وُيراد به املال الكثري  َوُكنُوزٍ  58/26 12708

 همرَي ةَمنَاِزَل ِحَساٍن َطيّب َوَمَقاٍم َكِريمٍ  58/26 12709

َرث نَاَها 59/26 12710 ناها َوَأو   وَملَّك 

قنِيَ  60/26 12711 ِ ِّش  بَُعوُهم مُّ سِ َوق ُت رُشوِق  َفَلِحقوُهم  َفأَت  م   الشَّ
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 83إلى آية   61  يةآمن   الشعراءسورة ( 703صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َعانِ  61/26 12712 م   َرَأى ُكلُّ َفِريٍق اآلَخرَ  َتَراَءى اجل َ

َحاُب ُموَسى  61/26 12713  أتباُعه  أص 

َرُكونَ  61/26 12714  ملِحوق بنا ومقبوٌض علينا  ملَُد 

َي امل َع بود  َريبِّ  62/26 12715
 إهَلِ

ِدينِ  62/26 12716  سريشدين  َسيَه 

َحي نَا إىَِل ُموَسى  63/26 12717 ي َفأَو  ناه بواسطة الَوح   بلَّغ 

 َفان َشّق  َفانَفَلَق  63/26 12718

ٍق  63/26 12719 رِ  فِر  ط َعٍة ِمَن البَح 
 قِ

دِ   63/26 12720  كاجلبل  َكالطَّو 

نَا  64/26 12721 لَف  ب نا َوَأز  َني نَا وَقرَّ  َوَأد 

 ُهناكَ  َثمَّ  64/26 12722

َخِرينَ  64/26 12723  الفريق اآلخر اآل 

 وأنقذنا َوَأنَجي نَا  65/26 12724

نَا 66/26 12725 َرق  نا َغَرًقا َأغ  َلك   أه 

ًة   آَلَيةً  67/26 12726 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   وَعالَمةً ملَُع 

ثَُرُهم  67/26 12727  ُمع ظَمهم   َأك 

نَى  ال َعِزيزُ  68/26 12728 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ِحيمُ  68/26 12729 ِمننَي ِف  الرَّ َحُم املُؤ  نَى الَِّذي َير  اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
 اآلِخَرةِ

 َخَِبَ  َنبَأَ  69/26 12730

ِمهِ  70/26 12731 جاِل والنِّساءِ  َوَقو  ُم: مَجاَعُة الرِّ  الَقو 

نَاماً  71/26 12732 ًة ِمن دوِن اللِ  َأص  َِذت  آهِلَ جاٍر أو َنحِوها ُعبَِدت  واُتُّ  مَتاثيُل ِمن أح 

 ُمقيمني ومالزمني للعبادة  َعاكِِفنيَ  71/26 12733

ُعونَ  72/26 12734  تستغيثون أو َتع بدوَن أو ُتنادونَ  َتد 

 يفيدونكم َينَفُعوَنُكم   73/26 12735

ونَ  73/26 12736  ُيل ِحُقوَن َمكروهاً أو أذىً  َيرُضُّ

َنا 74/26 12737  لقينا أو علمنا  َوَجد 

تُم  75/26 12738 ُتم  بِتََدبُّرٍ  َأَفَرَأي  ِِبوين أو  َأب ََص   َأخ 

َدُمونَ  76/26 12739 َق   األسبقون  األ 

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  77/26 12740  الَعُدوُّ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقنِي 78/26 12741 َجَديِن ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

 يرشدين  هَي ِدينِ  78/26 12742

ِقنيِ  79/26 12743 وينِي  َوَيس   َير 

ِفنيِ  80/26 12744 ُئني ِمن َمَريِض  َيش  ِ  ُيِب 

 هَيَبُني احَلياةَ  َُي ينِيِ  81/26 12745

َغُب  َأط َمعُ  82/26 12746 جو َوَأر  ُل َأر   َوَأَتأَمَّ

ِفرَ  82/26 12747 رُت وَيع فو  َيغ   َيس 

 َذن بي َخطِيئَتِي 82/26 12748

ينِ  82/26 12749 ُم الدِّ ُم اجَلزاءِ   َيو   َيو 

 امنح وَأنِعم َهب   83/26 12750

امً  83/26 12751 اًم  ُحك   ِعل اًم َوَفه 

نيَ  83/26 12752 احِلِ نِي بِالصَّ ق 
ِ َعل نِي مع َوَأحل  م  وأخالُقُهم   اج   الَِّذيَن َحُسنَت  أعامهُلُ



 

371 
 

 
 
 
 

 111إلى آية   84  يةآمن   الشعراءسورة ( 713صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ق 84/26 12753 َعة طيبة، وذِكًرا َحَسناً  لسان ِصد   ُسم 

ِخِرينَ  84/26 12754  القيامة تون بعدي إىل يوم أالذين ي اآل 

َن بدخول َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيم  85/26 12755  اجلنة الذين َي ظَو 

ِفر   86/26 12756 ُف  َواغ   َواسرُت  واع 

 لِوالِِدي  أِليَِب  86/26 12757

الِّنيَ  86/26 12758 هنَي َعن  َطريِق اهِلداَيةِ  الضَّ
 التائِ

ِزيِن  87/26 12759 نِي وال ُتتَِهنّي ال  َواَل ُُت  َضح   َتف 

مَ  87/26 12760  املراد يوم القيامة  َيو 

ِت  ُيب َعثُونَ  87/26 12761 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

 ال يفيد ال َينَفعُ  88/26 12762

 َوال أب ناءَ  َوال َبنُونَ  88/26 12763

 جاءَ  َأَتى 89/26 12764

نوِب  َسلِيمٍ بَِقل ٍب  89/26 12765 ِك والذُّ  َوالنَِّفاِق  َقل ٌب خالٌِص َساَِلٍ ِمن الِّشِّ 

لَِفِت  90/26 12766 َبت   َوُأز   َوُقرِّ

َزِت  90/26 12767  وُأظ ِهَرِت  َوُبرِّ

ِحيمُ  90/26 12768 امِء َجَهنَّمَ  اجل َ  ِمن أس 

النّي  لِل َغاِوينَ  91/26 12769  للضَّ

وَنُكم   93/26 12770  ينقذونكم َينَُصُ

ونَ  93/26 12771  يدفعوَن العذاب عن أنفسهم  َينتََِصُ

 َفُجِمُعوا، َوُأل ُقوا َفُكب كِبُوا 94/26 12772

الُّون  َوال َغاُوونَ  94/26 12773  والضَّ

وان َوُجنُوُد إِب لِيَس  95/26 12774  من اإلنس واجلن األن صار واألع 

 َيتَناَزعوَن وَيتَجاَدلونَ  َُي تَِصُمونَ  96/26 12775

بنِيٍ  97/26 12776  َبنيِّ واِضٍح  تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية َضالٍل مُّ

يُكم 98/26 12777  نجعلكم مثله ُنَسوِّ

 َعن  َطريِق اهِلداَيةِ فنا َِص   َأَضلَّنَا 99/26 12778

ِرُمونَ  99/26 12779  الكافِروَن املُعانِدونَ  امل ُج 

 شفعاء يشفعون لنا عند ربنا  َشافِِعنيَ  100/26 12780

ِرَنا. َقريٍب  َْحِيمٍ  101/26 12781 تَمُّ بِأَم  ِفٍق هَي   أو ُمش 

ةً  102/26 12782 َدةً  َكرَّ ن يَاو َعو  َعًة إىَِل الدُّ  َرج 

ِجَزًة وَدليالً  آَلَيةً  103/26 12783 ًة وَعالَمةً ملَُع  َ  وِعِب 

َبت   105/26 12784  أن َكَرت   َكذَّ

 تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  106/26 12785

مَتَن موثوق به َأِمنيٌ  107/26 12786  ُمؤ 

َوت َوَأطِيُعونِ  108/26 12787 َدع 
تَجيبُوا لِ  اس 

أَلُُكم  ما و 109/26 12788 ُلُب ِمن ُكم   َأس   ال أط 

رٍ  109/26 12789  َجزاٍء لِل َعَمِل وِعَوٍض َعن هُ  َأج 

َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ   َفاتَُّقوا اللَّ 110/26 12790  اج 

َذلُونَ  111/26 12791 َر  َفَلُة ِمَن النَّاسِ أو  األِخّساء األ   السَّ
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 136إلى آية   112  يةآمن   الشعراءسورة ( 723صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 معرفتي  ِعل ِمي 112/26 12792

 َعَلي َها  ِحَساهُبُم   113/26 12793
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   احِلَساُب: املُحاَسبَُة، وهَي إح 

ُعُرونَ  113/26 12794 وَن  َتش  سُّ
َلمونَ حُتِ  وَتع 

 بُِمب ِعدِ  بِطَاِردِ  114/26 12795

ر من عذاب الل، َنِذيرٌ  115/26 12796 ف حُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

بنِيٌ  115/26 12797  واِضٌح أو  موِضٌح  مُّ

تَِجب  للنّهي  َلَّ  َتنتَهِ  116/26 12798  َل َتس 

ُجوِمنيَ  116/26 12799 يًا بِاحِلجاَرةِ  امل َر  نَي َرم 
تُولِ  امل َق 

ُبونِ  117/26 12800  نسبوا إيلَّ الكذب  َكذَّ

تَح   118/26 12801 ُكم   َفاف   اق ِض وافصل  و اح 

نِي 118/26 12802  وأنقذين  وسلِّمني َوَنجِّ

ُحونِ  119/26 12803 ُلوء السفينة ال ُفل ِك امل َش   بالناس والدواّب واملتاع  ةاملَم 

نَا 120/26 12804 َرق  نا َغَرًقا َأغ  َلك   أه 

ةً  121/26 12805 ي  ًة وَعالَمةً  آل  َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

م هودٍ عليه السالم  َعادٌ  123/26 12806  عاد: قـَـو 

 َكاُنوا بِاألَحَقاِف ُأرِسَل إىَِل َقوِم َعادٍ الَِّذيَن نبيٌّ  ُهودٌ  124/26 12807

مَتَن موثوق به َأِمنيٌ  125/26 12808  ُمؤ 

َوت َوَأطِيُعونِ  126/26 12809 َدع 
تَجيبُوا لِ  اس 

أَلُُكم   127/26 12810 ُلُب ِمن ُكم   َوَما َأس   ال أط 

رٍ  127/26 12811  َجزاٍء لِل َعَمِل وِعَوٍض َعن هُ  َأج 

ِريَ  127/26 12812  َثوايب َأج 

 أُتن ِشئُوَن وُتقيمونَ  َأَتب نُونَ  128/26 12813

 َجبٍَل، وكل مكان مرتفع ِريعٍ  128/26 12814

   عالمًة ودليالً واملراد: بِناًء عالِيًا  آَيةً  128/26 12815

بَثُونَ  128/26 12816 ِسُدون َتع   ُتف 

 أو حياضا  ِّتمعون فيه مياه األمطار ُقُصوًرا َمنِيَعًة َوُحُصوًنا ُمَشيََّدًة،  َمَصانِعَ  129/26 12817

ُلُدونَ  129/26 12818  َيدوُم َبقاؤكم  َُت 

تُم 130/26 12819 ُتم بُِعن ٍف  َبطَش   أَخذ 

دين  َجبَّاِرينَ  130/26 12820  ُعتاة ُمتََمرِّ

َعلوا  َفاتَُّقوا اللَّ 131/26 12821 تِناِب نواهيهِ اج  تِثاِل أواِمِرِه، واج   لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام 

ُكم  132/26 12822 َعَم َعَلي ُكم   َأَمدَّ طَاُكم  َوَأن   َأع 

 النََّعُم: اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  بِأَن َعامٍ  133/26 12823

الد َوَبننِيَ  133/26 12824  َبننَي: أب ناء أي  أو 

 وينابيع  َوُعيُونٍ  134/26 12825

ٍم َعظِيمٍ  135/26 12826   املراد يوم القيامة  َيو 

 متساٍو عندنا َسَواء َعَلي نَا 136/26 12827

ف َت  َأَوَعظ َت  136/26 12828 َت وَأَخوَّ َت بالعواقب َنَصح  ر   وَذكَّ
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 159إلى آية   137  يةآمن   الشعراءسورة ( 373صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 وطبع دِيُن، َوَعاَدةُ  ُخُلُق  137/26 12829

لنِيَ  137/26 12830 َوَّ ابَِقةِ  األ   األَمِم السَّ

بنِيَ  138/26 12831  بمعاَقبنِيَ  بُِمَعذَّ

نَاُهم   139/26 12832 َلك  نَي ناهم َفأَه   َفأف 

ِجَزًة  آَلَيةً  139/26 12833 ًة وَعالَمةً ملَُع  َ  وَدليالً وِعِب 

ثَُرُهم  139/26 12834  ُمع ظَمهم   َأك 

َك امل َع بودَ  َربََّك  140/26 12835  إهَلَ

َبت   141/26 12836  أن َكَرت   َكذَّ

َسلنِيَ  141/26 12837 يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً  امل ُر 
َسالَِة اإلهَلِ َسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ  َبَِّشًا أو  َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ امل ُر 

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ إىَِل َقوِم َثُمودَ  َصالٌِح  142/26 12838

 تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  142/26 12839

مَتَن موثوق به َأِمنيٌ  143/26 12840  ُمؤ 

َوت َوَأطِيُعونِ  144/26 12841 َدع 
تَجيبُوا لِ  اس 

أَلُُكم   145/26 12842 ُلُب ِمن ُكم   َوَما َأس   ال أط 

رٍ  145/26 12843  َجزاٍء لِل َعَمِل وِعَوٍض َعن هُ  َأج 

ُكونَ  146/26 12844 َ َن َوُتَذرونَ  َأُترت  لَّو   أُُتَ

  للتَّن بيه واإِلشارة إىل املكان  َهاُهنَا 146/26 12845

 مطمئنني غري خائفني  آِمننِيَ  146/26 12846

 وينابيع  َوُعيُونٍ  147/26 12847

 َثَمُرَهاالطلع هو الظهور وهو ثمر النخل أول ما يطلع  واملراد  َطل ُعَها 148/26 12848

ٌ َنِضيٌج  َهِضيمٌ  148/26 12849  َيانٌِع لنَيِّ

ِفروَن وتقِّشون وتِبون حَتِتُّوَن  َوَتن ِحتُونَ  149/26 12850  وحَت 

تَِها  َفاِرِهنيَ  149/26 12851  حاذِقنِي.   َماِهِريَن بِنَح 

َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ   َفاتَُّقوا الل 150/26 12852  اج 

فنِيَ  151/26 12853 ِ ِرطنَي املُتاََمدِيَن ِف َمع ِصيَِة اللِ امل ُرس    املُف 

ِسُدونَ  152/26 12854  َُي ِدثوَن االختالل واالضطراب  ُيف 

لُِحونَ  152/26 12855  ال َُيسنونَ و َوال ُيص 

ِرينَ  153/26 12856 رِ  امل َُسحَّ ح   السِّ
م  بَِكث َرةِ

ُلوِب َعىَل ُعُقوهِلِ حر، أو املَغ   َمن  ُفِعَل هبم السِّ

ادِقِنيَ  154/26 12857 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ املُتَِّصفنَي  الصَّ د  ِق، والصِّ د   بِالصِّ

المُ  َناَقةٌ  155/26 12858  األُنثى من اإلبل، واملراد هبا ناقة صالح َعَلي ِه السَّ

ُب  155/26 12859  َنِصيٌب ِمَن املَاِء.  رِش 

وَها  156/26 12860  ال ُتصيبوهاو َوال مَتَسُّ

 بِأذىً  بُِسوءٍ  156/26 12861

 َفنََحروها  َفَعَقُروَها  157/26 12862

بَُحوا َنادِِمنيَ  157/26 12863  آِسِفني َفصاُروا َفأَص 

 الِعَقاُب والتَّن كِيُل  فأهلكهم َفأََخَذُهُم ال َعَذاُب  158/26 12864

ُه َتَعاىَل َغالٌِب  ال َعِزيزُ  159/26 12865 َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس    َعىَل أم 

ِحيمُ  159/26 12866 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   الَِّذي َير 
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 183إلى آية   160  يةآمن   الشعراءسورة ( 473صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َبت   160/26 12867  أن َكَرت   َكذَّ

ُم لُوطٍ  160/26 12868  َمن  ُبِعَث إليهم َقو 

َسلنِيَ  160/26 12869 يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبَِّشًا أو  َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ  امل ُر 
َسالَِة اإلهَلِ َسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ  وامل ُر 

 تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  161/26 12870

مَتَن موثوق به َأِمنيٌ  162/26 12871  ُمؤ 

َوت َوَأطِيُعونِ  163/26 12872 َدع 
تَجيبُوا لِ  اس 

أَلُُكم   164/26 12873 ُلُب ِمن ُكم   َوَما َأس   ال أط 

رٍ  164/26 12874  وِعَوٍض َعن هُ َجزاٍء لِل َعَمِل  َأج 

ِريَ  164/26 12875  َثوايب َأج 

َدُه، املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِهِ  َربِّ ال َعاملنَِيَ  164/26 12876  املَع بوُد َوح 

َرانَ  165/26 12877 ك  كورِ  أتنكحون َأَتأ ُتوَن الذُّ  الذُّ

ناُس اخَلل ِق  ال َعاملنَِيَ  165/26 12878  من بني آدم أج 

 وترتكون َوَتَذُرونَ  166/26 12879

َجَد ما  َما َخَلَق لَُكم   166/26 12880  لكم  أو 

َواِجُكم 166/26 12881 َجاتُِكم َأز   َزو 

 ُمتََجاِوُزوَن َما َأَباَحُه اللُ لَُكم   َعاُدونَ  166/26 12882

تَِجب  للنّهي  ََل  َتن تَهِ  167/26 12883  َل َتس 

َرِجنيَ  167/26 12884  امل ُب َعِدينَ  امل ُخ 

 املراد لفعلكم القبيح الذي ترتكبونه مع الذكور لَِعَملُِكم 168/26 12885

 املُب ِغِضني ُبغ ًضا َشِديًدا  ال َقالِنيَ  168/26 12886

ِّل  169/26 12887 نِي َوَأه  ِت  َنجِّ َ  سلِّمني َوأف راَد ُأرس 

َلهُ  170/26 12888 ي نَاُه َوَأه    وأهل بيته  فسلَّمناه َفنَجَّ

ّن واملراد زوجة لوط عليه السالم  َعُجوزاً  171/26 12889  امرأًة كبريًة ف السِّ

 اهلالِكنِي البَاقنَِي ِف الَعَذاِب  ال َغابِِرينَ  171/26 12890

َخِرينَ  172/26 12891 َنا اآل  ر  نا َدمَّ َلك   الفريق اآلخر  أه 

َنا َعَلي ِهم  َمطًَرا  173/26 12892 طَر   حجارة من السامء ُمهلكة تنزل نزول املطر  املراد أنزلنا عليهم َوَأم 

 َقبَُح، َنقيُض َحُسنَ  َفَساء  173/26 12893

رين من عذاب الل  امل ُنَذِرينَ  173/26 12894 فني املَُحذِّ  املُبَلَّغني املَُخوَّ

ًة وَعال  آَلَيةً  174/26 12895 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

َحاُُب األيَكةِ  176/26 12896 المُ  أص  ُم ُشَعي ب َعَلي ِه السَّ َجُر املُلتَفُّ املُجتَِمعُ  َقو   واأليكُة: الشَّ

 َوَكاُنوا َيعبُُدوَن األَيَكةَ   ُأرِسَل إىَِل َقوِم َمدَينَ رسول  ُشَعي ٌب  177/26 12897

ُفوا  ال َكي َل  181/26 12898  أّدوه وافياً كامالً أمتوه و َأو 

ينَ  181/26 12899 رِسِ ُقوِق النَّاسِ ا امل ُخ   لنَّاقِِصنَي حِلُ

 وقّدروا بالوزن َوِزُنوا 182/26 12900

تَِقيمِ  182/26 12901 طَاِس امل ُس   العادل  بامليزان بِال ِقس 

 ُتن ِقُصواال و َواَل َتب َخُسوا  183/26 12902

ا  183/26 12903 ثَو  ثُِروا الَفَسادَ و َواَل َتع   اَل ُتك 

ِسِدينَ  183/26 12904  حُم ِدثني لالختالل واالضطراب  ُمف 
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 206إلى آية   184  يةآمن   الشعراءسورة ( 573صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َعلوا  َواتَُّقوا 184/26 12905  لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ اج 

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم   184/26 12906 َجَدُكم  ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

لنِيَ  184/26 12907 َوَّ َة األ  بِلَّ ِ ابِقنيَ  واخلليقة َواجل   السَّ

ِرينَ  185/26 12908 ٌر َشِديٌد، َفَذَهَب  امل َُسحَّ ، أو َمن  ُأط ِعموا طعاماً وُعلُِّلوا بهَمن  َأَصاهَبُم  ِسح  م 
 بُِعُقوهِلِ

ث ُلنَا 186/26 12909  لنا  شابِهم إن سانٌ  َبَِّشٌ مِّ

تَِقُد أنََّك  نَّظُنَُّك  187/26 12910  َنع 

ِقط   187/26 12911  َفأن ِزل   َفأَس 

 قِطًَعا ِمَن الَعَذاِب  كَِسًفا 187/26 12912

َلمُ  188/26 12913 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

 فأهلكهم  َفأََخَذُهم   189/26 12914

َرَقت ُهم  بِنَاِرَها  الظُّلَّةِ  189/26 12915 تََمُعوا َأح  ًدا، َفلامَّ اج  تََها َبر  ت ُهم  َوَجُدوا حَت   َسَحاَبٍة َأَظلَّ

ًة وَعالَمةً  آَلَيةً  190/26 12916 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

ثَُرُهم  190/26 12917  ُمع ظَمهم   َأك 

نَى  ل َعِزيزُ ا 191/26 12918 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ِحيمُ  191/26 12919 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   الَِّذي َير 

ل من رب العاملني  لَتَن ِزيُل َربِّ ال َعاملنَِيَ  192/26 12920  ُمنَزَّ

 هبط َنَزَل  193/26 12921

َِمنيُ  193/26 12922 وُح األ  المُ  الرُّ  جِبيل َعَلي ِه السَّ

 املُعلمني املُبلِّغني، واإلنذار هو أسلوب ف التبليغ واإلخبار فيه التخويف والتحذير  امل ُنِذِرينَ  194/26 12923

  بُِلَغةٍ  بِلَِسانٍ  195/26 12924

 َفصيح بلغة العرب  َعَريِبٍّ  195/26 12925

بنِيٍ  195/26 12926  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

لنِيَ  196/26 12927 َوَّ ابِِقنيَ ُكتُِب  ُزُبِر األ  بِيَاِء السَّ  األَن 

تَِك  آَيةً  197/26 12928 ِة ُنبُوَّ  َعاَلَمًة َعىَل ِصحَّ

َلَمهُ  197/26 12929 ِركه َيع  ِرفه وُيد   َيع 

بَاُرهم ُعَلامُء بني إرسائيل  197/26 12930  َأح 

َجِمنيَ  198/26 12931 َع  ِصُحون وال ُيبِينون األ   الَِّذيَن اَل َيتََكلَُّموَن الَعَربِيَّةَ  أو الذين ال ُيف 

   َعَلي ِهم  َفتَالهُ  َفَقَرَأُه َعَلي ِهم  199/26 12932

ِمننِيَ  199/26 12933  مصّدقني ومذعنني ُمؤ 

نَاهُ  200/26 12934 َخلناهُ  َسَلك   أد 

ِرِمنيَ  200/26 12935  الكافِريَن املُعانِدينَ  امل ُج 

َلِيمَ  201/26 12936  الشديد اإليالم الِعَقاَب والتَّن كِيَل  ُيب َِصوا َيَرُوا ال َعَذاَب األ 

تَةً  202/26 12937 أةً  َبغ   َفج 

ُعُرونَ  202/26 12938 َلمونَ  ال َيش  وَن وال َيع  سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال ََيِ

ُرون ُُم َهلون  ُمنظَُرونَ  203/26 12939  مَؤخَّ

تَع ِجُلونَ  204/26 12940 لون ف األمر ويطلبونه عىل وجه الرسعة َيس   يتعجَّ

َت  َأَفَرَأي َت  205/26 12941 ين أو  ؟ َأَفَعلِم  ِِب   َأخ 

نَاُهم   205/26 12942 تَّع  نا هلم ف احلياة  مَّ  يتمتعون ف الدنيا َمَدد 

 ُين َذرون ُيوَعُدونَ  206/26 12943
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 227إلى آية   207  يةآمن   الشعراءسورة ( 763صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَى عنهم 207/26 12944  ما َكفاُهم وما َنَفَعُهم ما َأغ 

 ُينَّعمون بام َيبون  ُيَمتَُّعونَ  207/26 12945

نَا 208/26 12946 َلك  نَي نا  َأه   َأف 

 ومبلِّغونمعلمون  ُمنِذُرونَ  208/26 12947

َرى 209/26 12948 ِعظَة ذِك  َرة َوَمو 
كِ  َتذ 

 املراد ما كنا ظاملني ف تعذيبهم حيث قدمنا احلجة عليهم وأرسلنا رسال   َوَما ُكنَّا َظاملنِِيَ  209/26 12949

لَت   210/26 12950 ج  َتنَزَّ ل وَتَدرُّ  َنَزلَت ف مَتَهُّ

، وال جَيوزُ ال  َوَما َين بَِغي 211/26 12951  ََي ُسُن، وال َيِصحُّ

تَطِيُعونَ  211/26 12952  َوَما َيق ِدرونَ  َوَما َيس 

عِ  212/26 12953 م  اَمءِ  املراد  السَّ آِن ِمَن السَّ تاَِمِع الُقر   اس 

ُزولُونَ  212/26 12954 ُهِب وملمنوعون  ملََع  ُجوُموَن بِالشُّ ُجوُبوَن َمر   ملََح 

عُ  213/26 12955 بُد  ف َفاَل َتد   ال َتع 

بنِيَ  213/26 12956 ل هِبِم   امل َُعذَّ  املُعاَقبني واملَنكَّ

م   َوَأنِذر   214/26 12957
 وبلِّغ  وأعلِ

 وأهل الرجل الذين يتكثر هبمالَعِشرَية: القبِيَلة  َعِشرَيَتَك  214/26 12958

َربنِيَ  214/26 12959 َق   ِمن قومكمن أقاربك واألقرب فاألقرب  األ 

ِفض  َجنَاَحَك  215/26 12960  َألِن  َجانِبََك َوَكالَمَك َتَواُضًعا  َواخ 

بََعَك  215/26 12961  أطاَعَك وساَر عىل ّنِجَك  اتَّ

كَ  216/26 12962 يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصو   الِعص 

ٌأ غري مؤاخذ  َبِريءٌ  216/26 12963  ُمَِبَّ

 واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوكَّل   217/26 12964

نَى  ال َعِزيزِ  217/26 12965 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ِحيمِ  217/26 12966 َحُم  الرَّ نَى الَِّذي َير  اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ  املُؤ 

 ُيبَِصك َيَراكَ  218/26 12967

َدكَ  ِحنَي َتُقومُ  218/26 12968 ي َل َوح   ُتَصّلِّ اللَّ

م   َوَتَقلُّبََك ف الساجدين  219/26 12969
واهِلِ ِف َعىل َأح  لتََعرُّ

 تنَّقلك بينَهم لِ

ِميعُ  220/26 12970 ُه ُهَو السَّ  لسائر األصوات عىل اختالفها وتنوعها  إِنَّ

 الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة ال َعلِيمُ  220/26 12971

 أخِبكم ُأَنبِّئُُكم   221/26 12972

   مبالغ ف الكذب واالفرتاء  َأفَّاكٍ  222/26 12973

دٍ َكثرِي  َأثِيمٍ  222/26 12974 ٍم َوَتَعمُّ  اإلث ِم، واإِلث ُم ُهَو املَي ُل َعن احَلقِّ بِِعل 

عَ  223/26 12975 م  ىَل  ُيل ُقوَن السَّ  األَع 
ُقوَن ِمَن املَأَلِ رَتِ اِن َما َيس  يَاطنُِي إىَِل الُكهَّ  ُتل ِقي الشَّ

َعَراء  224/26 12976 َر أو  َوالشُّ ع     أجاَدهُ والّشاِعُر: َمن  قاَل الشِّ

الُّون  َيتَّبُِعُهُم ال َغاُوونَ  224/26 12977 تَدي هبم الضَّ  َيق 

َهب  ِف ُكلِّ َوادٍ   225/26 12978  َفنٍّ ِمن  ُفنُوِن البَاطِِل، َوالَكِذِب. أو ف ُكّل َمذ 

 ُمتََخبِّطني عىل غري هًدى  َُيُوُضونَ  هَيِيُمونَ  225/26 12979

َعُلونَ اَل  226/26 12980  ال يع َملون َيف 

وا  227/26 12981  انتَصفوا وأّخذوا َحّقهم َوانتَََصُ

 ان تُِقَصت  ُحقوُقُهم   ُظلُِموا 227/26 12982

 أو مرجع  َمصريٍ  ُمنَقَلٍب  227/26 12983
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 13إلى آية   1 يةآمن   النملسورة ( 773صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جاِز الُقرآنِ  طس  1/27 12984 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

آنِ  1/27 12985 د َصىلَّ  ال ُقر  ِه حُمَمَّ
َزلَُه َعىَل َرُسولِ ِجِز الَِّذي َأن   اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ كِتاُب اللِ املُع 

   القرآن  َوكِتَاٍب  1/27 12986

بنِيٍ  1/27 12987  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

   هداية ُهًدى  2/27 12988

ى 2/27 12989 َ ٌد بِثَواِب اللِ   َوُبِّش   َوع 

الةَ  3/27 12990  ُيَؤّدوَن الصالة كاِملًة ف أوقاَتا  ُيِقيُموَن الصَّ

َكاةَ  3/27 12991 ُتوَن الزَّ    ُيرجون َقدٌر ِمن املَاِل ملُِستَِحّقيه َوُيؤ 

ِخَرةِ  3/27 12992 ِت  بِاآل  َد املَو   َبع 
 بدار احَلياةِ

ه اليَقني  ُيوقِنُونَ  3/27 12993 َلُمون عىل َوج   َيع 

نَّا  4/27 12994 ل نا َزيَّ نَّا ومَجَّ  َحسَّ

وَن، وَيتََخبَّطُون َيع َمُهونَ  4/27 12995 ُدونَ و َيتََحريَّ دَّ  َيرَتَ

تَِمرُّ  سوُء الَعذاِب  5/27 12996 ديُد أو  املُس   الَعذاُب الشَّ

ونَ  5/27 12997 رَسُ َخ   األَشدُّ َضياعاً وَهالكاً  األ 

 والتلقي األخذ من الغري لتُع طَىى أو لَتَتََلقَّ  لَتَُلقَّى 6/27 12998

 عند من لَُّدن  ِمن  6/27 12999

ُت  7/27 13000 ُت  آَنس   َأب ََص 

 َسأَجيُؤُكم   َسآتِيُكم  7/27 13001

َلِة َنارٍ  بِِشَهاٍب َقبَسٍ  7/27 13002  بُِشع 

طَُلونَ  7/27 13003 فِئُونَ  َتص  تَد   َتس 

اً  ُبوِركَ  8/27 13004 َر وزيَد َخري  َس َوُطهِّ  ُقدِّ

 َتن ِزهًيا للِ َعامَّ اَل َيلِيُق بِهِ  اللََِّوُسب َحاَن  8/27 13005

مِ  َوَأل ِق  10/27 13006  َوار 

تَزُّ  10/27 13007 ك ََت   َتتََحرَّ

 َحيٌَّة َخِفيَفةٌ  َجانٌّ  10/27 13008

 َذَهب وانََصف  َوىلَّ  10/27 13009

بِراً  10/27 13010  ُمع ِرضاً  َهاِرًبا ُمد 

ِجع   ُيَعقِّب  َوََل   10/27 13011  ََل  َير 

َزع   ال َُتَف   10/27 13012  ال َتف 

َسهُ  إاِلَّ َمن  َظَلمَ  11/27 13013  لَكِن  َمن  َظَلَم َنف 

ناً  11/27 13014 َل ُحس  َ  َبدَّ  فِع الً َحَسناً مَجيالً  َغريَّ

 ُقب ٍح  ُسوءٍ  11/27 13015

اُس َفت َحِة الَقِميِص  َجي بَِك  12/27 13016 ُخُل ِمن َها الرَّ  الَّتِي َيد 

ُرج  َبي َضاء 12/27 13017  بيضاء اللون  َتظ َهر   َُت 

ِ ُسوءٍ  12/27 13018 ِ َبَرٍص َواَل َمَرضٍ  ِمن  َغري   ِمن  َغري 

 الَفاِسقني: العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع َفاِسِقنيَ  12/27 13019

ِجَزاُتنَا آَياُتنَا  13/27 13020    ُمع 

ًة   13/27 13021  َبيِّنًَة واِضَحةً  ُمب َِصَ

بنِيٌ  13/27 13022 ٌ  واِضٌح  مُّ  َبنيِّ
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 22إلى آية  14 يةآمن   النملسورة ( 783صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َوَكَفُروا  َوَجَحُدوا  14/27 13023

تَي َقنَت َها  14/27 13024  وَعلَِمت ها عىل وجه اليقني  َواس 

 الظُل ُم: اجلوُر وجُماَوَزُة احَلدِّ  ُظل امً  14/27 13025

ا َوُعُلّواً  14/27 13026 ً ِبُّ ا و وُطغياناً وَِّتَ ً  َتَكِبُّ

   العاقِبَُة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  14/27 13027

ِسِدينَ  14/27 13028 ِدثنَي لال امل ُف  تاِلِل واالاملُح  طِراِب خ   ض 

طَي نا  آَتي نَا  15/27 13029  َأع 

ُد للِِّ 15/27 13030 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

َلنَا 15/27 13031  َميَّزنا َفضَّ

 َخل ِقهِ  ِعبَادِهِ  15/27 13032

ةِ، َوالِعل ِم، َواملُل ِك  ُسَلي اَمُن َداُوودَ َوَوِرَث  16/27 13033  َخَلَف ُسَلي اَمُن َأَباُه ِف النُّبُوَّ

نَا  16/27 13034 نا ُعلِّم  م  نا وُفهِّ ف     ُعرِّ

 ة الطريلغَ  َمن طِق الطَّري 16/27 13035

ُل  16/27 13036  زيادُة اإلحسانِ  ال َفض 

 املوِضحالواِضح أو   امل ُبنِيُ  16/27 13037

 َومُجِعَ  َوُحِِّشَ  17/27 13038

وان ُجنُوُدهُ  17/27 13039  اجُلنود: اجَلي ش، واألن صار واألع 

نَعون من التفرق ُيوَزُعونَ  17/27 13040  يقفون بانتظام وُيم 

ا 18/27 13041  َمّروا  َأَتو 

 قيل إنه بالشام، وقيل بالطائف وادِي النمل  18/27 13042

نَى واإِلقاَمةِ  َمَساكِنَُكم   18/27 13043 ك   املَساكِن: أماكِن السُّ

َكنَُّكم   اَل ََي طَِمنَُّكم   18/27 13044
لِ  اَل هُي 

ُعُرونَ  18/27 13045 َلمونَ  ال َيش  وَن وال َيع  سُّ
 ال ََيِ

َم َضاِحكاً  19/27 13046  من غري صوت ُمع َجبًاضحك  َفتَبَسَّ

نِي 19/27 13047 ِزع  ني  َأو  م 
ِ   أهل 

َمتََك  19/27 13048 ُكَر نِع  ُكُر نِع َمتَك، وأث ني َعَلي ك هِبا َأش   اذ 

َت  19/27 13049 َت وهيّأَت  َأن َعم   يرّس 

َضاهُ  19/27 13050    تتقبله، وِّتزل الثواب له َتر 

ِخل نِي 19/27 13051 ِمل ني  َوَأد  ني وأش   وُضمَّ

َتَِك  19/27 13052  بإحسانَِك َوِرعاَيتَِك  بَِرْح 

13053 20/27  َ َد الطَّري     ليعرف أحواهلم وحاَضهم من غائبهم الطريوتطلب َبَحَث  َوَتَفقَّ

ُهَد  20/27 13054 د  ِل، ُذو ُخطُوٍط َوَأل َوانٍ  اهل ُ ك  َكَشةٍ  طائٌِر رقيق املن قار مَجِيُل الشَّ  ُمَزر 

 البعيدين عن األنظار، خالف احلاَضين  ال َغائِبنِيَ  20/27 13055

َبنَّهُ  21/27 13056 َلنَّ به الَُعذِّ  ألُعاَقبَنَّه وألَُنكِّ

بنِيٍ  21/27 13057 ٍة َظاِهَرةٍ ب بُِسل طَاٍن مُّ ُر ِغياَبهُ  ُحجَّ  ُتَِبِّ

َ َبِعيدٍ  22/27 13058 َ َطِويلٍ  َفَمَكَث َغري   َبِقَي َزَمنًا َغري 

 علمت ما َل تعلم َأَحط ُت باَِم ََل  حُتِط  بِهِ  22/27 13059

 بذات حضارة قديمة ف رشق اليمن ف املنطقة املعروفة اآلن بمأرمدينة  َسبَإٍ  22/27 13060

 صادق ال شك فيه  خِب ذو شأن بِنَبَإٍ َيِقنيٍ  22/27 13061
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 35إلى آية  23 يةآمن   النملسورة ( 793صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 لَِقيُت  َوَجدتُّ  23/27 13062

ُكُهم   23/27 13063
 َتُسوُدهم مَت لِ

طِيَت   َوُأوتِيَت   23/27 13064  َوُأع 

ٌش  23/27 13065  رسير امللكة َعر 

ُجُدونَ  24/27 13066 ضِ  َيس   َيَضعوَن ِجباَهُهم  َعىل األر 

َن ومَجََّل  َوَزيَّنَ  24/27 13067  َوَحسَّ

ُهم   24/27 13068 دودُ  َفَصدَّ راُض واال: االصُّ تِناعُ إلع   م 

بِيلِ  24/27 13069  َطريِق اهُلدى  السَّ

تَُدونَ  24/27 13070 بُلون اهِلداية الَ هَي   الَ َيق 

ُجُدوا  25/27 13071 ُجُدوا  َأالَّ َيس   لِئَالَّ َيس 

ِرُج  25/27 13072    ُيظ ِهرُ  ُُي 

ءَ  25/27 13073 ب  نُي  اخل َ تُوَر َعِن األَع  بُوَء املَس   املَخ 

ُفونَ  25/27 13074 تُُمونَ  ُُت  وَن وَتك  رُتُ  َتس 

لِنُونَ  25/27 13075  تظِهُرون ُتع 

 سنَتَبنَّي  َسنَنظُرُ  27/27 13076

َت  27/27 13077  بِاحَلقِّ والواقِعِ  هل أخِبت َأَصَدق 

 بخالِف الواقع أو االعتقاد  املخِبين ال َكاذِبنِيَ  27/27 13078

َهب  بِكِتَايِب  28/27 13079   رِس  بِرسالتي  اذ 

ِمهِ  َفأَل ِقه   28/27 13080  َفأر 

ِرض وتنَحَّ  َتَولَّ  28/27 13081  َأع 

ل أو الحظ  َفانظُر   28/27 13082  َفتأمَّ

ِجُعونَ  28/27 13083 ُد َبي نَُهم  ِمَن الَكاَلمِ  َماَذا َير  دَّ   َما َيرَتَ

ِم َساَدَتم  املَأَلُ  29/27 13084 اف القو   أرش 

م وُدفِع  ُأل ِقيَ  29/27 13085  ُقدِّ

رِ  مكتوٌب  كتاٌب كريمٌ  29/27 13086  َجلِيُل الَقد 

ُلوا َعَّلَّ  31/27 13087  تتعاظموا عام دعوتكم إليهأال تتكِبوا وال  َأالَّ َتع 

لِِمنيَ  31/27 13088 ا يِل  َوأ ُتويِن ُمس  َمروَن بِ  َوَتعالَو  َا ُتؤ 
 هُمن قاديَن ملِ

تُويِن  32/27 13089  َأِشرُيوا َعَّلَّ  َأف 

ِري  32/27 13090  شأين أو مسألتي أو قضيتي ف  ِف َأم 

راً  32/27 13091 اًم َوَفاِصَلًة فِيهِ َقاِضيًَة  َقاطَِعًة َأم   ُحك 

َهُدونِ  32/27 13092  حَترُضويِن أو تشريوا عّلّ  َتش 

ةٍ  33/27 13093 لُوا ُقوَّ َحاب ُأو   ُقدرة مادية أو معنوية  أص 

 أصحاب بالء شديد ف القتال َوُأولُو َبأ ٍس َشِديدٍ  33/27 13094

ُر إِلَي ِك  33/27 13095 َم   وما تطمئن إليه نفسكأي موكول إىل رأيك  َواأل 

َسُدوَها  34/27 13096 َدثوا فيها  َأف   اخلراب والدمارأح 

َة أهلِها  34/27 13097  أرشافها ورؤساءها   َأِعزَّ

 حُم تََقريَن َمق هورينَ مهانني  َأذِلَّةً  34/27 13098

ِسَلةٌ  35/27 13099  َباِعثَة  ُمر 

 ومرتّقبة فمنتظرة  َفنَاظَِرةٌ  35/27 13100
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 44إلى آية  36 يةآمن   النملسورة ( 803صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وَننِ  36/27 13101  أمت نَُحوَنني َأمُتِدُّ

طاين آَتايِنَ  36/27 13102  َأع 

تُِكم   36/27 13103 ِديَّ م للغري بدون ِعَوض هِبَ    اهلدية: ما ُيَقدَّ

َرُحونَ  36/27 13104 ون وَتب تَِهجونَ  َتف   ُترَسّ

م   َفَلنَأ تِيَنَُّهم   37/27 13105  َفَلنَِجيئَنَّ هَلُ

م هِبَا 37/27 13106  ال طاقة هلم بُِمَقاَوَمِة اجُلنُودِ  ال قِبََل هَلُ

ِرَجنَُّهم 37/27 13107 ُم َولَنُخ   َولَنُب ِعَدّنَّ

 حُم تََقريَن َمق هورينَ  َأذِلَّةً  37/27 13108

 ُمَهاُنونَ  َأذِالَّءُ  َصاِغُرونَ  37/27 13109

َرُهُم اللُ لَُه ِمَن اجِلنِّ َواإِلن سِ  امل َأَلُ  38/27 13110  َمن  َسخَّ

ِشَها 38/27 13111  رسير امللكة بلقيس بَِعر 

لِِمنيَ  38/27 13112  ُأِمروا بِهِ ُمن قاديَن ملَِا  جَييؤويِن  َيأ ُتويِن ُمس 

ريٌت  39/27 13113  َماِرٌد َقِويٌّ َشِديٌد  ِعف 

 َأِجيئَُك  آتِيَك  39/27 13114

 تنهض من جملِِسك َتقوم من َمَقاِمك  39/27 13115

   لَقادرٌ  لََقِويٌّ  39/27 13116

مَتَن موثوق به َأِمنيٌ  39/27 13117  ُمؤ 

الُم ، أو جِبيل أو ملك آخر قيل هو ) آصف (  الذي عنده علم 40/27 13118  كاتب سليامن َعَلي ِه السَّ

َتدَّ  40/27 13119 ل  َير   َيتََحوَّ

ُفَك  40/27 13120  َنظَُرَك أو جفن عينك بعد فتحه َطر 

تَِقّراً  40/27 13121 ِه َثابِتًا ِعن َدهُ  ِعن َدهُ  ُمس  ا لََدي   موجودًا َحاَِضً

لِ  40/27 13122 سانِ  َفض   إح 

يِن  لِيَب ُلَويِن  40/27 13123 تَِِبَ  لِيَخ 

ِسهِ  40/27 13124 ُكُر لِنَف  ِر لذاته   َيش  ك  ُع َذلَِك الشُّ  َيعوُد َنف 

  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه  َغنِيٌّ  40/27 13125

 الَكَرمِ واِسُع  َكِريمٌ  40/27 13126

ُروا  41/27 13127 َله وَهي أَته َنكِّ وا َشك   َغريِّ

ف وتستبني  َأََت تَِدي 41/27 13128  أتتعرَّ

تَُدونَ  41/27 13129 فونَ  الَ هَي   ال يتََعرَّ

ُشِك  42/27 13130 َكَذا َعر   أمثل هذا عرشك  َأَهٰ

ُه ُهوَ  42/27 13131  كأنه عرَش َكأَنَّ

َها   43/27 13132 راُض واال َوَصدَّ دوُد: اإلع  تِناعُ الصُّ  م 

َح  44/27 13133 َ  الَصَّ   الَقَص 

  َظنَّت هُ  َحِسبَت هُ  44/27 13134

ةً  44/27 13135  َماًء َغِزيًرا  جُلَّ

ام َوَكَشَفت  عن ساَقي ها  44/27 13136  أظ َهَرَت 

دٌ  44/27 13137 َرَّ ُقوٌل  ُمُّ ى َمط ِّلٌّ َمص   ُمَسوًّ

 ِمن  ُزَجاٍج َصاٍف  ِمن  َقَواِريرَ  44/27 13138
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 55إلى آية  45 يةآمن   النملسورة ( 813صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم والثمد:  َثُمودَ  45/27 13139  املاء: القليل قبيلة النبي صالح ُسمِّ

 َصالُِح: َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ إىَِل َقوِم َثُمودَ  َصاحِلاً  45/27 13140

بُُدوا  اللَ 45/27 13141  ان قادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اع 

 مجاعتان، واملراد: املؤمنون والكافرون َفِريَقانِ  45/27 13142

 َيتَناَزعوَن وَيتَجاَدلونَ  َُي تَِصُمونَ  45/27 13143

تَع ِجُلونَ  46/27 13144 لون ف األمر وتطلبونه عىل وجه الرسعة َتس   تتعجَّ

يِّئَةِ  46/27 13145 ن ُب الذي جَيلُِب الُعقوَبَة أو الُعقوَبُة ذاَُتا  بِالسَّ يِّئَُة: اخلطيئَُة والذَّ  السَّ

َسنَةِ  46/27 13146 ِ والطّاَعةُ احَلَسنَة: َعَمُل  احل َ  اخَلري 

ِفُروَن اللَ  46/27 13147 تَغ   تطََلبُون املغفرة من الل َتس 

َْحُونَ  46/27 13148  َتفوزوَن وَتن جونَ  ُتر 

َنا بك 47/27 13149 نَا ِمن َك   اطَّريَّ  نا أي  َتشاَءم   َتطريَّ

ُرُكم  ِعن َد اللٍ  47/27 13150
ُرُه َعَلي ُكم  َما َأَصاَبُكم  ِمن   َطائِ ، َفاللُ ُمَقدِّ ، َأو  رَشٍّ ٍ  َخري 

تَنُونَ  47/27 13151 وَن ُت   ُتف   ومتتحنونتََِبُ

 الَعَربِيَِّة وهي َمِدينة َثُمود قوم صالح  امل َِدينَةِ  48/27 13152
ِب اجَلِزيَرةِ ر َشاَمَل َغر   املراد هبا مدينة احِلج 

طٍ  48/27 13153 َعُة َره  ُع  تِس   أشخاص أو رجالتِس 

ِسُدونَ  48/27 13154  َُي ِدثوَن االختالل واالضطراب  ُيف 

لُِحونَ  48/27 13155  ال َُيسنونَ و َوال ُيص 

 ليُق ِسم ُكلٌّ منّا لآلخرين َتَقاَسُموا بالل  49/27 13156

َله 49/27 13157 تُُلُه وأهله   لَنُبَيِّتَنَُّه وأه  تًَة َفنَق  ي ِل َبغ   لَنَاتِيَنَُّه بِاللَّ

َولِيِّهِ  49/27 13158
 لِذي َقراَبتِه الذي له حق املطالبة بدمه لِ

َنا 49/27 13159 نا َشِهد   َحرَض 

لِهِ  49/27 13160 لَِك َأه  لِِه أو زمانه أو مكانه َمه    هالك َأه 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ صفون مت لََصادُِقونَ  49/27 13161 د  دق، والصِّ  بالصِّ

تالوا ف تدبري الَِّشّ  َوَمَكُروا  50/27 13162  َوَخاَدعوا واح 

َنا 50/27 13163 راً  َوَمَكر   : العقاب واملجازاة عىل اخلداعودبرنا تدبريا حممودا حمكام واملراد َمك 

ُعُرونَ  50/27 13164 َلمونَ ال  ال َيش  وَن وال َيع  سُّ
 ََيِ

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  51/27 13165

َناُهم   51/27 13166 ر  ناُهم   َدمَّ َلك   أه 

 َخالِيًَة ساَقطًَة َعىل ُسقوفِها  َخاِوَيةً  52/27 13167

ًة وَعالَمةً  آَلَيةً  52/27 13168 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

 وأنقذنا َوَأنَجي نَا  53/27 13169

 يستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  53/27 13170

َلَة املُتَنَاِهيََة ِف الُقب ِح  ال َفاِحَشةَ  54/27 13171  الَفع 

ونَ  54/27 13172 َلموَن قبحها  ُتب َِصُ  َتع 

َوةً  لَتَأ ُتونَ  55/27 13173 َجاَل َشه   ف االستمتاع واجلامع الرغبة الشديدةكناية عن  الرِّ

َهُلونَ  55/27 13174 َفهونَ  َِّت   َتطيشوَن وَتس 
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 63إلى آية  56 يةآمن   النملسورة ( 823صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِمهِ  56/27 13175 ُهم  َعىل  َجَواَب َقو  َوتِِه أو  ُسؤالِهِ َردَّ  َدع 

ِرُجوا 56/27 13176  َأب ِعُدوا  َأخ 

ُرونَ  56/27 13177 َرانِ وَين ُسبُوَن َأن ُفَسُهم  إىل الطَّهاَرةِ  َيتَطَهَّ ك  ُهوَن َعن  إِت يَاِن الذُّ  َيتَنَزَّ

 فأنقذناه  َفأَنَجي نَاهُ  57/27 13178

َرَأَتهُ  57/27 13179 َجته ام   َزو 

َناَها 57/27 13180 ر   حكمنا عليها  َقدَّ

 اهلالِكنِي البَاقنَِي ِف الَعَذاِب  ال َغابِِرينَ  57/27 13181

َنا 58/27 13182 طَر  َزلنا ِحجاَرًة ِمث َل ُنزوِل املَطَرِ  َوَأم   أن 

طَراً  58/27 13183  حجارة من الّسامء ُمهلَِكة مَّ

 َقبَُح  َفَساءَ  58/27 13184

رين من عذاب الل  امل ُنَذِرينَ  58/27 13185 فني املَُحذِّ  املُبَلَّغني املَُخوَّ

ُد للِِّ 59/27 13186 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ   احل َ

 وأمانمن الل  حتية َوَسالمٌ  59/27 13187

 َخل ِقهِ  ِعبَادِهِ  59/27 13188

طََفى 59/27 13189 تارَ  اص   اخ 

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  60/27 13190 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

 فأخرجنا نباتاً  َفأَنبَت نَا  60/27 13191

 أشجار اتذو بساتني َحَدائَِق  60/27 13192

 وَنضاَرةٍ  َذاَت َمن ظٍَر َحَسنٍ  َذاَت هَب َجةٍ  60/27 13193

 نباتاً ُترجوه من األرض  ُتنبِتُوا َشَجَرَها 60/27 13194

 أي أإله آخر كائن مع الل تعاىل  َأإِلٌَٰه َمَع اللَِّ 60/27 13195

ِدلُونَ  60/27 13196 اًل َوَنظرًِيا ويِّشكون  َيع   جَي َعُلوَن للِ ِعد 

َ  َجَعَل  61/27 13197  َصريَّ

ا َقَراراً  61/27 13198  ُمستََقرًّ

ا  61/27 13199  َبي نَها  ِخالهَلَ

 ِجباالً راِسيَةً  َرَواِِسَ  61/27 13200

َري نِ  61/27 13201  املراد ماء النهر العذب وماء البحر املالح  ال بَح 

َلي ِهاَم  َحاِجزاً  61/27 13202
تاِلِف َخواصِّ املاء ِف كِ  فاِصالً باخ 

َلُمونَ  61/27 13203 ثَُرُهم  اَل َيع  ِرفوَن وال  ُمع ظَمهم   َأك  ِرُكونَ ال َيع   ُيد 

ِهم   جُيِيُب  62/27 13204
 قبوُل ُدعائِ

طَرَّ  62/27 13205 َِب  امل ُض   املُج 

 َسأَلَُه واستَغاَث بِهِ  َدَعاهُ  62/27 13206

وءَ  62/27 13207 ِشُف السُّ ُروَه   َوَيك   ُيِزيُل ويرفع املَك 

ضِ  62/27 13208 َر  ُلُفوَن َمن   ُخَلَفاَء األ  ضِ َُت   َسبََقُكم  ِف األَر 

ُرونَ  62/27 13209 تَِِبونَ  َتَذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

 يرشدكم إىل الوجهة الصحيحة وسبيل النجاة  هَي ِديُكم   63/27 13210

رِ  63/27 13211  َشدائِدمُها ُظُلامت الَِبِّ والبَح 

اً  63/27 13212 اٍت  ُبِّش  َ طَِرةِ و ُمبَِّشِّ ُحِب املُم  لسُّ
 حاِمالٍت لِ

َس وتعالَت  َعظََمتُهُ  َتَعاىَل اللَُّ 63/27 13213 َه وتَقدَّ  َتنَزَّ
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 76إلى آية  64 يةآمن   النملسورة ( 833صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ل َق  64/27 13214 ةٍ  َيب َدُأ اخل َ ِل َمرَّ ِ ِمثاٍل سابٍِق  الَعَدمِ ِمَن  اخَلل ُق ألوَّ    َعىَل َغري 

 يرجعه ُيِعيُدهُ  64/27 13215

ُزُقُكم 64/27 13216 ِ  َير   ُيع طيُكم  ِمن اخَلري 

رِضوا  َهاُتوا 64/27 13217  َأح 

َهاَنُكم   64/27 13218 ُة البَيِّنَُة الفاِصَلةُ  ُبر  هاُن: احُلجَّ  الُِب 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  64/27 13219 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

َلمُ  65/27 13220 ِرك  ال َيع   ال َيع ِرف وال ُيد 

هِ  ال َغي َب  65/27 13221 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   َما َخِفَي واس 

ُعُرونَ  65/27 13222 وَن  َيش  سُّ
َلمونَ ََيِ  وَيع 

اَن ُيب َعثُونَ  65/27 13223 ِت والبَع ُث  َمتى  َأيَّ َد املَو  ياُء َبع   اإلح 

اَرَك علمهم  66/27 13224 تَِها  ادَّ ِرَفِة َوق  تََهى ِعل ُمُهم  َوَعَجَز َعن  َمع   َتَكاَمَل واستحكم َأِو ان 

 ف حالَِة ريبٍَة وَقَلٍق   ف َشكٍّ  66/27 13225

ُي الُقلوب أي فاقدو البصرية املراد َعِمونَ  66/27 13226  ُعم 

َرُجونَ  67/27 13227 ِت لِل ِحساِب  ملَُخ  َد املَو  ياَء َبع   ملََب عوُثوَن أح 

َنا 68/27 13228 نا  ُوِعد  ِِب   أخ 

لنِيَ  68/27 13229 َوَّ  َما َسطََّر الُقَدَماُء ِمَن األََكاذِيِب وُخرافاَُتُم  وأباطيُلُهم    َأَساطرُِي األ 

شوا   ِسرُيوا  69/27 13230  ان تَِقلوا وام 

ُلوا، أو فكروا واعتِبوا  َفانظُُروا  69/27 13231  فتأمَّ

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  69/27 13232

ِرِمنيَ  69/27 13233  الكافِريَن املُعانِدينَ  امل ُج 

َزن   70/27 13234 موماً وال َمغ موماً  َوال حَت   ال َتُكن  َمه 

ُركَ  َضي ٍق  70/27 13235 ٍن َيِضيُق هِباِم َصد   أََلٍ وُحز 

ُكُرونَ  70/27 13236  ُيدعون وَيتالون ف تدبري الِّش  َيم 

ُد  71/27 13237  الَعذاِب ميعاُد  ال َوع 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  71/27 13238 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

َب لَُكم  أو  َتبَِعكم َوَوَصَل إليكم َردَِف لَُكم 72/27 13239 رَتَ  اق 

تَع ِجُلونَ  72/27 13240 لون ف األمر وتطلبونه عىل وجه الرسعة َتس   تتعجَّ

لٍ  73/27 13241 لٍ  لَُذو َفض   زيادةِ إحسانٍ و صاحب َفض 

ُكُرونَ  73/27 13242 َمتَُه، َوال َيث نوَن َعَلي ِه هِبَا اَل َيش  ُكروَن نِع   ال َيذ 

ِمرُ  ُتكِنُّ  74/27 13243  ُُتفي وُتض 

لِنُونَ  74/27 13244  يظِهُرون ُيع 

 األَب َصارِ َغائٍِب َعِن أو  خافية َغائِبَةٍ  75/27 13245

بنِيٍ  75/27 13246  اللوح املحفوظ كِتَاٍب مُّ

 يروي  َيُقصُّ  76/27 13247

ثَرَ  76/27 13248  معظم َأك 

تَلُِفونَ  76/27 13249 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُهم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  َُي   َيذ 
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 88إلى آية  77 يةآمن   النملسورة ( 843صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ًدى 77/27 13250    هلداية هَلُ

َةٌ  77/27 13251 سانٌ  َوَرْح   وإح 

 َيكم َيق يِض  78/27 13252

ِمهِ  78/27 13253 لِهِ  بُِحك  ِه وَفص 
 بَِقضائِ

ُه  ال َعِزيزُ  78/27 13254 َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
 َتَعاىَل َغالِ

نَى  ال َعلِيمُ  78/27 13255 امِء اللِ احُلس  لوقاِت والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ

 وفّوض أمرك فاعتمد  َفتََوكَّل   79/27 13256

قِّ  79/27 13257 حيَحةِ  احل َ  الثابِتَِة الصَّ
   الَعقيدةِ

 الواِضح أو  املوِضح امل ُبنِيِ  79/27 13258

َتى 80/27 13259 ِمُع امل َو  بِِه َفأماَتهُ  ال ُتس  ِمَع احَلقَّ َمن َطبََع اللُ َعىل َقل  ِدُر أن  ُتس   ال َتق 

ِمُع و 80/27 13260 مَّ ال ُتس  َعُه َعن َسامِع احَلقِّ  الصُّ ِمَع َمن أصمَّ اللُ َسم  ِدُر أن  ُتس   ال َتق 

َعاء  80/27 13261  النِّداء الدُّ

ا  80/27 13262  نكُصوا وَرَجُعوا  َولَّو 

بِِرينَ  80/27 13263  ذاِهبنَي ُمع ِرضنيَ  ُمد 

ِي  81/27 13264    اهُلَدى بمرشد َفاقِدي البصرية إىل  هِبَادِي ال ُعم 

 الضالل: التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضاللَتِِهم   81/27 13265

 َنَزَل وحصلوَوَجَب  َوَقعَ  82/27 13266

ُل  82/27 13267  القضاء أو أهوال الساعة املوعودة أو  الَعَذاُب  ال َقو 

نَا 82/27 13268 َرج  َنا َأخ   َأظ َهر 

ُث النَّاَس  َدابَّةً  82/27 13269 دِّ ُرُج، َوحُتَ َى َُت  اَعِة الُكِب   َعاَلَمٌة ِمن  َعاَلَماِت السَّ

 ُُتاطِبُهم ُتَكلُِّمُهم   82/27 13270

ه اليَقني ال ُيوقِنُونَ  82/27 13271 َلُمون عىل َوج   ال َيع 

ُِّشُ  83/27 13272 َمعُ  َنح   َنج 

ةٍ  83/27 13273 ُة:  ُأمَّ  مَجاَعٌة ِمن النَّاِس جَي َمُعها َأمٌر َمااألمَّ

ًجا 83/27 13274  مَجَاعًة وُزمرةً  َفو 

نَعون من التفرق ُيوَزُعونَ  83/27 13275  َُيبَسون وُيم 

ي وَعالماِت  بِآَياِت  84/27 13276  بُِمع ِجزاِت وَدالئِّل وِعَِبِ

َلموها   َوََل  حُتِيطُوا هِبا ِعل امً  84/27 13277  ََل  َتع 

ُل َعَلي ِهم 85/27 13278  َحقَّت  َعَلي ِهم  َكلَِمُة الَعَذاِب  َوَوَقَع ال َقو 

 اَل َيتََكلَُّمونَ  اَل َينطُِقونَ  85/27 13279

ا  86/27 13280 ُث َعنهم  َأََل  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

ُكنُوا 86/27 13281 وا  لِيَس   لِيَهَدؤوا وَيَقرُّ

وَن فِيهِ  ُمب َِصاً  86/27 13282  ُمِضيئًا ُيب َِصُ

 املراد نفخة البَع ث  ُينَفُخ  87/27 13283

ورِ  87/27 13284  َينفخ فيه إرسافيل القرن الذي  الصُّ

 ُمن قاديَن طائِعنَي َصاِغِريَن أذِالّء َداِخِرينَ  87/27 13285

بَاَل  88/27 13286 ِ َم الِقيَاَمةِ  َوُتب َِص وُتَشاِهد َوَتَرى اجل     اجِلبَاَل َيو 

َسبَُها َجاِمَدةً  88/27 13287 ةً  حَت  تَِقرَّ  ثابتة َتظُنَُّها َواقَِفًة ُمس 

 تسرُي ومتيض  مَتُرُّ  88/27 13288

ءٍ  88/27 13289  أحكمه  َأت َقَن ُكلَّ ََش 
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 5إلى آية  1 يةآمن   القصصسورة و  93إلى آية  89 يةآمن   النملسورة ( 853صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسنَةِ  89/27 13290 ِ والطّاَعُة، َواإِلياَمنِ   بِاحل َ  َعَمُل اخَلري 

13291 89/27  ٌ عاً َوَصالحاً أفضل و َخري  ثَُر َنف   أك 

ر  َفَزعٍ  89/27 13292 ع  ف والذُّ  الَفَزع: اخَلو 

 مطمئنون غري خائفني  آِمنُونَ  89/27 13293

يِّئَةِ  90/27 13294 ن ُب  بِالسَّ ِك أو  اخلطيئَُة والذَّ رِ بِالِّشِّ   َوالُكف 

 َفُقلِبت  وُأل ِقيَت َفُكبَّت   90/27 13295

نَ  90/27 13296 َزو   اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل ُِّت 

ُت  91/27 13297 ُت  ُأِمر   ُكلِّف 

َدةِ  91/27 13298 ة ال بَل   املُراُد َمكَّ

َمَها 91/27 13299 َفُك فِيَها َدٌم، َأو  ُيَصاُد َصي ٌد، َأو  ُيق طَُع َشَجرٌ َجَعَلَها  َحرَّ  َحَراًما؛ َفاَل ُيس 

آنَ  92/27 13300 ُلَو ال ُقر  رأَ  َأت  آُن كِتاُب اللِ  َأق   الَقر 

تََدى 92/27 13301  قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اه 

 تاه وابتعد وَل هيتد إليه َضلَّ  92/27 13302

 التخويف والتحذير  معاملُعلمني املُبلِّغني، واإلنذار اإلخبار  امل ُنِذِرينَ  92/27 13303

ُد للِِّ 93/27 13304 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

يُكم   93/27 13305 ِ  َسرُيِ َن بِالَعني  َعُلُكم  َتَرو   َسيَج 

ِرُفوَّنَا  93/27 13306 ا أو عقالً  َفتَع  ِركوّنا ِحسًّ  َفتُد 

 بِساهٍ  بَِغافِلٍ  93/27 13307

َعلونَ  َعن الَِّذي َعامَّ َتع َمُلونَ  93/27 13308  َتف 

جاِز  طسم  1/28 13309 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

آن  ال كِتَاِب  2/28 13310    الُقر 

 الواِضح أو  املوِضح امل ُبنِيِ  2/28 13311

بَإِ  3/28 13312  النبأ: اخلِب ذو الشأن  نَّ

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقومِ  ُموَسى 3/28 13313

نَ  3/28 13314 َعو  َ ِف  َوفِر  َعوُن موَسى املَعروف لََقُب ُمُلوِك ِمَص   التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِر 

قِّ  3/28 13315 َمُة اللِ بالصدق وما  بِاحل َ  َتق تَضيِه ِحك 

ِمنُونَ  3/28 13316 ِق ُرُسلِِه   ُيؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   ُيِقرِّ

َ  َعال 4/28 13317 تَع ىل و َتَكِبَّ  َطَغى واس 

َقةً و  فَِرًقا ِشيَعاً  4/28 13318 َف ُمتََفرِّ
 َطَوائِ

ِعُف  4/28 13319 تَض  تَِذلُّ  َيس   َيس 

َقةً  َطائَِفةً  4/28 13320  مَجاَعًة أو  فِر 

ثِر من ذبحهم، والذبح: قطع احللق، و  ُيَذبِّح أبناَءهم 4/28 13321  زهاق روح املذبوح إُيك 

يِي نَِساَءهم  4/28 13322 تَح  َمِة واإلهانة واإلذالل َوَيس   ُيب قوَن عىل َحياَِتِنَّ لِل ِخد 

ِسِدينَ  4/28 13323 ِدثنَي لال امل ُف  تاِللِ املُح  طِراِب واال خ   ض 

 َوَنرَغُب  َوُنِريدُ  5/28 13324

َل  نَُّمنَّ  5/28 13325  ُنن عم و َنتََفضَّ

ِعُفوا  5/28 13326 تُض  تُِذلُّوا اس   اس 

َعَلُهُم ال َواِرثنِيَ  5/28 13327  ونجعلهم يرثون األرض ويملكوّنا بعد هالك فرعون وقومه   َوَنج 
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 13إلى آية  6  يةآمن   القصصسورة ( 683صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَ  6/28 13328  نثبِّت وُنَوّطد َوُنَمكِّ

نَ  6/28 13329 َعو  َ ِف  فِر  َعوُن موَسى املَعروف لََقُب ُمُلوِك ِمَص   التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِر 

 كان وزيًرا لفرعون موسى، وكبري كهنته َوَهاَمانَ  6/28 13330

ا 6/28 13331 وان َوُجنُوَدمُهَ  اجُلنود: اجَلي ش، واألن صار واألع 

زون  ََي َذُرونَ  6/28 13332  َُياُفوَن وََيرَتِ

َحي نَا 7/28 13333 ناهاو َوَأو  م   أو قذفنا ف قلبها   َأهل َ

ِضِعيهِ  7/28 13334  أشبعيه رضاعة  َأر 

ِذفيه  َفأَل ِقيهِ  7/28 13335  فاق 

ر ال يَمِّ  7/28 13336 ِر،  أو البَح     َّن ُر النِّيِل  واملرادالنَّه 

اِف   7/28 13337 َزِعي  َواَل َُتَ  ال َتف 

َزيِن َواَل  7/28 13338 مومًة وال َمغ مومةً  حَت   ال َتُكوين َمه 

وهُ  7/28 13339 ِجعوهُ  َرادُّ  ُمر 

تََشلهُ  َفال تََقطَهُ  8/28 13340  ، وااللتقاط: وجود الَّشء واحلصول عليه من غري طلب وال قصدَفان 

نَ  8/28 13341 َعو  واُنهُ  آُل فِر   أت باُعُه وأع 

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدّواً  8/28 13342   الَعُدوُّ

اً وَغاّمً  َوَحَزناً  8/28 13343  َومَهّ

 ن َحِرفنَي إىل الَِّشِّ م آثِِمنيَ  َخاطِئنِيَ  8/28 13344

نَ  9/28 13345 َعو  َرَأُت فِر  َجته ام   زو 

13346 9/28  ٍ ُت َعني  وٍر  ُقرَّ َدُر رُسُ    َمص 

 يفيدنا  َينَفَعنَا  9/28 13347

 علهجن َنتَِّخَذهُ  9/28 13348

نَاً ا َولَداً  9/28 13349  ب 

ُعُرونَ  9/28 13350 َلمونَ  ال َيش  وَن وال َيع  سُّ
 ال ََيِ

بََح  10/28 13351    َوصارَ  َوَأص 

 َقل ُب  ُفَؤادُ  10/28 13352

 َخالِيًا إال ِمن ُموَسى َفاِرغاً  10/28 13353

َشَكت   َكاَدت   10/28 13354  أو 

نَُها  لَتُب ِدي بِهِ  10/28 13355 ح بأنه اب   لَتََصّ

ناه بالصِب والشجاعة ليطمئن ويسكن َرَبط نَا َعىَلٰ َقل بَِها  10/28 13356  َقّوي 

يهِ  11/28 13357    َتتَبَِّعي َأَثَرهُ  ُقصِّ

ت  به  11/28 13358  رأته َفبََُصَ

 من مكان بعيد أو  َعن  ُبع دٍ  عن ُجنٍُب  11/28 13359

نَا 12/28 13360 م  نا  َوَحرَّ  َمنَع 

ِضعاِت  امل ََراِضعَ  12/28 13361  املُر 

ِشُدُكم   َأُدلُُّكم   12/28 13362  ُأر 

ُفُلوَنُه لَُكم   12/28 13363 َضاِعهِ  َيك  بِيَتِِه َوإِر   َيُقوُموَن برَِت 

ِشُدون ملا فيه الصالح  َناِصُحونَ  12/28 13364  ُمر 

َناهُ  13/28 13365 ناهُ  َفَرَدد  َجع   َفأر 

َد اللَِّ َحقٌّ  13/28 13366 ُد: اال َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   ل تِزاُم بِأم 

َلُمونَ  13/28 13367 ثََرُهم  ال َيع  ِرفوَن وال  ُمع ظَمهم َأك  ِرُكونَ ال َيع   ُيد 
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 21إلى آية  14  يةآمن   القصصسورة ( 873صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

هُ  14/28 13368 َر الذي َقِوَي َبَدُنهُ  َبَلَغ َأُشدَّ    َوَصَل الُعم 

تََوى 14/28 13369 ُلهُ  َواس  تََدَل  َتَكاَمَل َعق   واع 

امً  14/28 13370 َمة ُحك  ِل والِفع لِ  وهي ِحك  واُب ف الَقو  ِف والصَّ ُن التَََّصُّ  وقيل املراد النبوة ُحس 

 فقها ف الدين وفهام سليام لألمور َوِعل امً  14/28 13371

ِزي 14/28 13372    ُنكافِئُ  َنج 

ِسننِيَ  14/28 13373 ِه اإِلت قاِن الذين َيسنون أداء ما كلفهم الل  امل ُح   َعىل َوج 

 وقيل ضاحية من ضواحيها ُيق َصُد هبا ِمَص   امل َِدينَةَ  15/28 13374

َلةٍ  15/28 13375  املراد دخلها مستخفيا وقت كان أهلها غافلون َعىَلٰ ِحنِي َغف 

تَتاِلنِ  15/28 13376  يتخاصامن ويتنازعان ف أمر من األمور َيق 

 من طائفته وقبيلته من بني إرسائيل ِشيَعتِهِ ِمن   15/28 13377

ِه  15/28 13378  وهم القبط من قوم فرعونمن أعدائه  ِمن  َعُدوِّ

تََغاَثهُ  15/28 13379 َنه َفاس   ونَصته  َفطََلَب َعو 

َبه  َفَوَكَزهُ  15/28 13380 ُمومة األََصابِع بيدهَفرَضَ  ف صدره املَض 

 قتله َفَقَض عليه 15/28 13381

ِضلٌّ  15/28 13382    اهِلداَيةِ احلق وصاِرٌف َعن َطريِق  مُّ

بنِيٌ  15/28 13383   ظاهر العداوة   واِضٌح  مُّ

يِس  16/28 13384 ُت َنف  ِس: اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب  َظَلم  ُم النَّف   ُظل 

ِفر   16/28 13385 ُف  َفاغ   َفاسرُت  واع 

نى  ال َغُفورُ  16/28 13386 امِء اللِ احُلس     هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أس 

ِحيمُ  16/28 13387 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   الَِّذي َير 

َت  17/28 13388 َت وهيّأَت أسباَب حَتسنِي احلاِل وطيِب  َأن َعم   الَعي شِ يرّس 

   ومساعدا َنِصريًا وُمِعيناً  َظِهرياً  17/28 13389

ِرِمنيَ  17/28 13390  للكافِريَن املُعانِدينَ  لِّل ُمج 

روٍه  َخائِفاً  18/28 13391 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

ُب  18/28 13392 قَّ ُع  َيرَتَ ُز من وقوِع مكروٍه يتََسمَّ  األخبار وَيرَتِ

ُخهُ  18/28 13393 ِ تََص   ويطلب منه النَص  َيستغيُث بِهِ  َيس 

دِ  لََغِويٌّ  18/28 13394 ش   َكثرُِي الَغَواَيِة، َضالٌّ َعِن الرُّ

 وقسوة َيأ ُخَذ بُِعن ٍف  َيب طَِش  19/28 13395

َغُب  َأُتِريُد  19/28 13396  َأَتر 

 ظاملا  متسلِّطاً قاهراً  َجبَّاراً  19/28 13397

لِِحنيَ  19/28 13398 ِسننيَ  امل ُص   الذين يصلحون بني الناس  املُح 

 أبعد َمكاٍن فيها َأق ىَص املَِدينَة  20/28 13399

َعى  20/28 13400 عاً  َيس  ِ َّش وَيسرُي ُمرس   َيم 

 أو يتشاورون  يأمر َبع ُضهم َبع ًضا  َيأ مَتُِرونَ  20/28 13401

 املُرشدين ملا فيه الصالح  النَّاِصِحنيَ  20/28 13402

نِي 21/28 13403  سلِّمني َنجِّ

َومُها  الظَّاملنِِيَ  21/28 13404 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ
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 28إلى آية  22  يةآمن   القصصسورة ( 883صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

هَ  22/28 13405  َقَصَد  َتَوجَّ

 ِجَهةَ  تِل َقاء 22/28 13406

َينَ  22/28 13407  َقريٌة عىل البحر األْحر بني املَِدينة والّشام َمد 

ِدَينِي 22/28 13408  يرشدين  هَي 

بِيلِ  22/28 13409 حيحالطريق  َسَواَء السَّ َينَ أو  الصَّ َسَن إىَِل َمد   الطَِّريَق األَح 

ف َوَردَ  23/28 13410 َ  َبَلَغ وَأرش 

 عينها التي تستقي منها  ماء مدين 23/28 13411

ُقونَ  23/28 13412 ناَمُهم  املراد  َيس   وإبلهم ودواهبم َيرُووَن أغ 

هبم   ِمن ُدوِّنِمُ  23/28 13413  جهتهم أو ُقر 

بَِساِن َغنََمُهاَم َعِن املَاءِ  َتُذوَدانِ  23/28 13414  حتى ينتهي الناس  حَت 

 َما َشاُنُكاَم؟ و َما حالُكام َما َخط بُُكاَم  23/28 13415

َعاءُ  23/28 13416 ِدَر الرِّ نَاِمِهم  َعِن املَاِء. ُيص  َعاُة بِأَغ  َف الرُّ  َين ََصِ

 َرُجٌل ُمِسنٌّ  َشي ٌخ َكبرِيٌ  23/28 13417

 سقى عنهام أو ألجلهام  َفَسَقى هلام 24/28 13418

ه َتَوىلَّ إىِل الظِّلِّ  24/28 13419  إىل الظل  قَصد واِّتَّ

َت  َأنَزل َت  24/28 13420 طَي َت وَيرسَّ   أع 

 معوٌز حُمتَاٌج  َفِقريٌ  24/28 13421

ا 25/28 13422 َدامُهَ ُه إِح     واحدة منهام  َفأَتت هُ  َفَجاءت 

يَاء  25/28 13423 تِح  تِشامٍ  اس   َخَجٍل واح 

ُعوكَ  25/28 13424     ُيناديَك وَيطُلبَُك  َيد 

ِزَيَك  25/28 13425   لِيُكافِئََك  لِيَج 

رَ  25/28 13426  جزاَء وِعَوَض  َأج 

 َرَوى وَحَكى  َوَقصَّ  25/28 13427

 فرعون وقومه روايته وحكايته مع  ال َقَصَص  25/28 13428

َت  25/28 13429  سلِمَت  َنَجو 

هُ  26/28 13430 تَأ ِجر   اُتذه أجرياً  اس 

   القادِرُ  ال َقِويُّ  26/28 13431

َِمنيُ  26/28 13432 ثوُق بِهِ  األ  مَتَُن املَو   املُؤ 

جك ُأنكَِحَك  27/28 13433  ُأَزوِّ

ِي َماِشيَتِ َتُكوَن َأِجرًيا يِل ِف  َتاُجَريِن  27/28 13434  ي َرع 

 ِسننِيَ  ِحَجٍج  27/28 13435

َت  27/28 13436 َم  َمل َت  َأمت   أك 

ِة والتََّعِب  أُشقَّ َعلي َك  27/28 13437  أوقَِعَك ِف املََشقَّ

13438 28/28  ِ ََجَلني    الوقتني املحددين األ 

   أمتمتوفيت و َقَضي ُت  28/28 13439

َواَن َعَّلَّ َفاَل  28/28 13440 ةِ وال    َعَّلَّ  ظلم وَِّتاوز َفاَل  ُعد   ُأَطالَُب بِِزَياَدةٍ ِف املُدَّ

 ُيَراقِبُنَاو حافٌظ وُمَهي ِمنٌ  َوكِيٌل  28/28 13441
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 35إلى آية  29  يةآمن   القصصسورة ( 893صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َأَتمَّ  َقَض  29/28 13442

ََجَل  29/28 13443  الوقت املحدد للعمل  األ 

لِهِ  29/28 13444 َل  َوَساَر بأَه  حَتَ َجتِِه وار   ان تََقَل بَِزو 

 أب ََصَ  آَنَس  29/28 13445

 اجَلبَلة أو جهة ناِحي َجانِِب الطُّورِ  29/28 13446

ُكثُوا 29/28 13447  أقِيُموا وان تَظُِروا  ام 

َوةٍ  29/28 13448 َلٍة ِمَن النَّارِ  َجذ   عوٌد فيه ناٌر بال هلبأو  ُشع 

طَُلونَ  29/28 13449 فِئُونَ  َتص  تَد   َتس 

 وسمع نداء  خوطَِب  ُنودِي  30/28 13450

 ف َطرَ أو  َجانِِب  َشاطِئِ  30/28 13451

َي َمنِ  30/28 13452  الذي ف اليمني  الوادي املَُقّدس ال َوادِي األ 

َعةِ  30/28 13453  عن غريها الِقطعُة ِمن األرِض َتتََميَُّز  ال بُق 

 َكثرَِية املَنافِِع والَفوائِدِ  امل ُبَاَرَكةِ  30/28 13454

مِ  َأل ِق  31/28 13455  ار 

تَزُّ  31/28 13456 طَِرُب  ََت  ُك، َوَتض   َتتََحرَّ

َعِة  َجانٌّ  31/28 13457  َحَرَكتَِها َحيٌَّة َخِفيَفٌة ِف رُس 

 َذَهب وانََصف  َوىلَّ  31/28 13458

بًِرا  31/28 13459 ِرهِ  ُمد   َهاِرًبا َجاِعاًل النَّاَر َخل َف َظه 

 خلفه  ََل  َيل تَِفت  و َوََل  ُيَعقِّب   31/28 13460

بِل   31/28 13461 م َأق   نحو املكان الذي كنت فيه ُعد  وَتَقدَّ

ِمننِيَ  31/28 13462  الساملني من كل مكروه  اآل 

ُلك   32/28 13463 ِخل   اس   َأد 

اُس  َجي بَِك  32/28 13464 ُخُل ِمن َها الرَّ  َفت َحِة الَقِميِص الَّتِي َيد 

ُرج  َبي َضاء 32/28 13465  بيضاء اللون  َتظ َهر   َُت 

ِ ُسوءٍ  32/28 13466  كالَِبَِص ونحِوهِ بال آثاٍر لِداٍء  ِمن  َغري 

ُمم  إِلَي َك َجنَاَحَك  32/28 13467 ِركَ  َواض   ُضمَّ َيَدَك إىَِل َصد 

ِب  32/28 13468 ه  ِف  ِمَن الرَّ  لِتَاَمَن ِمَن اخَلو 

 َهاَتانِ  َفَذانَِك  32/28 13469

َهاَنانِ  32/28 13470  أو حجتان بينتان  آَيتَانِ  ُبر 

 الَفاِسقني: العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع َفاِسِقنيَ  32/28 13471

روٍه  َفأََخاُف  33/28 13472 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

 أب نَيُ ِمنِّي لغةً  َأف َصُح  34/28 13473

ءاً  34/28 13474 ًنا ِرد  ًة وَعو   ُقوَّ

يَك، َوُنِعينَُك  َسنَُشدُّ َعُضَدكَ  35/28 13475  َسنَُقوِّ

َهاناً أو َتَسلُّطًا وَغَلبَةً  ُسل طَاناً  35/28 13476 ًة وُبر   ُحجَّ

 ُيِصيبُُكاَم ِمن ُهم  ُسوءٌ  كام وال يبلغون َفاَل  َفاَل َيِصُلوَن إِلَي ُكاَم  35/28 13477

 وُمع ِجزاتِنا وما دلَّت  عليه من احلق بَِسبَِب آَياتِنَا بِآَياتِنَا  35/28 13478

بََعُكاَم  35/28 13479     أطاَعُكام وساَر عىل ّنِجُكام  اتَّ

 املنتَصون ال َغالِبُونَ  35/28 13480
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 43إلى آية  36  يةآمن   القصصسورة ( 903صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  36/28 13481  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  36/28 13482

رَتًى 36/28 13483 ف  ُذوب  مُّ  َُم تََلق َمك 

نَا  36/28 13484 نا َعن  َطريِق اال َسِمع  نا، أو  َعَرف  تاِمِع بِاألُُذنِ َعلِم   س 

لنِيَ  36/28 13485 َوَّ ابَِقةِ األَُمِم  األ   السَّ

َلمُ  37/28 13486 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

َدى  37/28 13487  باهلداية  بِاهل ُ

ارِ  37/28 13488 ُموَدُة ِف اآلِخَرةِ  احلسنةالنَِّهاَيُة  َعاقِبَُة الدَّ  َواملُراُد اجَلنَّةُ   املَح 

لُِح  37/28 13489  يظفر وال يفوزال  ال ُيف 

َومُها  الظَّاملُِونَ  37/28 13490 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِ

ِم َساَدَتم  امل َالُ  38/28 13491 اف القو   أرش 

ُت  38/28 13492  عرفت وأدركت  َعلِم 

َِذ  إِلَهٍ  38/28 13493  َمع بوداً اإِللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

قِد   38/28 13494 ِعل   َفأَو   َفأش 

 هامان: كان وزيًرا لفرعون، وكبري كهنته َيا َهاَمانُ  38/28 13495

ًحا  38/28 13496   َعالِيًاأو قَصا بِنَاًء  َِص 

 أن ظُرُ  َأطَّلِعُ  38/28 13497

تَِقُد أنَّهُ  أَلَُظنُّهُ  38/28 13498  ألع 

 املُتَِّصفني بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد ال َكاذِبنِيَ  38/28 13499

َِبَ  39/28 13500 تَك   َوَتعاَظَم وَتعاىل  َواس 

قِّ  39/28 13501 ِ احل َ  بِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ   بَِغري 

 أيقنوا َوَحِسبوا َوَظنُّوا 39/28 13502

َجُعونَ ال  39/28 13503  ال ُيعادونَ  ُير 

َناهُ  40/28 13504  فأهلكناه َفأََخذ 

َناُهم  ِف ال يَمِّ  40/28 13505 رِ  َفنَبَذ  نَاُهم  ِف البَح  َرق   َفأَل َقي نَاُهم  َوَأغ 

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  40/28 13506

ةً  41/28 13507 تََدى هبم، واملراد  َأئِمَّ   ف الضاللَقاَدًة من ُيق 

ُعوَن إىَِل النَّارِ  41/28 13508 ِخُل إيل  َيد   النار  ََيُثُّوَن َعىل فعل ما ُيد 

ونَ  41/28 13509  ال ُينَقذون ال ُينََصُ

نَاُهم   42/28 13510 بَع  نَاُهم  و َوَأت  ق   َأحل َ

نَةً  42/28 13511 ًدا  لَع  َةِ َطر  ْح  َعاًدا ِمَن الرَّ  َوإِب 

بُوِحنيَ  42/28 13512 م   امل َق  َعاهُلُ  َأف 
َذَرةِ تَق   املُب َعِديَن املُس 

َراة  ال كِتَاَب  43/28 13513  التَّو 

نَا 43/28 13514 َلك  نَي نا  َأه   َأف 

ُوىَل  43/28 13515 َبةَ األَُمَم املَاِضيََة  ال ُقُروَن األ   املَُكذِّ

ٌة  َبَصائَِر لِلنَّاسِ  43/28 13516 َ وَن هِب ُحَجٌج َبيِّنٌَة وَبراهنُي َنريِّ   الُِقُلوهِبِم  ُيب َِصُ

ُرونَ  43/28 13517 تَِِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ  َيتَِّعظوَن وَيع 
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 50إلى آية  44  يةآمن   القصصسورة ( 913صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يِبّ  44/28 13518 يِبِّ ف ناحية  بَِجانِب الَغر   أو اجلهة الغربية  اجَلبَِل الَغر 

َنا َقَضي نَا  44/28 13519  أنبأناه أو  َعِهد 

رَ  44/28 13520 َم   واملراد كلفناه بحمل رسالتنا  الشأن أو املسألة أو القضية األ 

اِهِدينَ  44/28 13521  احلاَضين  الشَّ

نَا  َأنَشاَنا  45/28 13522  َخَلق 

 أقوام وُأمم ِمن الناِس ُمقرتننَِي ف زَمٍن واحدٍ  ُقُروًنا 45/28 13523

 َفَمَكثُوا َزَمنًا َطِوياًل  َفتَطَاَوَل َعَلي ِهُم ال ُعُمرُ  45/28 13524

 ُمِقياًم  َثاِوًيا  45/28 13525

َينَ  45/28 13526 ِل َمد  ُم ُشَعي ٍب  َأه  َينَ و  .-عليه السالم  - ُهم  ُقو   َقريٌة عىل البحر األْحر بني املَِدينة والّشام : َمد 

رأ َتت ُلو آَياتِنَا  45/28 13527 آن َتق   آَياُت الُقر 

ِسلنِيَ  45/28 13528 يَّةِ  ُمر 
َسالَِة اإلهَلِ َسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ  امل ُر 

 ة أو جهةناِحي بَِجانِِب  46/28 13529

 بَِجانِبِهِ  -عليه السالم  -َجبٍَل بَِسي نَاَء َكلََّم اللُ ُموَسى  الطُّورِ  46/28 13530

نَا  46/28 13531 المُ املراد وقت  إِذ  َناَدي   وجهنا اخلطاب ملوسى َعَلي ِه السَّ

َةً  46/28 13532 ْح  ساناً وِهداَيةً  رَّ  إح 

ر  لِتُنِذرَ  46/28 13533 ف وحَتذِّ م وُُتَوِّ
 لتُعلِ

 جاَءُهم   َأَتاُهم 46/28 13534

ر نَِّذيرٍ  46/28 13535 ف حُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

ُرونَ  46/28 13536 تَِِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ  َيتَِّعظوَن وَيع 

  َتن ِزَل هِبِم   ُتِصيبَُهم  47/28 13537

ِصيبَةٌ  47/28 13538 روٌه  مُّ    َعَذاٌب أو َمك 

َمت   47/28 13539  فعلت سابقا من معايص واقرتفت من آثام َقدَّ

ِدهيِم   47/28 13540  َجواِرحهم  َأي 

تَديَ  َفنَتَّبِعَ  47/28 13541  َفنَق 

م    َجاَءُهمُ  48/28 13542 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  حَتَ

قُّ  48/28 13543 سوُل  احل َ ٌد صىّل الل َعليِه وسلَّمالرَّ   والقرآن   حُممَّ

َرانِ  48/28 13544 آنَ املراد  ِسح  َراَة َوالُقر  الُم  أو ما جاء به التَّو   حممد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  وما جاء بهموسى َعَلي ِه السَّ

 َتَعاَوَنا  َتظَاَهَرا 48/28 13545

 ُمن كِروَن جاِحدونَ  َكافُِرونَ  48/28 13546

 كتاب ساموي بِكِتَاٍب  49/28 13547

َدى  49/28 13548  أكثر هدايًة، أي أكثر إرشادًا اىل االيامن  َأه 

هُ  49/28 13549 تَدي بِهِ  َأتَّبِع   أق 

تَِجيبُوا لََك  50/28 13550  َل يستجيبوا لك باإلتيان بالكتاب، وَل تبق هلم حجة َلَّ  َيس 

َواءُهم   50/28 13551     َيتَّبُِعوَن ما َتواه أنفسهم ومتيل إليه ف ِعبادةِ َغرِي الل َيتَّبُِعوَن َأه 

اللَة اتَّبََع َهَواهُ  50/28 13552  َسَلَك َطريَق الضَّ
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 59إلى آية  51  يةآمن   القصصسورة ( 923صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ل نا هلم 51/28 13553 نَا َوَبيَّنَّا، أو: َجَعل ناه ُمتواصالً  َوصَّ ل       ف النزولمتتابعا َفصَّ

َل  51/28 13554  القرآن  ال َقو 

ُرونَ  51/28 13555 تَِِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ  َيتَِّعظوَن وَيع 

راة واإِلن ِجيل ال كِتَاَب  52/28 13556  التَّو 

َرأاملراد  َعَلي ِهم   ُيت ىَل  53/28 13557  هذا القرآن َعَلي ِهم   ُيق 

 بأنه كالم الل تعاىل  صّدقنا آَمنَّا بِهِ  53/28 13558

قُّ  53/28 13559 ُه احل َ  أي انه الكتاب املشتمل عىل احلق إِنَّ

لِِمنيَ  53/28 13560  موحدين ُمن قاديَن للِ  ُمس 

نَ  54/28 13561 َتو  نَ  ُيؤ   ُيع طَو 

13562 54/28  ِ َتني  رَّ ِ  مَّ آنِ وذلك  تاَرَتني  ياَمِّنِم  بِكِتَاهِبِم  َوبِالُقر   إِلِ

َرُؤونَ  54/28 13563 َفُعونَ وَ  َوَيد   َيد 

َسنَةِ  54/28 13564 ِ والطّاَعةُ  احل َ  َعَمُل اخَلري 

يِّئَةَ  54/28 13565 ن َب  السَّ  اخلطيئََة والذَّ

نَاُهم   54/28 13566 لِ  َرَزق  ِ والَفض  طَي ناُهم  ِمن اخَلري    أع 

َوهُ  ُينِفُقونَ  54/28 13567  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

بَح  البَاطَِل الكالم  اللَّغ وَ  55/28 13568 تَق   املُس 

َرُضوا َعن هُ  55/28 13569 ُغوا إِلَي هِ ابتعدوا وتنحوا و َأع   ََل  ُيص 

اَملُنَا  55/28 13570  أفعالنا  َأع 

َ وإعراض عن سفاهتكم  فراٌق َوُمتاَرَكةٌ  َساَلٌم َعَلي ُكم   55/28 13571 َمُعوَن ِمنَّا إاِلَّ اخَلري   اَل َتس 

 اَل ُنِريدُ  اَل َنب تَِغي   55/28 13572

اِهلنِيَ  55/28 13573 َفهاء  الَغافِلنيَ  اجل َ شنَي السُّ
 الطائِ

ِشد وال تدّل  ََت ِدي ال  56/28 13574  ال ُتر 

بَب َت  56/28 13575  املراد من أحببت هدايته  َأح 

 ُيريُد  َيَشاءُ  56/28 13576

تَّبِعِ  57/28 13577 تَدي  نَّ    َنق 

َدى 57/28 13578  اهِلداَية اهل ُ

 ونؤرس، نؤخذ ف رسعة وقوة، واملراد ُنقتل وُنسلب ُنتََخطَّف   57/28 13579

ن 57/28 13580   َأَوََل  نثبِّت  وُنَوّطد   َأَوََل  ُنَمكِّ

 ًمكاناً حَم ِميّاً ُيداَفُع َعن ُه، وال ََيِلُّ ان تِهاُكهُ  َحَرماً  57/28 13581

ٍن وأماٍن واطمئنان  آِمناً  57/28 13582  ذا أم 

َلُب إِلَي هِ  جُي بَى  57/28 13583  وَُي َمل إليه جُي 

 من عندنا  لَُّدنَّـامن  58/28 13584

نَا 58/28 13585 َلك  نَي نا َكثرًِياو َوَكم  َأه   َأف 

ا واملراد  َبطَِرت  َمِعيَشتََها  58/28 13586 َدت  ِف َحيَاَِتَااستخفت  هبا فَكَفَرَت   َطَغت  َومَتَرَّ

 فنجازهيم بأعامهلم الوارثون للعباد: نميتهم، ثم يرجعون إلينا، أي  ال َواِرثنِيَ  59/28 13587

لَِك ال ُقَرى 59/28 13588  ُمعاقِبهم باإلهالك ُمه 

ِسَل  َيب َعَث  59/28 13589  ُير 

َها 59/28 13590 ظَِمَها ُأمِّ ةُ وأكِبها َأع   ، َوِهَي َمكَّ

ِق أو   َظاملُِونَ  59/28 13591 ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
َومُهاجائِروَن ُمتَجاِوزوَن لِ  َنح 
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 70إلى آية  60  يةآمن   القصصسورة ( 933صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

طيتُم   ُأوتِيتُم 60/28 13592  ُأع 

نيا  60/28 13593  تتمتعون هبا ف حياتكم   َملّذاَتا َفَمتَاُع احَلياة الدُّ

 َوَمَلّذاَُتاُمتَُعَها  َوِزينَتَُها  60/28 13594

َومُ  َوَأب َقى 60/28 13595  َوأد 

ِقُلونَ  60/28 13596 رونَ  َأَفالَ َتع   أَفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

َناهُ  61/28 13597    وعد الل هو الوعد الصدق احلق الذي ال شك فيه َوَعد 

ًدا 61/28 13598  املراد هنا اجلنة ونعيمها َحَسنًا  َوع 

 واِجُدهُ  القِيهِ  61/28 13599

نَاهُ  61/28 13600 تَّع  نا له ف احلياة مع إسباغ النَِّعم  مَّ  َمَدد 

ينَ  61/28 13601 رَضِ  الذين يتِمُّ إحضارهم للحساب واجلزاء الذي ينتهي هبم إىل نار جهنّم امل ُح 

 يدعوهم وُياطبهم  ُينَادهِيِم   62/28 13602

َكائِيَ  62/28 13603 ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الذيَن اُتُّ

ُعُمونَ  62/28 13604 َلُم لََعلَُّه َكِذٌب أو  باطٌِل  َتز  الً ُيَشكُّ فيِه، وال ُيع   َتقولوَن َقو 

 ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ  63/28 13605

ُل  63/28 13606  والعذاب الَقضاُء باهَلالكِ  ال َقو 

نَا  63/28 13607 َوي  َلل نا َأغ  بَُعوَناأو  َأض  َغَواَيِة َفاتَّ ل 
َناُهم  لِ  َدَعو 

أ َنا  63/28 13608 نا  َتَِبَّ لَّص  ي نا وَُتَ لَّ  َُتَ

َكاءُكم   64/28 13609 ُعوا رُشَ تَغيثوا هِبِم   اد  تَعينوا واس     اس 

ُهم   64/28 13610 ُهم   َفَدَعو   َفناَدو 

مَفَلم   64/28 13611 تَِجيبُوا هَلُ  فلم يغيثوهم وََل  َُيَقِّقوا َمطالِبَُهم   َيس 

تَُدونَ  64/28 13612 بُلون اهِلداية  هَي   َيق 

َسلنِيَ  65/28 13613 ُتم  َعلي ِهم   َأَجب تُُم امل ُر   َرَدد 

ِفيَت  وال تَبََست   َفَعِميَت   66/28 13614  ُأخ 

َنبَاءُ  66/28 13615  احُلَجُج. األ 

َمئِذٍ  66/28 13616 م  َيو   َذلَِك اليَو 

أُل َبع ُضُهم  َبع ضاً  ال َيتََساءلُونَ  66/28 13617  ال َيس 

 َرَجَع َعن املَعايص  َتاَب  67/28 13618

 األعامل الصاحلة وَفَعل َوَعِمَل َصاحِلاً  67/28 13619

لِِحنيَ  67/28 13620  الناجحني  الفائزين امل ُف 

ُلُق  68/28 13621 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َُي   يوِجُد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

 ُيريُد  َيَشاءُ  68/28 13622

طَِفيوَين تَقي  َوَُي تَارُ  68/28 13623  َيص 

ةُ  68/28 13624 رَيَ
ِ تِيَارُ  اخل   ااِلخ 

ِمرُ  ُتكِنُّ  69/28 13625  ُُتفي وُتض 

لِنُونَ  69/28 13626  يظِهُرون ُيع 

ُد  70/28 13627 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  لَُه احل َ

ُوىَلٰ   70/28 13628 يَا   األ  ن   الدُّ

مُ  70/28 13629 ك  ُل  احل ُ  الَقضاُء وال َفص 

َجُعونَ  70/28 13630  ُتَعادونَ  ُتر 
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 77إلى آية  71  يةآمن   القصصسورة ( 943صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تُم   71/28 13631 ِِبوين  َأَرَأي   َأخ 

َمداً  71/28 13632  زمناً دائاًم طويالً  َباقِيًا رَس 

 جيِيئُُكم   َيأ تِيُكم  71/28 13633

 بِنوٍر َقِويٍّ  بِِضيَاء  71/28 13634

َمُعونَ  71/28 13635  تسمعون سامع فهم وقبولاملراد  َتس 

ُكنُونَ  72/28 13636  ََتَدؤوَن وَتَقّرونَ  َتس 

 أفال ترون بأبصاركم اختالف الليل والنهار فتعتِبون؟  أفال تبَصون  72/28 13637

َتِهِ  73/28 13638 ْح  سانِِه وِرعاَيتِهِ  رَّ  إح 

ُكنُوا 73/28 13639  لتقّروا وََت َدُؤوا وَتط َمئِنُّوا لِتَس 

 َولِتَط ُلبُوا ولتلتمسوا َولِتَب تَُغوا  73/28 13640

لِهِ  73/28 13641 ساُنهُ  َفض  ُل اللِ: إح   َفض 

ُكُرونَ  73/28 13642 َمَة اللِ، َوَتث نوَن َعَلي ِه هِبَا  َتش  ُكروَن نِع   َتذ 

مَ  74/28 13643  املراد يوم من أيام اآلخرة  َوَيو 

 وُياطبهم يدعوهم  ُينَادهِيِم   74/28 13644

َكائِيَ  74/28 13645 ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الِّشكاء: الذيَن اُتُّ

ُعُمونَ  74/28 13646 َلُم لََعلَُّه َكِذٌب أو  باطٌِل  َتز  الً ُيَشكُّ فيِه، وال ُيع   َتقولوَن َقو 

نَا 75/28 13647 نا وأخذنا َوَنَزع   وأخرج 

هاَدةِ َرقيباً، أو   َشِهيًدا 75/28 13648 ياً لِلشَّ ِهم  أو  ُمَؤدِّ
كِ ِمِه بِِِّش  َهُد َعىَل َقو   َرُسواًل َشاِهًدا َيش 

رِضوا  َهاُتوا 75/28 13649  َأح 

َهاَنُكم   75/28 13650 ُة البَيِّنَُة الفاِصَلةُ  ُبر  هاُن: احُلجَّ  الُِب 

 َوَغاَب  َذَهَب  َوَضلَّ  75/28 13651

ونَ  75/28 13652 رَتُ تَلُِقوَنُه ِمَن الَكِذِب  َيف   َُي 

 َغنِيٌّ من بني إرسائيل آتاه الل ماالً َوفرِيًا، فطغى وبغى، فأهلكه الل وخسف به وبداره األرض َقاُرونَ  76/28 13653

ِ َعَلي ِهم   َفبََغى َعَلي ِهم   76/28 13654 ِ َوالتََّجِبُّ ِب 
ُه ِف الكِ اَوَز َحدَّ  َِّتَ

َوالِ أو  ماٌل مدفوٌن حتت األرِض، وُيراد به املال الكثري ال ُكنُوزِ  76/28 13655  َخَزائِِن األَم 

هُ  76/28 13656 َفَلةِ آلة فتح  َمَفاحِتَ   َخَزائِِن َمالِِه َوَصنَادِيِقُه املُق 

بَةِ  76/28 13657  فتعجز عن ْحلها لَيَث ُقُل َعىَل اجَلاَمَعِة الَكثرَِيةِ  لَتَنُوُء بِال ُعص 

ةِ  76/28 13658 َحاب ُأويِل ال ُقوَّ  الُقدرة املادية أو املعنوية  أص 

َرح   76/28 13659 تَخّفك النِّعمة فتبطر اَل َتف   ال َتس 

بُّ  76/28 13660
 ُمعاَقبَتِِهم  َعَدُم ِرضاُه َعن ُهم والذي َيُؤوُل اىل تعني  َعَدُم حَمَبَِّة اللِ ال َُيِ

 ال تَِمس  َواط ُلب   َواب تَغِ  77/28 13661

طاَك من األموال  آَتاكَ  77/28 13662  َأع 

اُر اآلِخَرةُ  77/28 13663 ِت، واملُراُد اجَلنَّة الدَّ َد املَو   َبع 
 دار احَلياةِ

ك  و ال َت ِمل   ال َتنَس  77/28 13664 ُ  اَل َترت 

 املقسوم َحظََّك  َنِصيبََك  77/28 13665

ِسن 77/28 13666 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  َوَأح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   َوإِيِت باِلِفع 

عَ  َوال َتب غِ  77/28 13667  وال َتط ُلب  وال َتس 

داث االختالل واالضطراب  ال َفَسادَ  77/28 13668  إح 
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 84إلى آية  78  يةآمن   القصصسورة ( 953صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

طيتُهُ  ُأوتِيتُهُ  78/28 13669  ُأع 

 معرفة ومقدرة  ِعل مٍ  78/28 13670

َلَك  78/28 13671  أبادَ  َأه 

 األَُممِ  الُقُرونِ  78/28 13672

َوى وأعظم َأَشدُّ  78/28 13673  َأق 

ةً  78/28 13674  معنويةُقدرة مادية أو  ُقوَّ

 أي مَج عاً للاملِ  مَج عاً  78/28 13675

أَُل  78/28 13676 ِريرٍ  املراد َوال ُيس  بِيٍخ َوَتق  اَلٍم؛ َبل  ُسَؤاَل َتو  تِع  أَلُوَن ُسَؤاَل اس   اَل ُيس 

   آثاِمِهمُ  ُذُنوهِبِمُ  78/28 13677

ِرُمونَ  78/28 13678  الكافِروَن املُعانِدونَ  امل ُج 

 َفظََهرَ  َفَخَرَج  79/28 13679

 ، والزينة: ما يتزين به من حّل أو ثياب أو ما يشبهها ف َمظاهِر ِغناُه وَتَرفِهِ  ِف ِزينَتِهِ  79/28 13680

 َيرَغبُوَن أو  َيشاءونَ  ُيِريُدونَ  79/28 13681

 صاحب نصيب وافر من السعادة  لَُذو َحظٍّ َعظِيمٍ  79/28 13682

َلُكم   80/28 13683  َهالًكا لكم  َوي 

 الثواب: العطاء واجلزاء  َثَواُب  80/28 13684

13685 80/28  ٌ عاً َوَصالحاً و أفضل َخري  ثَُر َنف   أك 

اَها  80/28 13686 ُق لِل َعَمِل ال ، وَ وال يظفر هبا وال ُيع طَاَها َوال ُيَلقَّ  هلا ُيَوفَّ

ابُِرونَ  80/28 13687  املراد من جياهد نفسه عىل طاعة الل وعىل ترك املعايص  إاِلَّ الصَّ

نَا 81/28 13688  واخلسف هو النزول ف األرض به وتغيب جعلناها تغور  بِهِ  َفَخَسف 

َقٍة أو مجاعةٍ  فِئَةٍ  81/28 13689    فِر 

وَنهُ  81/28 13690  ينقذونه َينَُصُ

ينَ  81/28 13691  من نقمة الل املمتنعني املتحّصنني  املُنتََِصِ

بََح  82/28 13692  َوصارَ  َوَأص 

ا َمَكاَنهُ  82/28 13693 ُلوا مَتَنَّو  ا وأمَّ  َمن ِزلَتَهُ  َرَجو 

َكأَنَّ  82/28 13694 ٍب  َوي  ٍف، َوَتَعجُّ ٍع، َوَتأَسُّ  َكلَِمُة َتَوجُّ

عُ  َيب ُسطُ  82/28 13695  ُيَوسِّ

َق  82/28 13696 ز  ضِ  الرِّ م  ِمن األر  ِرُجُه هَلُ ِه، أو  ُُي 
 ما ُيع طيِه اللُ لِِعبادِ

ِدرُ  82/28 13697  َوُيَضيُِّق  َوَيق 

نَّ  82/28 13698  َأن َعمَ  مَّ

َكأَنَّهُ  82/28 13699 َلم  َأنَُّه؟ َوي  رِ  َأََل  َتع  ج  ٌظ َيُدلُّ َعىل التَّنبيِه والزَّ  لَف 

لُِح ال  82/28 13700  ال يظفر وال يفوز ُيف 

ا 83/28 13701 ا ُعُلوًّ ً ا و َتَكِبُّ ً ِبُّ  ُطغياناً وَِّتَ

داثاً لالختالل واالضطراب  َوال َفَساداً  83/28 13702  وال إح 

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َوال َعاقِبَةُ  83/28 13703

َسنَةِ  84/28 13704 ِ والطّاَعةُ احَلَسنَة: َعَمُل  بِاحل َ  اخَلري 

يِّئَةِ  84/28 13705 ن ُب  بِالسَّ يِّئَُة: اخلطيئَُة والذَّ  السَّ

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل جُي َزى  84/28 13706



 

396 
 

 
 
 
 

 6إلى آية  1 يةآمن  العنكبوتسورة و  88إلى آية  85  يةآمن   القصصسورة ( 963صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

َزَل  َفَرَض  85/28 13707 َجَب ، وَأن   فيه األحكام   أو 

َك  85/28 13708 ِجُعَك  لََرادُّ  ملَُر 

ةُ  إىَِل َمَعادٍ  85/28 13709 َت ِمنَُه، َوُهَو َمكَّ ِضِع الَِّذي َخَرج   إىَِل املَو 

َدى  85/28 13710  باهلداية أَتى َجاء بِاهل ُ

    تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضاللٍ  85/28 13711

بنِيٍ  85/28 13712  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

ُجو 86/28 13713 ُل  َتر   تتوقعو ُتَؤمِّ

 ُينَّزل عليَك  ُيل َقى إِلَي َك  86/28 13714

آن  ال كِتَاُب  86/28 13715  الُقر 

 وُمِعيناً َنِصريًا  َظِهرياً  86/28 13716

نََّك  87/28 13717 َفنََّك  َوال َيُصدُّ ِ  ال َيَمنََعنََّك وال َيَص 

ُع إىَِل َربَِّك  87/28 13718 َدهُ  َواد  عاُء إىل اللِ: احَلثُّ َعىل ِعباَدتِِه َوح    الدُّ

كنِيَ  87/28 13719 ِ  الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  امل ُِّش 

عُ  88/28 13720 بُد  و َوال َتد   ال َتع 

 فانٍ  َهالٌِك  88/28 13721

َههُ  88/28 13722  ال كوجه املخلوق يليق بكامله وعظمته  ، نؤمن بأن لل وجهاسبحانه صفة من صفاتهوفيه إثبات  ،ذاته َوج 

مُ  88/28 13723 ك  ُل  احل ُ  الَقضاُء وال َفص 

َجُعونَ  88/28 13724  ُتَعادونَ  ُتر 

جاِز الُقرآنِ  اَل 1/29 13725 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

 َأَظنَّ  َأَحِسَب  2/29 13726

ُكوا 2/29 13727 َ ا بال اختبار ُيرت  لَّو   ُُيَ

تَنُونَ  2/29 13728 تََِبُونَ اَل و ال ُيب تَُلونَ  ال ُيف   ُُي 

 وأوقعنا ف الِفتنة  ابتلينا َفتَنَّا 3/29 13729

َلَمنَّ  3/29 13730  َفليعِرَفنَّ  َفَليَع 

 يامِّنِم  إَصَدقوا باملراد  َصَدُقوا 3/29 13731

 املُتَِّصفني بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد ال َكاذِبنِيَ  3/29 13732

يِّئَاِت  3/29 13733 َمُلوَن السَّ َعُلونَ  َيع  نوب الَكبرَية يف   الذُّ

بُِقوَنا  4/29 13734  يفلتوا مناوُيع ِجُزوَنا،  َيس 

ُم   َساء َما ََي ُكُمونَ  4/29 13735 ِصُلونَ ما بِئَس احُلك   َيق ضوَن وَيف 

ُجو 5/29 13736 ِ  َير  ُع اخَلري  جاُء: َتَوقُّ  وان تِظاُرهُ الرَّ

هِ  لقاء الل 5/29 13737 َ َيَدي   املُثُول َبني 

بَع ِث  َأَجَل اللَِّ 5/29 13738 ل 
َدُه اللُ لِ َت الَِّذي َحدَّ  واجلزاء الَوق 

 لَقادٍِم َوواقِعٍ  الٍت  5/29 13739

الِء ديِن اللِ ِف َسبيِل  َجاَهَد  6/29 13740 الِء ديِن اللِ َقاَتَل ِف َسبيِل اللِ إِلع   اللِ إِلع 

ِسهِ  6/29 13741  لذاته لِنَف 
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 14إلى آية  7  يةآمن   العنكبوتسورة ( 973صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

سوِل  آَمنُوا 7/29 13742 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

اِت  7/29 13743 احِلَ ةِ  الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

َرنَّ  7/29 13744  لنسرتن ونتجاوز ونزيل   لَنَُكفِّ

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاَِتِم   7/29 13745 يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

ِزَينَُّهم   7/29 13746  الَعَملاجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب  َولَنَج 

َسنَ  7/29 13747 ناً  َأح  ثَر ُحس  َل وَأك   َأمج 

ي نَا 8/29 13748 نا َوَوصَّ  وأَمر 

ناً  8/29 13749  بّرا هبام وعطفا عليهام وإحساناً إليهام  ُحس 

 حاَوال إرغاِمَك أمراك أو  َجاَهَداكَ  8/29 13750

كَ  8/29 13751 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف  لِتُِّش  َ َعَل َغري   العبادة أو الطاعة لِتَج 

ُهاَم  8/29 13752 ام َفال ُتطِع  ُهام وال َُت َضع  هَلُ  ال َتتَّبِع 

ِجُعُكم   8/29 13753 َدُتُكم  وَمصرُيُكم   َمر     ُرجوُعُكم  وَعو 

 فأخِبكم َفأَُنبِّئُُكم  8/29 13754

ِخَلنَُّهم   9/29 13755  إلي ِهم  أي: لنجعلهم ينضمون  لَنُد 

نيَ  9/29 13756 احِلِ م   الصَّ امهُلُ  وريض الل عنهمالَِّذيَن َحُسنَت  أع 

 أحلق به َضرٌ  ُأوذِيَ  10/29 13757

 َعَذاَب النَّاِس لَُه، َوَأَذاُهم   فِت نََة النَّاسِ  10/29 13758

 وَتن كيلكِعقاب  َكَعَذاِب  10/29 13759

َق وَحَصَل  َجاء 10/29 13760 قَّ  حَتَ

13761 10/29  ٌ ن والتأييد  َنَص  : الَغَلبَة والَعو   النََص 

َلَمنَّ  11/29 13762 ِرَكنَّ  َولَيَع  ِرَفنَّ وُيد   وليَع 

 الَِّذيَن ُيظ ِهروَن ِخالَف َما ُيب طِنونَ  امل ُنَافِِقنيَ  11/29 13763

  انتَِهجوا والَزموا اتَّبُِعوا 12/29 13764

اللِ  أو دِينَنَا َسبِيَلنَا  12/29 13765  طريَقنا واملُراد به طريُق الضَّ

ِمل   12/29 13766  نتحّمل وُنِقلُّ  َول نَح 

ن   َخطَاَياُكم   12/29 13767 َي الذَّ د ةاملَقصود وبوه   ةاملُتعمَّ

 اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد  وهوُمتَِّصفون بالكذب،  لََكاذُِبونَ  12/29 13768

م   13/29 13769 َزاَرُهم  و املراد: ذنوهبم وآثامهم َأث َقاهَلُ  َأو 

أَلُنَّ  13/29 13770  َولَيُحاَسبُنَّ  َولَيُس 

ُم الِقياَمةِ  13/29 13771 ُم ُيب َعُث النَّاُس ِمن  ُقبُوِرِهم   َيو   َيو 

ونَ  13/29 13772 رَتُ تَلُِقوَن ِمَن الَكِذِب  َيف   َُي 

َسل نَا  14/29 13773 ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها  َأر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَت ميُلُه الرِّ ساُل الرَّ  إر 

 ومخسني َسنَةً أول الرسل ومن أويل العزم دعا قومه لعبادة الل وحده وترك عبادة غريه تسعامئة  ُنوًحا  14/29 13774

 َفأقامَ  َفَلبَِث  14/29 13775

  فأهلكهم السيل اجلارف  َفأََخَذُهُم الطُّوَفانُ  14/29 13776
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 23إلى آية   15  يةآمن   العنكبوتسورة ( 983صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 فأنقذناه  َفأَنَجي نَاهُ  15/29 13777

ِفينَةِ  15/29 13778 َحاَب السَّ الم وَمن َمَعهُ  َوَأص   نوٌح َعَلي ِه السَّ

ًة وَعالَمةً  آَيةً  15/29 13779 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ُمع 

 أو للناس لَخل ِق ل لِّل َعاملنَِيَ  15/29 13780

َراِهيمَ  16/29 13781 َلُه َعىَل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ ُهَو َخلِيُل اللِ، اِصطََفاُه اللُ  َوإِب   بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

بُُدوا  اللَّ 16/29 13782  ن قادوا لَُه بِالطَّاَعةِ وحدوه وأخلصوا له وا  اع 

َعلوا لَكم وقاية من عذاب الل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َواتَُّقوهُ  16/29 13783  واج 

ُكم   16/29 13784
 أمرتكم به من العبادة والتقوىاملراد ما  َذلِ

13785 16/29  ٌ عاً َوَصالحاً و أفضل َخري  ثَُر َنف   أك 

َلُمونَ  16/29 13786  إن كنتم من ذوي العلم والفهم بام هو خري لكم أو رش  إِن  ُكن تُم  َتع 

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 17/29 13787  أي  َمَعُه أو  َغري 

َثاناً  17/29 13788  األصناِم وهي متاثيل من َحَجٍر أو نحوه تتَخُذ للعبادة َأو 

ًكا 17/29 13789 ُلُقوَن إِف  وَن َكِذًبا َوَُت  رَتُ  واضحا َتف 

لُِكونَ  17/29 13790 تَطيعون ال َيم   ال َيس 

قاً  17/29 13791    عطاًء وخرًيا ِرز 

تَُغوا 17/29 13792 ُلبُوا  َفاب   والتَِمسواَفاط 

ُكُروا  17/29 13793 َمتَُه، وأث نوا َعَلي ِه هِبا َواش  ُكروا نِع   اذ 

َجُعونَ  17/29 13794  ُتَعادونَ  ُتر 

ُبوا 18/29 13795  ُتن كِروا ُتَكذِّ

 مجاعات من الناس ِّتمعهم صفات ومصالح مشرتكة أو جيمعهم دين أو مكان أو زمان ُأَممٌ  18/29 13796

   التَب ليغُ  ال بَالغُ  18/29 13797

 الواِضح أو  املوِضح امل ُبنِيُ  18/29 13798

ا  19/29 13799 ُث َعنهم َأَوََل  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

ل َق  19/29 13800 ةٍ   ُيب ِدُئ اللَُّ اخل َ ِل َمرَّ ِ ِمثاٍل سابٍِق واخَلل ُق ألوَّ  اإلجياَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

 يرجعه ُيِعيُدهُ  19/29 13801

 سهٌل  َيِسريٌ  19/29 13802

تَِِبوا  ِسرُيوا  20/29 13803 شوا واع   ان تَِقلوا وام 

ُلوا، أو فكروا واعتِبوا  َفانظُُروا  20/29 13804  فتأمَّ

ل َق  20/29 13805 َشأَهُ  َبَدَأ اخل َ  َأن 

أُة اآلِخرة  20/29 13806 ِت، وهي البعث اإل النَّش   حياء بعد املَو 

َحمُ  21/29 13807  وَُيِسُن وُينَّجي  َوَير 

َلبُونَ  21/29 13808 َجُعونَ  ُتق  وَن، َوُتر   ُتَردُّ

هِ َفائِتنَِي ِمن  َعَذابِِه  بُِمع ِجِزينَ  22/29 13809 ِ  بِاهَلَرِب َوَغري 

   الويل هو الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََويل ألمرك أو صديق وحبيب َويِلٍّ  22/29 13810

 َوال ناٍِص يدفع عنكم السوء  َوال َنِصريٍ  22/29 13811

هِ  َولَِقائِهِ  23/29 13812 َ َيَدي   يوم القيامة  لقاء الل: املُثُول َبني 

 ان َقطَع أَمُلُهم َيئُِسوا 23/29 13813

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  23/29 13814
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 30إلى آية   24  يةآمن   العنكبوتسورة ( 993صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِمهِ  24/29 13815 َوتِِه أو   َجَواب َقو  ُهم  َعىل َدع   ُسؤالِهِ َردَّ

ُقوهُ  24/29 13816 قاً شديدًا ُمهلِكاً  َحرِّ َعلوا النّاَر حَتِرُقُه َحر   اج 

 فأنقذه َفأَنَجاهُ  24/29 13817

 ملَُع ِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  24/29 13818

ُتم 25/29 13819 ذ  َ  جعلتم اُتَّ

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ أي  َمَعُه أو   من ُدوِن اللِ 25/29 13820  َغري 

َثاناً  25/29 13821  األصناِم وهي متاثيل من َحَجٍر أو نحوه تتَخُذ للعبادة َأو 

َة َبي نُِكم   25/29 13822 َودَّ َمتَِها مَّ وَن َعىَل ِخد   َتتََحابُّوَن َعىَل ِعبَاَدَِتا، وَتتََوادُّ

ُفرُ  25/29 13823 أُ  َيك   وينكر َيتََِبَّ

 َوَيُسّب  َوَيل َعنُ  25/29 13824

 َمِصرُيُكم   َوَمأ َواُكمُ  25/29 13825

ينَ  25/29 13826  معينني ومؤّيدين نَّاِِصِ

َجاَل َشهَوًة ِمن ُدوِن النَِّساءِ وَأرَسَلُه اللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اللِ، َوَكاُنوا َيأُتوَن الَفَواِحَش  لُوطٌ  26/29 13827  َيأُتوَن الرِّ

ِمي ُمَهاِجرٌ  26/29 13828 اِم املُبَاَرَكةِ  َتاِرٌك َداَر َقو  ِض الشَّ  إىَِل َأر 

نَى  ال َعِزيزُ  26/29 13829 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

كِيمُ  26/29 13830 ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن   احل َ
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ نَى املُح  امِء اللِ احُلس   أس 

 وأعطَينا  ومنحنا وأنعمنا َوَوَهب نَا  27/29 13831

َحاَق  27/29 13832  ُهَو َولَُد َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم ِمن َزوَجتِِه َساَرةَ  إِس 

ُه إِبَراِهيَم َوُهَو َوالُِد ُيوُسَف اِبُن إِسَحاق ُيَقاُل لَُه إرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ، َكاَن   َوَيع ُقوَب  27/29 13833  َنبِيًّا لَِقوِمِه َجدَّ

تِهِ  27/29 13834 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

َة َوال كِتَاَب  27/29 13835   املراد: األنبياء والكتب الساموية النُّبُوَّ

طَي ناهُ  َوآَتي نَاهُ  27/29 13836   َوَأع 

ن يَا  27/29 13837 َرُه ِف الدُّ يَّتِهجزاءه  َأج   ِف ُذرِّ
ةِ الِِح َوالنُّبُوَّ ِر احَلَسِن، َوالَولَِد الصَّ ك   باِلذِّ

نيَ  27/29 13838 احِلِ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

تكِبونَ لتفعلون و لَتَأ ُتونَ  28/29 13839    لَرَت 

ُكوِر ُدوَن اإلناِث  ال َفاِحَشةَ  28/29 13840  اجِلن ِسيَِّة مع الذُّ
َوةِ ه  ناعِة واملراد هنا َقضاَء الشَّ  الِفعَلُة املُتناِهيَُة ف الُقبِح والشَّ

َمُكم   َسبََقُكم 28/29 13841  تقدَّ

بِيَل  29/29 13842 ُكُم الَفاِحَشَة هِبِم  َتق طَُعوَن  َوَتق طَُعوَن السَّ
لِ  ُطُرَق املَُسافِِريَن بِِفع 

تَِمُعوَن فِيهِ  َنادِيُكمُ  29/29 13843  جَم لِِسُكُم الَِّذي َِّت 

ةِ.  امل ُنَكرَ  29/29 13844 ِف املَارَّ ِرَيِة ِمَن النَّاِس، َوَقذ  خ  اَمَل املُن َكَرَة؛ َكالسُّ  األَع 

ِمهِ  29/29 13845 جاِل والنِّساءِ  َقو  ُم: مَجاَعُة الرِّ  الَقو 

 بِِعقاِب وَتن كيلِ   بَِعَذاِب  29/29 13846

ادِقِنيَ  29/29 13847 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ د  ِق، والصِّ د   املُتَِّصفنَي بِالصِّ

يِن  30/29 13848  أيِّدين وأعنّي انَُص 

ِسِدينَ  30/29 13849 ِدثنَي لال امل ُف  تاِلِل واالاملُح  طِراِب خ   ض 
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 38إلى آية   31  يةآمن   العنكبوتسورة ( 400صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أَتت   َجاءت   31/29 13850

 َمالئَِكُة اللِ  ُرُسُلنَا  31/29 13851

َراِهيمَ  31/29 13852 َلُه َعىَل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ ُهَو َخلِيُل  إِب   اللِ، اِصطََفاُه اللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

ى  31/29 13853 َ َحاَق  بِال بُِّش  ، َوُهَو: البَِشاَرُة بِإِس  ارِّ  عليه السالم  -بِاخَلَِبِ السَّ

لُِكو 31/29 13854   ا باإلهالكمعاقبو اُمه 

ِل َهِذِه  31/29 13855 َيةِ َأه  ان ال َقر   البل دة هذه  ُسكَّ

َومُها  َظاملنِِيَ  31/29 13856 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 الظَاملنَُِي: اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

َلمُ  32/29 13857 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

يَنَّهُ  32/29 13858  لننقذّنه  لَنُنَجِّ

َلهُ  32/29 13859 تِهِ  َوَأه  َ راَد ُأرس   َوأف 

َرَأَتهُ  32/29 13860 َجته ام   َزو 

 البَاقنَِي ِف الَعَذاِب  اهلالِكنِي ال َغابِِرينَ  32/29 13861

روٍه  ِِسَء هِبِم   33/29 13862 ُهموُأصيبُوا بَِمك  ًفا َعَلي ِهم   َغمَّ يئُُهم  َخو 
 جَمِ

ًعا 33/29 13863 رَ  َوَضاَق هِبِم  َذر  َ وَتَضجَّ ُرُه، و َتأَلَّ ِمهِ َضاَق َصد  ِهم  ِمن رَشِّ َقو 
ِزِه َعن  َتدبرِي إن قاذِ َعج 

 لِ

ِع  ال َُتَف   33/29 13864 ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف  روٍه اخَلو   َمك 

َزن   33/29 13865 موماً وال َمغ موماً  َوال حَت   ال َتُكن  َمه 

وكَ  33/29 13866  ُمن ِقذوك ُمنَجُّ

 موقعون ُمنِزلُونَ  34/29 13867

ًزا 34/29 13868  َعَذاًبا َشِديًدا ِرج 

ُسُقونَ  34/29 13869 يان واخُلروٌج عن حدود الِّشع  َيف   الِعص 

نَا ِمن َها 35/29 13870 َرك  ي نا تَّ َقي نا َوَخلَّ  ِمن  دَِياِرِهمُ  أب 

ًة وَعالَمةً آَثاًرا  آَيًة  35/29 13871 َ    وِعِب 

 َواِضَحةً  َبيِّنَةً  35/29 13872

ِقُلونَ  35/29 13873 رونَ  َيع  م  وُيَفكِّ  ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ

َينَ  36/29 13874  املَِدينة والّشام، وُيراد ُسّكاّناَقريٌة عىل البحر األْحر بني  َمد 

ِخرَ  36/29 13875 َم اآل  ُجوا ال يَو  ُلبُوا بِِعبَاَدتُِكم  َجَزاَء اآلِخَرةِ  َوار   اط 

ا  36/29 13876 ثَو  ثُِروا الَفَسادَ  َواَل َتع   اَل ُتك 

ِسِدينَ  36/29 13877  حُم ِدثني لالختالل واالضطراب  ُمف 

ُبوهُ  37/29 13878 ِمنوا به  َفَكذَّ  َفنََسبُوا إليه الَكِذب، أو َل ُيؤ 

ُمُ  37/29 13879  فأهلكتهم  َفأََخَذَت 

َفةُ  37/29 13880 ج  ِديَدةُ  الرَّ ل َزلَُة الشَّ  الزَّ

  موتى هامدين ال يتحركون َجاثِِمنيَ  37/29 13881

13882 38/29  َ  َظَهَر َواتََّضَح  تَّبنَيَّ

َن ومَجََّل  َوَزيَّنَ  38/29 13883  َوَحسَّ

ُهم   38/29 13884 راُض واال الصد: َفَصدَّ تِناعُ اإلع   م 

بِيلِ  38/29 13885  َطريِق اهُلدى  السَّ

ينَ  38/29 13886 تَب َِصِ ِرِهم  ُمع َجبنَِي بِهِ عقالء يمكنهم التمييز بني احلق والباطل  ُمس     َعاِرفنَِي بُِكف 
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 45إلى آية   39  يةآمن   العنكبوتسورة ( 401صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َغنِيٌّ من أغنياء بني إرسائيل آتاه الل ماالً َوفرِيًا، فطغى وبغى، فأهلكه الل وخسف به وبداره األرض َوَقاُرونَ  39/29 13887

نَ  39/29 13888 َعو  َ ِف  َوفِر  َعوُن موَسى املَعروف لََقُب ُمُلوِك ِمَص   التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِر 

 كان وزيًرا لفرعون وكبري كهنته َوَهاَمانَ  39/29 13889

    بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  39/29 13890

وا 39/29 13891 َِبُ تَك  وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاس   َفتََكِبَّ

لِتنَي  َكاُنوا َسابِِقنيَ َوَما  39/29 13892  َفائِتنَِي ِمن  َعَذاِب اللِ أو ُمف 

َنا 40/29 13893  أو عذبنا أهلكنا َأَخذ 

ُم ِمَن الِفع لِ  بَِذنبِهِ  40/29 13894  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

نَا َعَلي هِ  40/29 13895 َسل    َعَلي هِ  َبَعث نا َأر 

 ُمهلِكًة باِم حَتِملُه من َحىص أو غريهرَياً  َحاِصبًا  40/29 13896

ي َحةُ  40/29 13897 لَِكةُ  الصَّ َخُة املُه   الَصَّ 

َض  40/29 13898 َر  نَا بِِه األ   جعلناها تغور به َخَسف 

نَا 40/29 13899 َرق  نا َغَرًقا َأغ  َلك   أه 

 لِيَُجوَر َعَلي ِهم    لِيَظ لَِمُهم   40/29 13900

 َذَواَتم   َأنُفَسُهم   40/29 13901

ُذوا 41/29 13902 َ  َجَعُلوا اُتَّ

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 41/29 13903  َمَعُه أو  َغري 

لِيَاء 41/29 13904  الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأو 

َهنَ  41/29 13905 َعَف  َأو   َأض 

َلُمونَ  41/29 13906 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 

ُعونَ  42/29 13907 بُدونَ  َما َما َيد   َيع 

نَى  ال َعِزيزُ  42/29 13908 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

كِيمُ  42/29 13909 ل ِق  احل َ كُِم خِلَ نَى املُح  امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ  األش 

ثَاُل  43/29 13910 َم  ة  اتِعبار األ   ُتقاُل لِتَشبيِه حاٍل بِنظريَتا أو قِصَّ

هُبَا 43/29 13911 ِ ثاِل: إيراُدها َنرض  ُب األم   ََض 

ِقُلَها 43/29 13912 َهُمَها َيع  ُرَها، َوَيف     يدركها عىل حقيقتها أو َيتََدبَّ

 العاِرُفون  ال َعاملُِونَ  43/29 13913

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  44/29 13914 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

قِّ  44/29 13915 َمُة اللِبالعدل والقسط و بِاحل َ  باِم َتق تَضيِه ِحك 

ًة وَعالَمةً  آَلَيةً  44/29 13916 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

ِمننِيَ  44/29 13917 ِق ُرُسلِهِ  للمصدقني لِّل ُمؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   الذين ُيِقرِّ

رأ   ات ُل  45/29 13918  َأق 

 ُبلِّغ َت بواِسطِة الوحي   ُأوِحَي إِلَي َك  45/29 13919

آن  ال كِتَاِب  45/29 13920  الُقر 

 متنع َتن َهى 45/29 13921

َشاء  45/29 13922 َعال ال َفح  نِيُع من األَف     الَقبِيُح الشَّ

 ما ُين كُره الِّشع أو العقل  َوامل ُنَكرِ  45/29 13923

َِبُ  45/29 13924 ٍء.  َأك  ظَُم َوَأف َضُل ِمن  ُكلِّ ََش   َأع 
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 52إلى آية   46  يةآمن   العنكبوتسورة ( 402صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ادِلُواو 46/29 13925  ال ُتناقُِشوا وال ُُتاِصُموا ال ُِّتَ

ل الكِتاِب  46/29 13926 راة واإِلن ِجيلواملراد بالكتاب  اليَهوُد والنَّصاَرى َأه   التَّو 

َسنُ  46/29 13927  بحسن خلق ولطف ولني كالم  بِالَّتِي ِهَي َأح 

َب  َظَلُموا ِمن ُهم   46/29 13928 َلنُوا احَلر  ، َوَأع   َعاَنُدوا احَلقَّ

َزالُُه عن طريق الوحي  ُأنِزَل  46/29 13929  َتمَّ إن 

نَا  46/29 13930 َذ َمع بوداً  َوإهَِلُ
ِ  اإِللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

لُِمونَ  46/29 13931  َخاِضُعوَن ُمتََذلُِّلوَن بِالطَّاَعةِ  ُمس 

آن  ال كِتَاَب  47/29 13932  الُقر 

طَي ناُهم   آَتي نَاُهُم ال كِتَاَب  47/29 13933 راة واإِلن ِجيل َأع   التَّو 

   الَعَرِب ِمن  ُقَري شٍ املراد  َوِمن  َهُؤاَلءِ  47/29 13934

ُفرُ يكذب و جَي َحدُ  47/29 13935  َيك 

 بأدلتنا وحججنا  بِآَياتِنَا  47/29 13936

 املُن كِروَن لُِوُجودِ اللِ ال َكافُِرونَ  47/29 13937

رأ َتت ُلو 48/29 13938  َتق 

 كتاب ساموي ِمن  كِتَاٍب  48/29 13939

طُّهُ  48/29 13940  تكتبه َوال َوال َُتُ

نَى  بِيَِمينَِك  48/29 13941  بيَدك اليُم 

َتاَب  48/29 13942 ر     لََشكَّ  الَّ

ُعو الباطِِل، وُهم املُِِّشكونَ  امل ُب طُِلونَ  48/29 13943  ُمدَّ

 ِمن  كِتاِب اللِ آيات آَياٌت  49/29 13944

 واِضَحاٌت  َبيِّنَاٌت  49/29 13945

 املراد َيفظوه ويقرأوه     ِف ُصُدورِ  49/29 13946

 املؤمنون وأصحاب حممد صىل الل عليه وسلم وقيل أهل العلم من أهل الكتاب  ال ِعل مَ الَِّذيَن ُأوُتوا  49/29 13947

َومُها  الظَّاملُِونَ  49/29 13948 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِ

اَل  50/29 13949  َهالَّ  لَو 

 َوَبَراِهنُي ُنَشاِهُدَها ُحَجٌج  آَياٌت  50/29 13950

ر من عذاب الل َنِذيرٌ  50/29 13951 ف حُمَذِّ    رسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

بنِيٌ  50/29 13952  واِضٌح أو  موِضٌح  مُّ

ِفِهم   51/29 13953  َأَوََل  َيُكن  كافِياً  َأَوََل  َيك 

آن ال كِتَاَب ُيت ىَل  51/29 13954 َرأ الُقر   ُيق 

َةً  51/29 13955 ساناً وِهداَيةً  لََرْح   إلح 

َرى  51/29 13956 ِعظَة  َوذِك  َرة َوَمو 
كِ  َوَتذ 

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

 عاملًِا ُمطَّلِعاً  َشِهيداً  52/29 13958

بُدوَن ِمن   آَمنُوا بِال بَاطِلِ  52/29 13959        دوِن اللِاعتقدوا وصّدقوا باِم َيع 

ونَ  52/29 13960 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ
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 63إلى آية   53  يةآمن   العنكبوتسورة ( 403صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَع ِجُلوَنَك  53/29 13961 لونك ف األمر ويطلبونه عىل وجه الرسعة َوَيس   ويتعجَّ

  الِعقاِب بنزول العذاب و بِال َعَذاِب  53/29 13962

ى   53/29 13963 َسمًّ  ِعن َد اللِ  مقدر وقٌت ُمَعنيَّ حمددٌ  َأَجٌل مُّ

اءُهمُ  53/29 13964 م   جَلَ َق وَحَصَل هَلُ قَّ  حَتَ

 َولَيََقَعنَّ هِبِم   َولَيَأ تِيَنَُّهم  53/29 13965

تَةً  53/29 13966 أَةً  َبغ   َفج 

ُعُرونَ ال  53/29 13967 َلمونَ  َيش  وَن وال َيع  سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال ََيِ

 أي أّنا حتَصهم ومتنعهم سبيل النجاة ملَُِحيطٌَة بِال َكافِِرينَ  54/29 13968

َشاُهمُ  55/29 13969 ُلوُهم  وَيتوهيم  َيغ   َُيِيُط هِبِم  َوَيع 

ِهم   55/29 13970
ُجلِ ِت َأر   النار تغشاهم من سائر جهاَتماملراد أن  َوِمن  حَت 

 املراد تذوقوا العذاب بسبب أعاملكم  ُذوُقوا 55/29 13971

 نداء وأمر من الل للمؤمنني الَِّذيَن آَمنُوا ِعبَادِيَ  َيا 56/29 13972

يِض َواِسَعةٌ  56/29 13973  واملراد هاجروا إىل أرض الل الواسعة  رحيبةأرض الل  َأر 

بُُدونِ  56/29 13974 اَي َفاع   وأخلصوا العبادة يل وحديفانقادوا  َفإِيَّ

ت  57/29 13975  مدركة له بكل حواسها َذائَِقة املَو 

َجُعونَ  57/29 13976  ُتَعادونَ  ُتر 

َئنَُّهم  58/29 13977  لَنُن ِزلَنَُّهم   لَنُبَوِّ

 َمناِزَل َعالِيًَة ف اجَلنَّةِ  ُغَرفاً  58/29 13978

ِري 58/29 13979 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ِمياُهها ُمرس 

وامِ  َخالِِدينَ  58/29 13980  باقنَي َعىل الدَّ

رُ  58/29 13981    َثواُب  َأج 

 املجتهدين بالعمل بطاعة الل  ال َعاِملنِيَ  58/29 13982

وا  59/29 13983 لَّدوا املراد صِبوا و َصَِبُ  عىل عبادة اللَِّتَ

ُلونَ  59/29 13984 رهم  َيتََوكَّ ُضون أم  تَِمدون وُيَفوِّ  يع 

ن 60/29 13985 ؟ َوَكأَيِّن مِّ  َوَكم  ِمن 

َّش عىل األرِض ويستعمل عادة ف احليوانات أكثر َدابَّةٍ  60/29 13986  ُكلُّ ما َيم 

َقَها 60/29 13987 ِمُل ِرز  ِخُرُه لَِغدٍ ال تطيق أن تقله لضعفها، أو  اَل حَت     اَل َتدَّ

ُزُقَها 60/29 13988 ِ  اللَُّ َير   اللَُّ ُيع طيَها ِمن اخَلري 

تَُهم   َسأَل تَُهم  61/29 13989 َلم  تَع   اس 

رَ  61/29 13990 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيرسَّ

َفُكونَ َفأَنَّى  61/29 13991 ُفوَن َعِن اإِلياَمِن؟  ُيؤ  َ  َفَكي َف ُيَص 

عُ  َيب ُسطُ  62/29 13992  ُيَوسِّ

ِدرُ  62/29 13993  ُيَضيُِّق  َوَيق 

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

َض  63/29 13995 َر  يَا بِِه األ  جاَر التي  َفأَح  َع واألش  ر  يَا الزَّ  َعىل األرضِ أح 

َِتَا 63/29 13996  ُيب سها وجفافها وجدهبا َمو 

ِقُلونَ  63/29 13997 رونَ  ال َيع  م  وال ُيَفكِّ  ال ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ
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 5إلى آية   1 يةآ من  الرومسورة و 69إلى آية   64  يةآمن   العنكبوتسورة ( 440صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نيَا  64/29 13998 ةُ  احَلياُة الدُّ يَِويَّ ن   املَعيَشُة الدُّ

وٌ  64/29 13999 و: االشتغال بام ال جُي دي وال ُيفيد هَل      الَّله 

 الَلِعب: الَعبَث َولَِعٌب  64/29 14000

اُر اآلِخَرةُ  64/29 14001  الثانِيَِة،  الدَّ
 واملُراُد اجَلنَّة حَمَلُّ احَلياةِ

يََوانُ  64/29 14002 ائَِمةُ  احل َ  احَليَاُة احَلِقيِقيَُّة الَكاِمَلُة الدَّ

َلُمونَ  64/29 14003 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 

 صعدوا وامتطوا َركِبُوا 65/29 14004

ُفنِ  ال ُفل ِك  65/29 14005  السُّ

   الل َسأَلوا َدَعُوا الل 65/29 14006

ينَ  َُم لِِصنيَ  65/29 14007 ه فلم ُتِشب ُه شائِبٍَة من رِشٍك أو ِرياءٍ  لَُه الدِّ  حَمَّصوا دينهم وَنقَّو 

اُهم   65/29 14008  سلَّمهم َنجَّ

ُكونَ  65/29 14009 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  ُيِّش  َ  جَي َعُلوَن َغري 

طَي ناُهم   آَتي نَاُهم   66/29 14010  َأع 

ر من الشهوات َولِيَتََمتَُّعوا  66/29 14011 نُه هلم الُكف   ولينعموا بام ُيَزيِّ

ا  67/29 14012 ُث َعنهم َأَوََل  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

ُة. واملراد حَم ِميّاً ُيداَفُع َعن ُه، وال ََيِلُّ ان تِهاُكُه،ًمكاناً  َحَرًما آِمنًا 67/29 14013  : َمكَّ

ا. ُيؤخذون  َوُيتََخطَُّف النَّاُس  67/29 14014 ً َعٍة َقت اًل َوَأرس   برُِس 

كِ  َأَفبِال بَاطِلِ  67/29 14015  أَفبالِّشِّ 

ثَُر ُظل امً  َأظ َلمُ  68/29 14016  أك 

رَتَى 68/29 14017 تََلَق َوَكَذَب  اف   اخ 

.  َمث ًوى 68/29 14018 تََقرٌّ َكٌن َوُمس   َمس 

ِدَينَُّهم   69/29 14019 ِشدّّنم ولندلّنّهم لَنَه    لنر 

 ُطُرَقنا للهداية واخلري  ُسبَُلنَا  69/29 14020

ِسننِيَ  69/29 14021 ِه اإِلت قاِن  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   َوُصن ِع اجَلميلِ اآلتنَي باِلِفع 

جاِز الُقرآنِ  اَل 1/30 14022 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

ومُ  ُغلِبَِت  2/30 14023 ومَ  الرُّ  قِهَرت  وهِزَمت  َفاِرُس الرُّ

ضِ  3/30 14024 َر  َنى األ  َرَب، واملراد ف أقرب أرض  َأد   'فارس'إىل  'الشام 'أق 

ُلوبنِيَ أو  َهِزيمتِهم   َغَلبِِهم   3/30 14025 ِّنِم  َمغ    َكو 

لِبُونَ  3/30 14026  سينتَصون َسيَغ 

ِع ِسننِيَ  4/30 14027 ، َواَل َتن ُقُص َعن  َثاَلٍث  بِض  ِ  عدد من السنني اَل َتِزيُد َعىَل َعِّش 

رُ  4/30 14028 َم   الشأن أو املسألة أو القضية األ 

َمئِذٍ  4/30 14029    ذلك اليوم  َوَيو 

َرُح  4/30 14030  ُيرَسّ وَيب تَِهج َيف 

14031 5/30  ِ ن والتأييد  بِنََص  : الَغَلبَة والَعو   النََص 

 ُيريُد  َيَشاءُ  5/30 14032

نَى الَقِويُّ الَِّذي ال  ال َعِزيزُ  5/30 14033 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ    ُيغ 

ِحيمُ  5/30 14034 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   الَِّذي َير 
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 15إلى آية   6  يةآ من  الرومسورة ( 540صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

َد الل  6/30 14035 ُد: اال َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   ل تِزاُم بِأم 

ِعِد: َنق ُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  اَل ُُي لُِف  6/30 14036 الُف املَو   إخ 

َلُمونَ  6/30 14037 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

يَاةِ  7/30 14038 يَا  َظاِهًرا ِمَن احل َ ن   مثل التجارة والصناعة والزراعة وغري ذلك  معايشهم ودنياهمأمور  الدُّ

ِخَرةِ  7/30 14039 ِت  اآل  َد املَو   َبع 
 دار احَلياةِ

 ساهون َغافُِلونَ  7/30 14040

ُروا  8/30 14041 ِمُلوا عُقوهل  َأَوََل  َيتََفكَّ  مَأَوََل  ُيع 

 َذَواَتم   َأنُفِسِهم   8/30 14042

َجَد   َخَلَق  8/30 14043  أو 

قِّ  8/30 14044 َمُة اللِ بِاحل َ  وعدله باِم َتق تَضيِه ِحك 

   ووقٍت  َوَأَجلٍ  8/30 14045

ى 8/30 14046 َسمًّ د مُّ  ُمَعنيَّ حُمَدَّ

ِم   8/30 14047 هِ و لقاء اللب بِلَِقاء َرهبِّ َ َيَدي     املُثُول َبني 

 ُمن كِروَن لُِوُجودِ اللِ لََكافُِرونَ  8/30 14048

ةِ واال َأَوََل  َيِسرُيوا  9/30 14049 َ ل ِعِب 
 تِّعاظِ َأَوََل  َيتَنَقَّلوا ف الباِلدِ لِ

ُروا  َفيَنظُُروا  9/30 14050 ُلوا فيفكِّ  ويتأمَّ

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  9/30 14051

َض  َوَأَثاُروا 9/30 14052 َر   شقُّوها وقلبوها للزراعة أو لغري ذلك األ 

 وَشيَُّدوا فيها األَب نِية وَسكنوها  َوَعَمُروَها  9/30 14053

 الواِضحاِت بِاحُلَجِج  بِال بَيِّنَاِت  9/30 14054

ياَدةِ  لِيَظ لَِمُهم   9/30 14055  لِيَُجوَر َعَلي ِهم  َوجُياِوَز احَلدَّ بِالنَّق ِص أو  بِالزِّ

َتَكبوا أَشدَّ ألواِن اإلساَءةِ  َأَساُؤوا  10/30 14056  ار 

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

ُبوا 10/30 14058  َأنَكُروا  َكذَّ

 بُِمع ِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بِآَياِت  10/30 14059

ِزُئون 10/30 14060 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ

ل َق  11/30 14061 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َيب َدُأ اخل َ  َعىَل َغري 
ةٍ ِل َمرَّ  اخَلل ُق ألوَّ

 يرجعه ُيِعيُدهُ  11/30 14062

 أو يصابون باحلرية والسكوت النقطاع حجتهم َيي ئَُس  ُيب لُِس  12/30 14063

ِرُمونَ  12/30 14064  الكافِروَن املُعانِدونَ  امل ُج 

ِهم   13/30 14065
َكائِ ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ     الذيَن اُتُّ

يِّئَةِ  االُشَفعاُء: طالِبو ُشَفَعاء 13/30 14066  التَّجاُوز َعن السَّ

اَعةُ  14/30 14067  َيني موعدها فتحدث القيامة فتحدث القيامة  َتُقوُم السَّ

ُقونَ  14/30 14068  يذهب كل ِمن ُهم  ف طريق  َيتََفرَّ

َضةٍ  15/30 14069 َضة: البستان املثمر اجلميل واملراد اجلنة َرو   الَرو 

ونَ  15/30 14070 ون َُي َِبُ َرُموَن، َوُينَعَُّمونَ و ُيرَسّ  ُيك 
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 24إلى آية  16  يةآ من  الرومسورة ( 406صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُبوا بآياتِنا  16/30 14071  َأنَكُروها  َوَكذَّ

 ُشُهودها َولَِقاء اآلخرة  16/30 14072

   الِعَقاِب والتَّن كِيلِ  ال َعَذاِب  16/30 14073

ونَ  16/30 14074  ُمقيُمونَ  حُم رَضُ

بيِح للِ َتعاىل َفُسب َحاَن اللِ 17/30 14075  ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

ُخُلون  مُت ُسونَ  17/30 14076 َت َتد   املساء  َوق 

بُِحونَ  17/30 14077 َت تدُخُلون  ُتص   الصباحَوق 

ُد  18/30 14078 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  َولَُه احل َ

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

َت الظَِّهرَيةِ  ُتظ ِهُرونَ  18/30 14080 ُخُلوَن َوق   َتد 

يَّ  19/30 14081 ِرُج احل َ  الذي فيِه احَلياةُ  ُيوِجُد  ُُي 

 فاقد احلياة امل َيَِّت  19/30 14082

َض  19/30 14083 جاَر التي َعىل األرضِ  َوَُي يِي األر  َع واألش  ر   َُي يي الزَّ

َِتَا 19/30 14084  ُيب سها وجفافها وجدهبا َمو 

َرُجونَ  19/30 14085 ِت  ُُت  َد املَو  ياَء َبع   ُتب َعثُوَن أح 

ِه وَعالماتِهِ زاتِِه جُمع   آَياتِهِ  20/30 14086  وَدالئِلِِه وِعَِبِ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم 20/30 14087 َجَدُكم ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

   ُأناٌس  َبَِّشٌ  20/30 14088

ونَ  20/30 14089  تتفرقون ف األرض وتبتغون من فضل الل َتنتَِِّشُ

 ف البِّشية من جنسكم من َأن ُفِسُكم 21/30 14090

َواجاً  21/30 14091  زوجات َأز 

ُكنُوا 21/30 14092  لِتَط َمئِنُّوا َومَتيلوا  لِّتَس 

ةً  21/30 14093 َودَّ    حَمَبّةً  مَّ

َةً  21/30 14094  ورأفةَوَعط فاً  َوَرْح 

ُرونَ  21/30 14095 م  ويتدبرون َيتََفكَّ ِمُلوَن ُعُقوهَلُ  ُيع 

تاِلُف  22/30 14096  تنوع وتفاوت َواخ 

 لُغاتكم  َأل ِسنَتُِكم   22/30 14097

 من بياٍض أو َسوادٍ أو نحومها، أو هو اجلنس والنوع يكونما املراد  َوَأل َوانُِكم   22/30 14098

 َذُوو الِعل ِم َوالبَِصرَيةِ  للعاِرفني لِّل َعاملنِِيَ  22/30 14099

قو َمنَاُمُكم 23/30 14100 م، والرُّ  دالنَّو 

لِهِ  23/30 14101 ن َفض  ِق ِف النََّهارِ  والتامسكم َطَلبُُكم   َواب تَِغاُؤُكم مِّ ز  لرِّ
 لِ

َمُعونَ  23/30 14102 ِرفونَ املراد  َيس   يسمعون سامع تفكر وتأمل واعتبار و َيع 

َق  24/30 14103 ٌء َيل َمُع ف  ال َِب  ٌق: َضو  امِء. وهو ظاهرة طبيعية بَصية تبدو عىل شكل رشارة كهربائيةالَِب   السَّ

ًفا َوَطَمًعا 24/30 14104 َواِعِق،  َخو  اُفوَن ِمَن الصَّ  ِف الَغي ِث  وترجون وترغبونَُتَ

ِقُلونَ  24/30 14105 رونَ  َيع  م  وُيَفكِّ  ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ
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 32إلى آية  25  يةآ من  الرومسورة ( 407صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  25/30 14106  ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

 املراد ثباَتا وبقاؤها واستقرارها  َتُقومَ  25/30 14107

ِرهِ  25/30 14108 ِمِه وقضائِهِ  بِأَم   بُحك 

 ناداكم للبعث  َدَعاُكم   25/30 14109

ُرُجونَ  25/30 14110 ِت لِل ِحساِب  َُت  َد املَو  ياَء َبع   ُتب َعثُوَن أح 

ِرهِ خاِضعون  َقانِتُونَ  26/30 14111  ُمطِيُعوَن ُمن َقاُدوَن أِلَم 

ل َق  27/30 14112 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َيب َدُأ اخل َ  ِمَن الَعَدِم َعىَل َغري 
ةٍ ِل َمرَّ    اخَلل ُق ألوَّ

 يرجعه ُيِعيُدهُ  27/30 14113

َونُ  27/30 14114  َأسهُل وأيرُس بمفهوم البََِّش  َأه 

ىَل  27/30 14115 َع  ىَل  َولَُه امل َثَُل األ  ُف األَع   ِف ُكلِّ َما ُيوَصُف بِهِ   األرشف واألفضلالَوص 

ُه َتَعاىَل َغالٌِب  ال َعِزيزُ  27/30 14116 َلُب ألنَّ نَى الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس    َعىَل أم 

كِيمُ  27/30 14117 نَى  احل َ امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  املُح 

َب لَُكم  َمثَاًل  28/30 14118 ُب  ََضَ ةََض  ثاِل: إيراُدها   واملَثَل ِعبارٌة ُتقاُل لِتَشبيِه حاٍل بِنظريَتا أو قِصَّ  األم 

ُنُكمْ  28/30 14119 ْت أ ْيام  ل ك  ا م   األرقاء  اإلماء أو العبيد م 

َكاء 28/30 14120  ُمشاِركنيَ  رُشَ

نَاُكم   28/30 14121 لِ  َرَزق  ِ والَفض  طَي ناُكم  ِمن اخَلري   أع 

 ُمتََساُوونَ  َفأَنتُم  فِيِه َسَواءٌ  28/30 14122

اُفوَّنُم   28/30 14123 روٍه  َُتَ ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

ُل  28/30 14124 ُح  ُنَفصِّ  ُنبنَيِّ ونوضِّ

ِقُلونَ  28/30 14125 رونَ  َيع  م  وُيَفكِّ  ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ

 ان قادَ  اتَّبَعَ  29/30 14126

َواءُهم  29/30 14127  ما َتواه أنفسهم ومتيل إليه  َأه 

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي ِدي 29/30 14128  ُير 

 حكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية َأَضلَّ  29/30 14129

ينَ  29/30 14130  معينني ومؤّيدين نَّاِِصِ

ينِ  30/30 14131 َهَك لِلدِّ م  َوج 
ه  إليه َُم لِصاً ف العمل به َفأَقِ  َتَوجَّ

الِل َمائِاًل  َحنِيًفا  30/30 14132 تَِقياًم َعَلي هِ عن الِّشِّ والضَّ يِن، ُمس    إىَِل الدِّ

اَلمُ  فِط َرَة اللَِّ  30/30 14133  والتوحيد  دِيَن اللِ، َوُهَو اإِلس 

 َجبََلُهم  َوَطبََعُهم  َعَلي َها  النَّاَس َعَلي َهاَفطََر  30/30 14134

 ال َتغ يريَ  ال َتب ِديَل  30/30 14135

تَِقيُم املُوِصُل إىَِل ِرَضا اللِ ال َقيِّمُ  30/30 14136  املُس 

َلُمونَ  30/30 14137 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

   إىل الل ف أمورهم كلهاَراِجِعنَي  ُمنِيبنَِي إِلَي هِ  31/30 14138

َعلوا لَكم وقاية من عذاب الل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َواتَُّقوهُ  31/30 14139  واج 

كنِيَ  31/30 14140 ِ  الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  امل ُِّش 

ُقوا دِينَُهم   32/30 14141 لُوا  َفرَّ وُه َفأََخُذوا َبع ًضا َوَتَرُكوا َبع ًضاَبدَّ ُ  دِينَُهم  َوَغريَّ

َزاًبا ِشيًَعا 32/30 14142  فَِرًقا َوَأح 

ِم  َفِرُحونَ  32/30 14143 ورون مبتهجونبام  باَِم لََدهي  ُ   ِعن دهم َمرس 
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 41إلى آية  33  يةآ من  الرومسورة ( 408صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َق  َمسَّ  33/30 14144  أصاَب وحَلِ

ُة والَكرُب  َُضٌّ  33/30 14145 ُر أو  الِشدَّ : سوُء احلاِل أو الَفق   الرُضُّ

ا  33/30 14146  َسأَلوا  َدَعو 

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

َةً  33/30 14148  للرُضِّ أو غريه نعمة ِمن كِشٍف  َرْح 

ُكونَ  33/30 14149 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  ُيِّش  َ  جَي َعُلوَن َغري 

طَي ناُهم   آَتي نَاُهم   34/30 14150  َأع 

َهواِت  َفتََمتَُّعوا 34/30 14151 ُر ِمن الشَّ نُُه لَُكم  الُكف   َفان َعُموا باِم ُيَزيِّ

َهاًنا  ُسل طَاًنا  35/30 14152 ًة ُبر   َوكِتَاًبا َقاطًِعاأو  ُحجَّ

  ينطُق  َيتََكلَّمُ  35/30 14153

تََهُجوا َفِرُحوا هِبَا 36/30 14154 وا واب  رٍ  رُسُّ ، اَل َفَرَح ُشك   َفَرَح َبطٍَر، َوَأرَشٍ

 َتن ِزل  هِبِم   ُتِصب ُهم   36/30 14155

روهٌ ُمصيبٌَة أو   َسيِّئَةٌ  36/30 14156  َوَمَرض   َفق رك َمك 

ِدهيِم   36/30 14157 َمت  َأي    فعلت َجواِرحهم سابقا من معايص واقرتفت من آثام  َقدَّ

نَطُونَ  36/30 14158  ِمن  َزَواِل البَاَلءِ  َيي أسونَ  َيق 

ا  37/30 14159 ِب من َشأِن  َأَوََل  َيَرو  لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
ُث َعنهمالِعباَرُة لِ  َمن ُيتََحدَّ

 ُيوِسعُ  َيب ُسطُ  37/30 14160

َق  37/30 14161 ز  ضِ  الرِّ م  ِمن األر  ِرُجُه هَلُ ِه، أو  ُُي 
 ما ُيع طيِه اللُ لِِعبادِ

ِدرُ  37/30 14162  ُيَضيَُّق  َوَيق 

 ملَُع ِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  37/30 14163

طِ  َفآِت  38/30 14164  فاع 

َبى 38/30 14165  القرابة  صاِحب َذا ال ُقر 

هُ  38/30 14166  ما َوَجَب لَهُ  َحقَّ

كنِيَ  38/30 14167 كني: الذي أسكنه العجز وليس عنده ما يكفي وهو أسوأ حااًل من الفقري َوامل ِس    املِس 

بيلِ  38/30 14168 فيِه لِيَِصَل إىَل َمق َصِدهِ املُسافُِر الَِّذي ال ماَل  َواب َن السَّ  لَُه َيك 

 َيرَغبُوَن أو  َيشاءونَ  ُيِريُدونَ  38/30 14169

َه الل  38/30 14170  َوج 
املراد بالوجه وجه الل عز وجل احلقيقي الذي هو صفة من صفاته، نؤمن بأن لل وجها ال كوجه املخلوق  

 ابتغاء الثواب من الل  هنا واملُراد

لُِحونَ  38/30 14171  الفائزون  امل ُف 

طَي تُم   آَتي تُم  39/30 14172  َأع 

ًبا  39/30 14173 مِ  رِّ َبا املَُحرَّ ِد الرِّ ًضا ِمَن املَاِل بَِقص   َقر 

ُبوَ  39/30 14174  لِيَِزيَد  لِّرَي 

 َصَدَقةٍ  َزَكاةٍ  39/30 14175

ِعُفونَ  39/30 14176 ُم احَلَسنَاِت  امل ُض   الَِّذين ُيَضاِعُف اللُ هَلُ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم   40/30 14177 َجَدُكم  ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

َكائُِكم  40/30 14178 ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الِّشكاء: الذيَن اُتُّ

َد  َظَهرَ  41/30 14179  َخفاءٍ باَن َوَبَرَز َبع 

داث االختالل واالضطراب  ال َفَسادُ  41/30 14180 بِئَةِ  إح  َراِض، َواألَو  ِب، َواألَم   َكاجَلد 

ِجُعونَ  41/30 14181  َيعودوَن ويتوبون من ذنوهبم  َير 
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 50إلى آية  42  يةآ من  الرومسورة ( 409صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

شوا   ِسرُيوا  42/30 14182  ان تَِقلوا وام 

ُلوا أو فكروا واعتِبوا  َفانظُُروا  42/30 14183  فتأمَّ

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  42/30 14184

َهك للدين 43/30 14185 م  َوج 
ه  إليه َُم لِصاً ف العمل به َفأَقِ  َتَوجَّ

تَِقيمِ  ال َقيِّمِ  43/30 14186  الذي ال عوج فيه  املُس 

مٌ  43/30 14187  املراد يوم القيامة  َيو 

هِ  الَّ َمَردَّ لَهُ  43/30 14188 ِدُر َأَحٌد َعىَل َردِّ  أو دفع عذابه اَل َيق 

َمئِذٍ  43/30 14189 م  َيو   َذلَِك اليَو 

ُعونَ  43/30 14190 دَّ قون  َيصَّ  َيتََفرَّ

ِمن  أنكر  َكَفرَ  44/30 14191  وََل  ُيؤ 

ُرهُ  44/30 14192  عليه عقاب كفره َفَعَلي ِه ُكف 

َهُدونَ  44/30 14193 م  ِف اجَلنَّةِ  َيم  يِّئُوَن َمنَاِزهَلُ  هُيَ

ِزيَ  45/30 14194  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل لِيَج 

لِهِ  45/30 14195 ساُنهُ  َفض   إح 

بُّ ال  45/30 14196
 َعَدُم حَمَبَِّة اللِ: َعَدُم ِرضاُه َعن ُهم والذي َيُؤوُل اىل ُمعاَقبَتِِهم   َُيِ

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  46/30 14197  ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

ِسَل  46/30 14198  َيب َعَث  ُير 

اٍت  46/30 14199 َ ُحِب  ُمبَِّشِّ لسُّ
ُ حاِمالٍت لِ  بِاملَطَرِ ُتبَِّشِّ

َتِهِ  46/30 14200 ْح  يَا بِِه الباِلُد والِعبادُ املراد  رَّ  املَطَُر الذي حَت 

ِريَ  46/30 14201 َعةٍ  َولِتَج   ولِتَُمرُّ برُِس 

ُفنُ  ال ُفل ُك  46/30 14202  السُّ

ِرهِ  46/30 14203  بِإَِراَدةِ اللِ، َوَمِشيئَتِهِ  بِأَم 

 َولِتَط ُلبُوا ولتلتمسوا َولِتَب تَُغوا  46/30 14204

ُكُرونَ  46/30 14205 َمتَُه، َوَتث نوَن َعَلي ِه هِبَا َتش  ُكروَن نِع   َتذ 

ُهم َفَجاُؤوُهم بِال بَيِّنَاِت  47/30 14206  بِاحُلَجِج الواِضحاِت  َفأَتو 

نَا  47/30 14207  فعاَقب نا  َفانتََقم 

َرُموا 47/30 14208  أذنبوا  َأج 

الً  َحّقاً  48/30 14209  واجبا وناِجزًا وَعد 

يُِّجه  َسَحاًبا  َفتُثرِيُ  48/30 14210 كُ وَُتَ رِّ  ه ، َوَتن ُِّشُ هحُتَ

ُعهُ  َفيَب ُسطُهُ  48/30 14211  َفيَُوسِّ

َقةً  كَِسًفا 48/30 14212 طًَعا ُمتََفرَّ
 قِ

َق  48/30 14213  املَطَرَ  ال َود 

َحاِب  ِمن  ِخاَللِهِ  48/30 14214 ِ السَّ  ِمن  َبني 

ونَ  48/30 14215 تَب ِِّشُ َ  َيس   َين تَظِروَن اخَلري 

ِسنَي ِمن  ُنُزولِهِ  ملَُب لِِسنيَ  49/30 14216
 َيائِ

َِت اللَِّ 50/30 14217  املَطَرِ  نزول َنتائِِج َوَعالماِت  آَثاِر َرْح 

َض  50/30 14218 جاَر التي َعىل األرضِ   َُي يي األر  َع واألش  ر   َُي يي الزَّ

َِتَا 50/30 14219  ُيب سها وجفافها وجدهبا َمو 

ِجُزهُ  َقِديرٌ  50/30 14220 ٍء ال ُيع  ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وهو الَِّذي ال َيع    ََش 
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 60إلى آية  51  يةآ من  الرومسورة ( 104صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسل نَا  51/30 14221  َبَعث نا  َأر 

هُ  51/30 14222  أب ََصوه  َفَرَأو 

َفّراً  51/30 14223 راقِهِ  ُمص  تِِه بَِسبَِب َيباَسِة أو  َ َد ُخرض  ِن َبع  َفَر اللَّو      َصاَر َأص 

تَمّروا  لَّظَلُّوا 51/30 14224  لََداموا واس 

َتى 52/30 14225 ِمُع امل َو  بِِه َفأماَتهُ  ال ُتس  ِمَع احَلقَّ َمن َطبََع اللُ َعىل َقل  ِدُر أن  ُتس   ال َتق 

مَّ  52/30 14226 ِمُع الصُّ َعُه َعن َسامِع احَلقِّ  َوال ُتس  ِمَع َمن أصمَّ اللُ َسم  ِدُر أن  ُتس   ال َتق 

َعاء  52/30 14227  النِّداء الدُّ

بِِرينَ  52/30 14228 ا ُمد   ُمع ِرضنيَ  َرَجُعوا َولَّو 

 بمرشد إىل اهُلَدى  هِبَادِي  53/30 14229

ِي  53/30 14230  َفاقُِدو البصرية  ال ُعم 

 الضالل: التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضاللَتِِهم   53/30 14231

  آيات القرآن الكريم بِآَياتِنَا  53/30 14232

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم 54/30 14233 َجَدُكم ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

ن َضع ٍف  54/30 14234  النُّط َفِة املَِهينَةِ أو ماء ضعيف ِمَن  مِّ

ِد َضع ٍف  54/30 14235  ضعف الطفولة  ِمن َبع 

ةً  54/30 14236 َة  ُقوَّ ُجولَةِ ُقوَّ  الرُّ

 َشي خوَخًة َوَهَرماً  َضع فاً َوَشي بَةً  54/30 14237

اَعةُ  55/30 14238 َم َتُقوُم السَّ  القيامة يوم َيني موعد َوَيو 

ِرُمونَ  55/30 14239 ِسُم امل ُج   الكافِروَن املُعانِدونَ  َيلف  ُيق 

 َأقاُمواما  لَبِثُوا  َما 55/30 14240

َ َساَعةٍ  55/30 14241 َمنِ  َغري  ةٍ َقِصرَيةٍ ِمَن الزَّ َ َ َفرت   َغري 

َفُكونَ  55/30 14242 ُفوَن َعِن احَلقِّ  ُيؤ  َ  ُيَص 

طوا ُأوُتوا 56/30 14243  ُأع 

تُم   لَبِث تُم   56/30 14244  أَقم 

م الل   كِتَاَب اللِ 56/30 14245  وقضائه وقدره الذي كتبه عليكمُحك 

 يوم القيامة   البعثيوم  56/30 14246

 ال يفيد ال َينَفعُ  57/30 14247

ِذَرَُتُم   57/30 14248 َذارٍ  َمع  ُموَنُه ِمن  َأع   ... َما ُيَقدِّ

تَبُونَ  57/30 14249 تَع  َبةِ  َواَل ُهم  ُيس  َضاُء اللِ بِالطَّاَعِة َوالتَّو   اَل ُيط َلُب ِمن ُهم  إِر 

ب نَا  58/30 14250  أوردنا  ََضَ

ةٍ  َمثَلٍ  58/30 14251 َ ٍة َوِعِب   قِصَّ

ُعو باطِلٍ  ُمب طُِلونَ  58/30 14252  ُمدَّ

لُِق  و َُي تِمُ  َيط بَعُ  59/30 14253  ُيغ 

َد  60/30 14254 ُد:  اللِ  َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  االلتزامالَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   بِأم 

نََّك  60/30 14255 تَِخفَّ نََّك، َواَل َيس  تَِفزَّ ِة،  وال يزعجنك اَل َيس   وعدم الصِبَواَل ََي ِمَلنََّك َعىَل اخِلفَّ

ه اليَقنيال  ال ُيوقِنُونَ  60/30 14256 َلُمون عىل َوج   َيع 
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 11إلى آية   1  يةآمن  لقمانسورة ( 411صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جاِز الُقرآنِ  اَل 1/31 14257 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

آن آَياُت ال كِتَاِب  2/31 14258  الكريم آَياُت الُقر 

كِيمِ  2/31 14259 َمةِ  احل َ َكِم املُت َقِن أو ذو احِلك      املُح 

َدر ِهدايةٍ  ُهًدى  3/31 14260   َمص 

َةً  3/31 14261 ساناً  َوَرْح   وإح 

ِسننِيَ  3/31 14262 ِل احَلَسِن َعىل  لِّل ُمح  آلتنَي باِلِفع 
ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ لِ  َوج 

الةَ  4/31 14263  ُيَؤّدوَّنا كاِملًة ف أوَقاََتا املَِّشوعةِ   ُيِقيُموَن الصَّ

َكاةَ  4/31 14264 ُتوَن الزَّ عاً  َوُيؤ  كاةِ َقدٌر ِمن املَاِل واِجٌب رَش  راُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا ووقتها، والزَّ  لِل ُفَقراءِ إخ 

ه اليَقني  ُيوقِنُونَ  4/31 14265 َلُمون عىل َوج   َيع 

 اهتداء، أي استجابة للهداية وااليامن ُهًدى  5/31 14266

لُِحونَ  5/31 14267  الفائزون  امل ُف 

ِديِث  6/31 14268 َو احل َ  َما ُيل ِهي َعن  َطاَعِة اللِ؛ َكالِغنَاءِ كل  هَل 

ف َعن  َطريِق اهِلداَيةِ لي لِيُِضلَّ  6/31 14269  ََص 

 دين الل القويم  سبيل الل 6/31 14270

 أو دليل أو إثبات أو معرفة بأمور الدين حجة ِعل مٍ  6/31 14271

ِريةً  ُهُزواً  6/31 14272 تِخفاًفاً وُسخ   اس 

ِهنيٌ  6/31 14273  ُمِذلٌّ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب مُّ

َرأ ُتت ىَل  7/31 14274  ُتق 

  َذَهب وانََصف  َوىلَّ  7/31 14275

ِِباً  7/31 14276 تَك   ُمعانِدًا ُمتََغط ِرساً ُمتَعاظاًِم ُمتَعالِياً  ُمس 

َها 7/31 14277 َمع   ََل َيسها بأذنه وََل يدركها َلَّ  َيس 

راً  7/31 14278 ع، واملُراُد عدم و َصَماًم  َوق  م   االنصياع ثَِقالً ِف السَّ

هُ  7/31 14279 ٍء، واستعمل هنا التبشري عىل سبيل التهكم َفبَِّشِّ  ُه بَِخَِبٍ َِسِّ ِِب   أخ 

 موجع َشديد اإليالمِ  بِِعقاٍب وَتن كيلٍ  بَِعَذاٍب َألِيمٍ  7/31 14280

ِق ُرُسلِِه   آَمنُوا 8/31 14281  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

اِت  8/31 14282 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

تَمتُع به النَِّعيمِ  8/31 14283  ُكّل ما ُيستطاب وُيس 

وامِ  َخالِِدينَ  9/31 14284  باقنَي َعىل الدَّ

َد الل  9/31 14285 ُد: اال َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيه الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   ل تِزاُم بِأم 

 ثابِتاً ناِجزاً  َحّقاً  9/31 14286

َّنَا 10/31 14287 ِمَدة َعَمٍد َتَرو   ُتب َِصوّنا َأع 

 ِجبَااًل َثابِتَةً  َرَواِِسَ  10/31 14288

كَ  َأن مَتِيَد  10/31 14289 طَِرَب َوَتتََحرَّ  لِئَالَّ َتض 

َق  َوَبثَّ  10/31 14290  وَنَِّشَ َوَفرَّ

َّش عىل األرِض ويستعمل عادة ف احليوانات أكثر َدابَّةٍ  10/31 14291  ُكلُّ ما َيم 

 فأخرجنا نباتاً  َفأَنبَت نَا  10/31 14292

ٍج َكِريمٍ  10/31 14293  هَبِيٍج َنافٍِع َحَسَن املَن ظَرِ ِصن ٍف  َزو 

 ما َخَلَقُه وأب َدَعهُ   َخل ُق اللِ 11/31 14294

هُ   من دونِهِ  11/31 14295 َ  َغري 

بنِيٍ  11/31 14296  َبنيِّ واِضٍح  تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق َضالٍل مُّ
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 19إلى آية  12  يةآمن  لقمانسورة ( 412صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

طَي نا  آَتي نَا  12/31 14297  َأع 

الُم وأخذ منه العلم اهو  لُق اَمنَ  12/31 14298  كان حكياًم وَل يكن نبياً  وبن أخت أيوب أو ابن خالته وأدرك داود َعَلي ِه السَّ

َمةَ  12/31 14299 ك  يِن،  احل ِ َه ِف الدِّ ِف والِفق  َن التَََّصُّ لِ ُحس   َواإِلَصاَبَة ِف الَقو 

ُكر  للِ  12/31 14300 َمتَُه، وأث ِن َعَلي ِه هِبا اش  ُكر  نِع   اذ 

ِسهِ  12/31 14301 ُكُر لِنَف  ِر لذاته َيش  ك  ُع َذلَِك الشُّ  َيعوُد َنف 

  ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه ِصَفٌة للِ  َغنِيٌّ  12/31 14302

ِح  َْحِيٌد  12/31 14303 ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ  ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، واحُلميُد: هو املُس 

 َين َصُحُه ويذّكره بالعواقب َيِعظُهُ  13/31 14304

 يا َولَِدي َياُبنَيَّ  13/31 14305

ك  بِاللِ 13/31 14306 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  ال ُتِّش  َ َعل  َغري   ال َِّت 

 الظُل ُم: اجلوُر وجُماَوَزُة احَلدِّ  لَظُل مٌ  13/31 14307

ي نَا 14/31 14308 نا َوَوصَّ  وأَمر 

هُ  14/31 14309 َلت ُه ُأمُّ  ف بطنها والدتهْحلته  َْحَ

نًا 14/31 14310 ًفا َوه   َضع 

َضاَعةِ  َوفَِصالُهُ  14/31 14311  فِطَاُمُه َعِن الرَّ

جوعُ  امل َِصريُ  14/31 14312 ِجُع أو  الرُّ  املَر 

 حاَوال إرغاِمَك  َجاَهَداكَ  15/31 14313

ُهاَم  15/31 14314 ام َفال ُتطِع  ُهام وال َُت َضع  هَلُ  ال َتتَّبِع 

يَا َوَصاِحب ُهاَم  15/31 14315 ن  مُها  ِف الدُّ  ف األمور الدنيويةَوعارِش 

ُروفاً  15/31 14316  واإلحسان هلام املَع روفب َمع 

ُلك   َواتَّبِع  َسبِيَل  15/31 14317  َطِريَق  واس 

 َرَجَع، َوَتاَب  َأَناَب  15/31 14318

ِجُعُكم   15/31 14319 َدُتُكم  وَمصرُيُكم  ُرجوُعُكم   َمر   وَعو 

 فأخِبكم َفأَُنبِّئُُكم  15/31 14320

َدارَ  ِمث َقاَل  16/31 14321 َن، َوِمق   َوز 

َدلٍ  16/31 14322 ن  َخر  َغرِ  َحبٍَّة مِّ  ُمتَنَاِهيٍَة ِف الصِّ
 َحبٍَّة َصِغرَيةٍ

َرةٍ  16/31 14323 بَة  َصخ   احِلجاَرة الَعظيَمة الّصل 

َم الِقيَاَمِة، َوَُيَاِسب  َعَلي َها َياِت هِبَا الل 16/31 14324  ... َياِت هِبَا َيو 

ُروِف  17/31 14325 عِ  بِامل َع  ِل أو  بِالِّشَّ  نُُه بِالَعق  ٍل ُيع َرُف ُحس   املَع روُف: ُكلُّ فِع 

 وُاط ُلب الَكفَّ  َوان هَ  17/31 14326

 الِّشع أو العقل ما ُين كُره  امل ُنَكرِ  17/31 14327

 َنَزَل بَِك  َأَصاَبَك  17/31 14328

ُُمورِ  17/31 14329 ِم األ  ة التي أعايل ومكارم  َعز  ُص َعَلي َها األمور اخلريِّ  َين بَِغي احِلر 

كَ  18/31 14330 ر  َخدَّ َهَك  َواَل ُتَصعِّ بًا اَل مُتِل  َوج  ا َوَتَعاُظاًم وُعج  ً ِب 
 كِ

ا َمَرًحا 18/31 14331 رِتً  معجبا بنفسه  َُم تَااًل ُمتَبَخ 

رِتٍ  َُم تَالٍ  18/31 14332 ٍ ُمتَبَخ   مغرور معجب ف نفسهُمتََكِبِّ

 متباهي عىل الناس َكثرِي التَّعاُظم والتَكِبُّ  َفُخورٍ  18/31 14333

َ  َتَوّسطو َتَواَضع   َواق ِصد   19/31 14334 ِع، َواملُب طِئِ َوُكن  َبني  ِ  املُرس 

ُضض   19/31 14335 ِفض  و َواغ   اخ 

بََح، َوَأب َغَض  َأنَكرَ  19/31 14336  َأق 
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 28إلى آية  20  يةآمن  لقمانسورة ( 413صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا  20/31 14337 ِل ف شأن من يتحدث عنهمِعباَرُة لِلَحثِّ َعىل النَّظَِر  َأََل  َتَرو  ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  والتََعجُّ

رَ  20/31 14338 َ  َسخَّ  َذلََّل َوَيرسَّ

بَغَ  20/31 14339 ُكم  و َوَأس   وأكمل َوأَتمَّ  َعمَّ

  حمسوسة  واِضَحةً  َظاِهَرةً  20/31 14340

 َوخافِيَةً  َوَباطِنَةً  20/31 14341

 ُيناقُِش وُُياِصمُ  جُيَادُِل  20/31 14342

ِ ِعل مٍ  20/31 14343 ِ حجة أو دليل أو إثبات  بَِغري   بَِغري 

 َوال هداية َوال ُهًدى  20/31 14344

   املراد وحي أو تنزيل من الل  كِتَاٍب  20/31 14345

نرِيٍ  20/31 14346  ُميضء، واملراُد مبني للحق مُّ

 والَزمواانتَِهجوا  اتَّبُِعوا 21/31 14347

تَدي  َنتَّبِعُ  21/31 14348  َنق 

َنا 21/31 14349  لقينا أو علمنا  َوَجد 

ْدُعوُهمْ  21/31 14350 ثُُّهم   ي     ََيُ

ِعريِ  21/31 14351 ِعري: النّاُر املوَقَدةُ  السَّ َهنََّم، ومعنى السَّ ٌم جِلَ  اس 

َههُ  22/31 14352 م  َوج 
لِ ص   ُيس 

َدُه إىَِل اللِ ُُي لِ   ِعبَاَدَتُه َوَقص 

ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  حُم ِسنٌ  22/31 14353 ِل احَلَسِن َعىل َوج   آٍت باِلِفع 

َسَك  22/31 14354 تَم  ك اس  تََصمَ و مَتَسَّ  َتَعلََّق، َواع 

َوةِ ال ُوث َقى 22/31 14355 َثِق َسبٍَب  بِال ُعر  َواِن اللِ ال نق َض لهَأو   ُموِصٍل إىَِل ِرض 

ِجعُ  َعاقِبَةُ  22/31 14356  ومنتهى  َمآُل، َوَمر 

ُُمورِ  22/31 14357 ؤوِن َوالَقَضاَيا  األ   املَسائِِل والشُّ

 ال ُيِصب َك َهمُّ وال َغمُّ  َفاَل ََي ُزن َك  23/31 14358

ِجُعُهم   23/31 14359 َدَُتُم  وَمصرُيُهم  ُرجوُعُهم   َمر   وَعو 

ُهم   َفنُنَبِّئُُهم 23/31 14360 ِِبُ  َفنُخ 

ُدور 23/31 14361  اخلفايا التي ف الصدور أو احلالة التي ف الصدور  بَِذاِت الصُّ

َمُهم  ُنَمتُِّعُهم   24/31 14362  ُننَعِّ

ُهم   24/31 14363 طَرُّ  ُنل ِجئُهم  َنض 

 شديُد اإِليالم  َفظِيٍع َثِقيلٍ  َغلِيظٍ  24/31 14364

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  25/31 14365 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

ُد للِِّ 25/31 14366 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

ثَُرُهم   25/31 14367  ُمع ظَمهم   َأك 

نىالذي استغنى عن خلقه،  ال َغنِيُّ  26/31 14368 امِء اللِ احُلس   واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أس 

ِميُد  26/31 14369 نى  احل َ امِء اللِ احُلس  ِح، واحَلميُد من أس  ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ  املُس 

هُ  27/31 14370  ُيزيُده ُما هو فيه  َيُمدُّ

ا َنِفَدت   27/31 14371  ما انتهت مَّ

 وحكمته  املراُد ِعل ُمُه الواِسع َكلاَِمُت اللِ  27/31 14372

ثُُكم   28/31 14373  البَع ُث: النِّش واإِلحياء بعد املوت َبع 
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 34إلى آية  29  يةآمن  لقمانسورة ( 414صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

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

ي َل ِف النََّهارِ  29/31 14375 ِخل أحدمها ف اآلخر فيتعاقبان طوالً وقًَِصا  ُيولُِج اللَّ  ُيد 

رَ  29/31 14376 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيرسَّ

َعةٍ  جَي ِري  29/31 14377  َيُمرُّ برُِس 

ى  29/31 14378 َسمًّ    وقٌت ُمَعنيَّ حمدٌد مقدر ِعن َد اللِ  َأَجٍل مُّ

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

ُعونَ  30/31 14380 بُدونَ  َيد   َيع 

هُ  من دونِهِ  30/31 14381 َ  َغري 

 وال فائَِدَة فيِه وهَو َنقيُض احَلقِّ  يصحالَعبَُث الفاِسُد الِذي ال  ال بَاطُِل  30/31 14382

نى  ال َعِّلُّ  30/31 14383 امِء اللِ احُلس   الذي يعلو عىل خلقه بقهره وقدرته، والعالء: الّرفعة، والعّّل من أس 

نى اجلليل كبري الشأن، والل أكِب معناها أّن الل أكِب  ال َكبرِيُ  30/31 14384 امِء اللِ احُلس   من كّل َشٍء قدرًا، والكبري من أس 

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

ُفنَ  ال ُفل َك  31/31 14386  السُّ

ِري 31/31 14387 َعةٍ  َِّت   مَتُرُّ برُِس 

تِهِ  بِنِع َمِت اللَِّ 31/31 14388 َ ِر اللِ َوَرْح   بِأَم 

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  31/31 14389  ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

 َعظيٍم ف التََّجلُِّد وَعَدِم اجَلَزعِ كثري الصِب  َصبَّارٍ  31/31 14390

َمِة والثَّناِء َعىل املُن ِعِم هِبا  كثري الشكر َشُكورٍ  31/31 14391 ِر النِّع  ك 
 َكثرِي ذِ

 َغطّاهم وَغَمرُهم  و َعاَلُهم   َغِشيَُهم 32/31 14392

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

َحاِب، َأِو اجِلبَاِل املُظِلَّةِ  َكالظَُّللِ  32/31 14394  َكالسَّ

   بإخالص وطاعة وترضع َُم لِِصنيَ  32/31 14395

اُهم   32/31 14396  سلَّمهم َنجَّ

تَِصٌد  32/31 14397 ق  ِه الَكاَملِ  مُّ ِر اللِ َعىَل َوج  ٌط ََل  َيُقم  بُِشك   ُمتََوسِّ

ُفرُ  جَي َحدُ  32/31 14398  َيك 

اٍر  َختَّارٍ  32/31 14399 دِ نَغدَّ ل َعه 
 اقٍِض لِ

 َجُحودٍ لِنَِعِم اللِ َكُفورٍ  32/31 14400

َعلوا لَكم وقاية من عذاب الل  اتَُّقوا َربَُّكمُ  33/31 14401  بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه اج 

ا  33/31 14402 َشو   اخاُفو َواخ 

ماً  33/31 14403  املراد يوم القيامة  َيو 

نِي فِيِه  الَّ جَي ِزي َوالِدٌ  33/31 14404  أب اَل ُيغ 

نَُّكمُ  33/31 14405 ِهيَنَُّكم   َفاَل َتُغرَّ ، َوُتل  َدَعنَُّكم   َفاَل َُت 

ِه  وَ أأو مال أو شهوة َما َيُغرُّ َوَُي َدُع ِمن  َشي طَاٍن  ال َغُرورُ  33/31 14406 ِ  َغري 

اَعةِ  34/31 14407 ِعد ِعل ُم السَّ م الِقياَمةِ  املُراد َمو   َيو 

 املطر ال َغي َث  34/31 14408

َحامِ  34/31 14409 َر  ِف األن ثَى األ   مكاُن اجَلنني ف َجو 

ِريَوَما  34/31 14410 َلمُ و َتد   َما َتع 

ِسُب  34/31 14411  تكسب من دينها ودنياها من خري أو رش ومن رزق قليل أو كثريَماَذا املراد  َماَذا َتك 

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال  َعلِيمٌ  34/31 14412
ائِ لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ ِرُكَها ِعل ُم املَخ   ُيد 

َفى َعىَل اللِ خافِيٌَة َوهَو َعا َخبرِيٌ  34/31 14413 ياِء َفال َُت  ئِيَّاِت ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش   َِلٌ بِالُكلِّياِت واجُلز 
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 11إلى آية  1  يةآ من  السجدةسورة ( 415صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جاِز الُقرآنِ  اَل 1/32 14414 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

آن  ال كِتَاِب  2/32 14415  الُقر 

 ال َشكَّ   ال َري َب  2/32 14416

اهُ  3/32 14417 رَتَ تََلقه  اف  ِسهِ اخ   وجاء به َكِذباً  ِمن  ِعن ِد َنف 

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

ر  لِتُنِذرَ  3/32 14419 ف وحَتذِّ م وُُتَوِّ
 لتُعلِ

ٍف حمّذرٍ  نَِّذيرٍ  3/32 14420  َرسوٍل ُمبلٍِّغ َُمَوِّ

تَُدونَ  4/32 14421 بُلون اهِلداية  هَي   َيق 

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  4/32 14422 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

 ف ستة أوقات ال يعلم مقدارها إال الل سبحانه ِف ِستَِّة َأيَّامٍ  4/32 14423

تََوى 4/32 14424 تَِواًء َيلِيُق واستقرَّ َعاَل  اس  َتَفَع؛ اس   بال تكييٍف، وال تشبيٍه، وال تعطيلٍ  بَِجاَللِِه َوَعظََمتِهِ َوار 

ْرشِ  4/32 14425  هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به سبحانه وتعاىل اْلع 

هُ   من دونِهِ  4/32 14426 َ  َغري 

 جانبك، أو املُتََويل ألمرك أو صديق وحبيبالويل هو الذي يكون إىل  َويِلٍّ  4/32 14427

يِّئَةِ  َشِفيعٍ  4/32 14428 ب التَّجاُوز َعن السَّ
فيُع: طالِ  ناٍِص وُمعنٍي والشَّ

ُرونَ  4/32 14429 تَِِبونَ  َتتََذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

 من التدبري بمعنى اإلحكام واإلتقان ُيَدبِّرُ  5/32 14430

رَ  5/32 14431 َم   أمر السامء واألرض وما فيهن، وأمر اخلليقة مجيًعا املراد األ 

ُرُج إِلَي هِ  5/32 14432 َعُد إِلَي هِ  َيع   َيص 

ونَ  5/32 14433 ُسبون َتُعدُّ  حَت 

يٌط بُكلِّ  َعاَِلُ ال َغي ِب  6/32 14434 تَطِِع النَّاُس  حُمِ تَرَتَ َوََل  َيس  ِهم  َما َخِفَي واس  راَكُه بَِحواسِّ    إد 

َهاَدةِ  6/32 14435 ُكم  وهَي َنقيُض الَغي ِب  َوالشَّ ِركوَنُه بَِحواسِّ هاَدُة: ما ُتد   الشَّ

َسنَ  7/32 14436  أحكم وأتقن َأح 

ن َساِن  7/32 14437 ِ  املراد خلق آدم عليه السالم   َخل َق اإل 

اُب  طنِيٍ  7/32 14438 تَلُِط بِاملاءِ الطِّنُي: الرتُّ  املُخ 

َلهُ  8/32 14439 تَهُ أوالده و َنس  يَّ  ُذرِّ

ٌة ِمن  مَجِيِع البََدنِ  ُساَللَةٍ  8/32 14440 تَلَّ َا ُمس   َوِهَي النُّط َفُة؛ أِلَّنَّ

ِهنيٍ  8/32 14441  َحقري  َضِعيٍف، َرقِيٍق  مَّ

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

وح  َوَنَفَخ فِيهِ  9/32 14443  وبثَّ الرُّ

 املراد بإرسال امللك له لينفخ فيه الروح ِمن  ُروِحهِ  9/32 14444

ئَِدةَ  9/32 14445 َف   والُقُلوب، واملراد: نعمة العقل ُيميَّز هبا بني اخلري والِّش والنافع والضار َواأل 

ضِ  10/32 14446 َر  ف ِن واختََفي نا  َضَلل نَا ِف األ  ِت وِغب نا بالدَّ َد املَو  ل نَا ُتَراًبا َبع  وَّ  حَتَ

ِم   10/32 14447 هِ  بِلَِقاء َرهبِّ َ َيَدي    لقاء الل: املُثُول َبني 

 ُمن كِروَن جاِحدونَ  َكافُِرونَ  10/32 14448

 يقبض أرواحكم  َيتََوفَّاُكم 11/32 14449

 ُعهد إليه بقبض أرواحكم   ُوكِّل بكم  11/32 14450

َجُعونَ  11/32 14451  ُتَعادونَ  ُتر 
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 20إلى آية  12  يةآ من  السجدةسورة ( 416صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 تب َِص وتَشاِهد  َتَرى 12/32 14452

ِرُمونَ  12/32 14453  الكافِروَن املُعانِدونَ  امل ُج 

ُسو ُرُؤوِسِهم   12/32 14454
ًيا َوَنَدًما َناكِ  ُذالًّ و  َقد  َخَفُضوَها، َوَأط َرُقوا ِخز 

َنا 12/32 14455 راُك احَلقِّ  َأب ََص  َيُة، واملُراُد إد  ؤ     اإلب صاُر: الرُّ

نَا 12/32 14456 نا، أو   َوَسِمع  نا َعن  َطريِق االَعلِم  تاِمِع بِاألُُذنِ َعَرف   س 

نَا  12/32 14457 ِجع  نا  َفار   فأَِعد 

 عاملُِون علم اليَقني  ُموقِنُونَ  12/32 14458

نا  ِشئ نَا  13/32 14459  أَرد 

طَي نا  الَتي نَا  13/32 14460  أَلَع 

 اهتداءها  ُهَداَها  13/32 14461

ُل َحقَّ  13/32 14462 َق َوَوَجَب   ال َقو  قَّ  َثبََت َوحَتَ

ألنَّ َجَهنَّمَ  13/32 14463  ألشغلنَّ فراغها كله  ألَم 

نَّةِ  13/32 14464 ِ  اجِلنِّ  اجل 

ساُس الَعامُّ  َفُذوُقوا  14/32 14465 ُق: اإلح  و   بالَفم وبغري الَفم وإدراك املطعومات  الذَّ

 نسيانكم وإمهالكم وجحودكمبسبب  باَِم َنِسيتُم   14/32 14466

ِمُكم  َهـَذا  14/32 14467  ُشُهود يوم القيامة  لقاء َيو 

 وأمهلناكم َعاَمل ناكم معاملة املَن ِسيِّني َنِسينَاُكم   14/32 14468

 الِعقاُب الدائم  َعَذاب اخُلل د  15/32 14469

ِمنُ  15/32 14470  يصّدق ويذعن ُيؤ 

 املراد آياتنا الدالة عىل قدرتنا ووحدانيتنا  بِآَياتِنَا  15/32 14471

ُروا  15/32 14472 ِر واالتِّعاظِ  ُذكِّ ِر والتََّدبُّ تُِحثّوا َعىل التَذكُّ  اس 

داً  15/32 14473 وا ُسجَّ ضاً  َخرُّ ِض ُخضوعاً لَِعظََمِة اللِ  َنَزلُوا أر   واِضعنَي ِجباَهُهم  َعىل األر 

  َتق ديُسُه وَتن زهُيُه َعن  ُكلِّ َما ال َيليُق بِِه، وطاَعتُهُ  َوَسبَُّحوا 15/32 14474

ونَ  15/32 14475 ِِبُ تَك   متواضعون ال يستكِبون عن َقبول احلق ال َيس 

ِعبَاَدةِ وَتتَبَاعد  َتتََجاَّف  16/32 14476 ى لِل  َتِفُع، َوَتتَنحَّ  َتر 

مِ ُفُرِش  امل ََضاِجعِ  16/32 14477  النَّو 

بًَة ف َثواِب اللِ َوَطَمعاً  16/32 14478  َرجاًء َوَرغ 

م 17/32 14479 ِفَي هَلُ ا ُأخ  م  ِمَن اجَلَزاءِ  مَّ ِخَر هَلُ  َما ادُّ

نُيٍ  17/32 14480  َأع 
ةِ ن ُقرَّ ِرُح، َوَيرُسُّ  مِّ  َما ُيف 

 َثواباً وُمكاَفأةً  َجَزاء 17/32 14481

 الَفاِسق: العايص اخلارج عن حدود الِّشع َفاِسقاً  18/32 14482

تَُوونَ  18/32 14483  ال َيتَعاَدلونَ  ال َيس 

 ُووَن إِلَي َها، َوُيِقيُموَن هِبَا أالَّتِي يَ َمكاُن اإِليواِء  امل َأ َوى 19/32 14484

م  وَمن ِزالً  ُنُزاًل  19/32 14485  ِضيَاَفًة هَلُ

 َرِغبُوا  َأَراُدوا 20/32 14486

 ُأرِجُعوا ُأِعيُدوا 20/32 14487

ُبونَ  20/32 14488  ُتن كِروَن وَِّت َحدونَ  ُتَكذِّ
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 30إلى آية  21  يةآ من  السجدةسورة ( 417صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َنى  21/32 14489 َد  يَا البَاَلَيا  ال َعَذاِب األ  ن   َواملََصائِِب ِف الدُّ

 َقب َل  ُدونَ  21/32 14490

َِبِ  21/32 14491 َك   َعذاب اآلخرة  ال َعَذاِب األ 

ِجُعونَ  21/32 14492  َيعودوَن ويتوبون من ذنوهبم  َير 

ثَُر ُظل امً  َأظ َلمُ  22/32 14493  أك 

رَ  22/32 14494 ِر  ُذكِّ تُِحثَّ َعىل التَذكُّ ِر واالتِّعاظِ اس     والتََّدبُّ

 بُِمع ِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بِآَياِت  22/32 14495

َرَض  22/32 14496  بتعاد والتنحياإلعراض: اال َأع 

ِرِمنيَ  22/32 14497  الكافِريَن املُعانِدينَ  امل ُج 

 ُمَعاقِبون  ُمنتَِقُمونَ  22/32 14498

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 23/32 14499

َراة  ال كِتَاَب  23/32 14500  التَّو 

َيةٍ  23/32 14501 دٍ  َشكٍّ  ِمر   وَتَردُّ

ن لَِّقائِهِ  23/32 14502 اءِ  - عليه السالم  -لَِقاِء ُموَسى  مِّ َ  لَي َلَة اإِلرس 

َدر ِهدايةٍ  ُهًدى  23/32 14503  َمص 

ائِيَل  23/32 14504 َ  بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ َيعُقوبالنبي   هو إرِس 

ةً  24/32 14505 تََدى هبم َأئِمَّ    من ُيق 

 يرشدون إىل اإليامن  هَي ُدونَ  24/32 14506

ه اليَقني  ُيوقِنُونَ  24/32 14507 َلُمون عىل َوج   َيع 

ِصُل  25/32 14508  ََي كم َيف 

تَلُِفونَ  25/32 14509 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُهم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  َُي   َيذ 

م   26/32 14510 ِد هَلُ ِذبنَي؟ وَيتَِّضح   َأَوََل  َيتَبنَيَّ   َأَوََل  هَي  ُؤاَلِء املَُكِّ  هِلَ

نَا  26/32 14511 َلك  ثَرَ  َكم  َأه  نَي نا ما َما َأك  َلَكنَا!وأ َأف   ه 

َن ال ُقُرونِ  26/32 14512 ابَِقةِ  مِّ  ِمَن األَُمِم السَّ

ُشونَ  27/32 14513  َيسريونَ  َيم 

ا  27/32 14514 ُث َعنهم َأَوََل  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

ِسُل  َنُسوُق  27/32 14515  ُنر 

ُرزِ  27/32 14516  اليَابَِسِة، الَغلِيظَِة الَّتِي اَل َنبَاَت فِيَها اجل ُ

ِرُج  27/32 14517  َفنُظ ِهرُ  َفنُخ 

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َأن َعاُمُهم   27/32 14518

ونَ  27/32 14519 تَ  ُيب َِصُ َن َفيَع   ونَ ِبَيَرو 

ُم الَعَذاِب الَِّذي َتِعُدوَننَاأو  يوم القيامةاملراد  ال َفت ُح  28/32 14520  َيو 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  28/32 14521 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

 ال يفيد ال َينَفعُ  29/32 14522

ُرون ُينظَُرونَ  29/32 14523 َهُلون وُيؤخَّ  ُيم 

ِرض   30/32 14524  بتعاد والتنحياإلعراض: اال َفأَع 

 وترقَّب   َوانتَظِر   30/32 14525
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 6إلى آية  1  يةآمن  األحزابسورة ( 841صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ٌد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه  النَّبِيُّ  1/33 14526 سوُل حُمَمَّ  َوَسلَّمَ النَّبِيُّ ُهنا ُهَو الرَّ

َعل  لَك وقاية من عذاب الل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه اتَِّق اللَّ 1/33 14527  اج 

 ال َتتَّبِع  وال َُت َضع   َوال ُتطِعِ  1/33 14528

   املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  ال َكافِِرينَ  1/33 14529

 ما يبطنونالذين يظهرون خالف  َوامل ُنَافِِقنيَ  1/33 14530

تَِهج  وأطع ان َقد   َواتَّبِع   2/33 14531  وان 

ِي  ُيوَحى 2/33 14532  َيتِّم التَّبليُغ بواِسطِة الَوح 

َفى َعىَل اللِ  َخبرِياً  2/33 14533 ياِء َفال َُت   خافِيَةٌ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

 واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوكَّل   3/33 14534

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

 حافِظًا وُمَهي منًا  َوكِياًل  3/33 14536

فِهِ  4/33 14537  باطِنُه َجو 

َواَجُكمُ  4/33 14538 َجاَتُكمُ  َأز   َزو 

ي ُتظَاِهُروَن ِمن ُهنَّ  4/33 14539 ِر ُأمِّ َرَأتِِه: َأن ِت َعَّلَّ َكظَه  ُجُل اِلم   ف التحريم  الظَِّهاُر: َأن  َيُقوَل الرَّ

ِعيَاَءُكم   4/33 14540 ُكم  أو  من ُين َسبُون إىل غري آبائهم احلقيقيني َأد  ِ  َغري 
اَلدِ  َمن  َتبَنَّي تُُموُه ِمن  َأو 

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي ِدي 4/33 14541   ُير 

بِيَل  4/33 14542 َشادِ  السَّ  اهُلدىو َطريَق احَلقِّ َوالرَّ

ِهم   5/33 14543
ُعوُهم  آِلَبائِ دهيِم   ان ِسبوُهم   اد 

 لِوالِ

َسطُ  5/33 14544 َومُ  َأق  َدُل َوَأق   َأع 

َلُموا 5/33 14545  تدركوا َل تعرفوا وَل  َلَّ  َتع 

َواُنُكم   5/33 14546 ينِ  َفإِخ   ِّتمعهم بكم أخوة االسالم  ِف الدِّ

لِيَاُءُكم   َوَمَوالِيُكم   5/33 14547 ينِ  ومناِصوكم َأو   ِف الدِّ

 إِث مٌ  ُجنَاٌح  5/33 14548

طَأ ُتم 5/33 14549  فيام وقعتم فيه من خطأ َل تتعمدوه  فِياَم َأخ 

َدت   5/33 14550  َقَصَدت َتَعمَّ

ِفَرةُ  َغُفوراً  5/33 14551 ثُُر ِمن ُه املَغ    ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيامً  5/33 14552 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

ِمننِيَ  6/33 14553 ىَل بِامل ُؤ  ن يَاوأحّق  َأو  يِن َوالدُّ م  ِمن  َأن ُفِسِهم  ِف الدِّ َرُب هَلُ َأُف، َوَأق   َأن َفُع، َوَأر 

َهاَُتُم   6/33 14554 َواُجُه ُأمَّ ِهنَّ  َوَأز  ، َوَتع ظِيِم َحقِّ ِريِم نَِكاِحِهنَّ ؛ ِف حَت  َهاَِتِم   ِمث ُل ُأمَّ

َحامِ  6/33 14555 َر  لُوا األ   َذُوو الَقَراَبةِ  َوُأو 

ِعهِ  كِتَاِب اللَِّ 6/33 14556 ِم اللِ، َورَش   ُحك 

 الذين انتقلوا من مكة إىل املدينة فرارًا بدينهم َوامل َُهاِجِرينَ  6/33 14557

ُكم   6/33 14558
لِيَائِ  صديق وحبيبالويل هو الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََويل ألمرك أو  َأو 

ُروًفا  6/33 14559 ع  َساًنا مَّ ا، َوِصَلًة، َوإِح   بِرًّ

ُفوظِ  ال كِتَاِب  6/33 14560 ِح املَح   اللَّو 

طُوًرا 6/33 14561 تُوًبا  َمس  ًرا َمك   ُمَقدَّ
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 15إلى آية  7  يةآمن  األحزابسورة ( 419صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسالَةِ  ِميثَاَقُهم   7/33 14562 َد بِتَب لِيِغ الرِّ َد املَُؤكَّ  الَعه 

ًدا ميثاًقا َغليظا  7/33 14563 ًدا مَشدَّ دًا مؤكَّ  َعه 

ادِقِنيَ  8/33 14564 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ د  ِق، والصِّ د   املُتَِّصفنَي بِالصِّ

ز  َوَأَعدَّ  8/33 14565  وَهيَّأَ وَجهَّ

 موجعا َشديد اإليالمِ  ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً َألِيامً  8/33 14566

ُكُروا  9/33 14567 رِضوا   اذ  تَح   اس 

َمَة الل 9/33 14568 يَِويُّ ِمَن اللِ  نِع  ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ    اخَلري 

واناجَلي ش،  ُجنُودٌ  9/33 14569 َوةِ اخَلن َدِق واملراد هنا  واألن صار واألع  تََمُعوا ِف َغز  َزاُب ِحنَي اج   األَح 

َسل نَا  9/33 14570  َفبََعث نا  َفأَر 

ك  ِرَياً  9/33 14571  بشدة   اهَلواُء املُتحرِّ

ها 9/33 14572  َل ُتب َِصوها  َل ترو 

ُكم َجاُؤوُكم  10/33 14573  أَتو 

َفَل ِمنُكم   10/33 14574 تُِكم   ِمن  َأس   ِمن  حَت 

َب َصارُ  10/33 14575 َشةً و اضطربت فزًعا وخوًفا و َشَخَصِت  َزاَغِت األ  ًة َوَده  َ  َحري 

 َوَوَصَلِت  َوَبَلَغِت  10/33 14576

 َوُتسيئوَن الظَّنَّ  َوَتظُنُّونَ  10/33 14577

يئََة َتظُنُّوَن  الظُّنُوَنا  10/33 14578  َأنَّ اللَ اَل َين َُصُ دِينَُه َوَنبِيَّهُ الظُّنُوَن السَّ

تُِّلَ  11/33 14579 تُِحنَ  اب  تُِِبَ و ام   اخ 

طََرُبوا َوُزل ِزلُوا 11/33 14580 ِعُجوا اض   وُأز 

 َقِوّياً  َشِديداً  11/33 14581

 ُيب طِنونَ الَِّذيَن ُيظ ِهروَن ِخالَف َما  امل ُنَافُِقونَ  12/33 14582

َرٌض  12/33 14583 ،  مَّ  َوَضع ُف إِياَمنٍ  َونِفاٌق َشكٌّ

 َمنََحنا األمل َوَعَدَنا 12/33 14584

 َباطاًِل  خداعاً  ُغُروًرا 12/33 14585

َقةٌ  طَّائَِفةٌ  13/33 14586  مَجاَعٌة أو  فِر 

ُم اجَلاِهِّلُّ  َيث ِرَب  13/33 14587  املنورة لِل َمِدينَةِ ُهَو: ااِلس 

 لَُكم    وال َمن ِزلاَل إَِقاَمَة  اَل ُمَقاَم لَُكم   13/33 14588

ِجُعوا 13/33 14589  َفُعودوا  َفار 

َرةٌ  13/33 14590 نَةٍ  َعو  ُ حُمَصَّ  ذاُت َخَلٍل ُُي َشى دخول العدو منه  َغري 

 َهَرًبا فَِراراً  13/33 14591

 دخل األحزاب عليهم  ُدِخَلت  َعَلي ِهم 14/33 14592

 نواحيها و َجَوانِِب املَِدينَةِ  َأق طَاِرَها 14/33 14593

لِمني ُسئُِلوا ال ِفت نَةَ  14/33 14594 َب منهم ُمقاَتَلُة املُس 
اَلمِ و ُطلِ ُجوَع َعِن اإِلس  َك باللِ، والرُّ  الِّشِّ 

َها 14/33 14595  أَلََجاُبوا و لََدَخلوا هِبا آَلَتو 

دوا  َتَلبَّثُوا 14/33 14596 ُروا وتردَّ  َتأَخَّ

 قليالً  َيِسرياً  14/33 14597

 ال تََزموا له وواَثقوه  َعاَهُدوا اللَ  15/33 14598

َبارَ  15/33 14599 َد  َرَكةِ  اَل ُيَولُّوَن األ  وَن ِمَن املَع  داءِ ال يعطون ظهورهم ِجَهَة و اَل َيِفرُّ  األع 

ُؤوالً  15/33 14600  َمطلوباً الَوفاُء بِِه وحُماَسباً عليه َمس 
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 22إلى آية  16  يةآمن  األحزابسورة ( 420صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 لَّن يفيدكم  لَّن َينَفَعُكمُ  16/33 14601

 اهلرب ال ِفَرارُ  16/33 14602

 ال ُتنَّعمون بام حتبون  مُتَتَُّعونَ ال  16/33 14603

 َيفظكم ويمنعكم َيع ِصُمُكم  17/33 14604

 شاءَ  َأَرادَ  17/33 14605

روهٍ  ُسوءاً  17/33 14606  ايقاَع َمك 

َةً  17/33 14607 ساناً َونجاةً  َرْح   إح 

 وال َيل قون َوال جَيُِدونَ  17/33 14608

هُ  من ُدوِن اللِ 17/33 14609  َمَعُه أو  َغري 

 الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َولِيّاً  17/33 14610

 َوال ناِصًا يَصف عنهم سوء العذاب َوال َنِصرياً  17/33 14611

قنِيَ  18/33 14612  للعزائم املُثَبِّطنَِي  امل َُعوِّ

ا و أقبِلوا َهُلمَّ إِلَي نَا 18/33 14613  إِلَي نَا َتَعالَو 

 وال جَييئُونَ  والَ َيأ ُتونَ  18/33 14614

 أو احلرب الِقتَاَل  ال بَاَس  18/33 14615

ةً  19/33 14616  ُبَخاَلءَ  َأِشحَّ

ُف  19/33 14617 و  َق وَحَصَل  َجاَء اخل َ قَّ  َحرَضَ الِقتَاُل و حَتَ

يُنُُهم   19/33 14618 ًفا، َوَهَلًعا استقرارتوايل حركاَتا دون  َتُدوُر َأع   َخو 

 ُيغ َمى عليه  ُيغ َشى عليه  19/33 14619

 زاَل  َذَهَب  19/33 14620

ُكم   َسَلُقوُكم 19/33 14621  وخاطبوكم بكالم سيئ قبيح َرَمو 

ذَِيةٍ  ِحَدادٍ  19/33 14622  قاطعة ماضية َسلِيطٍَة، ُمؤ 

14623 19/33  ِ ري  ًة َعىَل اخل َ َمِة الَغنَائِمِ  َأِشحَّ س 
 أو ليس فيهم خري ُبَخاَلَء، َوَحَسَدًة ِعن َد قِ

بََط اللُ أعامهَلم  19/33 14624  فلم يثبهم عليها منثورا هباء  وجعلها ضيعهاأبطلها و َفأَح 

 سهالً  َيِسرياً  19/33 14625

   َيظُنُّونَ  ََي َسبُونَ  20/33 14626

َزاَب  20/33 14627 َح  بوا حول  األ   وأحاطوا هبا 'املدينة'الذين حتزَّ

َهبُوا  20/33 14628 فوا َبعيداً  ََل  َيذ   ََل  َين ََصِ

وا 20/33 14629  َيبّوا ويتمنّوا َيَودُّ

 ِف البَادَِيةِ مقيمون  َباُدونَ  20/33 14630

َراِب  20/33 14631 َع   سّكان البادَِية  األ 

ُكم   20/33 14632
بَاِرُكم   َأنبَائِ  َأخ 

َوٌة حسنة  21/33 14633  قدوٌة حسنة تتأسون هبا ُأس 

ُجو اللََّ 21/33 14634  املراد يرجو ثواب الل ورْحته َير 

 استحرض عظمته مع التََّدبُّر َوَذَكَر اللَ  21/33 14635

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

باُر بِاحَلقِّ والواقِعِ  َوَصَدَق  22/33 14637 دق ُ: اإلخ   الصِّ

لِيامً  22/33 14638  ان ِقيادًا  و وإذ عاناً  تصديقا إِياَمناً َوَتس 
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 30إلى آية  23  يةآمن  األحزابسورة ( 142صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وأمتوا وأكملوا وفوا  َصَدُقوا 23/33 14639

 ال تََزموا له وواَثقوه  َعاَهُدوا اللَ  23/33 14640

بَهُ  23/33 14641  دِينِِه، َأو  َماَت َشِهيًدا  أو َوّفَّ أجله َقَض َنح 
ةِ َ ِرِه ِف ُنَص   َوَّف بِنَذ 

 َيرتّقب وَيتَوّقع َينتَظِرُ  23/33 14642

لُوا َوَما 23/33 14643 وا عهد الل، وال نقضوه   َبدَّ  ما غريَّ

ِزيَ  24/33 14644  لِيُثيَب َوُيكافِئَ  لِيَج 

ادِقِنيَ  24/33 14645  الصادقني ف ايامّنم الصَّ

َب  24/33 14646 ل َوُيَعذِّ    وُيعاَقب وُينَكِّ

 الَِّذيَن ُيظ ِهروَن ِخالَف َما ُيب طِنونَ  امل ُنَافِِقنيَ  24/33 14647

م َيتُوَب َعَلي هم 24/33 14648 ِفَر هَلُ  َيغ 

ِفَرةُ  َغُفوراً  24/33 14649 ثُُر ِمن ُه املَغ      ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيامً  24/33 14650 ِمننَي ف  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   اآلِخَرةِ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 هم وردهم خائبني َوَِصفَ املراد  َوَردَّ  25/33 14651

ديدِ  بَِغي ظِِهم   25/33 14652  بَِغَضبِِهم الشَّ

 َما َأَراُدوا  َل يصيبوه وَل َيصلوا عىل ََل  َينَالُوا  خرياً  25/33 14653

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

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء  َقِوّياً  25/33 14655

ِرِه  َعِزيزاً  25/33 14656 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ َلُب ألنَّ  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

 عاَوُنوُهم   َظاَهُروُهم  26/33 14657

ِل ال كِتَاِب  26/33 14658 ن  َأه  : هَيُوُد َبنِي ُقَري ظَةَ  مِّ  ُهم 

 ُحُصوِّنِم   َصيَاِصيِهم   26/33 14659

 وَأل َقى َوَقَذَف  26/33 14660

َب  26/33 14661 ع  َف الَشِديدَ  الرُّ  اخَلو 

ونَ  26/33 14662 رِسُ
 األَعداء ف احلرب وتأخذون من  َوَتأ 

َرَثُكم   27/33 14663  وملَّككم  َوَأو 

 َل َتِسرُيوا فيها من قبل   َلَّ  َتطَئُوَها 27/33 14664

ٍء ال  َقِديراً  27/33 14665 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش   ُيع 

َغب نَ  ُتِرد نَ  28/33 14666  َتر 

 ُمتََعَها َوَمَلّذاََتا َوِزينَتََها  28/33 14667

َقتِهِ  ُأَمتِّع ُكنَّ  28/33 14668 ُج ملُطَلَّ و  طُِكنَّ ُمت َعَة الطَّاَلِق؛ َوِهَي َماٌل ُيع طِيِه الزَّ  ُأع 

ُكنَّ  28/33 14669 ح   ُأَطلِّق ُكنَّ  َوُأرَسِّ

رٍ طالقاً مصحوباً بإحساٍن  رساًحا مجيالً  28/33 14670   باَِل َأًذى، َأو  ََضَ

ز  َأَعدَّ  29/33 14671    َهيَّأَ وَجهَّ

ِسنَاِت  29/33 14672 ل ُمح 
ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  لِ ِل احَلَسِن َعىل َوج  آلتِياِت باِلِفع 

 لِ

 قبيحة َشنيعة َمع ِصيٍَة  بَِفاِحَشةٍ  30/33 14673

بَيِّنَةٍ  30/33 14674  واِضَحةٍ  َظاِهَرةٍ   مُّ

14675 30/33  ِ ِ  ِضع َفني  ِ أو ِمث َلني  َتني   َمرَّ

 سهالً  َيِسرياً  30/33 14676
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 35إلى آية  31  يةآمن  األحزابسورة ( 422صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نُت  ِمنُكنَّ  31/33 14677  ُتطِع  ِمن ُكنَّ اللَ َوَرُسولَهُ و َضع  ُت َيق 

َرَها 31/33 14678 َِتَا َأج   جزاءها للعمل وِعَوَضها عنه ُنع طَِها نُّؤ 

14679 31/33  ِ َتني  ِ  َمرَّ  تاَرَتني 

َنا 31/33 14680 تَد  نا وهيّأنا َوَأع  َدد   وأع 

قاً َكِريامً  31/33 14681 ُفوراً  عطاًء وخرًيا ِرز   َطيِّبًا َمو 

َقي تُنَّ  32/33 14682 تُنَّ اللَ  اتَّ  ِخف 

لِ  32/33 14683 َن بِال َقو  َضع  ٍ  َفاَل َُت  ٍت لنَيِّ ث َن َمَع األََجانِِب بَِصو  نَهُ  َفاَل َتتََحدَّ ق    للرجال  وال ُتَرقِّ

َغَب  َفيَط َمعَ  32/33 14684 تَِهي وَير   َفيَش 

َوٌة، َوَمي ٌل إىَِل النَِّساءِ املراد أصحاب  َمَرٌض  32/33 14685   َشه 

ُروًفا  32/33 14686 ع  اًل مَّ يبَةِ  َقو  اًل َبِعيًدا َعِن الرِّ عِ  مااملَع روُف: ُكلُّ و َقو  ِل أو  بِالِّشَّ  نُُه بِالَعق  َرُف ُحس   ُيع 

نَ  33/33 14687 نَ إ َوَقر  َن و ل َزم   َأقِم 

نَ  33/33 14688 ج  َن حَمَاِسنَُكنَّ  َواَل َتَِبَّ  ّن للرجالكوزينت اَل ُتظ ِهر 

ُوىَل  33/33 14689 اِهلِيَِّة األ  ُة َقب َل  اجل َ اَلمِ احَلالَُة التِي كاَنت  َعلي ها األمَّ  اإِلس 

ة    33/33 14690 ال  أ ِقْمن  الصَّ قاَِتا املَِّشوعةِ  و   َأّدوها كاِملًة ف أو 

َكاةَ  33/33 14691 كاةِ َقدٌر ِمن املَاِل واِجٌب  َوآتنَِي الزَّ راُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا ووقتها، والزَّ عاً لِل ُفَقراءِ إخ   رَش 

 باتباع كتابه  استجبن لل الل  َوَأطِع نَ  33/33 14692

ِهَب  33/33 14693  لِيُزيَل  لِيُذ 

َس  33/33 14694 ج  وَء، َواإِلث مَ  الرِّ  والِّش  األََذى، َوالسُّ

َل ال بَي ِت  33/33 14695 الُة  َأه  ٍد َعَلي ِه الصَّ المُ املُراُد: آُل حُمَمَّ  والسَّ

َرُكم    33/33 14696 ر نفوسكم  َوُيطَهِّ  ُُي ِّل قلوَبكم من الُعيوب ويطهِّ

سِ وغاية الطهارة  َتط ِهرياً  33/33 14697 ج  ئًة وتنزهًيا ِمن الرِّ  َتِب 

نَ  34/33 14698 ُكر  نَ  َواذ  رِض   استح 

َرأما  ما ُيت ىَل  34/33 14699  ُيق 

 القرآن الكريمآَياِت  اللَّآَياِت  34/33 14700

َمةِ  34/33 14701 ك  نَّةُ  َواحل ِ ُسوِل و السُّ  صىل الل عليه وسلم  -َأَحادِيِث الرَّ

ٍ من حيث ال َيتسبون  لَطِيفاً  34/33 14702 ِسُن اىل عباده ف َخفاٍء وِسرت   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واللطيُف: هو املُح 

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ  َخبرِياً  34/33 14703 ياِء َفال َُت   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

 املُطِيِعنَي، اخَلاِضِعنَي للِ  َوال َقانِتنِيَ  35/33 14704

ادِقنِيَ  35/33 14705 دق،  َوالصَّ ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ واملُتَّصفني بالصِّ د   والصِّ

ابِِرينَ  35/33 14706  والذين يتََجلَُّدوَن وال جَي َزعونَ  َوالصَّ

اِشِعنيَ  35/33 14707  اخَلائِِفنَي ِمَن اللِ، املُتََواِضِعنيَ  َواخل َ

قنِيَ  35/33 14708 عِ واملؤّدين للصدقة، والَصَدَقة:  َوامل ُتََصدِّ َكاَة َوَصَدَقَة التَّطَوُّ َمُل الزَّ  ما ُيعطَى عىل وجه الُقرَبى لل َوَيش 

افِظنَِي ُفُروَجُهم   35/33 14709 َماتِهِ و الذين يصونوّنا عن الفاحشة َواحل َ َنى، َوُمَقدِّ  َعِن الزِّ

اكِِريَن اللَ  35/33 14710  النطق بام يرضيه كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبري ذكر الل  َوالذَّ

ز  َأَعدَّ  35/33 14711  َهيَّأَ وَجهَّ

ِفَرةً  35/33 14712 غ  ًا  مَّ واً  للذنوبِسرت     وَعف 

رًا َعظِياًم  35/33 14713    كبريا ال يعلم مقداره إال الل  وجزاءً  َوَأج 
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 43إلى آية  36  يةآمن  األحزابسورة ( 423صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اَل َين بَِغي َوَما َكانَ  36/33 14714

 أراَد وَقّدر و َحَكمَ  َقَض  36/33 14715

راً  36/33 14716 امً  َأم   ُحك 

ةُ  36/33 14717 رَيَ
ِ تِيَارُ  اخل   ااِلخ 

ِرِهم   36/33 14718  شأّنم أو مسألتهم أو قضيتهم  َأم 

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َيع صِ  36/33 14719  الِعص 

 تاه وابتعد وَل هيتد إليه َضلَّ  36/33 14720

بِيناً  36/33 14721  واِضحاً  مُّ

اَلمِ  َأن َعمَ  واملراد هنا يرّسَ وهيّأَ أسباَب حَتسنِي احلاِل وطيِب الَعي شِ  َأن َعَم اللَُّ َعَلي هِ  37/33 14722  بِاإِلس 

َت َعَلي هِ  37/33 14723 ُد ب ُن َحاِرَثَة املراد أنعمت عليه  َوَأن َعم   ريض الل عنه  -بِالِعت ِق، َوُهَو َزي 

ِسك   37/33 14724  أب ِق ف عصمتك  َأم 

َجَك  37/33 14725 َرَأَتَك  َزو   ام 

َعل  لَك وقاية من عذاب الل  َواتَِّق الل  37/33 14726  بامتثال أوامره، واجتناب نواهيهاج 

ِسَك  37/33 14727 ِفي ِف َنف  تُُم   َوُُت  رُتُ وَتك  َرَأتِِه، َوَزَواِجَك ِمن َها واملرادوَتس  ٍد اِلم  َحاُه اللُ إِلَي َك ِمن  َطاَلِق َزي   : َما َأو 

 ُمظ ِهُرهُ  ُمب ِديهِ  37/33 14728

َشى النَّاَس  37/33 14729 َرَأَة ُمتَبَنَّاهُ املراد  َوَُت  ٌد ام  َج حُمَمَّ اُف ِمَن املُنَافِِقنَي َأن  َيُقولُوا: َتَزوَّ  َُتَ

ىَل  َأَحقُّ  37/33 14730  َأو 

 ناَل  َقَض  37/33 14731

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

 حاَجةً  َوَطًرا  37/33 14733

 ضيٌق، أو إث مٌ  َحَرٌج  37/33 14734

ِهم   37/33 14735
ِعيَائِ  من ُين َسبُون إىل غري آبائهم احلقيقيني، واملراد املتبنَّيني  َأد 

ُعوالً  37/33 14736 ُر اللِ َمف  ُمُه وقضاُؤُه نافذاً  َأم   ُحك 

 َخّص وأباح َفَرَض  38/33 14737

ِقِه َكام ُيريدُ  ُسنَُّة اللِ 38/33 14738  نِظاُمُه جيريِه ف َخل 

ا 38/33 14739 ا َخَلو   َمَضو 

ُدوراً  38/33 14740 ق   َقضاء حمكوماً به  َقَدرًا مَّ

ا للناس كام أوِحيَت  بدون  ُيبَلُِّغونَ  39/33 14741 سالَِة: إيصاهُلَ   نقٍص وال زيادةَتبليُغ الرِّ

َنهُ  39/33 14742 ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َوَُي َشو  يَُة ِمن اللِ: اخَلو   اخِلش 

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

 حماسبًا أو كافيًا وكفيال  َحِسيباً  39/33 14744

َتُه كل النبوات ومتمتهاآخرهم، َمن   النَّبيني  َوَخاَتمَ  40/33 14745  َختََمت  ُنبُوَّ

ُكُروا اللََّ  41/33 14746 رِضوُه وَتَدبَّروهُ  اذ  تَح   اس 

هوه   َوَسبُِّحوهُ  42/33 14747 سوه وَنزِّ  َقدِّ

َرًة َوَأِصياًل  42/33 14748 َل النََّهاِر، َوآِخَرُه.  ُبك   َأوَّ

م   َوَماَلئَِكتُهُ ُيَصّلِّ َعَلي ُكم   43/33 14749 ِفُر هَلُ تَغ  َكُة: َتس 
، وُتَصّلِّ املَالئِ َْحُُهم   َير 

ِرَجُكم 43/33 14750 لَُكم  لِيُخ   لِيَُحوِّ

ُك وظلامت الكفر  الظُُّلاَمِت  43/33 14751 ُل َوالِّشِّ   املُراُد اجَله 

 اهِلداَية النُّورِ  43/33 14752

ِمننَي ف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ  َرِحيامً  43/33 14753 َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ
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 50إلى آية  44  يةآمن  األحزابسورة ( 424صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َوهُ  حَتِيَّتُُهم   44/33 14754 ِظ َحيّاَك اللُ أو َنح   التَِحيَُّة: َسالٌم بِلف 

مَ  44/33 14755  املراد يوم من أيام اآلخرة  َيو 

َنهُ  44/33 14756  ُيواِجُهونه  َيل َقو 

ز  َوَأَعدَّ  44/33 14757  وَهيَّأَ وَجهَّ

ًرا َكِرياًم  44/33 14758  ثواًبا حسنًا، وهو اجلنة َأج 

َسل نَاكَ  45/33 14759 سالََة  َأر  سوِل: حَت ميُلُه الرِّ ساُل الرَّ ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها إر 
يََّة لِ
  اإلهَلِ

 شاهًدا عىل أمتك بإبالغهم الرسالة َشاِهداً  45/33 14760

اً  45/33 14761  َواِعدًا بِثَواِب اللِ   َوُمبَِّشِّ

ر من عذاب الل  َوَنِذيراً  45/33 14762  ومنذرًا، واملُن ِذر هو املُعلم واملُبلغ واملَُحذِّ

 حاّثاً عىل عبادته  إىل الل َوَداِعياً  46/33 14763

نِهِ  46/33 14764   بمشيئة الل وبأمره  بِإِذ 

اجاً  46/33 14765 تَناُر بِهِ املراد  َورِسَ اِج ُيس   الرسول هُي تََدى به كالرسِّ

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

14767 47/33  ِ ِمننِيَ َوَبِّشِّ ِعَدُهم  بِثَواِب اللِ  امل ُؤ   أو 

الً  47/33 14768  زيادة إحسان  َفض 

 ال َتتَّبِع  وال َُت َضع   َواَل ُتطِعِ  48/33 14769

   املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  ال َكافِِرينَ  48/33 14770

 الذين يظهرون خالف ما يبطنون َوامل ُنَافِِقنيَ  48/33 14771

 وات ُرك   َوَدع   48/33 14772

 َضرهم َأَذاُهم   48/33 14773

 واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوكَّل   48/33 14774

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

 حافِظًا وُمَهي منًا  َوكِيالً  48/33 14776

تُمُ  49/33 14777  تزّوجتم َنَكح 

تُُموُهنَّ  49/33 14778 واِج  َطلَّق  ِد الزَّ  الطَّالُق: إل غاُء َعق 

وُهنَّ  49/33 14779 اِمُعوُهنَّ  مَتَسُّ ، َوُِّتَ ُخُلوا هِبِنَّ  َتد 

ةٍ  49/33 14780 َأةُ  ِعدَّ  َتن تَظُِر فِيَها املَر 
ةٍ  بعد طالقها قبل أن ََيِلَّ هلا الزواج  ُمدَّ

وَّنَا 49/33 14781 تَدُّ  حُت ُصوَّنَا َعَلي ِهنَّ  َتع 

َواطِِرِهنَّ  َفَمتُِّعوُهنَّ  49/33 14782 ا خِلَ ً ؛ َجِب  ِعُكم  َن بِِه بَِحَسِب ُوس  ُكم  َما َيتََمتَّع 
َوالِ طُوُهنَّ ِمن  َأم   َأع 

ُحوُهنَّ  49/33 14783  َطلُِّقوُهنَّ  َورَسِّ

رٍ طالقاً مصحوباً بإحساٍن  رساًحا مجيالً  49/33 14784   باَِل َأًذى، َأو  ََضَ

َلل نَا 50/33 14785 عاً  َأح  نا رَش   أَبح 

 ُمهوَرُهنَّ  ُأُجوَرُهنَّ  50/33 14786

 اإِلَماِء الَّتِي َتُكوُن ِمل ًكا َخالًِصا لََك  َوَما َمَلَكت  َيِمينَُك  50/33 14787

َعَم بِِه َعَلي َك بِاجِلَهادِ و ما َجَعَله َفي ئاً أو غنيمة َعَلي َك َأَفاَء اللَُّ  50/33 14788    َأن 

َن َمَعَك  50/33 14789 َن إىل املدينَة املنورة  َهاَجر     تركن أوطاّنّن، واملراد الالت هاَجر 

َسَها  50/33 14790 رٍ  َوَهبَت  َنف  واج من غري َمه   َرِضيت الزَّ

تَنكَِحَها  50/33 14791 جها َيس   َيتَزوَّ

ًة بَِك  َخالَِصًة لََّك  50/33 14792  َخاصَّ

نَا 50/33 14793 َجب نَا َفَرض   َأو 

 ضيٌق، أو إث مٌ  َحَرٌج  50/33 14794
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 54إلى آية  51  يةآمن  األحزابسورة ( 425صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِجي  51/33 14795 ُر  ُتر   ُتَؤخِّ

 ُتريُد  َتَشاء 51/33 14796

ِوي  51/33 14797  َتُضمُّ ِف املَبِيِت  َوُتؤ 

تََغي َت  51/33 14798 َت  اب   َطَلب َت املَبِيَت ِعن َدَها أو  أَرد 

ي ت وأب َعدت َعَزل َت  51/33 14799 َمَها و َنحَّ س 
َت قِ ر   َأخَّ

  َفال إث مَ  َفال ُجنَاَح  51/33 14800

َنى 51/33 14801 َرُب  َأد   َأق 

يُنُُهنَّ  51/33 14802 نَ  َأن َتَقرَّ َأع  َرح   َأن  َيف 

 ال ُيصيبُُهنَّ َهمُّ وال َغمُّ و َوال ََي َزنَّ  51/33 14803

14804 51/33  َ َضني   تطيب نفوسهن  َوَير 

طَي تَُهنَّ  آَتي تَُهنَّ  51/33 14805  َأع 

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِياًم  51/33 14806 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ   لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

ِح  َحلِيامً  51/33 14807 ف  َرةِ واحَلليُم هو  واألناةِ ، ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلليُم هو ذو الصَّ ُفوُح مع الُقد   الصَّ

عاً   الَ ََيِلُّ  52/33 14808  ال ُيباُح رَش 

َل  52/33 14809 ها َواَل َأن  َتبَدَّ َ تَب ِدَل هِبَا َغري  َداُهنَّ لِتَس   َواَل َأن  ُتطَلَِّق إِح 

َجبََك  52/33 14810    َراَقَك  َأع 

نُُهنَّ  52/33 14811  واخُلُلِق ِعن َدُهنَّ مَجاُل اخَلل ِق  ُحس 

 اإلماء َما َمَلَكت  َيِمينَُك  52/33 14812

قِيبًا  52/33 14813 ءٌ  رَّ ًعا اَل َيِغيُب َعن  ِعل ِمِه ََش 
نىُمطَّلِ امِء اللِ احُلس   ، والرقيب صفة واسم من أس 

َذنَ  53/33 14814  ُيسَمَح  ُيؤ 

 ُمن تَظِِريَن وُمرتقبني  َناظِِريَن  53/33 14815

 املراد وقت نضجه وأكله  إَِناهُ  53/33 14816

 نوديتُم  وُطلِب تُم   ُدِعيتُم   53/33 14817

تُم   53/33 14818    أكلتم َطِعم 

وا 53/33 14819  فتََفّرُقوا َفانتَِِّشُ

ديٍث  53/33 14820 تَأ نِِسنَي حِلَ  بِاحَلديِث َوال ُيؤنُِس َبع ُضُكم  َبع ضاً  َوال ُمس 

ذِي النَّبِيَّ  53/33 14821  يسبب له األذى واحلرج  ُيؤ 

يِي 53/33 14822 تَح   َفيخجل َفيَس 

قِّ  53/33 14823 ِق  احل َ  الِصد 

 طلبتم منهن َسأَل تُُموُهنَّ  53/33 14824

ِوَها َمتَاًعا  53/33 14825  َحاَجًة ِمن  َأَوايِن البَي ِت، َوَنح 

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

َلمُ  َأط َهرُ  53/33 14827  َأن َقى وأس 

ُذوا 53/33 14828  تلحقوا َضراً  ُتؤ 

 ُتظ ِهُروا  ُتب ُدوا 54/33 14829

ُفوهُ  54/33 14830 تُُموهُ  ُُت  وُه وَتك  رُتُ  َتس 

لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  َعلِيامً  54/33 14831 ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ
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 62إلى آية  55  يةآمن  األحزابسورة ( 426صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَِجاِب اَل إِث َم  الَّ ُجنَاَح َعَلي ِهنَّ  55/33 14832  َعَلي ِهنَّ ِف َعَدم ااِلح 

ِهنَّ  55/33 14833
ِمنَاِت  َواَل نَِسائِ  النَِّساِء املُؤ 

اَمُّنُنَّ  55/33 14834 نَّ و اإلماء َما َمَلَكت  َأي  ُلوكنَِي هَلُ  الَعبِيِد املُم 

َعلن لَكنَّ وقاية من عذاب الل بامتثال  َواتَِّقنَي الل 55/33 14835  أوامره، واجتناب نواهيه اج 

 عاملًِا ُمطَّلِعاً  َشِهيداً  55/33 14836

َكِة: َثنَاُؤُهم  َوُدَعاُؤُهم   ُيَصلُّون َعىَل النَّبِيِّ  56/33 14837
ىَل، َوَصاَلُة املَاَلئِ  َصاَلُة اللِ: َثنَاُؤُه َعىَل َعب ِدِه ِف املَإَلِ األَع 

لِياًم  َوَسلُِّموا 56/33 14838  السالم عليك أهيا النبي ألقوا التَِّحيَّةَ  َتس 

ُذوَن اللََّ 57/33 14839 ُكوَن بِِه، َوَيع ُصوَنهُ  ُيؤ  ِ   ُيِّش 

، َوَطَرَدُهم   لََعنَُهُم اللَُّ 57/33 14840 تِهِ َأب َعَدُهم  َ ٍ و ِمن  َرْح   ِمن  ُكلِّ َخري 

ز وَهيَّأَ  َوَأَعدَّ  57/33 14841    وَجهَّ

    ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً  57/33 14842

ِهيناً  57/33 14843  ُمِذالً  مُّ

ُذونَ  58/33 14844  يلحقون َضراً  ُيؤ 

تََسبُوا   58/33 14845 ِ َما اك   ون منهؤبغري ما عملوا، أو بعمٍل أو قوٍل هم بري بَِغري 

تََمُلوا  58/33 14846 َتَكبُوا  اح   ار 

تَاًنا  58/33 14847 ورِ  هُب   َأف َحَش الَكِذِب َوالزُّ

تَِحقُّ الُعقوَبَة  َوإِث امً  58/33 14848 ن ُب الَِّذي َيس   اإِلث ُم: الذَّ

بِيناً  58/33 14849  واِضحاً  مُّ

ننَِي َعَلي ِهنَّ  59/33 14850 ِخنَي َعىَل ُرُؤوِسِهنَّ َوُوُجوِهِهنَّ َوُصُدوِرِهنَّ  ُيد     ُير 

َأةِ َوِزينَتََها َجاَلبِيبِِهنَّ  59/33 14851 رُتُ َبَدَن املَر  َداُء، َواملِل َحَفُة الَّتِي َتس   اجِلل بَاُب: الرِّ

َنى 59/33 14852 َرُب  َأد   َأق 

َرف نَ  59/33 14853 ُروهٍ  َأن ُيع  نَّ بَِمك  َض هَلُ يَاَنِة؛ َفاَل ُيتََعرَّ ِ َوالصِّ رت  َن بِالسِّ  ُيَميَّز 

ِفَرةُ  َغُفوراً  60/33 14854 ثُُر ِمن ُه املَغ     ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيامً  60/33 14855 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 َل يستجب  للنّهي   َلَّ  َينتَهِ  60/33 14856

 الَِّذيَن ُيظ ِهروَن ِخالَف َما ُيب طِنونَ  امل ُنَافُِقونَ  60/33 14857

َرٌض  60/33 14858 ، َوِريبَةٌ  مَّ  َشكُّ

ِجُفونَ  60/33 14859 بَاَر الَكاذَِبةَ  َوامل ُر  وَن األَخ   الَِّذيَن َين ُِّشُ

 املَِدينَة املُنَّورة هنا املراد  امل َِدينَةِ  60/33 14860

ِرَينََّك هِبِم   60/33 14861   لَنَُسلِّطَنََّك َعَلي ِهم   لَنُغ 

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

 املراد إال زمانا قليال إاِلَّ َقلِياًل  60/33 14863

 ُمب َعِدين من رْحة الل  َمل ُعوننِيَ  61/33 14864

 ُوِجُدوا  ُثِقُفوا  61/33 14865

لِكوا ُأِخُذوا  61/33 14866  وأخذوا أسارى أذالء  ُأه 

ِقِه َكام ُيريُد ونِظاُمُه  ُسنَُّة اللِ 62/33 14867  َطِريَقتَُه جيريِه ف َخل 

ا 62/33 14868 ا َخَلو   َمَضو 

 تعلم ولن تلقى أو  َولَن َِّتَِد  62/33 14869

يِرًيا َتب ِدياًل  62/33 14870 ِوياًل، َوَتغ   حَت 
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 73إلى آية  63  يةآمن  األحزابسورة ( 742صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

أَلَُك النَّاُس  63/33 14871  يستعلمونك  َيس 

اَعةِ  63/33 14872  يوم القيامة  عن موعد َعِن السَّ

 موعدها ِعل ُمَها  63/33 14873

ِريَك  63/33 14874 لُِمَك  َوَما ُيد   َوَما ُيع 

 َسِخَط وَأب َعدَ  لََعنَ  64/33 14875

 املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  ال َكافِِرينَ  64/33 14876

ز  َوَأَعدَّ  64/33 14877  وَهيَّأَ وَجهَّ

َهنَّمَ ، احَلَراَرةِ َناًرا ُموَقَدًة، َشِديَدَة   َسِعرياً  64/33 14878 ٌم جِلَ عرُي: اس   والسَّ

وامِ  َخالِِدينَ  65/33 14879  باقنَي َعىل الدَّ

 ال َيل قون ال جَيُِدونَ  65/33 14880

 نصري وحليف أو صديق وحبيب َولِيّاً  65/33 14881

 َوال ناِصًا ينَصهم، فيخرجهم من النار  َوال َنِصرياً  65/33 14882

ُل من ناحيٍة إىل أخرى ُتَقلَُّب  66/33 14883 وَّ  حُتَ

نَا اللَ 66/33 14884 نا للِ بالطاعة   َأَطع   َخَضع 

نَا 66/33 14885 ُسوال  َوَأَطع  سوِل باالتباع والطاعة  الرَّ لرَّ
نا لِ  َخَضع 

   ُملوَكنا َوُوالَة أموِرنا َساَدَتنَا  67/33 14886

اءَنا 67/33 14887  َوُرَؤساَءنا َوُكَِبَ

 اإلضالل: اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق   َفأََضلُّوَنا 67/33 14888

بِيال 67/33 14889 ِويَّ  َطِريَق اهُلَدى السَّ  الطريَق السَّ

طِِهم   آَِتِم   68/33 14890   َأع 

14891 68/33  ِ ِ  ِضع َفني   ِمث َلني 

ا ُموَسى  69/33 14892  أحلقوا به الرضر آَذو 

َأُه اللُ  69/33 14893 َهَر اللُ َبراَءَتهُ  َفَِبَّ  فأظ 

رِ  َوِجيًها 69/33 14894 ٍف وَمن ِزلة وجاهٍ  َعظِيَم الَقد   ذا رَشَ

تِناِب نواهيهِ   اتَُّقوا اللَّ 70/33 14895 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

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

لِح   71/33 14897  َُي ِسن  ُيص 

ِفر   71/33 14898 رُت وَيع فو  َوَيغ   وَيس 

ُم ِمَن الِفع لِ  ُذُنوَبُكم   71/33 14899  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

 َظَفر َفازَ  71/33 14900

نَا 72/33 14901 ض: اإلبداء واإلظهار َعَرض     الَعر 

ََماَنةَ  72/33 14902  َما َأَمَر اللُ بِِه، َوَّنَى َعن هُ و التكاليف  األ 

14903 72/33  َ تَنَع نَ  َفأََبني   فام 

َفق نَ  72/33 14904 َن ِمَن اخِليَاَنِة فِيَها َوَأش   أو التقصري بأدائها ِخف 

َلَها اإِلنسان  72/33 14905 ل األمانة  َوَْحَ  َقبَِل حَتَمُّ

ِرَفةِ ، شديد الظُّل مِ  َظُلوماً َجُهوالً  72/33 14906  خالِياً ِمَن املَع 

ِفر َوَيتُوَب  73/33 14907  َيغ 

ِفَرةُ  َغُفوراً  73/33 14908 ثُُر ِمن ُه املَغ     ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيامً  73/33 14909 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ
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 7إلى آية   1  يةآمن  سبأسورة ( 428صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُد  1/34 14910 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  للِ احل َ

ِخَرةِ  1/34 14911 ِت  اآل  َد املَو   َبع 
 دار احَلياةِ

كِيمُ  1/34 14912 ُه َتَعاىَل عاَِلٌ  احل َ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ نَى املُح  امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
 بَِعواقِ

برِيُ  1/34 14913 َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ  اخل َ ياِء َفال َُت  نى، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش  امِء اللِ احُلس   من أس 

َلمُ  2/34 14914 ِرك  َيع   َيع ِرف وُيد 

ُخُل  َيلُِج  2/34 14915  َيد 

ُرُج  2/34 14916  َيظ َهرُ  َُي 

ُرُج  2/34 14917 َعُد  َيع   َيص 

ِحيمُ  2/34 14918 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ     الَِّذي َير 

نى هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من  ال َغُفورُ  2/34 14919 امِء اللِ احُلس   أس 

ِمنُوا  َكَفُروا  3/34 14920  أنكروا وََل  ُيؤ 

 ال َِّتِيئُنا  ال َتأ تِينَا  3/34 14921

اَعةُ  3/34 14922 م الِقياَمةِ  السَّ  َيو 

 لَتَن ِزلَنَّ بُِكم   لَتَأ تِيَنَُّكم   3/34 14923

يٌط بُكلِّ  َعاَِلِ ال َغي ِب  3/34 14924 ِهم  َما  حُمِ راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   َخِفَي واس 

ُزُب  3/34 14925  وال َُي َفى  اَل َيِغيُب  ال َيع 

 مقداروثقل و وزن ِمث َقاُل   3/34 14926

ةٍ  3/34 14927 غر َذرَّ ا، بالغ الصِّ  وتطلق عىل النملة الصغرية   قدٌر ضئيل جدًّ

   اللوح املحفوظ كِتَاٍب  3/34 14928

بنِيٍ  3/34 14929  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

ِزيَ  4/34 14930  لِيُثيَب َوُيكافِئَ  لِيَج 

ِفَرةٌ  4/34 14931 غ  وٌ  مَّ ٌ وَعف    ِسرت 

ٌق كريمٌ  4/34 14932  َعطاٌء من اللِ طيٌّب موفورٌ  َوِرز 

ا ِف آَياتِنَا 5/34 14933 تََهُدوا ف الَكي ِد إلب طاِل آياِت القرآِن بالتكذيِب  َسَعو   اج 

َرهُ  ُمَعاِجِزينَ  5/34 14934 نَي اللَ، ُمَغالِبنَِي َأم  ُم ُيع ِجزونَ  ُمَشاقِّ  ه ظانِّنَي َأّنَّ

 ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب  5/34 14935

زٍ  5/34 14936 ز ِرج  ج  َوُأ الَعَذاِب : الرِّ  َأس 

 موجع َشديد اإليالِم   َألِيمٌ  5/34 14937

طوا ُأوُتوا 6/34 14938  ُأع 

ياِء أو علوم الدين وذلك حسب السياق ال ِعل مَ  6/34 14939 راُك َحقيَقِة األش   إد 

قَّ  6/34 14940  أي احلق منحَص فيه وما خالفه وناقه فإنه باطل ُهَو احل َ

 ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوهَي ِدي 6/34 14941

اطِ  6/34 14942  َطِريِق  ِِصَ

نَى  ال َعِزيِز   6/34 14943 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ  الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ِميدِ  6/34 14944 تَِحقُّ  احل َ نى املُس  امِء اللِ احُلس  ِح، واحَلميُد من أس  ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
 لِ

ِشُدُكم   َنُدلُُّكم   7/34 14945  ُنر 

ُكم   ُينَبِّئُُكم   7/34 14946  ُُيِِبُ

تُم   7/34 14947 ق  ضِ  ُمزِّ َساُدُكم  ِف األَر  َقت  َأج  ، َوَتَفرَّ  ُمتُّم 

ِت  َخل ٍق َجِديدٍ  7/34 14948 َد املَو  ُث بالبَع ِث َبع 
 اخَلل ُق احلادِ
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

رَتَى 8/34 14949 تََلَق  َأف   ؟بِِه َكِذباً وأتى  َأخ 

 ُجنُونٌ  ِجنَّةٌ  8/34 14950

اللِ  8/34 14951   واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلقالتيه والبعد  َوالضَّ

 ال بَِعيُد َعِن احَلقِّ  ال بَِعيدِ  8/34 14952

ا  9/34 14953 ُث َعنهم َأَفَلم  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

ِدهيِم  َوَما َخل َفُهم  9/34 14954 َ َأي   أمامهم ومن ورائهم واملراد من مجيع اجلهات واجلوانب ما هو من  َما َبني 

ِسف  هِبِمُ  9/34 14955 ضِ  َنخ   ُنَغيِّب ُهم  ِف األَر 

ِقط   9/34 14956  ُنوقِع وُنن ِزل ُنس 

 قِطًَعا ِمَن الَعَذاِب  كَِسًفا 9/34 14957

ًة وَعالَمةً  آَلَيةً  9/34 14958 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

نِيٍب  9/34 14959 َبِة َوالطَّاَعةِ  مُّ ِه بِالتَّو   َراِجٍع إىَِل َربِّ

اًل  10/34 14960 ًة، َوِعل اًم، َوكِتَاًبا َوُمل ًكا َفض   ُنبُوَّ

اُوود   10/34 14961 َر لَُه اجِلبَاَل َوالطَّرَي ُيَسبِّحَن َمَعُه  د   َوَأالَن لَُه احَلِديَد َرُسوٌل آَتاُه اللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَسخَّ

يِب َمَعهُ  10/34 14962  َسبِِّحي َمَعهُ  َأوِّ

ِديَد  10/34 14963 ق َوَألَنَّا لَُه احل َ ل الطَّر   َجَعل ناه لَيِّنًا َسه 

اٍت َواِسَعاٍت  َسابَِغاٍت  11/34 14964  ُدُروًعا َتامَّ

دِ  11/34 14965 ر  ِف الرسَّ  كِم َصنعتك ف  َوَقدِّ  وَتيئتها  نسج الّدروعَأح 

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصريٌ  11/34 14966  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

ُسَلي اَمنَ  12/34 14967
َياَح َواجِلنَّ آَتاُه اللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَعلََّمُه َمنطَِق الطَّرِي  َولِ َر لَُه الرِّ  َواحَليََواَناِت َوَسخَّ

رٌ  12/34 14968 َها َشه  ها  ُغُدوُّ ُ تَادِ وَسري  ِ املُع  ري  ٍر بِالسَّ ِل النََّهاِر إىَِل ان تَِصافِِه َمِسرَيُة َشه   َجَرَياُّنَا ِمن  َأوَّ

رٌ  12/34 14969 تَادِ وورجوعها  َوَرَواُحَها َشه  ِ املُع  ري  ٍر بِالسِّ ي ِل َمِسرَيُة َشه   َجَرَياُّنَا ِمن  ُمن تََصِف النََّهاِر إىَِل اللَّ

نَا  َوَأَسل نَا 12/34 14970  َأَذب 

َ ال ِقط رِ  12/34 14971 َ النَُّحاِس، َفيَِسيُل لَُه النَُّحاُس َكاملَاءِ  َعني   َعني 

هِ  12/34 14972 ِ َيَدي    أمامه  َبني 

ِن َربِّه  12/34 14973  بمشيئته وأمره  بِإِذ 

، َوَيِمل  و َين َحِرف   َيِزغ   12/34 14974 ِدل   َيع 

ِعريِ  12/34 14975 ِعري: النّاُر املوَقَدةُ  َعَذاِب السَّ َهنََّم، ومعنى السَّ ٌم جِلَ  اس 

َاِريَب  13/34 14976 ِعبَاَدةِ قصور ومواضع ينفرد فيها ويتباعد عن  حمَّ  الناس أو مساجد لِل 

دة كالصنم  َومَتَاثِيَل  13/34 14977 وَرة املَُجسَّ  الصُّ

َواِب  13/34 14978 َواِض الَّتِي جَي تَِمُع فِيَها املَاءُ  َوِجَفاٍن َكاجل َ ؛ َكاألَح 
 واملقصود منه أواين الطعام الواسعة قَِصاٍع َكبرَِيةٍ

اِسيَاٍت َوُقُدوٍر  13/34 14979 ُك ِمن  َأَماكِنَِها لِِعظَِمَها َوأواٍن من نحاس أو غريه  رَّ  َثابِتَاٍت اَل َتتََحرَّ

َنا  َقَضي نَا  14/34 14980 ر   َقدَّ

م   14/34 14981 َشَدُهم   َدهلَُّ  أر 

ضِ  14/34 14982 َر  ُة األ   ُكُل اخَلَشَب أاألََرَضُة الَّتِي تَ  َدابَّ

 َعَصاُه الَّتِي َكاَن ُمتَّكِئًا َعَلي َها  ِمنَسأََتهُ  14/34 14983

ِض َميِّتًاوَسَقَط  َخرَّ  14/34 14984  َوَقَع َعىَل األَر 

نُّ  14/34 14985 م   َتبَيَّنَِت اجل ِ  َظَهَر واتََّضَح هَلُ

تَطِِع النَّاُس  ال َغي َب  14/34 14986 تَرَتَ َوََل  َيس  ِهم  َما َخِفَي واس  راَكُه بَِحواسِّ  إد 

 َأقاُموا لَبِثُوا  14/34 14987

اقِّ  ال َعَذاِب امل ُِهنيِ  14/34 14988  الَِّذي َكلََّفُهم  بِِه ُسَلي اَمُن  املُِذّل  الَعَمِل الشَّ
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 22إلى آية  15  يةآمن  سبأسورة ( 430صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

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

ٌة  آَيةٌ  15/34 14990 َ ِجَزٌة وِعِب  َرتِنَاوُمع     َداَللٌَة َعىَل ُقد 

تَاَنانِ  َجنَّتَانِ  15/34 14991  ُبس 

 والشامل  جهة اليمني َعن  َيِمنٍي َوِشاَملٍ  15/34 14992

ِق  15/34 14993 ز  ضِ  رِّ م  ِمن األر  ِه، أو  ُُي ِرُجُه هَلُ
زق: ما ُيع طيِه اللُ لِِعبادِ  الرِّ

ُكُروا لَهُ  15/34 14994 َمتَُه، وأث نوا َعَلي ِه هِبا َواش  ُكروا نِع     اذ 

َدٌة َطيِّبَةٌ  15/34 14995 َبِة، آِمنٌَة  َبل   َطيِّبَُة اهَلَواءِ َكِريَمُة الرتُّ 

 سبحانه وتعاىلهنا الل املراد إلٌَه َمع بوٌد، و َوَربٌّ  15/34 14996

َرُضوا 16/34 14997    بتعاد والتنحيعراض: االاال َفأَع 

َسل نَا  16/34 14998  َفبََعث نا  َفأَر 

َرَق  َسي َل ال َعِرمِ  16/34 14999 ، َوَأغ  دَّ َب السَّ ِديَد الَِّذي َخرَّ ي َل اجَلاِرَف الشَّ   البََساتنِيَ و ُملكة سبأالسَّ

ل نَاُهم 16/34 15000 َناُهم َوَبدَّ  َوَغريَّ 

 َصاِحبَتَي   َذَواَتى 16/34 15001

، َكِريِه الطَّع مِ  ُأُكٍل مَخ طٍ  16/34 15002  َتعاُفُه النَّف س  َثَمٍر ُمرٍّ

صاُنُه َكثرَيةُ َمع ُروٍف، َطويٌل َشَجٍر  َوَأث لٍ  16/34 15003  اَل َثَمَر لَهُ و ذات شوك َأغ 

رٍ  16/34 15004  من الثامر التي يقل االنتفاع هبا ثمره ووهو شجر شائك  َشَجِر النَّبَِق  ِسد 

نَاُهم 17/34 15005  عاَقب ناُهم   َجَزي 

ِر واجُلحودِ  ال َكُفورَ  17/34 15006 ِعَن ف الُكف   املُم 

نَا  18/34 15007 َ والنَّامءَ  التي البُلدانُ  ال ُقَرى الَّتِي َباَرك  امِ واملراد هنا  َجَعل نَا فيَها اخَلري   ُقَرى الشَّ

  متقاربة يرى بعضها بعضاُمُدًنا ُمتَِّصَلًة  ُقًرى َظاِهَرةً  18/34 15008

15009 18/34  َ ري  َنا فِيَها السَّ ر  نا مسافاته وأوقاته أو جعلنا السري َوَقدَّ د  ًا ال مشقة فيه  َحدَّ ًرا ُميَرسَّ  مقدَّ

تَِِبوا  ِسرُيوا  18/34 15010 شوا واع   ان تَِقلوا وام 

 مطمئنني غري خائفني  آِمننِيَ  18/34 15011

َفاِرَنا  19/34 15012 َ َأس   ؛ ليبعد سفرنا بينها، وهذا كناية عن البَطَرمتفرقة متباعدةاجعل ُقرانا  َباِعد  َبني 

ِس: اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب  َوَظَلُموا َأنُفَسُهم   19/34 15013 ُم النَّف     ُظل 

ا َوَأَحادِيَث ملَِن  يَ  َفَجَعل نَاُهم  َأَحادِيَث  19/34 15014 َدُهم  ِت أَجَعل نَاُهم  ِعَِبً  َبع 

نَاُهم   19/34 15015 ق  نَاُهم  ِف الباَِلدِ و َوَقطّعناهم  َوَمزَّ ق   َفرَّ

   َعظيٍم ف التََّجلُِّد وَعَدِم اجَلَزعِ كثري الصِب عىل البالء  َصبَّارٍ  19/34 15016

َم  لل عىلالثَّناِء كثري والشكر  َكثرِي  َشُكورٍ  19/34 15017  النِّع 

َق َعَلي ِهم   20/34 15018 َق  َصدَّ  َعَلي ِهم   وأَقرَّ َحقَّ

اِجَح ِعن َدهُ  َظنَّهُ  20/34 15019 تِقاَد الرَّ  االع 

بَُعوهُ  20/34 15020  فان قادوا له  َفاتَّ

ر والَغَلبَة ُسل طَانٍ  21/34 15021 ل طَان: الَقه   السُّ

 ف حالَِة ريبٍَة وَقَلٍق   ف َشكٍّ  21/34 15022

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلِفيظ: الرقيب املهيمن عىل كل َشء   َحِفيظٌ  21/34 15023

تُم  22/34 15024  اّدَعي تُم اّدعاًء باطالً ال يستند إىل دليل َزَعم 

لُِكونَ  22/34 15025 تَطيعون ال َيم   ال َيس 

ةٍ  22/34 15026 غر ِمث َقاَل َذرَّ ا، بالغ الصِّ  مقدار ووزن ذرة وهو قدٌر ضئيل جدًّ

كٍ  22/34 15027 اَكٍة  رِش   َنِصيٍب أو رَشَ

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وال تفيد  َتنَفعُ َوال  23/34 15029

َفاَعةُ  23/34 15030  َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  الشَّ

 سمح َأذِنَ  23/34 15031

َع عن ُقُلوهِبِم   23/34 15032  َزاَل الَفَزُع َعن  ُقُلوهِبِم   ُفزِّ

قَّ  23/34 15033 َق  احل َ د  َل والصِّ  الَعد 

نى الذي يعلو عىل  ال َعِّلُّ  23/34 15034 امِء اللِ احُلس   خلقه بقهره وقدرته، والعالء: الّرفعة، والعّّل من أس 

نى  ال َكبرِيُ  23/34 15035 امِء اللِ احُلس   اجلليل كبري الشأن، والل أكِب معناها أّن الل أكِب من كّل َشٍء قدرًا، والكبري من أس 

ُزُقُكم 24/34 15036 ِ  َير   ُيع طيُكم  ِمن اخَلري 

 اهتداء، أي استجابة للهداية وااليامن ُهًدى  24/34 15037

   تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضاللٍ  24/34 15038

بنِيٍ  24/34 15039  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

أَلُونَ  25/34 15040  ال حُتاَسبونَ  ال ُتس 

نَا 25/34 15041 َرم  َنب نَا  َأج   َأذ 

َعلونَ  َتع َمُلونَ  25/34 15042  َتف 

 اجلمع: احلشد واجلمع للحسابجيمعنا وإياكم، و َبي نَنَا  جَي َمعُ  26/34 15043

تَُح  26/34 15044 ِصُل َوََي ُكمُ   َيف   َيق يِض وَيف 

قِّ  26/34 15045 لِ  بِاحل َ  بِالَعد 

ن هو الذي يفتح عىل خلقه ما انغلق عليهم من  ال َفتَّاُح  26/34 15046 امِء اللِ احُلس    أمورهم فيُيرّسها هلم ، والفتّاح من أس 

نَى  ال َعلِيمُ  26/34 15047 امِء اللِ احُلس  لوقاِت والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ

 اجعلوين أرى بالعني  َأُرويِن  27/34 15048

تُم به 27/34 15049 ق   َجَعل تُموُهم  ِمث َلهُ  َأحل َ

َكاء 27/34 15050 ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الذيَن اُتُّ

نَى  ال َعِزيزُ  27/34 15051 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

كِيمُ  27/34 15052 نَى  احل َ امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  املُح 

ةً  28/34 15053  مجيعاً  َكافَّ

ِ  َبِشرياً  28/34 15054 ري  ًا بِاخل َ    ُمبَِّشِّ

 واملُن ِذر هو املُعلم واملُبلغومنذرًا،  َوَنِذيراً  28/34 15055

ثََر النَّاسِ  28/34 15056  ُمع ظَمهم  َأك 

ُد  29/34 15057  ميعاد يوم القيامة  ال َوع 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  29/34 15058 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

يَعادُ  30/34 15059 َمن الذي  مِّ ُعود أو مكاُنهاملِيعاد: الزَّ  َيتَحقَّق فيه املَو 

مٍ  30/34 15060  املراد يوم القيامة  َيو 

تَأ ِخُرونَ  23/34 15061 رون ال َتس   ال يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

ِدُمونَ  30/34 15062 تَق   ال تتقدمون عليه َواَل َتس 

هِ  31/34 15063 َ َيَدي  ُبورِ َواَل بِالَِّذي  َواَل بِالَِّذي َبني  َراةِ َواإِلن ِجيِل َوالزَّ َمُه ِمَن التَّو   َتَقدَّ

ُقوُفونَ  31/34 15064 قِِف احِلَساِب  َمو   حَم بُوُسوَن ِف َمو 

ِجعُ  31/34 15065  َيُردُّ َبع ُضُهم  َعىَل َبع ضٍ  َير 

ِعُفوا  31/34 15066 تُض  تُِذلُّوا اس   اس 

وا 31/34 15067 َِبُ تَك  وا  اس   وَتعاَظموا وَتعالواتكِبَّ
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 39إلى آية  32  يةآمن  سبأسورة ( 432صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا 32/34 15068 َِبُ تَك  وا وَتعاَظموا وَتعالوا اس   تكِبَّ

ِعُفوا  32/34 15069 تُض  تُِذلُّوا اس   اس 

َناُكم   32/34 15070 ناُكم   َصَدد  ناُكم  أب َعد   َوَمنَع 

َدى 32/34 15071  اهِلداَية اهل ُ

َق وَحَصَل لكم َجاءُكم 32/34 15072 قَّ  حَتَ

 كافِريَن ُمعانِدينَ  جمُّ ِرِمنيَ  32/34 15073

ي ِل َوالنََّهارِ  33/34 15074 ُر اللَّ ِّ  َمك  بري الواقع فيه ِمن الِّشَّ ي ِل َوالنََّهارِ  التَّد   لَنَا بِاللَّ

 أمثاالً ونظائر لل تعبدوّنا كاألوثان َأنَداداً  33/34 15075

وا 33/34 15076 ُفوا َوَأرَسُّ    أخ 

َ ااألسف و النََّداَمةَ  33/34 15077  لتََّحرسُّ

الَل  33/34 15078 َغ   الُقيود  األ 

نَاِق  33/34 15079 َقبةالُعنُق هو  َأع   الرَّ

نَ  33/34 15080  ُيعاَقبونَ  جُي َزو 

َسل نَا  34/34 15081 ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها  َأر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَت ميُلُه الرِّ ساُل الرَّ  إر 

َيةٍ  34/34 15082  القرية: البل دة، وتطلق عىل أهلها  َقر 

ر من عذاب الل رسول ُمبلِّغ  نَِّذيرٍ  34/34 15083  حُمَذِّ

ُفوَها  34/34 15084 َ  املُنَعَُّموَن فيَها  ُمرت 

 ُمن كِرونَ  َكافُِرونَ  34/34 15085

ثَرُ  35/34 15086 َيد َأك   أز 

بنِيَ  35/34 15087  بمعاَقبنِيَ  بُِمَعذَّ

 ُيوِسعُ  َيب ُسطُ  36/34 15088

ِدرُ  36/34 15089  ُيَضيُِّق  َوَيق 

ثََر النَّاسِ  36/34 15090  ُمع ظَمهم َأك 

َلُمونَ  36/34 15091 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

ُبُكم   37/34 15092  ُتدنيكم ُتَقرِّ

َبى ُزل َفى 37/34 15093  َمن ِزلًَة وَدَرَجةً  أو  ُقر 

ع ِف  37/34 15094  الثََّواُب املَُضاَعُف  َجَزاُء الضِّ

فِيَعِة ِف اجَلنَّةِ  ال ُغُرَفاِت  37/34 15095  املَنَاِزِل الرَّ

 مطمئنون غري خائفني  آِمنُونَ  37/34 15096

َن ِف آَياتِنَا  38/34 15097 َعو  تَِهدوَن ف الَكي ِد إلب طاِل  َيس   آياِت القرآِن و ُحَجِجنَاجَي 

نَي َيظُنُّوَن  ُمَعاِجِزينَ  38/34 15098 ُم  َيُفوُتوَننَاُمَشاقِّ  ُيع ِجزوَنناو َأّنَّ

ونَ  38/34 15099 َبانِيَُة إىَِل َجَهنَّمَ مقيمون أو  حُم رَضُ ُهُم الزَّ رِضُ  حُت 

ِدُر لَهُ  39/34 15100  ُيَضيُِّقُه َعَلي هِ  َوَيق 

تُم  39/34 15101  َبذلتم من ماٍل ونحوه َأنَفق 

هُ  ُُي لُِفهُ  39/34 15102  َيُردُّ

ُ الّراِزقنيَ  39/34 15103 ثَُرُهم  َعطاءً  َخري   أك 
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 48إلى آية  40  يةآمن  سبأسورة ( 433صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهم   40/34 15104 َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  ََي ُِّشُ ل ِحساِب َبع 
 جَي َمُعُهم  لِ

بُُدونَ  40/34 15105  وُيضعون ينقادون  َيع 

 ننزهك ونقدسك ُسب َحاَنَك  41/34 15106

بُُدهُ  َأنَت َولِيُّنَا  41/34 15107  ونتقرب إليه َأن َت الَِّذي ُنَوالِيِه َوَنع 

َدَك ال رشيك لك ف العبادة  ِمن ُدوِّنِم 41/34 15108  َوح 

نَّ  41/34 15109  الشياطني  اجل ِ

ثَُرُهم  41/34 15110  ُمع ظَمهم   َأك 

ِمنُونَ  41/34 15111 ؤ   مصّدقون ومذعنون وطائعون مُّ

لُِك  42/34 15112 تَطيعُ  ال َيم   ال َيس 

عاً  42/34 15113  َجلباً للمنَفعة أو الفائدة  نَّف 

اً  42/34 15114 ءًا للرضر أو دفعاً للِّّش  َوال ََضّ  وال َدر 

ِس:  َظَلُموا 42/34 15115 ُم النَّف   اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب ُظل 

اب  النَّارِ   ُذوُقوا 42/34 15116 ذ   ادخلوا وانغمسوا ف العذاب   ع 

ُبونَ  42/34 15117  ُتن كِرون ُتَكذِّ

َرأ ُتت ىَل  43/34 15118  ُتق 

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  43/34 15119

 َيرَغُب أو  َيشاءُ  ُيِريُد  43/34 15120

ُكم   43/34 15121 رِتاُض واملَن عُ  َيُصدَّ : االع  دُّ  الصَّ

رَتًى 43/34 15122 ف   َكِذٌب َُم تََلٌق  إِف ٌك مُّ

حيَحِة الذي جاءهم هبا حممد صىل الل عليه وسلم  لل َحقِّ ملََّا َجاءُهم   43/34 15123  الثابِتَِة الصَّ
 لِل َعقيدةِ

بنِيٌ  43/34 15124 ٌر مُّ رس ِسح   واِضٌح  ح 

طَي ناُهم   آَتي نَاُهم  44/34 15125  َأع 

  كتب ساموية ُكتٍُب  44/34 15126

ُرُسوَّنَا  44/34 15127 َرُؤوَّنَا َيد   َيق 

ر نَِّذيرٍ  44/34 15128 ف حُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

َشاَر َما آَتي نَاُهم   45/34 15129 َ َما  ِمع  ةِ َوالنَِّعمِ ُعِّش  طَي نَاُهم  ِمَن الُقوَّ  َأع 

 إِن َكاِري َعَليِهم   وعقوبتي أو عذايِب  َنكِريِ  45/34 15130

 أن َصُحُكم  َأِعظُُكم 46/34 15131

َلٍة َواِحَدةٍ  بَِواِحَدةٍ  46/34 15132  بَِخص 

 تنهضوا لعبادته  َتُقوُموا لل 46/34 15133

ِ اث ننَي   َمث نَى 46/34 15134  اث ننَي 

ُروا 46/34 15135  تعملوا عقولكم وتتدبروا َتتََفكَّ

ٌد َصىّل اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  بَِصاِحبُِكم  46/34 15136  املُراُد هنا النَّبِيُّ حُمَمَّ

 ُجنُونٍ  ِجنَّةٍ  46/34 15137

ًرا 47/34 15138 ًرا  سألتكم أج   طلبت منكم أج 

ِريَ  47/34 15139  جزائي للعمل وِعَويض عنه َأج 

 عاَِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  47/34 15140

قِّ  48/34 15141 ِذُف بِاحل َ َمُغهُ  َيق  ِمي بُِحَجِج احَلقِّ َعىَل البَاطِِل؛ َفيَد   َير 

تَرَت  َعالَُّم ال ُغيُوِب  48/34 15142  َييط كامل االحاطة بُكلِّ ما َخِفَي واس 
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 3إلى آية  1 يةآمن   فاطرسورة و 54إلى آية  49  يةآمن  سبأسورة ( 434صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َق وَحَصَل  َجاء 49/34 15143 قَّ  وظهر  حَتَ

قُّ  49/34 15144  املراد دين اإلسالم احل َ

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

 مرة أخرى  يرجعوما  َوَما ُيِعيُد  49/34 15146

 ابتعدت وِمل ُت عن احَلقِّ  َضَلل ُت  50/34 15147

تََدي ُت  50/34 15148  قبلُت اهلداية واستجبُت لإلرشاد  اه 

 يبلِّغ بواِسطِة الوحي ُيوِحي 50/34 15149

 لدعائهم عليٌم بأَحواهِلم قريٌب من عباده سامٌع  َسِميٌع َقِريٌب  50/34 15150

 َخاُفوا ِعن َد ُمَعاَينَِة الَعَذاِب  َفِزُعوا 51/34 15151

َت  51/34 15152 َرَب  َفاَل َفو  ، َواَل َمه  م   َفاَل َنَجاَة هَلُ

 وأهلكوا  َوُأِخُذوا  51/34 15153

َكاٍن َقِريٍب  51/34 15154 قُِف احلساِب  مَّ  املُراُد َمو 

ُم التَّنَاُوُش  52/34 15155 م  َتنَاُوُل اإِلياَمِن،  َوَأنَّى هَلُ  َوُهم  ِف اآلِخَرةِ؟ والوصول إليهَكي َف هَلُ

َكاٍن َبِعيدٍ  52/34 15156 ِ َقريٍب   ِمن مَّ  املراد ف اآلخرة  واِسٍع َغري 

ِذُفوَن بِال َغي ِب  53/34 15157 ُموَن بِالظُّنُوِن  َوَيق   الَكاذَِبةِ َير 

 ُحِجَز وُفِصَل  َوِحيَل  54/34 15158

تَُهونَ  54/34 15159 بَتُُهم  فيهِ و ما يتمنون َما َيش   َتشتَدُّ َرغ 

يَاِعِهم  54/34 15160 ابَِقةِ  بِأَش  اِر األَُمِم السَّ م  ِمن  ُكفَّ
ثَاهِلِ  َأم 

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

ُد للِِّ 1/35 15162 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

ِق، َوُمب ِدعِ  َفاطِرِ  1/35 15163
 َخالِ

َحاَب  ُأويِل  1/35 15164  َأص 

نَِحةٍ  1/35 15165  اللهو: ما ُيفق به الطائر ف طريانه، وأجنحة املالئكة غيب يعلمه  َأج 

 َما ُيريُد  َيَشاءُ  َما 1/35 15166

ٍء ال ُيع ِجزُ  َقِديرٌ  1/35 15167 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع   ُه ََش 

تَِح اللَُّ لِلنَّاسِ  2/35 15168 ُع  َيف  َزاَقهُ أو يأتيهم ُيوسِّ  مَأر 

َةٍ  2/35 15169 ْح   رزق ومطر وصحة وعلم وغري ذلك من النعم املراد  رَّ

 وال مانع  َفال َحابَِس  َفال ُُم ِسَك  2/35 15170

ِسَل لَهُ ف 2/35 15171  ال ُمط لَِق لَهُ ف ال ُمر 

َلُب  ال َعِزيزُ  2/35 15172 نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ   ألنَّ

كِيمُ  2/35 15173 امِء اللِ احُلس   احل َ ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  نَى ُهَو املُح 

ُكُروا نِع َمَت اللَِّ  3/35 15174 رِضوَها  اذ  تَح  رِ  باللسان والقلب معاس  ك   عليها  الشُّ

 موِجٍد ِمَن الَعَدِم   َخالٍِق  3/35 15175

ُزُقُكم 3/35 15176 ِ  َير   ُيع طيُكم  ِمن اخَلري 

َفُكونَ  3/35 15177 ِحيِدهِ  َفأَنَّى ُتؤ  ُفوَن َعن  َتو  َ  ؟!وعن احلق َكي َف ُتَص 
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 11إلى آية  4 يةآمن فاطر سورة ( 435صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

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

َجعُ  4/35 15179    ُتَعادُ  ُتر 

ؤوُن َوالَقَضاَيا  األُمورُ  4/35 15180  املَسائُِل والشُّ

َد اللَِّ   5/35 15181 ُد: اال َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري   ل تِزاُم بِأم 

نَُّكمُ  5/35 15182 ، َواَل ُتل ِهيَنَُّكم   َفاَل َتُغرَّ َدَعنَُّكم   اَل َُت 

 جاه أو شهوة أو إنسان أو شيطانكل ما َغرَّ من مال أو  ال َغُرورُ  5/35 15183

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  6/35 15184  الَعُدوُّ

ُِذوهُ  6/35 15185  فاجعلوه َفاُتَّ

َبهُ  6/35 15186 ُعو ِحز   َأت بَاَعهُ  ََيُث َيد 

ِعريِ  6/35 15187 َحاِب السَّ ِعري: النّاُر املوَقَدةُ  أهُل  َأص    َجَهنَّم ومعنى السَّ

 أليم شديد االجياع ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َشِديدٌ  7/35 15188

اِت  7/35 15189 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

ِفَرةٌ  7/35 15190 غ  وٌ  مَّ ٌ وَعف     ِسرت 

رٌ  7/35 15191  وجزاٌء للعمل وِعَوٌض عنه  َوَأج 

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  8/35 15192  ُحسِّ

ءُ  ُسوُء َعَملِهِ  8/35 15193 ِّ  َعَمُلُه اليسَّ

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

 َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين ُيِضلُّ  8/35 15195

 ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوهَي ِدي 8/35 15196

ُسَك َفاَل  8/35 15197 َهب  َنف  َها  َتذ   َفاَل َُت لِك 

اٍت  8/35 15198 ًناو َنَدم وَأَسف  َحرَسَ  ُحز 

كُ  َفتُثرُِي َسَحاباً  9/35 15199 رِّ يُِّج و حُتَ  ُغيومالَُتَ

نَاهُ  9/35 15200 َسل ناهُ  َفُسق   َبَعث ناُه وأر 

يٍِّت  9/35 15201  ال نبات فيه جُم ِدٍب  مَّ

َض  9/35 15202 َر  يَي نَا بِِه األ  ضِ  َفأَح  جاَر التي َعىَل األر  َع واألش  ر  يَي نَا الزَّ  َأح 

 احلياة بعد املوت النُُّشورُ  9/35 15203

   َيرَغُب أو  َيشاءُ  ُيِريُد  10/35 15204

ةَ  10/35 15205 َف  ال ِعزَّ َ  القّوة واملنََعة و الِّشَّ

َعُد  10/35 15206 َتِقي َيص   َير 

ُم الطَّيُِّب  10/35 15207
ُر اللِ  ال َكلِ  الَكاَلُم احَلَسُن؛ َوُهَو ذِك 

ُكُرونَ  10/35 15208  ُيدعون وَيتالون ف تدبري الِّش  َيم 

يِّئَاِت  10/35 15209 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

ُسُد، َوَيب طُُل  َيبُورُ  10/35 15210  َيف 

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

َواًجا 11/35 15212  ُذُكوًرا َوإَِناًثا  َأز 

 َوال تلد  َوال َتَضعُ  11/35 15213

رٍ  11/35 15214 َعمَّ  َطِويِل الُعُمرِ  مُّ

ُفوظُ  ِف كِتَاٍب  11/35 15215 ُح املَح   اللَّو 

 سهٌل  َيِسريٌ  11/35 15216
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 18إلى آية   12 يةآمن فاطر سورة ( 436صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َرانِ  12/35 15217 تَِوي ال بَح   ال َيتاَمَثالِن وال َيتَعاَدالنِ  َوَما َيس 

ٌب ُفَراٌت  12/35 15218  كمياه األّنار  َشِديُد الُعُذوَبةِ للِّشب  سائغٌ  َعذ 

ٌل ُمُروُرُه ِف احَلل ِق وَطيٌِّب  َسائِغٌ  12/35 15219  َسه 

 َشِديُد املُُلوَحةِ  ُأَجاٌج  12/35 15220

اًم َطِرّياً  12/35 15221 ا  حَل  َمُك واملراد ليِّنًا غضًّ   السَّ

ِرُجونَ  12/35 15222 تَخ  ِرجونَ  َوَتس     وُُت 

يَةً  12/35 15223 لُُؤ،  مثل زينة ِحل  َجانُ اللُّؤ   وغريمها  َواملَر 

بَُسوَّنَا 12/35 15224  َتتََزيَّنون هبا  َتل 

ُفنَ  ال ُفل َك  12/35 15225  السُّ

 السفينة َتُشّق املاَء َفيُسَمُع هلا صوٌت  َمَواِخرَ  12/35 15226

 لِتَط ُلبُوا وتلتَِمسوا لِتَب تَُغوا  12/35 15227

لِهِ  12/35 15228 ساُنهُ  َفض   إح 

ُكرونَ  12/35 15229 َمتَُه، َوَتث نوَن َعَلي ِه هِبَا َتش  ُكروَن نِع   َتذ 

ِخُل  ُيولُِج  13/35 15230  ُيد 

رَ  13/35 15231 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيرسَّ

َعةٍ  جَي ِري  13/35 15232  َيُمرُّ برُِس 

ى  13/35 15233 َسمًّ رٍ  أِلََجٍل مُّ ُلوٍم ُمَقدَّ ٍت َمع   لَِوق 

ُعونَ  13/35 15234 بُدونَ  َتد   َتع 

هُ  من دونِهِ  13/35 15235 َ  َغري 

قِيَقُة البَي َضاُء َعىَل النََّواةِ  قِط ِمريٍ  13/35 15236 ُة الرَّ َ  الِقِّش 

ُعوُهم   14/35 15237  ُتنادوُهم   َتد 

ُكم   14/35 15238
كِ ُفُروَن بِِِّش  ُؤوَن ِمن ُكم   َيك  ًة َمَع اللِ َيتََِبَّ ُكم  إّياُهم  آهِلَ

اذِ  وِمن  اُتِّ

كَ   َوال ُينَبِّئَُك  14/35 15239  َوال ُُيِِبُ

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ  َخبرِيٍ  14/35 15240 ياِء َفال َُت   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

تَاُجونَ  ال ُفَقَراء 15/35 15241 ِوُزوَن املُح   املُع 

نى ال َغنِيُّ  15/35 15242 امِء اللِ احُلس    الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أس 

ِميُد  15/35 15243 نى  احل َ امِء اللِ احُلس  ِح، واحَلميُد من أس  ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ  املُس 

ِهب ُكم   16/35 15244  ُيِزل ُكم   ُيذ 

َده َيأ ِت بَِخل ٍق َجِديدٍ و 16/35 15245 ٍم آَخريَن أو بمخلوقات من جنس َمتلف ُيطيعوَنُه وَيعبُدوَنه َوح   يأِت بَِقو 

 َصع ٍب  بَِشاقٍّ أو بَِعِزيزٍ  17/35 15246

رًا، والوزر هو  َوال َتِزرُ  18/35 15247  االثم الذي يستحق العقابوال حَت مل ِوز 

نِبَةٌ  َواِزَرةٌ  18/35 15248 ٌس ُمذ   حاملة للوزر َنف 

َرى 18/35 15249 َر ُأخ  َرى ِوز  ٍس ُأخ   َذن َب َنف 

عُ  18/35 15250 أَل   َتد   َتطلبو َتس 

ٌس ُمث َقَلٌة بِاخَلطَاَيا ُمث َقَلةٌ  18/35 15251  حاملة للوزر  َنف 

لَِها 18/35 15252 َقَلت َها  ِْح   ُذُنوهِبَا الَّتي َأث 

ر من عذاب الل  ُتنِذرُ  18/35 15253 ف وحَتذِّ م وُتوِّ
 تعلِ

نَ  18/35 15254 ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َُي َشو  يَُة ِمن اللِ: اخَلو   اخِلش 

ِك َواملََعايِص  َتَزكَّى  18/35 15255 َر ِمَن الِّشِّ   ُتطَهُّ

ِجعُ  امل َِصريُ  18/35 15256  املَآُل واملَر 
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 30إلى آية   19 يةآمن فاطر سورة ( 437صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَِوي 19/35 15257  ال َيتاَمَثالِن وال َيتَعاَدالنِ  َوَما َيس 

َمى 19/35 15258 َع     فاقد البَص األ 

َيِة األشياءاملُبَِص  َوال بَِصريُ  19/35 15259  القادر عىل ُرؤ 

الل الظُُّلاَمُت  20/35 15260 ي ِل أو الضَّ  َسواُد اللَّ

 ما به اإِلبصار أو اهلدى النُّورُ  20/35 15261

سِ  الظِّلُّ  21/35 15262 م  ُء الشَّ  ما ُووِرَي فيِه َضو 

ُرورُ  21/35 15263 سِ  احل َ م  ةُ أو  َحرُّ الشَّ يُح احَلارَّ  الرِّ

ِمُع  22/35 15264  جيعلهم يسمعون  ُيس 

 من يريد َمن َيَشاءُ  22/35 15265

ِمٍع  22/35 15266  يراد هبا عدم االستجابة من الكفار املعاندين للدعوة َوَما َأن َت بُِمس 

ر من عذاب الل َنِذيرٌ  23/35 15267 ف حُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

َسل نَاكَ  24/35 15268 ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها  َأر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَت ميُلُه الرِّ ساُل الرَّ  إر 

قِّ  24/35 15269 حيح  بِاحل َ  بِالدين احلق الصَّ

ًا  َبِشرياً  24/35 15270    املؤمنني بحسن الثواب ُمبَِّشِّ

ر من عذاب اللالكافرين  ومنذراً  َوَنِذيراً  24/35 15271  واملَُحذِّ

ةٍ  24/35 15272  املراد أمة من األمم املاضية ُأمَّ

ِسَل جاءها  َخال فِيَها َنِذيرٌ  24/35 15273  نذير ينذرها من سوء عاقبة الكفروُأر 

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

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  25/35 15275

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

  التوراة واإِلنجيل ك  الساطع ف براهينه وحججه الكتاب َوبِال كِتَاِب امل ُنرِيِ  25/35 15277

ُت  26/35 15278  أهلكُت  َأَخذ 

م   َنكِريِ  26/35 15279 ، َوُعُقوَبتِي هَلُ  إِن َكاِري َعَلي ِهم 

ِل ف شأن من يتحدث عنهم َأََل  َترَ  27/35 15280 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

نَا 27/35 15281 َرج  َنا َفأَخ   َفأَظ َهر 

عاً ُمتَفاِوتاً  َمُّ تَلِفاً  27/35 15282  ُمتَنَوِّ

 َذاُت َطَرائَِق َوُخطُوٍط َُم تَلَِفِة   ُجَددٌ  27/35 15283

وادَشِديَدُة جباٌل  َوَغَرابِيُب ُسودٌ  27/35 15284  السَّ

َلُب  َعِزيزٌ  27/35 15285 ِرِه ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ   ألنَّ

ِفَرةُ  َغُفورٌ  27/35 15286 ثُُر ِمن ُه املَغ   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

َوابِّ  28/35 15287 َّش عىل األرض ِمن  َخل ق الل ويستعمل ف احليوانات أكثر  َوالدَّ  ُكلُّ ما َيم 

َن َعامِ  28/35 15288  اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواأل 

 َخل ِقهِ  ِعبَادِهِ  28/35 15289

ًا َوَعالنِيَةً  29/35 15290  ف العلن وإظهاًرا، َوبالكِت امنِ رسا باخلفاء  رِسّ

ُجونَ  29/35 15291 ِ وان تِظاُرهُ  َير  ُع اخَلري  جاُء: َتَوقُّ  الرَّ

ُسَد، َوََت لَِك لَن   لَّن َتبُورَ  29/35 15292  َتك 

يَُهم  ُأُجوَرُهم   30/35 15293    يِؤّدهيم جزاء أعامهلم وافياً كامالً  لِيَُوفِّ

لِهِ  30/35 15294 ساُنهُ  َفض   إح 

كوُر ُهَو الِذي ُيثيُب َعىل اليَسرِي ِمَن الطاَعِة الكثرَي ِمن  َشُكورٌ  30/35 15295  الثَّواِب ِصَفٌة للِ َتعاىل، والشَّ
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 38إلى آية   31 يةآمن فاطر سورة ( 438صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َحي نَا إِلَي َك  31/35 15296 نا َأو  ِي  كبلَّغ    بِواِسطَِة الَوح 

آن  ال كِتَاِب  31/35 15297  الُقر 

قُّ  31/35 15298  الثابت الذي ال َيوم حوله باطل ُهَو احل َ

قاً  31/35 15299 قِهِ  ُمَصدِّ دًا لِِصد   ُمَؤكِّ

هِ  31/35 15300 َ َيَدي  ابَِقةِ ملِا َسبََقُه وكان قبله  ملَِّا َبني   ِمَن الُكتُِب السَّ

 بَِخل ِقه بِِعبَادِهِ  31/35 15301

برِيٌ  31/35 15302  األشياء فال ُتفى عىل الل خافيةِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، واخلبري: هو املطّلع عىل حقيقة  خَلَ

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصريٌ  31/35 15303  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

َرث نَا  32/35 15304 نا و َأو  طَي نَاَمّلك    َأع 

طََفي نَا  32/35 15305 َنا اص  رَت   واستخلصنا  اخ 

 من خلقنا واملراد األمة اإلسالمية  ِمن  ِعبَادَِنا  32/35 15306

ِسهِ  32/35 15307 ِل َبع ِض املََعايِص  ُميسٌء إلَي َها َظاَِلٌ لِّنَف   بِِفع 

تَِصٌد  32/35 15308 ق  َماِت متوسط  مُّ    ُيَؤدِّي الَواِجبَاِت، وجَي تَنُِب املَُحرَّ

اِت  32/35 15309 َ ري  هِ جُم تَِهٌد  َسابٌِق بِاخل َ ِ ٌم َعىل َغري  اِت  ُمتََقدِّ احِلَ  ِف َعَمِل الصَّ

ِن الل  32/35 15310  بمشيئته وأمره  بِإِذ 

ُل  32/35 15311  زيادُة اإلحسانِ  ال َفض 

 اجَلنَّةجنّات إقامة واستقرار واطمئنان وثبات ، وُيراُد هبا موضع ف  جنَّات َعدنٍ  33/35 15312

نَ  33/35 15313 لَّو  بَُسوَن احُلِّلّ  َُيَ  ُيل 

، وَُييُط بِاملِع َصمِ  َأَساِورَ  33/35 15314  ما ُيل بَُس ف اليَد ِمن احِلِّلّ

ُد للِ 34/35 15315 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

َهَب  34/35 15316  َأزاَل  َأذ 

َزنَ  34/35 15317  اهَلمَّ والَغمَّ  احل َ

   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغفور هو الذي تكثر منه املغفرة  لََغُفورٌ  34/35 15318

كوُر ُهَو الِذي ُيثيُب َعىل اليَسرِي ِمَن الطاَعِة الكثرَي ِمن الثَّواِب  َشُكورٌ  34/35 15319  ِصَفٌة للِ َتعاىل، والشَّ

َزلَنَا  َأَحلَّنَا 35/35 15320  َأن 

ائَِمةِ  َداَر امل َُقاَمةِ  35/35 15321  واملراد اجَلنَّة َداَر اإِلَقاَمِة الدَّ

نَا 35/35 15322  ال ُيصيبُنا  ال َيَمسُّ

 ، َوَمَشقَّةٌ شديد َتَعٌب  َنَصٌب  35/35 15323

يَاٌء َوَتَعٌب  لُُغوٌب  35/35 15324  إِع 

ِت  َيكم ال   ُيق َض َعَلي ِهم  ال  36/35 15325  َعَلي ِهم  باملَو 

ُف و 36/35 15326 ُتهُ  ال ُُيَفِّ ُتُه أو  ُمدَّ  ال َتِقلُّ ِشدَّ

ِزي 36/35 15327  ُنعاقُِب  َنج 

طَِرُخونَ  37/35 15328 تَِغيثُونَ  َيص  ، َوَيس 
ةٍ  َيِصيُحوَن بِِشدَّ

ُكم  37/35 15329 ر   َأَوََل  ُنطِل  أعامَرُكم َأَوََل  ُنَعمِّ

ر من عذاب الل النَِّذيرُ  37/35 15330 ف واملَُحذِّ ٌد واملراد   الرسول املُبَلِّغ، املُخوِّ  صىل الل عليه وسلم  َنبِيُّنَا حُمَمَّ

ِق أو   لِلظَّاملنِِيَ  37/35 15331 ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
َومُها اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ  َنح 

 معني يعينهم عىل النّجاةِ  نَِّصريٍ  37/35 15332

15333 38/35  ُ يٌط بُكلِّ ما َُي َفى فيها  َغي ِب  َعاَِل  حُمِ

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

ضِ  َخاَلئَِف  39/35 15335  َُي ُلُف َبع ُضُكم  َبع ًضا ِف األَر 

ِمن   َكَفرَ  39/35 15336  أنكر وََل  ُيؤ 

ُرهُ  39/35 15337  عليه عقاب كفره َفَعَلي ِه ُكف 

تًا  39/35 15338  وَكراهيةً  ُبغ ًضا َوَغَضبًا َمق 

 ضياعاً وهالكاً  َخَساراً  39/35 15339

تُم   40/35 15340 ويِن  َأَرَأي  ِِبُ  َأخ 

َكاءُكمُ  40/35 15341 ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الذيَن اُتُّ

ُه   من ُدوِن اللِ 40/35 15342  َمَعُه أو  َغري 

م   40/35 15343 كٌ  هَلُ م   رِش   َنِصيٌب أو رَشاَكةٌ  هَلُ

طَي ناُهم   آَتي نَاُهم   40/35 15344  َأع 

ن هُ  40/35 15345 ٍة  َبيِّنٍَة مِّ  واِضَحةٍ  ِمن هُ ُحجَّ

 ُيَمنِّي َيِعُد  40/35 15346

َومُها  الظَّاملُِونَ  40/35 15347 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِ

 َوَباطاًِل ِخَداًعا  ُغُروًرا 40/35 15348

ِسُك  41/35 15349 نعُ   ُيم   َيم 

نَيا  َتُزوال  41/35 15350 َهبا َوَتف   َتذ 

ياُن الُعصاةِ  َحلِيامً  41/35 15351 ُه َغَضٌب وال ِعص  تَِفزَّ  الذي ال َيس 
ِح واألناةِ ف    ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، واحَلليُم هو ذو الصَّ

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ  َغُفوراً  41/35 15352 ثُُر ِمن ُه املَغ   ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

َسُموا 42/35 15353  َوَحَلفوا َوَأق 

اَمِّنِم   42/35 15354 َد َأي  َلِظ األَي اَمنِ  َجه  ِف بِأَغ 
 جُم تَِهِديَن ف احَللِ

ر  َتَعاىَل َرُسوٌل ِمن  ِعن ِد اللِ  َنِذيرٌ  42/35 15355 ف حُمَذِّ  ُمبلِّغ، َُمَوِّ

َدى  42/35 15356  أكثر اهتداء، أي أكثر استجابة للهداية َأه 

َُممِ  42/35 15357 ُة: مجاعة من الناس جَي َمُعها َأمٌر َما أو جيمعهم دين أو مكان أو زمان األ   األمَّ

 َتباُعدًا عن احلقِّ  ُنُفوراً  42/35 15358

بَاراً  43/35 15359 تِك  ًا وتعاُظاًم وتعالياً  اس   َتَكِبُّ

يِّئِ  43/35 15360 ُر السَّ ُر الَقبيُح، وُيراُد بِِه اخِلداُع والتدبري للَِّشّ  َمك   املَك 

 وال يصيُب   َين ِزُل َوال َ َوال ََيِيُق  43/35 15361

لِهِ  43/35 15362 حابِهِ  بِأَه   بِأص 

بونو َين تَظُِرونَ  َينظُُرونَ  43/35 15363 ُعون وَيرتقَّ  َيتَوقَّ

لنِيَ  43/35 15364 َوَّ ابَِقةِ من  طريقة الل بإهالك املكّذبني للرسل ُسنََّت األ   األَُمِم السَّ

 فلن تلقى أو تعلم  َفَلن َِّتِدَ  43/35 15365

ِقِه َكام ُيريدُ  ُسنَُّة اللِ 43/35 15366  نِظاُمُه جيريِه ف َخل 

 َتغ يرياً  َتب ِديالً  43/35 15367

ِويالً  43/35 15368 فاً  حَت   َِص 

ةِ واال َأَوََل  َيِسرُيوا  44/35 15369 َ ل ِعِب 
 تعاظِ َأَوََل  َيتَنَقَّلوا ف الباِلدِ لِ

ُلوا  َفيَنظُُروا  44/35 15370 ُروا ويتأمَّ  فيفكِّ

 األخريالعاقبة: اخلامِتَُة واملَصري  َعاقِبَةُ  44/35 15371

َوى وأعظم َأَشدَّ  44/35 15372  َأق 

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 يعاقب ُيَؤاِخُذ  45/35 15374

 َعَمالً َسيِّئاً َعِملوا  َكَسبُوا 45/35 15375

 َخىلَّ  َتَركَ  45/35 15376

ِرَها  45/35 15377 ِض: َسط حها  َظه  ر األر   املُراُد َظه 

َّش عىل األرِض ويستعمل عادة ف احليوانات أكثر َدابَّةٍ  45/35 15378  ُكلُّ ما َيم 

ُرُهم   45/35 15379  يؤّجلهم ُيَؤخِّ

ى  45/35 15380  ُمَعنيَّ حمدٌد مقدر ِعن َد اللِ وقٌت  َأَجٍل ُمَسمًّ

 ساعة موَتم  َأَجُلُهم   45/35 15381

   بَِخل ِقه بِِعبَادِهِ  45/35 15382

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصرياً  45/35 15383  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

جاِز الُقرآنِ  يس 1/36 15384 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

آنِ  2/36 15385   قسم من الل بكتابه القرآن  َوال ُقر 

كِيمِ  2/36 15386 َمةِ  احل َ َكِم املُت َقِن أو ذو احِلك   املُح 

َسلنِيَ  3/36 15387 يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبَِّشًا أو  َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ  امل ُر 
َسالَِة اإلهَلِ َسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ  امل ُر 

اطٍ  4/36 15388   َطريٍق  ِِصَ

تَِقيمٍ  4/36 15389 س  تَِدٍل  مُّ  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ ُمع 

نَى ُهَو  ال َعِزيزِ  5/36 15390 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ِحيمِ  5/36 15391 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   الَِّذي َير 

ر لتُعلِم  لِتُنِذرَ  6/36 15392 ف وحَتذِّ  وُُتَوِّ

ماً  6/36 15393 جاِل والنِّساءِ  َقو  ُم: مَجاَعُة الرِّ  الَقو 

 ساهون َغافُِلونَ  6/36 15394

ُل  7/36 15395    ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ ال َقو 

ُل  7/36 15396  الَقضاُء باهَلالكِ و الَعَذاُب  ال َقو 

ثَِرِهم   7/36 15397  ُمع ظَمهم   َأك 

ِهم   8/36 15398
نَاقِ َقبة َأع  ناق: مجع ُعنُق، والُعنُق هو الرَّ  األَع 

الَالً  8/36 15399  أطَواًقا ُتوَضع ف األعناق َأغ 

َقانِ  8/36 15400  جمتمع اللِّحيني، ويطلق عىل الوجه، تعبريا باجلزء عن الكل األَذ 

ق َمُحونَ  8/36 15401 ، اَل  مُّ َضَهاَرافُِعوَن ُرُؤوَسُهم  تَطِيُعوَن َخف   َيس 

ا 9/36 15402   َحاِجًزا، َوَمانًِعا َسدًّ

َشي نَاُهم   9/36 15403 َمي نَا َأب َصاَرُهم   َفأَغ   ِغشاَوة، وهي الغطاء  يهاَجَعل نا علو َأع 

ونَ  9/36 15404 َن أو ال يرشدون وال هيتدون الَ ُيب َِصُ  ال َيَرو 

 متساٍو عندهم  َعَلي ِهم  َوَسَواء  10/36 15405

رَ  11/36 15406 ك  َذُه ِمن هاجاً  اتَّبََع الذِّ َ  اُتَّ

َٰنَ  11/36 15407 ْح  ُف ِمن اللِ واتِّقاَءهُ  َوَخَِّشَ الرَّ  اخَلو 

راَكُه  بِال َغي ِب  11/36 15408 تَطِع النَّاُس إد  تَرَتَ وََل  َيس  ِهم  الَغي ُب: َما َخِفَي واس   بَِحواسِّ

ٍر َكِريمٍ  11/36 15409  َوَأج 
ِفَرةٍ وٍ  بَِمغ  ٍ وَعف   ثواب جزيل واملراد اجلنّةو بِِسرت 

ُموا  12/36 15410 تُُب َما َقدَّ نَ  َوَنك  َل وُنَدوِّ  عملوا سابقا من اخلري والِّش ما  وُنَسجِّ

ُه ِمن   َوآَثاَرُهم   12/36 15411 ٍ َورَشٍّ َما َسنُّوُه، َوَأب َقو   َخري 

ُفوظُ  إَِماٍم ُمبنِيٍ  12/36 15412 ُح املَح   كِتَاٍب َواِضٍح؛ َوُهَو: اللَّو 
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 27إلى آية  13 يةآمن  يسسورة ( 441صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

م  َمثَاًل  13/36 15413 ب  هَلُ ِ ثاِل: إيراُدها َواَض  ُب األم   ََض 

َيةِ  13/36 15414 َحاَب ال َقر     أهل البل دة  َأص 

 أتاَها َجاءَها 13/36 15415

َسُلونَ  13/36 15416  املراد الرسل الذين أرسلهم الل إىل أهل تلك القرية امل ُر 

ا 14/36 15417 ُبومُهَ ِمنوا هبام َفَكذَّ  َفنََسبُوا إليهام الَكِذب، أو َل ُيؤ 

َنا 14/36 15418 ز  نَا َفَعزَّ ي  َنا، َوَقوَّ د   َأيَّ

ث ُلنَا 15/36 15419  ة لنا شاهِب م ُأناٌس  َبَِّشٌ مِّ

ن 15/36 15420 ْح  امءِ  الرَّ َُن ِمن  أس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ف الدُّ تُُه املُؤ  َ ِة باللِ أي  أنَّ اللَ َشمَلت  َرْح  امِء اخلاصَّ نَى  ِمن األس   اللِ احُلس 

ِذُبونَ  15/36 15421 وَن بخالِف الواقع َتك  ِِبُ  ُُت 

نَا امل َع بود  َربُّنَا  16/36 15422    إهَلُ

َلمُ  16/36 15423 ِرك  َيع   َيع ِرف وُيد 

    التَب ليغُ  ال بَالَغُ  17/36 15424

 الواِضح أو  املوِضح امل ُبنِيُ  17/36 15425

َنا بُِكم   18/36 15426 نَا  َتطَريَّ   ِمنُكم  َتَشاَءم 

 َل تستجيبوا للنهي َلَّ  َتنتَُهوا 18/36 15427

نَُّكم   18/36 15428 مُجَ يًا بِاحِلجاَرةِ  لَنَر  تَُلنَُّكم  َرم   لَنَق 

نَُّكم 18/36 15429  َوليُصيبَنَّكم  َولَيََمسَّ

ُرُكم  َمَعُكم   19/36 15430
،  َطائِ ُمُكم  ُدوَدٌة َعَلي ُكم  ُشؤ  ، َوَمر  ِّ َمَعُكم  ِك َوالِّشَّ اَملُُكم  ِمَن الِّشِّ   َوَأع 

ُتم 19/36 15431 ر  ِر واالتِّعاظِ  ُذكِّ ِر والتََّدبُّ ثِث تُم  َعىل التَذكُّ تُح   اس 

ُفونَ  19/36 15432 ِ رس  تِدالِ  مُّ ِرُطوَن وجماِوزوَن لالع   ُمف 

 أبعد َمكاٍن فيها املَِدينَةَأق ىَص  20/36 15433

َعى  20/36 15434 يِهِ  َيس  ُع ِف َمش  ِ  ُيرس 

 أطيعوا اتَّبُِعوا 20/36 15435

راً  21/36 15436 ألُُكم َأج   َجزاًء لِل َعَمِل وِعَوضاً َعن هُ  ال يطلب منكم ال َيس 

تَُدونَ  21/36 15437 ه   ُمستجيبون للِهداية مُّ

 َخَلَقنِي َفطََريِن  22/36 15438

َجُعونَ  22/36 15439  ُتَعادونَ  ُتر 

ُِذ  23/36 15440  أأجعل َأَأُتَّ

ُة والَكرُب  برُِضٍّ  23/36 15441 دَّ ُر أو  الشِّ : سوُء احلاِل أو الَفق   الرُضُّ

ِف وال تنفع   ال ُتغ نِ  23/36 15442  ال َتك 

يِّئَةِ َطَلبُُهم   َشَفاَعتُُهم   23/36 15443  التَّجاُوز َعن السَّ

 وال ينّجوين  َوالَ ُينِقُذونِ  23/36 15444

بنِيٍ  24/36 15445  َبنيِّ واِضٍح  تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق َضالٍَل مُّ

َمُعونِ  25/36 15446 َمعوا يل وأطيعوين  َفاس   فاس 

َلُمونَ  26/36 15447 ِرفوَن  َيع  ِرُكونَ َيع   وُيد 

 سرَتين، وعفا عني  َغَفَر يل 27/36 15448

َرِمنيَ  27/36 15449  الذين أكرمهم الل  امل ُك 
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 40إلى آية  28 يةآمن  يسسورة ( 442صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ  َأنَزل نَا  28/36 15450

ِمهِ  28/36 15451 جاِل والنِّساءِ  َقو  ُم: مَجاَعُة الرِّ  الَقو 

وان واملراد: املالئكة ُجندٍ  28/36 15452  اجُلن د: اجَلي ش، واألن صار واألع 

لَِكةً  َصي َحةً  29/36 15453 َخًة ُمه   َِص 

 َميَّتُوَن، َهاِمُدونَ  َخاِمُدونَ  29/36 15454

ًة َعىَل  30/36 15455 َ  تعجب من حالتهم وتأسف ال ِعبَادِ َيا َحرس 

ِزُئون 30/36 15456 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ

ا  31/36 15457 ُث َعنهم َأََل  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

نَا 31/36 15458 َلك  نَي نا  َأه   َأف 

ابَِقةِ  ال ُقُرونِ  31/36 15459  األَُمِم السَّ

ِجُعونَ  31/36 15460  ال َيعودونَ  ال َير 

 إاِلَّ  ملََّّا  32/36 15461

نَا  32/36 15462     ِعن دنا  جمموعون  مَجِيٌع لََّدي 

ونَ  32/36 15463  حاَِضوَن وراِجعوَن لِل ِحساِب واجَلزاءِ   حُم رَضُ

ٌة وَعالَمةٌ  َوآَيةٌ  33/36 15464 َ ِجَزٌة وَدليٌل وِعِب   وُمع 

ُض امل َي تَةُ  33/36 15465 َر   األرض القاحلة اليابسة التي ال نباَت فيها  األ 

يَي نَاَها  33/36 15466 جاَر التي  َأح  َع واألش  ر  يَي نَا الزَّ  َعَلي َها َأح 

نَا 33/36 15467 َرج  َنا  َوَأخ   َوَأظ َهر 

َنا  34/36 15468 ر  نا  َوَفجَّ  وَشَقق 

 الينابيع  ال ُعيُونِ  34/36 15469

 الثمر: ْحل الشجر  َثَمِرهِ  35/36 15470

ِدهيِم   35/36 15471  َجواِرحهم َفَعَلت هُ  َعِمَلت ُه َأي 

ُكُرونَ  35/36 15472 ُكروَن نِع مَ  َيش   ، َوَيث نوَن َعَلي ِه هِبَا ة اللَيذ 

بيِح للِ َتعاىل  ُسب َحانَ  36/36 15473  تن زيه وتس 

َواَج  36/36 15474 َز  نَاَف، َواألَن َواعَ  األ   األَص 

ُض  36/36 15475 ِرُج األرض من زرع وشجر  ُتنبُِت األَر   ُُت 

َلُمونَ  36/36 15476 ِرُكونَ ال  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   َيع 

َلُخ  37/36 15477  ونفصلهه َنن ِزعُ  َنس 

ظ لُِمونَ  37/36 15478  داِخلوَن ف الظَّالمِ  مُّ

ِري 38/36 15479 َعةٍ  َِّت   مَتُرُّ برُِس 

تََقرٍّ  38/36 15480 ُس 
 لِنهايةٍ  ملِ

ِديُر العزيز  38/36 15481 برِيه َتق   َتد 

َناُه َمنَاِزَل  39/36 15482 ر   َجَعَل سريه ف أماكن ُنُزول ُتعَرُف هبا الشهور واألعوام  َقدَّ

ُجوِن ال َقِديمِ  39/36 15483 ُجون:  َكال ُعر  َلِة الُعر  ِق النَّخ  رَ  الذيِعذ  سِ  اليابُِس البايِل  :ال َقِديمِ  ََي ِمُل التَّم   املُتََقوِّ

ا  40/36 15484  ويتأتى هلا يصح هلا  َين بَِغي هَلَ

ِركَ  40/36 15485  تدخل ف مداره باخلروج من مدارها ُتد 

ٌم َعن هُ  َسابُِق  40/36 15486  ُمتََقدِّ

 أو جمرى الكواكب الَفَلك: مَدار األجرام الساموية َفَلٍك  40/36 15487

بَُحونَ  40/36 15488  جَي ُرونَ  َيس 
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 54إلى آية  41 يةآمن  يسسورة ( 443صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ٌة وَعالَمةٌ  ودليل وبرهان َوآَيةٌ  41/36 15489 َ  وِعِب 

تَُهم   41/36 15490 يَّ ُل اإلن َسانِ  ُذرِّ ُة: َنس  يَّ  واملراد أوالدهم صغارا وكبارا الُذرِّ

 َسِفينَِة ُنوٍح واملراد  السفن ال ُفل ِك  41/36 15491

ُحونِ  41/36 15492 ُلوء امل َش   املَم 

نَا 42/36 15493 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َوَخَلق  نا ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد   أو 

 ما يشبهه من جنسه   ِمن  ِمث لِهِ  42/36 15494

َكبُونَ  42/36 15495  يمتطون ويستخدمون  َير 

  ُنِرد   نََّشأ   43/36 15496

ُهم   43/36 15497 ِرق  ُكهم  َغَرًقا ُنغ 
 ُّن لِ

يَخ  43/36 15498  َفاَل ُمِغيَث  َفاَل َِصِ

ون  ُينَقُذونَ  43/36 15499  ُينَجَّ

َةً  44/36 15500 وًا َوَِّتاُوزاً  َرْح   َعف 

 َومَتَتُّعاً  َوَمتَاعاً  44/36 15501

دٍ   إىَِلٰ ِحنيٍ  44/36 15502 ِ حُمَدَّ ٍت َغري   َوق 

 احذروا اتَُّقوا  45/36 15503

ِديُكم   45/36 15504 َ َأي   أَمامكم واملراد اآلخرة وأهواهلا  َما َبني 

َْحُونَ  45/36 15505  َتفوزوَن وَتن جونَ  ُتر 

 َِّتيُؤُهم   َتأ تِيِهم  46/36 15506

ِرِضنيَ  46/36 15507  تعاد والتنحي والصدودباإلعراض: اال ُمع 

َوهُ اب ُذلوا  َأنِفُقوا  47/36 15508  املاَل َوَنح 

لِ  َرَزَقُكم   47/36 15509 ِ والَفض  طاُكم  ِمن اخَلري   أع 

بنِيٍ  47/36 15510    َبنيِّ واِضٍح  تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق َضالٍل مُّ

ُد  48/36 15511  ميعاد البعث  ال َوع 

دِق،  َصادِقنِيَ  48/36 15512 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ ُمتَِّصفنَي بالصِّ د   والصِّ

بونو َين تَظُِرونَ  َينظُُرونَ  49/36 15513 ُعون وَيرتقَّ  َيتَوقَّ

لَِكةً  َصي َحةً  49/36 15514 َخًة ُمه  اَعةِ  َِص  َخُة الَفَزِع ِعن َد قِيَاِم السَّ  ِهَي: َنف 

 َتلكهم َتأ ُخُذُهم   49/36 15515

ُمونَ  49/36 15516  َيتَناَزعوَن وَيتَجاَدلونَ  َُيِصِّ

تَطِيُعونَ  50/36 15517  َيق ِدرونَ   َيس 

ِصيَةً  50/36 15518 ًدا بام ُيراُد الَوصية به َتو   َعه 

ِجُعونَ  50/36 15519  َيعودونَ  َير 

 املراد نفخة البَع ث أي النفخة الثانية  َوُنِفَخ  51/36 15520

ورِ  51/36 15521 افِيُل  الصُّ َ ِن الَِّذي َين ُفُخ فِيِه إرِس   الَقر 

َداِث  51/36 15522 َج   الُقبُورِ  األ 

ُعوَن ِف اخُلُروِج  َينِسُلونَ  51/36 15523 ِ  ُيرس 

َلنَا  52/36 15524 ٍ  َياَوي  ع وحَترسُّ  بمعنى يا هالكنا  عبارة تفجُّ

يانا  َبَعثَنَا  52/36 15525 تِنا أي َقظَنا وأح  َد َمو   َبع 

َقِدَنا 52/36 15526 ر   ُقبُوِرَنا ف  رقودنا مَّ

نِ  َصي َحًة َواِحَدةً  53/36 15527 َخًة َواِحَدًة ِف الَقر   َنف 

ونَ  53/36 15528  َماثُِلوُن لِل ِحَساِب  حاَِضونَ  حُم رَضُ

 ال ينقص ثواب أعامهلا  اَل ُتظ َلمُ  54/36 15529

نَ  54/36 15530 َزو   اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل ُِّت 
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 70إلى آية  55 يةآمن  يسسورة ( 444صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَّةِ  55/36 16531 َحاَب اجل َ نَّةِ  َأص     أهل اجل َ

ُغولُوَن  ِف ُشُغلٍ  55/36 16532  بِالنَِّعيِم َعامَّ ِسَواهُ َمش 

 متنعمون متلذذون ف النعمة  َفاكُِهونَ  55/36 16533

تِظلِّنَي ف َنعيٍم َوَرفاِهيَةٍ   ِف ظاِللٍ  56/36 16534  ُمس 

ََرائِِك  56/36 16535 نَةِ  األ   املَُزيَّ
ةِ  األرَِسَّ

 جالسون مستندون مستقرون ُمتَّكِئُونَ  56/36 16536

م  فِيَها 57/36 16537  أي هلم ف اجلنة هَلُ

 كثرية متنوعة ثاَِمٌر لذيذةٌ  َفاكَِهةٌ  57/36 16538

ُعونَ  57/36 16539  َيتََمنّوَن وَيطلبونَ  َيدَّ

ليمٍ  َسالمٌ  58/36 16540  لَفُظ حَتِيٍَّة َوَتس 

بٍّ  58/36 16541  إلٍَه َمع بودٍ، وهنا يراد به الل  رَّ

ِحيمٍ  58/36 16542 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

تَاُزوا 59/36 16543  وانفردوا   مَتَيَُّزوا َوان َفِصُلوا َوام 

ِرُمونَ  59/36 16544    الكافِروَن املُعانِدونَ  امل ُج 

َهد  إِلَي ُكم    60/36 16545  َأَل ُألق إليكُم العهَد وُأوِصُكم بحفظه؟ َأََل  َأع 

ي طَانَ  60/36 16546 بُُدوا الشَّ  ال تنقادوا لَِوساِوِسهِ  اَل َتع 

بنِيٌ  60/36 16547   ظاهر العداوة   واِضٌح عدو  َعُدوٌّ مُّ

تَِقيمٌ  61/36 16548 س  اٌط مُّ    َطريٌق ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  ِِصَ

 متكن من ِصفه عن طريق اهلداية  َأَضلَّ  62/36 16549

 مجاعات من الناس أو  َخل ًقا ِجباِلًّ  62/36 16550

ِقُلونَ  62/36 16551 رونَ  َتع   ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

ب هِبا ِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمُ  63/36 16552  النّاُر التي ُيَعذَّ

 ُتنَذرون ُتوَعُدونَ  63/36 16553

َها 64/36 16554 َلو  قوا فِيهاذوقوا حرها وهليبها وسعريها و اص  رَتِ  اح 

ُفُرونَ  64/36 16555  تنكروا وال تؤمنوا َتك 

تِمُ  65/36 16556 َعُلَها ال َتتََكلَّمُ  َنخ   َنط بَُع َعَلي َها وَنج 

ِدهيِم   65/36 16557 َتَكبه َأصحاهُبا من آثامَتن طِق َجواِرحهم بام  َوُتَكلُِّمنَا َأي   ار 

َهدُ  65/36 16558  َوُُت ِبُ  َوَتش 

ِسبُونَ  65/36 16559 لونَ  َيك  َعلوَن وَيتََحمَّ  َيف 

يُنهم 66/36 16560 نَا َعىل أع   بأن نذهب أبصارهم أَزل نَا نوَرها لَطََمس 

اطَ  66/36 16561 َ تَبَُقوا الَصِّ تَاُزوهُ َباَدُروا إىَِل  َفاس     الطَِّريِق؛ لِيَج 

نَاُهم   67/36 16562 َنا َخل َقُهم   ملَََسخ  ل نا ُصَوَرُهم إىل ُصَوٍر قبيحةو لََغريَّ  وَّ  حَلَ

 َأَماكِنِِهم   َمَكاَنتِِهم   67/36 16563

تَطَاُعوا ُمِضيًّا  67/36 16564 ِدروا َفاَم اس  نوا وََل  َيق  ُضوا َأَماَمُهم  َأن   ََل  َيتََمكَّ   َيم 

ِجُعونَ  67/36 16565  إىل اخللف  ال َيعودونَ و َواَل َير 

هُ  68/36 16566 ر   ُنطِل  ُعُمَرهُ  ُنَعمِّ

ل ِق  68/36 16567 ُه ِف اخل َ س  ُف  ُننَكِّ ع  تََدَأَها؛ َوِهَي الضَّ ُه إىَِل احَلالَِة الَّتِي اب   ُنِعد 

، وال جَيوزُ  َين بَِغيَوَما  69/36 16568  ال ََي ُسُن، وال َيِصحُّ

ف وَيّذر  لِيُنِذرَ  70/36 16569 م وُيوِّ
 ليعلِ

ُل  70/36 16570 قَّ ال َقو 
 الَقضاُء باهَلالكِ  يثبت ويلزم َوََيِ
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 83إلى آية  71 يةآمن  يسسورة ( 544صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا  71/36 15571 ُث َعنهم َأَوََل  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

نَا  71/36 15572 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلق  َنا ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد   أو 

ِدينَا  71/36 15573 نا َعِمَلت  َأي   وأبدعنا  َخَلق 

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َأن َعاماً  71/36 15574

 حائزون َمالُِكونَ  71/36 15575

َناَها َوَذلَّل نَاَها 72/36 15576 ر   لَيَّنَّاها وجعلناها تنقاد و َسخَّ

َفارِ  َرُكوهُبُم   72/36 15577 َكبُوَنُه ِف األَس   َما َير 

 فوائد َمنَافِعُ  73/36 15578

ُم  يِّشبون ألباّنا  َوَمَشاِرُب  73/36 15579  املُراُد أّنَّ

ُكُرونَ  73/36 15580 ُكروَن نِع مَ  َيش   َوَيث نوَن َعَلي ِه هِبَا   ة اللَيذ 

ُذوا  74/36 15581 َ  وجعلوا  َواُتَّ

ُه   من ُدوِن اللِ 74/36 15582  َمَعُه أو  َغري 

ونَ  74/36 15583  من عذاب الل  ُينَقذوناملراد  ُينََصُ

تَطِيُعونَ  75/36 15584  : ال َيق ِدرونَ  ال َيس 

ُهم   75/36 15585 َ ّنم وتأييدهم وانقاذهم َنَص   َعو 

وان ُجنٌد  75/36 15586  اجُلن د: اجَلي ش، واألن صار واألع 

ونَ  75/36 15587  حاَِضوَن وراِجعوَن لِل ِحساِب واجَلزاءِ  حمُّ رَضُ

م   76/36 15588 هُلُ     َكالُمُهم  َهمُّ وال َغمُّ من ال ُيِصب َك  َفال ََي ُزنَك َقو 

وَن  76/36 15589    ُُي فونَ ما  ما ُيرِسُّ

لِنُونَ  76/36 15590  يظِهُرون وما  َوَما ُيع 

 ما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة و النُّطفُة: املنيُّ  نُّط َفةٍ  77/36 15591

 اخُلصوَمِة واملُناَزَعِة واجِلدالِ َشِديُد  َخِصيمٌ  77/36 15592

بنِيٌ  77/36 15593  واِضٌح  مُّ

َب  78/36 15594 ثاِل: إيراُدها َوََضَ ُب األم   ََض 

 وغاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته َوَنيِسَ  78/36 15595

 ُمتََقطَِّعةٌ  َبالِيٌَة، ُمتََفتِّتَةٌ  َرِميمٌ  78/36 15596

 خلقها َأنَشأََها 79/36 15597

َجَد ِمن ََملوقاٍت  بُِكلِّ َخل ٍق  79/36 15598  بِجميِع ما أو 

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيمٌ  79/36 15599 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

َجِر  80/36 15600 رَضِ الشَّ َخ   الندّي ذي اخلرضة والرطوبة  النَّباِت  األ 

ِعلون ُتوقُِدونَ  80/36 15601  ُتش 

َرة بَِقادِرٍ  81/36 15602  بِذي ُقد 

ُق  81/36 15603 الَّ  جلميع املخلوقات  امل وِجُد  اخل َ

ُرهُ  82/36 15604 ُمُه وقضاُؤهُ  َأم   ُحك 

 يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن أمره كلمح البَص أو هو أقربيأ ُمر بأن  ُكن  َفيَُكونُ  82/36 15605

 تنزيه وتقديس وتِبئة من السوء  َفُسب َحانَ  83/36 15606

ءٍ  83/36 15607 ٍء وخزائنه  َمَلُكوُت ُكلِّ ََش   ُمل ُك ُكلِّ ََش 

َجُعونَ  83/36 15608  ُتَعادونَ  ُتر 
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 24إلى آية   1 يةآمن  الصافاتسورة ( 446صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

افَّاِت  1/37 16609 ا  َوالصَّ  َقَسٌم بِاملَاَلئَِكِة ِحنَي َتُصفُّ ِف ِعبَاَدَِتَ

ةً  َصّفاً  1/37 16610  َمصفوَفًة ف ِعباَدَِتا ُصفوًفا ُمرَتاصَّ

اِجَراِت  2/37 16611 َحاَب، َوَتُسوُقُه. َقَسٌم بِاملَاَلئَِكِة ِحنَي  َفالزَّ ُجُر السَّ  َتز 

راً  2/37 16612  َدف عاً وطرداً  َزج 

راً  َفالتَّالِيَاِت  3/37 16613 َر اللِ، َوَكاَلَمهُ  ذِك   َقَسٌم بِاملَاَلئَِكِة ِحنَي َتت ُلو ذِك 

ُكم  لََواِحٌد  4/37 16614  له ف ذاتِه وال ف ِصفاتِه وال ف َأف َعاله وال رشيك ال ثايِنَ  إهَِلَٰ

 مطالع الشمس ومغارهبا  امل ََشاِرِق  5/37 16615

نَّا  6/37 16616 ل نا َزيَّ نَّا ومَجَّ  َحسَّ

 النجومِ  ال َكَواكِِب  6/37 16617

ظاً  7/37 16618  َوحُماَفظًَة وصياَنةً  َوِحف 

اِردٍ  7/37 16619 دٍ، َخارٍج َعِن الطَّاَعةِ َعاٍت  مَّ  ُمتََمرِّ

ىَل  8/37 16620  الذين يسكنون السامء املالئكة املَألُ األَع 

َذُفونَ  8/37 16621 مَجُونَ  َوُيق   بالشهب ُير 

 مدحورين مطرودين مبعدين ُدُحوًرا  9/37 16622

 َدائٌِم ُموِجعٌ  َواِصٌب  9/37 16623

ط َفةَ َخطَِف  10/37 16624 َعةٍ و  أخذ اخل َ تََلَس الَكلَِمَة؛ ُمَساَرَقًة برُِس   واملراد اختالس خِب من أخبار السامء اخ 

بََعهُ  10/37 16625 َرَكهُ  َفأَت   َفَلِحَقُه َوَأد 

لٌة  ِشَهاٌب  10/37 16626    ف اجَلوِّ من النار ُشع 

 يثقب اجلو بضوئه ويمزقه ُميِضءٌ  َثاقٌِب  10/37 16627

تِِهم   11/37 16628 تَف   اط ُلب  الرأي منهم فاسأهلم و َفاس 

نَاُهم 11/37 16629 نَا َأَباُهم  آَدمَ  َخَلق   َخَلق 

ِزٍب  11/37 16630  لَِزٍج َيل تَِصُق َبع ُضُه بِبَع ضٍ أو َشِديد ُمتامسك  الَّ

ب َت  َعِجب َت  12/37 16631     تعجَّ

َخُرونَ  12/37 16632  َوهَي َزؤونَ  َوَيس 

ُكُرونَ  13/37 16633  وال يتعظون ال يتدبَّرون اَل َيذ 

ِخُرونَ  14/37 16634 تَس   يبالغون ف السخرية واالستهزاء  َيس 

بنِيٌ  15/37 16635 ٌر مُّ  واِضٌح سحر  ِسح 

ِت  ملََب ُعوُثونَ  16/37 16636 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

لُونَ  17/37 16637 َوَّ  املراد ما سبق من األجداد األوائل ف األزمان السالفة  آَباُؤَنا األ 

ءُ  َداِخُرونَ  18/37 16638  َصاِغُروَن، َأذِالَّ

َرةٌ  19/37 16639 َخةٌ  َزج  َخُة الّصورِ أو  َنف   َصي َحٌة، واملراد هبا َنف 

ينِ  20/37 16640 ُم الدِّ ُم  َيو   واحلساب   اجَلزاءِ َيو 

لِ  21/37 16641 ُم ال َفص  َي بذلك إلنَّ الل يفصُل فيه بني اخلالئق بالعدل  َيو   يوم القيامة، وُسمِّ

وا 22/37 16642 ُِّشُ َُعوا اح   )امج 

َواَجُهم   22/37 16643 ن يَاوأشباههم  َوَأز  ، َوُقَرَناَءُهم  ِف الدُّ  ُنظََراَءُهم 

ُدوُهم   23/37 16644 ُهوهم وقوُدوهم   َفاه  ًقا َعنِيًفاوَوجِّ      ُسوُقوُهم  َسو 

ِحيمِ  23/37 16645 اِط اجل َ  َطريِق النّارِ  ِِصَ

ِسُكوهم   َوقُِفوُهم    24/37 16646 بُِسوُهم   وَأم  نَُعوُهم  اح   وام 

ئُولُونَ  24/37 16647 س   حُماَسبونَ  مَّ
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 51إلى آية    25 يةآمن  الصافاتسورة ( 447صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  25/37 15648  ال َين َُص بعضُكم َبع ًضا ال َتنَاَِصُ

لُِمونَ  26/37 15649 تَس   خاِضعوَن ُمن قادونَ  ُمس 

بََل  27/37 15650 َم وواَجهَ  َوَأق   وَتَقدَّ

أُل َبع ُضُهم   َيتََساءلُونَ  27/37 15651  َبع ضاً َيس 

ينِ و جهة اخلريِمن   َِّتيئُوَننا َتأ ُتوَننَا َعِن ال يَِمنيِ  28/37 15652  احَلقِّ َوالدِّ

ِمننِيَ  29/37 15653  ما زلتم مِّشكني وقلوبكم منكرة لإليامن  ََل  َتُكوُنوا ُمؤ 

ةٍ  ُسل طَانٍ  30/37 15654 ٍة، َأو  ُقوَّ  أو غلبة  ُحجَّ

يَانِ و الِّش جُمَاِوِزيَن احَلدَّ ِف  َطاِغنيَ  30/37 15655  الِعص 

 َعَلي نَا ثبََت َوَوَجَب  َفَحقَّ َعَلي نَا 31/37 15656

 املراد سنذوق العذاب ونشرتك ف العقاب لََذائُِقونَ  31/37 15657

نَاُكم   32/37 15658 َوي  َلل ناكم َفأَغ   َفأَض 

ُكونَ ِف ال َعَذاِب  33/37 15659 رَتِ كاءُ  ُمش    الِعَقاِب والتَّن كِيلِ ف  رُشَ

ِرِمنيَ  34/37 15660  بِالكافِريَن املُعانِدينَ  بِامل ُج 

ونَ  35/37 15661 ِِبُ تَك  ون ويتعاظمون ويتعالون  َيس   يتكِبَّ

 منَصفون عنها لَتَاِرُكوا آهلتِنا  36/37 15662

َر أو أجاَدهُ  لَِشاِعٍر جمَّ نُونٍ  36/37 15663 ع  ُص املُصاُب بِاجُلنونِ و الّشاِعُر: َمن  قاَل الشِّ خ  نُون: الشَّ  املَج 

قِّ  37/37 15664  بالدين احلق دين التوحيد  أَتى َجاء بِاحل َ

َسلنِيَ  37/37 15665 َق امل ُر  قهماال َوَصدَّ  وصدق ما يدعون إليه  عرتاف بِِصد 

وَن بِِه بُِكلِّ َمشاِعَرُكم   لََذائُِقو  38/37 15666  ملَُقاسوَن آالِمِه وحاسُّ

َلِيمِ  38/37 15667  الشديد اإليالم  الِعَقاِب والتَّن كِيلِ  ال َعَذاِب األ 

نَ  39/37 15668 َزو   ُتعاَقبونَ  ُِّت 

 الطائعني  ِعبَاَد اللَِّ  40/37 15669

َلِصنيَ  40/37 15670 تِهِ الَِّذيَن  امل ُخ  َ ُهم  بَِرْح  تَصَّ ، َواخ  َلَصُهم   اللِ؛ َفأَخ 
َلُصوا ِف ِعبَاَدةِ  َأخ 

ُلومٌ  41/37 15671 ع  ٌق مَّ رٌ  َعطاٌء من اللِ ِرز   ُمَقدَّ

َرُمونَ  42/37 15672 ك   منعمون موقرون ال مهانون وال حمتقرون  مُّ

تَمتُع بهُكّل ما بساتني فيها  َجنَّاِت النَِّعيمِ  43/37 15673  ُيستطاب وُيس 

رٍ  44/37 15674 طََجُع عليه رُسُ    ما جُي َلُس أو ُيض 

تََقابِلنِيَ  44/37 15675  متواجهني تتقابل وجوههم   مُّ

 َعَلي ِهم ُيَدارُ  َعَلي ِهم ُيطَاُف  45/37 15676

 بَِقَدٍح فيه مخ ر   أو بخمر بَِكاسٍ  45/37 15677

ِعنيٍ ِمن  45/37 15678 َاٍر َجاِرَيٍة   مَّ  ِمن  َأّن 

اِربنِيَ  46/37 15679 ةٍ لِّلشَّ  يتلذذ شارهبا  ساّرةٍ  الطعم لَِذيذةٍ  لَذَّ

ٌل  47/37 15680 م   اَل فِيَها َغو  تَاُل ُعُقوهَلُ  أو يؤذهيم ويرهم    لَي َس فِيَها َما َيغ 

َكُروَن،  ُينَزُفونَ  47/37 15681  وتذهب عقوهلمَيس 

ِف  48/37 15682 اُت الطَّر  َواِجِهنَّ  َقاِِصَ ِ َأز  َن إىَِل َغري   َعِفيفاٌت اَل َين ظُر 

ناواُت وواِسعاُت الُعيُونِ  ِعنيٌ  48/37 15683   َحس 

نُونٌ  49/37 15684 ك  ُه األَي ِدي  َمُصوٌن حَمفوظٌ  مَّ  ََل  مَتَسَّ

 َصاِحٌب ُماَلِزٌم يِل  َقِرينٌ  51/37 15685
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 76إلى آية    52 يةآمن  الصافاتسورة ( 448صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

قنِيَ  52/37 15686  واحلساب املصدقني بوقوع البعث امل َُصدِّ

ِزيُّوَن، َوحُمَاَسبُونَ  ملََِدينُونَ  53/37 15687  ملََج 

طَّلُِعونَ  54/37 15688 فوَن ناظِرونَ  مُّ ِ  واملراد مطلعون معي عىل أهل النار  ُمِّش 

 َفأَب ََصهُ  َفَرآهُ  55/37 15689

 ف وَسِط ناِر َجَهنَّمَ  ف َسَواِء اجَلِحيمِ  55/37 15690

َت و  إِنََّك َقاَرب َت  إِن  كِدتَّ  56/37 15691 َشك   أو 

دِينِ  56/37 15692 لُِكنِي بَِضاَللَِك،  لَرُت  َوائَِك لَتُه   َوإِغ 

َمُة َريبِّ  57/37 15693  اخلري الديني أو الدنيوي من َريبِّ  نِع 

ينَ  57/37 15694 رَضِ وا ِف الَعَذاِب َمَعَك  امل ُح  رِضُ  َمن  ُأح 

ُن بَِميِّتنِيَ  58/37 15695  أفتزعم أننا لسنا نموت  َأَفاَم َنح 

َتتَنَا األُوىَل  59/37 15696 ن يَا والتي تعني ّناية الدنيا للميّت املوتة التي  َمو   فوِرَقت  فيَها احَلياُة الدُّ

بنِيَ  59/37 15697  بمعاَقبنِيَ  بُِمَعذَّ

زُ  60/37 15698  الظََّفر والفالح   ال َفو 

ا 61/37 15699 ذ   املراد ملثل هذا العطاء اجلزيل والنعيم املقيم ملِِثِْل ه َٰ

يَع َمل  ال َعاِمُلونَ  61/37 15700  ف الدنيا  املجتهدون بطاعة اللفليعمل  َفل 

ُزاًل  62/37 15701 يوِف، وفيه طعاُمهمأو  ِضيَاَفةً  نُّ  َمن ِزالً ُيَعّد للضُّ

قُّومِ  62/37 15702 ٌة َكرهيٌة َشَجَرٌة  َشَجَرُة الزَّ ِل ُمرَّ  النَّارِ َخبِيثٌَة، َمل ُعوَنٌة، ِمن  َطَعاِم َأه 

م  و عذاباً  فِت نَةً  63/37 15703  اب تاَِلًء هَلُ

َومُها  لِّلظَّاملنِِيَ  63/37 15704 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

ُرُج  64/37 15705  َتظ َهرُ  َُت 

ِحيمِ  64/37 15706 ِل اجل َ ِر  َأص   َجَهنَّمَ  أسفلأو َقع 

 َثَمُرَها َطل ُعَها 65/37 15707

يَاطنِيِ  65/37 15708  عبارة َتِرُد مورد املثل ف وصف الَّشء بشدة الُقب ح، وكراهية النفوس له ُرؤوُس الشَّ

بُِعونَ  َفاَملُِؤونَ  66/37 15709  َفُمش 

ًبا  67/37 15710  َخليطاً أو  َمزجياً  لََشو 

 َماٍء َحارٍّ َبالِِغ احَلَراَرةِ  َْحِيمٍ  67/37 15711

ِجَعُهم   68/37 15712 َدََتُم  وَمصرَيُهم   َمر   ُرجوَعُهم  وَعو 

ا  69/37 15713  َوَجُدوا  َأل َفو 

هنَي َعن  َطريِق اهِلداَيةِ  َضالِّنيَ  69/37 15714
 التائِ

 َضالالَِتِم  َعىَل َبقايا  َعىَل آَثاِرِهم   70/37 15715

اَللِ  هُي َرُعونَ  70/37 15716 ُعوَن ِف ُمتَاَبَعتِِهم  َعىَل الضَّ ِ  ُيرس 

 تاه وابتعد وَل هيتد إليه َضلَّ  71/37 15717

لنِيَ  71/37 15718 َوَّ ثَُر األ  ابَِقةِ  معظم َأك   األَُمِم السَّ

نِذِرينَ  72/37 15719  العقابمعلمني ومبلِّغني وحمّذرين من  مُّ

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  73/37 15720

َلِصنيَ  74/37 15721 َنِس الذين أخَلصوا لل التوحيَد والعبادةَ  امل ُخ  تاريَن اخلالِصنَي ِمَن الدَّ  املُخ 

 دعانا وسألنا  َناَداَنا  75/37 15722

 والقابلون له املستجيبون للدعاء  امل ُِجيبُونَ  75/37 15723

ي نَاهُ  76/37 15724  وسلَّمناه َوَنجَّ

ِب  76/37 15725  الِضيِق والَغمِّ  ال َكر 
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَهُ  77/37 15726 يَّ ُل اإلن َساِن ِمَن  ُذرِّ ُة: َنس  يَّ ُكوِر واإلَناِث الُذرِّ  الذُّ

 هو الثابت بعد غريهالباقي  ال بَاقنِيَ  77/37 15727

نَا َعَلي هِ  78/37 15728 ًرا مَجِياًل  َوَتَرك  َقي نَا لَُه ذِك   وثناًء حسنًا َأب 

ِخِرينَ  78/37 15729 َدُه ِمَن النَّاسِ  ِف اآل   فِيَمن  َجاَء َبع 

 حتية وأمان َسالمٌ  79/37 15730

ِزي 80/37 15731    ُنثيُب َوُنكافِئُ  َنج 

ِسننِيَ  80/37 15732 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اآلتنَي باِلِفع 

ِمننِيَ  81/37 15733 ِق ُرُسلِهِ  َخل ِقنا ِعبَادَِنا امل ُؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   الذين ُيِقرِّ

نَا 82/37 15734 َرق  نا َغَرًقا َأغ  َلك     أه 

َخِرينَ  82/37 15735  الفريق اآلخر اآل 

 ، َوِمن َهاِجهِ من أشياعه عىل ملته ِشيَعتِهِ ِمن   83/37 15736

تَِقادٍ َباطٍِل، َوُخُلٍق َذِميمٍ خالٌِص  َسلِيمٍ  84/37 15737  َبِريٍء ِمن  ُكلِّ اع 

ِمهِ  85/37 15738 جاِل والنِّساءِ  َوَقو  ُم: مَجاَعُة الرِّ  الَقو 

كاً  86/37 15739  ؟أكذبا وباطال َأئِف 

َ  الل ُدونَ  86/37 15740  الل َغري 

َغبُونَ  ُتِريُدونَ  86/37 15741  َتر 

اِجُح ِعن َدُكم   َظنُُّكم 87/37 15742 تِقاُد الرَّ  االع 

 أي  وّجه بَصه   َفنَظَرَ  88/37 15743

 َمريٌض  َسِقيمٌ  89/37 15744

ا 90/37 15745  فرتكوه وانَصفوا  َفتََولَّو 

بِِرينَ  90/37 15746  ذاِهبنَي ُمع ِرضنيَ  ُمد 

فاءٍ  َفَراغَ  91/37 15747 بََل ِف استِخ  ًعا أو َفأق  ِ يٍَة ُمرس   َماَل بُِخف 

تِِهم   91/37 15748  أصنامهم آهِلَ

 تتكّلمونال  ال َتنطُِقونَ  92/37 15749

نَى بِال يَِمنيِ  93/37 15750  بِيَِدِه اليُم 

بَُلوا إليه 94/37 15751  جاُءوه وقدموا عليه َفأَق 

ِعنَي َغاِضبنِيَ  َيِزفُّونَ  94/37 15752 ِ ُدوَن ُمرس   َيع 

نَعوَن ِمن احِلجاَرةِ املَن حوَتةِ  َتن ِحتُونَ  95/37 15753  َتص 

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم   96/37 15754 َجَدُكم  ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

 أن ِشئُوا وأقيموا اب نُوا 97/37 15755

ُموا به َفأَل ُقوهُ  97/37 15756  َفار 

ِحيمِ  97/37 15757 تَِعَلةِ  اجل َ  النَّاِر املُش 

ارِ ا َكي داً  98/37 15758 تِياالً ِف اإِلَض   ح 

َفلنِيَ  98/37 15759 َس   األذِالء املقهورين  األ 

ِدينِ  99/37 15760  سريشدين  َسيَه 

 امنح وَأنِعم َهب   100/37 15761

نيَ  100/37 15762 احِلِ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

   السالمالغالم: الصبي الذي قاَرَب البُلوغ، واملُراد إسامعيل عليه  بُِغاَلمٍ  101/37 15763

 ُوِصَف به إبراهيم وابنه بمعنى متأن ال يرسع إليه الغضب َحلِيمٍ  101/37 15764

ع يَ  102/37 15765  َوَصَل َدَرَجَة الَعَمِل َمَعُه، َوَقَضاِء َحَوائِِجهِ  َبَلَغ َمَعُه السَّ

ُلم أرى ف املنام 102/37 15766  أح 
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 126إلى آية    103 يةآمن  الصافاتسورة ( 504صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َلاَم  103/37 15767 َلاَم  َأس  تَس  ِر اللِ انقادا واس   أِلَم 

ُه لِل َجبنِيِ  103/37 15768 ضِ  َوَتلَّ  َأل َقاُه َعىَل َجانِِب َجب َهتِِه َعىَل األَر 

نَاهُ  104/37 15769  ووجهنا له اخلطاب َوَناَدي 

َيا  105/37 15770 ؤ  َت الرُّ ق  ِق ما رأيَت  َصدَّ ف َت بِصد  رَتَ  املراد أّنك قد فعلَت ما ُأمرت به إذ اع 

ِزي 105/37 15771    ُنثيُب َوُنكافِئُ  َنج 

ِسننِيَ  105/37 15772 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اآلتنَي باِلِفع 

ِق إِياَمنِهِ  ال بَاَلُء امل ُبنِيُ  106/37 15773 اقُّ الَِّذي َأَباَن َعن  ِصد  تِبَاُر الشَّ  ااِلخ 

نَاهُ  107/37 15774 نَا َبِدياًل َعن هُ و واستنَقذناه َوَفَدي     َجَعل 

 بكبٍش َعظيٍم ُيذبح بِِذب ٍح َعظِيمٍ  107/37 15775

نَا َعَلي هِ  108/37 15776 ًرا مجيالً وثناًء حسنًاأبقينا له  َوَتَرك   ذِك 

ِخِرينَ  108/37 15777 َدهُ  ِف اآل   فِيَمن  َجاَء َبع 

الَمةِ  َسالمٌ  109/37 15778 ليٍم أو  ُدَعاٌء بِالسَّ  لَفُظ حَتِيٍَّة َوَتس 

َراِهيمَ  109/37 15779 َلُه َعىَل  إِب   َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ ُهَو َخلِيُل اللِ، اِصطََفاُه اللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

 َخل ِقنا  ِعبَادَِنا  111/37 15780

ِمننِيَ  111/37 15781 ِق ُرُسلِهِ  امل ُؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   الذين ُيِقرِّ

َناهُ  112/37 15782 َناُه بَِخَِبٍ َسارٍّ  َوَبِّشَّ  َِب   َوأخ 

َحاَق  112/37 15783  َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم ِمن َزوَجتِِه َساَرةَ ُهَو َولَُد   بِإِس 

نيَ  112/37 15784 احِلِ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

نَا َعَلي هِ  113/37 15785 َ والنَّامءَ  َوَباَرك  نَا لَُه اخَلري   َجَعل 

تِِهاَم  113/37 15786 يَّ ُل  ُذرِّ ُة: َنس  يَّ ُكوِر واإلَناِث الُذرِّ  اإلن َساِن ِمَن الذُّ

ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  حُم ِسنٌ  113/37 15787 ِل احَلَسِن َعىل َوج   آٍت باِلِفع 

 ُميسٌء لذاته  لِنَفِسهِ  َوَظاَِلٌ  113/37 15788

نا  َمنَنَّا  114/37 15789  أن َعم 

ا  115/37 15790 ي نَامُهَ  وسلَّمنامها َوَنجَّ

ِب ال َعظِيمِ  115/37 15791 نَ واملراد   الِضيِق والَغمِّ  ال َكر  َعو  ِة لِِفر  ِر، َوالُعبُودِيَّ  الَغَرِق ِف البَح 

َناُهم   116/37 15792  وأعنّاهم وأّيدناهم  َوَنََص 

 املنتَصين  ال َغالِبنِيَ  116/37 15793

تَبنِيَ  117/37 15794  الظاِهَر الواِضَح  امل ُس 

ا 118/37 15795 نَامُهَ      وأرشدنامها إىل اإليامن، وَوفَّقنامها إليه َوَهَدي 

تَِقيمَ  118/37 15796 اَط امل ُس  َ  املُستوي القويم الذي ال ِعَوج فيه  الطَّريَق  الَصِّ

وَنُه َبعاًل ُأرِسَل إىَِل َأهِل َبعَلبَك َغريِبَّ دَِمشق   إِل يَاَس  123/37 15797  اللِ َوَأن َيرُتُكوا ِعبَاَدَة َصنٍَم َكاُنوا ُيَسمُّ
 َفَدَعاُهم إىَِل ِعبَاَدةِ

َسلنِيَ  123/37 15798 يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبَِّشًا أو  َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ  امل ُر 
َسالَِة اإلهَلِ َسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ  امل ُر 

 تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  124/37 15799

اًل  125/37 15800 ُعوَن َبع  اًل« َأَتد  ى: »َبع  نََم املَُسمَّ بُُدوَن الصَّ  َأَتع 

 وترتكون َوَتَذُرونَ  125/37 15801

َسنَ  125/37 15802 ناً  َأح  ثَر ُحس  َل وَأك     َأمج 

الِِقنيَ  125/37 15803  املوِجديَن املُب ِدعنيَ  اخل َ

لنِيَ  126/37 15804 َوَّ ابَِقةِ  األ   األَُمِم السَّ
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 153إلى آية    127 يةآمن  الصافاتسورة ( 451صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  127/37 15805 رَضُ ُموُعوَن لِل ِحَساِب، َوالِعَقاِب  ملَُح   ملََج 

َلِصنيَ  128/37 15806 َنسِ  امل ُخ  تاريَن اخلالِصنَي ِمَن الدَّ  املُخ 

نَا َعَلي هِ  129/37 15807 ًرا مجيالً وثناًء حسنًا َوَتَرك   أبقينا له ذِك 

ِخِرينَ  129/37 15808  تون ف األزمنة املتأخرةأالذين ي اآل 

 أمان وحتية  َسالمٌ  130/37 15809

: ُهَو َوَأت بَاُعهُ  َياِسنيَ إِل   130/37 15810 ُسُه، َأو   ُهَو: إِل يَاُس َنف 

ِزي 131/37 15811    ُنثيُب َوُنكافِئُ  َنج 

ِسننِيَ  131/37 15812 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اآلتنَي باِلِفع 

 َخل ِقنا  ِعبَادَِنا  132/37 15813

ِمننِيَ  132/37 15814 ِق ُرُسلِهِ  امل ُؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   الذين ُيِقرِّ

َجاَل َشهَوًة ِمن ُدوِن النَِّساءِ وَأرَسَلُه اللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اللِ، َوَكاُنوا َيأُتوَن الَفَواِحَش  لُوًطا 133/37 15815  َيأُتوَن الرِّ

َسلنِيَ  133/37 15816 يَِّة َسواًء كاَن  امل ُر 
َسالَِة اإلهَلِ َسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ  َنبِيّاً َبَِّشًا أو  َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ امل ُر 

ي نَاهُ  134/37 15817  سلَّمناه  َنجَّ

َِعنيَ  134/37 15818 َلُه َأمج  تِهِ مجيع وَ  َوَأه  َ راَد ُأرس    أف 

نّ  َعُجوزاً  135/37 15819  امرأًة كبريًة ف السِّ

 البَاِقنَي ِف الَعَذاِب أو  اهلالِكنِي ال َغابِِرينَ  135/37 15820

َخِرينَ  136/37 15821 َنا اآل  ر  نا َدمَّ َلك   الفريق اآلخر  أه 

ونَ  137/37 15822 ُضونَ  لَتَُمرُّ  لَتَم 

بِِحنيَ  137/37 15823 ص  باِح  مُّ ِت الصَّ  ف َوق 

ِقُلونَ  138/37 15824 رونَ أَفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم   َأَفالَ َتع   وُتَفكِّ

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ إىَِل َقوِم نِينََوى َفَدَعاُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اللِ َوحَدهُ  ُيوُنَس  139/37 15825

 َهَرَب  َأَبَق  140/37 15826

ِفينَةِ  ال ُفل ِك  140/37 15827  السَّ

ُحونِ  140/37 15828 تَِعًة،  امل َش  ُلوِء َأم  اًبااملَم   َوُركَّ

َف الَغَرِق  َفَساَهمَ  141/37 15829 ِفيِف احُلُمولَِة َخو  ِفينَِة؛ لِتَخ  اُب السَّ َع ُركَّ رَتَ  اق 

َحِضنيَ  141/37 15830 َعةِ  امل ُد  ُلوبنَِي بِالُقر   املَغ 

تََلَعهُ  َفال تََقَمهُ  142/37 15831  اب 

ِم ألنه  ُملِيمٌ  142/37 15832 تَِحقٌّ للَّو   آٍت باَِم ُياَلُم َعَلي هِ ُمس 

اكِِرينَ  امل َُسبِِّحنيَ  143/37 15833 سنَي له الَعابِِديَن الذَّ هنَي لل املَُقدِّ  املنَزِّ

 ألَقامَ  لََلبَِث  144/37 15834

َناهُ  145/37 15835 نَاُه ِمن  َبط ِن احُلوِت  َفنَبَذ   َفطََرح 

ترت فيه بَّشءب بِال َعَراءِ  145/37 15836 َجِر َوالبِنَاءِ  أو الَفَضاُء ال ُيس  ِض اخَلالِيَِة ِمَن الشَّ  بِاألَر 

 َمريٌض  َضِعيُف البََدنِ  َسِقيمٌ  145/37 15837

عٍ  َيق طنِيٍ  146/37 15838  َقر 

 َبل  َيِزيُدونَ  َأو  َيِزيُدونَ  147/37 15839

نَاُهم  إىَِل ِحنيٍ  148/37 15840 م   َفَمتَّع 
يَاًء ُمتََمتِِّعنَي إىَِل ُبُلوِغ آَجاهِلِ َقي نَاُهم  َأح   َأب 

تِِهم   149/37 15841 تَف   فاط ُلب  َبياَن احُلكم والرأي منهم  َفاس 

الدُ  ال بَنُونَ  149/37 15842  البَنوَن ُهم  األب ناُء أي  األو 

 حاَِضونَ  َشاِهُدونَ  150/37 15843

ِهم   151/37 15844
 َكِذهِبِم   إِف كِ

 أي: اُتذ الل ولدا  َولََد اللَُّ  152/37 15845

طََفى 153/37 15846 تاَر  َأص   ؟!َهل  اخ 
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 182إلى آية    154 يةآمن  الصافاتسورة ( 245صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُكُمونَ َما  154/37 15847 ُكُموَنهُ  لَُكم  َكي َف حَت  ُم َما حَت   بِئ َس احُلك 

ُرونَ  155/37 15848  َتتََدبَّرونَ  أال َأَفال َتَذكَّ

َهانٌ  ُسل طَاٌن  156/37 15849 ٌة وُبر     ُحجَّ

بنِيٌ  156/37 15850  واِضٌح أو  موِضٌح  مُّ

تُكم   بِكِتَابُِكم   157/37 15851  بُِحجَّ

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  157/37 15852 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

نَّةِ  158/37 15853 ِ تِنَاِّنِم  َعِن األَب َصارِ  اجِلنّ أو  املَاَلئَِكِة، اجل  وا بَِذلَِك؛ اِلج   ُسمُّ

 َقَراَبةً  َنَسبًا 158/37 15854

ونَ  158/37 15855 رَضُ َم الِقيَاَمةِ و حَلاَِضوَن وراِجعوَن للحساب ملَُح  ل َعَذاِب َيو 
 لِ

بيِح للِ َتعاىل ُسب َحاَن اللَِّ  159/37 15856  ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

 يذكرون من الصفات التي ال تليق بالل سبحانه َيِصُفونَ  159/37 15857

َلِصنيَ  160/37 15858 َنسِ  امل ُخ  تاريَن اخلالِصنَي ِمَن الدَّ  املُخ 

ِسدين بُِمِضلِّنَي  بَِفاتِننِيَ  162/37 15859  ُمف 

ِحيمِ  163/37 15860 ٌق  َصاِل اجل َ ا    َجَهنَّمَ ف حُم رَتُ   بُِدُخوهِلَ

   منزلة َمَقامٌ  164/37 15861

ُلومٌ  164/37 15862 ع  رٌ  مَّ  ُمَقدَّ

افُّونَ  165/37 15863  وطاعته أو مصفوفو األجنحة  الَواقُِفوَن ُصُفوًفا ِف ِعبَاَدةِ اللِ الصَّ

ُهوَن اللَ َعن  ُكلِّ َما اَل َيلِيُق بِه  امل َُسبُِّحونَ  166/37 15864  املُنَزِّ

لنِيَ  168/37 15865 َوَّ ن  األ  ًرا مِّ ك 
بِيَاِء  ذِ ابِِقنيَ كِتَاًبا ِمن  ُكتُِب األَن   السَّ

  َقض هِبا وَثبَتَت   َسبََقت   171/37 15866

ُم امل َن ُصوُرونَ 'َوَعُدنا وكلمتنا التي ال مردَّ هلا، واملراد هنا قوله سبحانه:  َكلَِمتُنَا  171/37 15867 ُم  هَلُ  'إِّنَّ

 املنتَصون ال َغالِبُونَ  173/37 15868

ن  َعاَنَد  َعن ُهم  َفتََولَّ  174/37 15869 ِرض  َعمَّ  َأع 

دٍ   إىل َحتَّى ِحنيٍ  174/37 15870 ِ حُمَدَّ ٍت َغري   َوق 

ُهم   175/37 15871  املراد: انظر عاقبة أمرهم  َوَأب َِص 

تَع ِجُلونَ  176/37 15872 لون ف األمر ويطلبونه عىل وجه الرسعة َيس   يتعجَّ

ِهم   بَِساَحتِِهم   177/37 15873
 بِِفنَائِ

 َقبَُح، َنقيُض َحُسنَ و بِئ سِ  َفَساءَ  177/37 15874

رين من عذاب الل  امل ُنَذِرينَ  177/37 15875 فني املَُحذِّ  املُبَلَّغني املَُخوَّ

ِرض َوَتَولَّ  178/37 15876  وَأع 

ةِ  180/37 15877  والَغَلبَةاإلله ذي القّوة واملنََعة  رّب الِعزَّ

ليمٍ  َوَسالمٌ  181/37 15878  حَتِيٍَّة َوَتس 

ُد للِِّ  182/37 15879 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  َواحل َ

َدُه، املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِهِ  ربُّ الَعاملنَِيَ  182/37 15880  املَع بوُد َوح 
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 61إلى آية    1  يةآمن  ص سورة ( 345صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جاِز الُقرآنِ  ص 1/38 15881 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

رِ  1/38 15882 ك  كِرِي النَّاِس باَِم  ذِي الذِّ تَِمِل َعىَل َتذ   ُهم  َعن ُه َغافُِلونَ املُش 

ةٍ  2/38 15883  َْحِيَّة وتكِبُّ عن احلق  ِعزَّ

 وِعداء  َُمَالََفٍة، َوِعنَادٍ  َوِشَقاٍق  2/38 15884

نَا  3/38 15885 َلك  نَي نا َكثرًِيا ِمَن األَُممِ  َكم  َأه   َأف 

نٍ  3/38 15886 ة من الناس ُمقرتننَِي ف زَمٍن واحد  َقر   قوٍم وُأمَّ

ا 3/38 15887 بة  َفنَاَدو   فاستغاثوا ونادوا بالتَّو 

َت فَِراٍر َوَخاَلصٍ  َواَلَت ِحنَي َمنَاصٍ  3/38 15888 ُت َوق   لَي َس الَوق 

بوا َوَعِجبُوا 4/38 15889  وتعجَّ

نِذرٌ  4/38 15890  ُمعلِم وُمبلغ  مُّ

اٌب  4/38 15891  بخالِف الواقع أو االعتقاد كثرُي الكذب، والَكِذب: اإِلخباُر  َكذَّ

 َعِجيٌب  ُعَجاٌب  5/38 15892

عاً  َوانطََلَق  6/38 15893 ِ  َوَذَهَب ُمرس 

مِ  امل َأَلُ  6/38 15894 اُف، َوكِبَاُر الَقو  َ  األرَش 

وا  اْمُشوا  6/38 15895 تَِمرُّ ، واملراد استمروا  عىل ما أنتم عليه اس  ُكم  َعىَل دِينُِكم 
كِ  َورِش 

ٌء ُيَرادُ  6/38 15896 ٌر ُيق َصُد  لَََّش   ُيرَغُب فيهِ و ُمَدبَّ

نَا  7/38 15897 نا َسِمع  نا، أو  َعَرف   َعلِم 

ِخَرةِ  7/38 15898 ِة اآل   دِيِن آَبائِنَا َودِيِن النََّصاَرى  امل ِلَّ

تاَِلٌق  7/38 15899 اءٌ  اخ  رِتَ  َكِذٌب، َواف 

رُ  8/38 15900 ك  ُة والِّشف  الذِّ آن الذي فيه الِعزَّ  املُراد الُقر 

 من دونِنا  ِمن َبي نِنَا  8/38 15901

 ف حالَِة ريبٍَة وَقَلٍق   ف َشكٍّ  8/38 15902

ِري 8/38 15903  كتايب وهو القرآن ذِك 

ِة َربَِّك  9/38 15904 َ قِِه وسائِر  َخَزائُِن َرْح    نَِعِمهمقدورات وَخزائِن ِرز 

بَاِب  10/38 15905 َس  َتُقوا ِف األ  رَي  يَ أل يَ وفليصعدوا   َفل  نُعوا الَوح  اَمِء، َول يَم  بَاِب املُوِصَلِة إىَِل السَّ  ُخُذوا بِاألَس 

ا 11/38 15906   ُجنُوٌد َقلِيُلوَن َحِقرُيونَ  ُجنٌد مَّ

ُزومٌ  11/38 15907  َمغ لوب  َمه 

َزاِب  11/38 15908 َح  بوا ِضدَّ أنبِيائِِهم عىل الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه األ   األمم الذين حتزَّ

قاِف ِمن  باِلدِ اليََمنِ   َوَعادٌ  12/38 15909 م  باألح   عليه السالم، وكاَنت  َمناِزهُلُ
م هودٍ  أهلكوا بريح ِصِص عاتية  قـَـو 

َتادِ  12/38 15910 َو  ةِ الَعظِيَمةِ  َصاِحُب اجُلنُودِ صفة لفرعون  ُذو األ   يثبتون ملكه َوالُقوَّ

 ، الذين أخذَتم الرجفة فأصبحوا ف دارهم جاثمني كان نبيهم صالح َوَثُمودُ  13/38 15911

َجاَل َشهَوًة ِمن ُدوِن النَِّساءِ َأرَسَلُه اللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اللِ، َوَكاُنوا  لُوطٍ  13/38 15912  َيأُتوَن الَفَواِحَش وَيأُتوَن الرِّ

َكةِ  13/38 15913 َحاُب األَي  َجُر املُلتَفُّ املُجتَِمعُ  َوَأص  الُم واأليكُة: الشَّ ُم ُشَعي ب َعَلي ِه السَّ  َقو 

 الِعَقاُب َعَلي ِهم   ثبََت و َفَوَجَب  َفَحقَّ ِعَقاِب  14/38 15914

 يرَتقَّب وَيتَوّقع و َما َين تَظِرُ  َوَما َينظُرُ  15/38 15915

َخُة البَع ِث  َصي َحًة َواِحَدةً  15/38 15916 َخَة الِقيَاَمةِ أو  َنف   َنف 

َوة َفَواٍق  15/38 15917  ُرُجوعٍ  أو إَفاَقة وَصح 

ل  16/38 15918 م   َعجِّ  َقدِّ

 َنِصيبَنَا ِمَن الَعَذاِب  قِطَّنَا  16/38 15919

َساِب  16/38 15920 ِم احل ِ  يوم القيامة  َيو 
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 26إلى آية   17  يةآمن ص سورة ( 454صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َر لَُه اجِلبَاَل  َداُوودَ  17/38 15921  َوالطَّرَي ُيَسبِّحَن َمَعُه َوَأالَن لَُه احَلِديَد َرُسوٌل آَتاُه اللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَسخَّ

َي دِ  17/38 15922 ِب  َذا األ   َعىَل الطَّاَعِة، َوِف احَلر 
ةِ                 َصاِحَب الَقوَّ

اٌب  17/38 15923 ُجوِع إىَِل اللَ.  َأوَّ  َكثرُِي الرُّ

َنا 18/38 15924 ر  نا  َسخَّ  َذلَّل نا َوَيرسَّ 

نَ  18/38 15925  تقتدي به فتسبح بتسبيحه َمَعُه ُيَسبِّح 

 من زوال الشمس إىل املغرب  آِخِر النََّهارِ  بِال َعَِّشِّ  18/38 15926

اِق  18/38 15927 َ ِرش  ِل النََّهارِ  َواإل   وقت إرشاق الشمس أي سطوعها وصفاء ضوئها َأوَّ

 جَم ُموَعةً  حَم ُشوَرةً  19/38 15928

اٌب  19/38 15929  ُمطِيعٌ و راِجٌع  َأوَّ

َنا ُمل َكهُ  20/38 15930 ِ  َوَشَدد  كنِِي، َوالنََّص  نَا ُمل َكُه بِاهَلي بَِة، َوالتَّم  ي   َقوَّ

َمةَ  20/38 15931 ك  ِل والِفع لِ و النُّبَّوةَ  احل ِ واَب ف الَقو  ِف والصَّ َن التَََّصُّ  ُحس 

طَاِب  20/38 15932 َل اخل ِ مِ  َوَفص  َل ِف الَكاَلِم َواحُلك  اِفَ َوالَفص   البَيَاَن الشَّ

 ذو الشأن َخَِبُ  َنبَأُ  21/38 15933

مِ  21/38 15934 ص   املُتَخاِصامِن املُتَناِزعانِ  اخل َ

ُروا 21/38 15935  اَتسّلقو َتَسوَّ

َراَب  21/38 15936   َمَكاَن ِعبَاَدتِهِ  امل ِح 

ر  َفَفِزعَ  22/38 15937 ع  ف والذُّ  الَفَزع: اخَلو 

روٍه  ال َُتَف   22/38 15938 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف    اخَلو 

تَدى  َبَغى 22/38 15939  َظَلَم واع 

ُكم 22/38 15940  َفاق ِض واف ِصل   َفاح 

قِّ  22/38 15941 لِ  بِاحل َ  بِالَعد 

طِط  َواَل  22/38 15942 م   ُتش 
ِمَك، َواَل َتظ لِ ر  ِف ُحك   اَل َِّتُ

ِدَنا  22/38 15943  وَأرِشدنا َواه 

اطِ  22/38 15944 َ َواِب  َسَواَء الَصِّ  َوَسِط الطَِّريِق الصَّ

 النعجة: أنثى الضأن  َنع َجةً  23/38 15945

ِفل نِيَها  23/38 15946 َعل نِي كافاِلً هلا، راعيًا  َأك   لشئوّنا اج 

طَاِب  23/38 15947 يِن ِف اخل ِ تَدَّ َعَّلَّ   َوَعزَّ    فِيهِ وَقَهَرين َغَلبَنِي ِف الَكاَلِم، َواش 

 جاَر َعَلي َك  َظَلَمَك  24/38 15948

َلطَاءِ  24/38 15949 َكاءِ  اخل ُ َ  الِّشُّ

تَِدي  لَيَب ِغي 24/38 15950  لَيَع 

 َأي َقنَ  َوَظنَّ  24/38 15951

تََحنَّاهُ  َفتَنَّاهُ  24/38 15952 تََلي نَاُه، َوام   اب 

 َسَجَد للِِ َتَعاىَل  َوَخرَّ َراكًِعا  24/38 15953

 َرَجَع، َوَتاَب  َوَأَناَب  24/38 15954

َنا 25/38 15955 نا َفَغَفر   َفَسرَتنا وَعَفو 

َبى َوَمَكاَنةً  لَُزل َفى 25/38 15956  لَُقر 

َن َمآٍب  25/38 15957 ِز باجَلنَّة َوُحس    املرجع اجلميل، كِنايًة عن الَفو 

 من ُيلف غريه ويقوم مقامه  َخلِيَفةً  26/38 15958

َوى  26/38 15959  ما َتواه النفس ومتيل إليه اهل َ

َفَك  َفيُِضلََّك  26/38 15960 ِ  َفيََص 

َساِب  26/38 15961 َم احل ِ   يوم القيامةعن  تَرُكوا وغفلوا َنُسوا َيو 
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 42إلى آية   27  يةآمن ص سورة ( 455صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ًوا  َباطاًِل  27/38 15962  َعبَثًا َوهَل 

ُمُهم    َظنُّ الذين كفروا  27/38 15963  َزع 

ٌل  27/38 15964  َفَهاَلكٌ  َفَوي 

ِسِدينَ  28/38 15965 طِراِب  َكامل ُف  تاِلِل واإلض  ِدثنَي لإلخ   املُح 

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  28/38 15966 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

ارِ  28/38 15967 ِرهم َكال ُفجَّ ثني بُِكف  رَتِ  الُكّفار غري املُك 

 اخلريات والِبكات َكثرِي  ُمبَاَركٌ  29/38 15968

بَُّروا 29/38 15969  يتأملوا معانيه ويتبَصوا ما فيهليتفكروا و آَياتِهِ  لِّيَدَّ

رَ  29/38 15970 رِضَ وَيتَِّعظَ  َولِيَتََذكَّ تَح   َولِيَس 

َل بَاِب  29/38 15971 لُوا األ  َحاب ُأو   الُعقوِل السليمة النرّية  أص 

 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهب نَا  30/38 15972

اٌب  30/38 15973 ُجوِع إىَِل اللِ   َأوَّ  َكثرُِي الرُّ

ض: اإلبداء واإلظهار ُعِرَض  31/38 15974  الَعر 

ا أو  آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إىل املغرب بِال َعَِّشِّ  31/38 15975 ً  َعَص 

افِنَاُت  31/38 15976 تَِها اخُليُوُل الَواقَِفُة َعىَل َثاَلِث َقَوائَِم،  الصَّ ابَِعَة؛ لِنََجاَبتَِها َوِخفَّ َفُع الرَّ  َوَتر 

يَادُ  31/38 15977 ِ يَعةُ  اجل  ِ  اخُليُوُل األَِصيَلُة الرسَّ

15978 32/38  ِ ري  بَب ُت ُحبَّ اخل َ ُت ُحبَّ املَالِ  َأح   واملراد هنا اخليل  آَثر 

َجاِب  32/38 15979 ُس، َأو َتَواَرت  بِاحل ِ م  تَرَتت  َغاَبِت الشَّ  َغاَبِت اخَلي ُل َعن  َعي نِهِ و اس 

وَها 33/38 15980 ِجعوها ُردُّ  أر 

عَ  َفطَِفَق  33/38 15981 َعُل  رَشَ  َوأَخَذ َيف 

نَاِق  33/38 15982 َع  وِق َواأل  ًحا بِالسُّ ًبا إىَِل  َمس  ي ِف َتَقرُّ نَاَقَها، َأو  َيق طَُعَها بِالسَّ َسُح ِسيَقاَّنَا َوَأع   اللَِيم 

تََلي نَا َفتَنَّا 34/38 15983  واختِبنا  اب 

 جساًم ال قدرَة له عىل تدبري األمور أو  ِشقَّ إِن َساٍن ُولَِد لَهُ  َجَسًدا 34/38 15984

َبةِ  َأَناَب  34/38 15985  َرَجَع إىَِل اللِ بِالتَّو 

ِفر   35/38 15986 ُف  اغ   اسرُت  واع 

ُ   َينبَِغيال  35/38 15987 ُهُل وال َيتَيَرسَّ  ال َيس 

َنا  36/38 15988 ر  نا َفَسخَّ  َفَذلَّل نا َوَيرسَّ 

 لَيِّنًَة َطيَِّعةً  ُرَخاءً  36/38 15989

 َأَرادَ و قصد َحي ُث  َحي ُث َأَصاَب  36/38 15990

ٌف لَهُ  َبنَّاء  37/38 15991  َحَسُن البِناِء حُم رَتِ

اصٍ  37/38 15992 ِص، والغوص: النزول حتَت املاءِ  َوَغوَّ  َكثرُِي ال َغو 

ننِيَ  38/38 15993  ُموَثِقنيَ  ُمَقرَّ

َفادِ  38/38 15994 َص   أو   األ 
اَللِ  الُقيودِ  األَغ 

نُن   39/38 15995 ِط َمن  َشئ َت. َفام   َأع 

ِسك   39/38 15996  احفظ واقتصد َأم 

َبى َوَكَراَمةً  لَُزل َفى 40/38 15997  لَُقر 

َن َمآٍب  40/38 15998 ِز باجَلنَّة َوُحس    املرجع اجلميل، كِنايًة عن الَفو 

ٍب  41/38 15999 ٍة، َوَتَعٍب  بِنُص   َمَشقَّ

ِّل  َوَعَذاٍب  41/38 16000  َأََلٍ ِف َجَسِدِي، َوَمايِل، َوَأه 

لَِك  42/38 16001 ُكض  بِِرج  ب   ار  ِ َض لِيَن بَُع لََك املَاءُ اَض  لَِك األَر   بِِرج 

تََسٌل َباِردٌ  42/38 16002 تَِسُل بِِه، فِيِه ِشَفاُؤكَ  ُمغ   َماٌء َتغ 
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 61إلى آية   43  يةآمن ص سورة ( 456صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهب نَا  43/38 16003

َعُهم   43/38 16004 َناُه ِمث َلُهم  َمَعُهم   َوِمث َلُهم مَّ  ِزد 

َرى  43/38 16005 ِعظَة  َوذِك  َرة َوَمو 
كِ  َوَتذ 

َل بَاِب  43/38 16006 يِل األ  لِيَمةِ  أِلُو  َحاِب الُعُقوِل السَّ  أِلَص 

ثًا 44/38 16007 ِع الَكفِّ مثل ُحزمة شامريخ  ِضغ  ِوهِ  َأو  َقب َضَة َحِشيشٍ َما مُجَِع وُقبَِض َعلي ِه بِجم   وَنح 

نَث   44/38 16008 تََها  َواَل حَت   بعدم الِب فيهااَل َتن ُقض  َيِمينََك الَّتِي َحَلف 

اٌب  44/38 16009 اٌع إىَِل َطاَعِة اللِ َأوَّ  َرجَّ

يِل  45/38 16010 َي ِدي ُأو  َحاَب  األ  ةِ ِف الطَّاَعةِ و اجِلدِّ  َأص   الُقوَّ

َب َصارِ  45/38 16011 ينِ  َواأل   والعل م البَِصرَيةِ ِف الدِّ

نَاُهم بَِخالَِصةٍ  46/38 16012 َلص  َلٍة َعظِيَمةٍ  َأخ  نَاُهم  بَِخص   َخَصص 

ارِ  46/38 16013 َرى الدَّ ُر اآلِخَرةِ و الثناء اجلميل ف الدنيا ذِك   َتَذكُّ

16014 47/38  َ طََفني  َ  امل ُص  طََفني  سالَةِ  امل ُص  ِن للطّاَعِة وَْح ِل الرِّ  املُختاَري 

يَارِ  47/38 16015 َخ  فاِت  األ  واِل والصِّ َمَل األح  م  أك   الذيَن هَلُ

َتنيِ  األنبياءِمن   َوال يََسعَ  48/38 16016 َر ف الُقرآِن َمرَّ
 األَخيَاِر َوَرَد ذِكُرُه ِف التَّوَراةِ َكام ُذكِ

لِ  48/38 16017 َل لِبَنِي َقوِمِه َأن َيقيِضَ َبينَُهم بِالَعدِل َوَيكِفيَُهم َأمَرُهم فَ  َوَذا ال كِف  ُه َتَكفَّ نَي قِيَل إِنَّ احِلِ َي بِِذي الكِفلِ َفَعَل ِمن األَنبِيَاِء الصَّ  َفُسمِّ

رٌ  49/38 16018 ِمَك   َهَذا ذِك  ٌف لََك َولَِقو  كرِي وهو رَشَ ِعظَِة َوالتَّذ  ل َمو 
آٌن لِ  هذا ُقر 

َن َمآٍب  49/38 16019 ِز باجَلنَّة  ُحس   املرجع واملنقلب اجلميل، كِنايًة عن الَفو 

نٍ  50/38 16020  جنّات إِقاَمٍة واستقرار واطمئنان، وُيراُد هبا موضع ف اجَلنَّة         َجنَّاِت َعد 

َب َواُب  50/38 16021 ُم األ  تُوحة املَداِخُل  ُمَفتََّحًة هَلُ  ُمَهيَّأة الستقباهلم َمف 

 جالسني مستندين مستقرين ُمتَّكِئنِيَ  51/38 16022

ُعوَن  51/38 16023  َيطلبوَن  َيد 

ِف  52/38 16024 اُت الطَّر  َواِجِهنَّ وحابِساٌت ُعيُوَّنُنَّ َعاّم ال جَيُوُز النَّظَُر إلَي ِه  َقاِِصَ ِ َأز  َن إىَِل َغري   اَل َين ظُر 

َراٌب  52/38 16025 نِّ  ف ُمتََساِوَياُت  متامثالٌت  َأت   السِّ

ون ُتوَعُدونَ  53/38 16026  ُتبَِّشَّ

 ان ِقطَاعٍ  نََّفادٍ  54/38 16027

ِّ  لِلطَّاِغنيَ  55/38 16028  املُجاِوزيَن للَحدِّ ف الِّشَّ

جٍع ِف اآلِخَرةِ  لََِّشَّ َمآٍب  55/38 16029 َوَأ َمر   َأس 

َّنَا  56/38 16030 َلو  َها َيص  ُخُلوَّنَا َوُيَقاُسوَن َحرَّ  َيد 

 الِفَراُش  امل َِهادُ  56/38 16031

 َماٌء َشِديُد احَلَراَرةِ  َْحِيمٌ  57/38 16032

اٌق  57/38 16033 ِل النَّارِ  َوَغسَّ  َأه 
َسادِ ٌل ِمن  َأج 

 َصِديٌد َسائِ

 َعَذاٌب آَخرُ  َوآَخرُ  58/38 16034

لِهِ  58/38 16035  عىل صوَرتِهِ  ِمن  ِمث لِهِ  ِمن َشك 

َواٌج  58/38 16036 نَاٌف، َوَأل َوانٌ  َأز   َأص 

ٌج  59/38 16037 ِل النَّارِ  َفو   مَجَاَعٌة ِمن  َأه 

َعُكم   59/38 16038 تَِحٌم مَّ ق    َداِخل النَّاَر َمَعُكم  ومنقذف  مُّ

َحبًا هِبِم   59/38 16039     عبارة ترد ف استقبال القادم إذا كان غري مرغوب فيه اَل َمر 

َها اُمَقاُسو َصالُوا النَّارِ  59/38 16040 قوَن فِيها َحرِّ  حُم رَتُ

تُُموُه لنا  60/38 16041 م  تُمونا به  َقدَّ َري  ب تُموه منا وَأغ   َقرَّ

 املُستََقرّ أو  املََقرُّ  ال َقَرارُ  60/38 16042

ًفا 61/38 16043    ُمَضاَعًفاِمث الً  ِضع 
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 83إلى آية   62  يةآمن ص سورة ( 457صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال ُنب َص ال َنَرى  62/38 16044

ُهم  62/38 16045  َنظُنُّهم َنُعدُّ

ارِ  62/38 16046 َ رَش  ِّ واألذى األ   كثريو الِّشَّ

َناُهم   63/38 16047 ذ  َ  َأجعلناهم َأُتَّ

ِريًّا 63/38 16048  مثارًا للسخرية واالستهزاء  ِسخ 

   انحرفت عن الرؤيةو َمالَت   َزاَغت   63/38 16049

َب َصارُ  63/38 16050 ةُ  األ   الُعيوُن املُب َِصَ

قٌّ  64/38 16051  ال شك فيه ثابٌِت َصحيٌح  حَلَ

اُصمُ  64/38 16052  َتناُزُع وَِّتاُدُل  َُتَ

 وَموف   ُمعلِم وُمبلغ ُمنِذرٌ  65/38 16053

نى هو الذي ال رشيك له وال عديل،  ال َواِحُد  65/38 16054 امِء اللِ احُلس     والواحد من أس 

ارُ  65/38 16055  اسم من أسامء الل احلسني، مشتق من القهر، والقهار هو الذي ال موجود إال وهو مسخر حتت قهره وقدرته   ال َقهَّ

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعىَل  ال َعِزيزُ  66/38 16056 َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس    أم 

ارُ  66/38 16057 نى  ال َغفَّ امِء اللِ احُلس   هو الذي يغفر الذنوب، والغّفار من أس 

عِ  َنبَأٌ َعظِيمٌ  67/38 16058 آُن َخَِبٌ َعظِيُم النَّف     الُقر 

ِرُضونَ  68/38 16059  والصدودبتعاد والتنحي اإلعراض: اال ُمع 

ىَل  69/38 16060 َع   املَاَلئَِكةِ عاََلُ  بِامل َإَلِ األ 

 عليه السالم  -َيتََجاَدلُوَن ِف َشاِن آَدَم  َُي تَِصُمونَ  69/38 16061

ِي  ُيوَحى 70/38 16062  َيتِّم التَّبليُغ بواِسطِة الَوح 

ر من  َنِذيرٌ  70/38 16063 ف حُمَذِّ  عذاب اللرسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

بنِيٌ  70/38 16064  واِضٌح أو  موِضٌح  مُّ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخالٌِق  71/38 16065  موِجٌد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

 واملراد هنا آدم إن ساناً  َبَِّشاً  71/38 16066

تُهُ  72/38 16067 ي  تُُه وَهيَّأ ُتهُ  َسوَّ َمل   َخَلق ُت َجَسَدُه َكاِماًل  و أك 

ُت  72/38 16068 وح  َوَنَفخ   وبثثُت الرُّ

 ضعوا جباههم عىل األَرضفاسقطوا و َفَقُعوا 72/38 16069

 َوَتع ظِيمٍ املراد  َساِجِدينَ  72/38 16070
َراٍم، اَل ُسُجوَد ِعبَاَدةٍ  ُسُجوَد حَتِيٍَّة َوإِك 

َِبَ  74/38 16071 تَك  َ وَتعاَظَم وَتعاىل  اس   تَكِبَّ

 َحَجبَك وَحاَل دوَنك  َمنََعَك  75/38 16072

ين  ال َعالنِيَ  75/38 16073 ِ  املُتَجِبِّ

ٌ ِمن هُ  76/38 16074  أفضل منه َخري 

ِة اللِ  َرِجيمٌ  77/38 16075 َ ُجوٌم َمط ُروٌد ِمن  َرْح   َمر 

نَتِي 78/38 16076 دِي،  لَع   َوإِب َعادِيَطر 

ينِ  78/38 16077 ُم الدِّ ُم اجَلزاءِ  َيو   َيو 

يِن  79/38 16078 ِهل ني  َفأَنظِر  ين وأم  ر   فأخِّ

ِم ُيب َعثُونَ  79/38 16079  املراد يوم القيامة  َيو 

ُلوم 81/38 16080  يوم القيامة أو يوم النفخة األوىل   يوم الَوق ت املَع 

تَِك  82/38 16081 تَِك و بُِسل طَانَِك، َوَعظََمتَِك  َفبِِعزَّ  بُِقوَّ

ِوَينَُّهم   82/38 16082 نَُّهم   أَلُغ   أَلُِضلَّ

َلِصنيَ  83/38 16083 طََفي تَُهم  لِِعبَاَدتَِك  امل ُخ  ، َواص  تَُهم  َلص   الَِّذيَن َأخ 
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 5إلى آية   1 يةآمن   الزمرسورة و 88إلى آية   84  يةآمن ص سورة ( 845صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

قُّ  84/38 16084 ُق  َفاحل َ  َفال ِصد 

ألنَّ َجَهنَّمَ  85/38 16085  ألشغلنَّ فراغها كله  ألَم 

 أطاَعَك  َتبَِعَك  85/38 16086

أَلُُكم  ما  86/38 16087 ُلُب ِمن ُكم   َأس   ال أط 

رٍ  86/38 16088 َوةِ  َأج  ع   َعىَل اهِلَداَيِة َوالدَّ
َرةٍ  َجَزاٍء َوُأج 

لِنَي َعىَل اللِ امل ُتََكلِِّفنيَ  86/38 16089  املُتََصنِِّعنَي املُتََقوِّ

رٌ  87/38 16090 كري ذِك  ِعظَِة َوالتَّذ  ل َمو 
آٌن لِ  ُقر 

َلُمنَّ  88/38 16091 ِرُكنَّ  َولَتَع  ِرُفنَّ وُتد   ولتَع 

َقهُ  َنبَأَهُ  88/38 16092 آِن َوِصد   َخَِبَ الُقر 

دٍ  ِحنيٍ  88/38 16093 ِ حُمَدَّ ٍت َغري   َوق 

آن  ال كِتَاِب  1/39 16094  الُقر 

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعىَل  ال َعِزيزِ  1/39 16095 َلُب ألنَّ نَى الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس   أم 

كِيمِ  1/39 16096 نَى  احل َ امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  املُح 

تَضيِه بالصدق و بِاحْل ق   2/39 16097 َمُة اللِ باِم َتق   ِحك 

بُِد اللَ 2/39 16098  ة ان َقد  له بالطاع َفاع 

ينَ  2/39 16099 ًدا لَُه الِعبَاَدَة َوالطَّاَعةَ  َُم لًِصا لَُّه الدِّ  ُمَوحِّ

الُِص  3/39 16100 يُن اخل َ كِ  الدِّ املَُِة ِمَن الِّشِّ  ُة السَّ  الطَّاَعُة التَّامَّ

ُذوا 3/39 16101 َ  َجَعُلوا اُتَّ

هُ   ِمن ُدونِهِ  3/39 16102 َ  َغري 

لِيَاء 3/39 16103  الويل هنا بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأو 

ُبوَنا  3/39 16104 نونا  لِيَُقرِّ  لِيُد 

 َمن ِزلًَة وَدَرَجةً  ُزل َفى 3/39 16105

ِصُل  ََي ُكمُ  3/39 16106  َيق يض وَيف 

تَلُِفونَ  3/39 16107 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُهم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  َُي   َيذ 

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَي ِدي  3/39 16108

    ُمتَِّصٌف بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد َكاذٌِب  3/39 16109

ارٌ  3/39 16110 رِ شديُد  َكفَّ  الُكف 

 شاءَ  َأَرادَ  4/39 16111

 جيعل َيتَِّخَذ  4/39 16112

طََفى  4/39 16113 ص  تَارَ  الَّ  اَلخ 

بيِح للِ َتعاىل وتَ  َتن زيِه  ُسب َحاَنهُ  4/39 16114  س 

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  5/39 16115 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

رُ  5/39 16116 ِخُل  ُيَكوِّ  ُيد 

رَ  5/39 16117 َ  َذلََّل  َوَسخَّ  َوَيرسَّ

ى  5/39 16118 دٍ  أِلََجٍل ُمَسمًّ   لوقٍت ُمَعنيَّ حُمَدَّ
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 10إلى آية    6  يةآمن الزمر سورة ( 459صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم 6/39 16119 َجَدُكم ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

ٍس َواِحَدةٍ  6/39 16120  املراد نفس أبيكم آدم ِمن  َنف 

َجَها 6/39 16121  واملراد أمكم حواء  َقرينَها َزو 

َن َعامِ  6/39 16122  اإلبِل والبََقر والضأن واملعز  األ 

َواٍج  6/39 16123 زِ أَثاَمنِيََة َأن َواٍع ُذُكوًرا َوإَِناًثا ِمَن اإِلبِِل َوالبََقِر َوالضَّ  َثاَمنِيََة َأز   ِن َواملَع 

ِد َخل ٍق  6/39 16124 رٍ  َخل ًقا ِمن َبع  ِد َطو  ًرا ِمن  َبع   َطو 

ِحِم، َواملَِشيَمةِ َثالَثِة أماكَِن ُمظ لَِمٍة  ِف ُظُلاَمٍت َثاَلٍث  6/39 16125  ُظل َمِة البَط ِن، َوالرَّ

ُفونَ  6/39 16126 َ ِدلُوَن َعن  ِعبَاَدتِهِ  َفأَنَّى ُتَص   ؟! وُتب َعدوَن عن احلقِّ  َكي َف َتع 

ُفُروا 7/39 16127  تنكروا وال تؤمنوا َتك 

 ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه ِصَفٌة للِ  َغنِيٌّ  7/39 16128

َض  7/39 16129 بُّ  الَ َير 
بَُل وال َُيِ  ال َيق 

ُكُروا  7/39 16130 ُكروا نِع م  َتش   للِ ، َوَتث نوا َعَلي ِه هِبَاة اَتذ 

رًا، والوزر هو االثم الذي يستحق العقابوال حَت مل  َواَل َتِزُر َواِزَرةٌ  7/39 16131  ِوز 

َرى 7/39 16132 َر ُأخ  َرى  ِوز  ٍس ُأخ  َم َنف   إِث 

ِجُعُكم   7/39 16133 ر  َدُتُكم  وَمصرُيُكم   مَّ     ُرجوُعُكم  وَعو 

ُكم   َفيُنَبِّئُُكم 7/39 16134  َفيُخِِبُ

ُدور 7/39 16135  الصدور أو احلالة التي ف الصدور اخلفايا التي ف  بَِذاِت الصُّ

َق  َمسَّ  8/39 16136  أصاَب وحَلِ

ُة ف البََدنِ  َُضٌّ  8/39 16137 ُر أو  الِشدَّ : سوُء احلاِل أو الَفق   الرُضُّ

تَغاَث بِهِ  َدَعا َربَّهُ  8/39 16138  َسأَلَُه واس 

تَِغيثًا بِهِ َراِجًعا إِلَي ِه،  ُمنِيبًا إِلَي هِ  8/39 16139  ُمس 

لَهُ  8/39 16140 طَاُه َوَمنََحهُ وملََّكُه  َخوَّ  َأع 

 خري ديني أو دنيوي يكون معه حتسني احلال وطيب العيش نِع َمةً  8/39 16141

 غاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته َنيِسَ  8/39 16142

ثَااًل  َأنَداًدا 8/39 16143 َكاَء، َوَأم   ونظائر لل  رُشَ

ُفُهم َعن  َطريِق اهِلداَيةِ ي لِّيُِضلَّ  8/39 16144  ََص 

 دين الل القويم  َسبِيلِهِ  8/39 16145

ر من الشهوات مَتَتَّع   8/39 16146 نُه لك الُكف   إن َعم  بام ُيَزيِّ

 ُمطِيٌع َخاِضٌع للِ َقانٌِت  9/39 16147

 َساَعاِت اللَّي لِ  آَناَء اللَّي لِ  9/39 16148

زُ  ََي َذرُ  9/39 16149  َُياُف وََيرَتِ

ُجو  9/39 16150 ِ وان تِظاُرهُ  َوَير  ُع اخَلري  جاُء: َتَوقُّ    الرَّ

ِة َربِّه 9/39 16151 َ ِوِه وَتي سرِيهِ  َرْح   َعف 

تَِوي  9/39 16152  'ال َيتاَمَثالِن وال َيتَعاَدالنِ 'املُراُد  َهل  َيس 

رُ  9/39 16153 ُر وَيتَِّعظُ  َيتََذكَّ رِضُ وَيتََدبَّ تَح   َيس 

َل بَاِب  9/39 16154 لُوا األ  ِديَدةِ  ُأو  َحاُب الُعُقوِل السَّ  السليمة النرّية َأص 

َعلوا لَكم وقاية من عذاب الل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه   اتَُّقوا َربَُّكمُ  10/39 16155  اج 

َسنُوا 10/39 16156 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  َأح  ِل احَلَسِن َعىل َوج  ا باِلِفع   َأَتو 

 ُيع طَى َوافِيًا  ُيَوّفَّ  10/39 16157

ِ ِحَساٍب  10/39 16158  بغري حد وال عد وال مقدار َأو   بغري حماسبة بَِغري 
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 21إلى آية   11  يةآمن الزمر سورة ( 460صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُت  11/39 16159 ُت  ُأِمر   ُكلِّف 

بَُد  11/39 16160  أنقاد وأخضع  َأع 

ينَ  َُم لِصاً  11/39 16161  رياءالِّشك أو المن  إخالص ومتحيص العبادة وتنقيتها لَُه الدِّ

لِِمنيَ  12/39 16162 َل امل ُس   أول من أسلم منكم   َأوَّ

روٍه  َأَخاُف  13/39 16163 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصي ُت  13/39 16164  الِعص 

 وتَّن كيَل ِعقاَب  َعَذاَب  13/39 16165

ٍم َعظِيمٍ  13/39 16166    املراد يوم القيامة  َيو 

 ِعباَدت ورَشيَعتي دِينِي 14/39 16167

ُتم  َما ِشئ تُم 15/39 16168  َما أَرد 

هُ   من دونِهِ  15/39 16169 َ  َغري 

ينَ  15/39 16170 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ

وا   15/39 16171  أهلكوها وغبنوها بالكفر َأنُفَسُهم  َخرِسُ

لِيِهم   15/39 16172 الَِتِم   َوَأه 
رادِ عائِ  َوَأف 

 الواِضح أو  املوِضح امل ُبنِيُ  15/39 16173

َن النَّارِ  16/39 16174 حاَبُة ِمن قِطَِع النَّارِ  أوَأط بَاٌق ِمن  َعَذاِب النَّاِر َكَهي ئَِة الظَُّلِل  ُظَلٌل مِّ  السَّ

ُف  16/39 16175 روٍه ي ُُيَوِّ ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ُف هو ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف  ف، واخَلو   بثُّ اخَلو 

َعلوا لَكم وقاية من  َفاتَُّقونِ  16/39 16176  عذايب بامتثال أوامري، واجتناب نواهيَّ اج 

تَنَبُوا  17/39 16177 ا اج  و  تََعدوا وَتنَحَّ  اب 

 كّل ما ُعبَِد من ُدوِن الل وهو راضٍ  الطَّاُغوَت  17/39 16178

َبِة، َوالطَّاَعةِ  َوَأَناُبوا 17/39 16179  َرَجُعوا إىَِل اللِ بِالتَّو 

ى 17/39 16180 َ ُد بِثَواِب اللِ  ال بُِّش  ن يَا، َواجَلنَُّة ِف اآلِخَرةِ والَوع  فِيُق ِف الدُّ ُر احَلَسُن، َوالتَّو  ك   الذِّ

َل  18/39 16181 تَِمُعوَن ال َقو  غونَ  َيس   لَكالمَ ل ُيص 

َسنَهُ  18/39 16182  وأهداه وأدله عىل توحيد الل أطيبه وأرشده َيسريوَن َعىل َفيَتَّبُِعوَن َأح 

 أرشدهم إىل اإليامن، وَوفَّقهم إليه َهَداُهمُ  18/39 16183

َل بَاِب  18/39 16184 لُوا األ  ِديَدةِ السليمة النرّية ُأو  َحاُب الُعُقوِل السَّ  َأص 

 َعَلي هِ  ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ َعَلي هِ  19/39 16185

 العقاب قضاء الل ب الَعذابَكلَِمُة  19/39 16186

 ُتن ِجي ُتنِقُذ  19/39 16187

ا 20/39 16188 ُم   اتََّقو   جَعلوا هَلم وقاية من عذاب الل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه َرهبَّ

يٌَة ف اجَلنَّةِ َرفِيَعٌة َمناِزُل  ُغَرٌف  20/39 16189
 َعالِ

ب نِيَّةٌ  20/39 16190  ُمقاَمةٌ  مَّ

ِري 20/39 16191 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

َد الل  20/39 16192 ُد: اال َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري    ل تِزاُم بِأم 

ِعِد: َنق ُضُه وَعَدُم  ال ُُي لُِف  20/39 16193 الُف املَو   الَوفاِء بِهِ إخ 

ُعود أو مكاُنه  امل ِيَعادَ  20/39 16194 َمن الذي َيتَحقَّق فيه املَو   الزَّ

ِل ف شأن من يتحدث عنهم َأََل  َترَ  21/39 16195 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

َخَلُه  َفَسَلَكُه َينَابِيعَ  21/39 16196  ينبوع: عني املاء، والأنفذه اىل األرض مستِقّرًا فيها ليخرج ينابيع فيام بعدوَأد 

 َيي بَُس  هَيِيُج  21/39 16197

ا ُمتََفتِّتًا  ُحطَاًما  21/39 16198 ً  ُمتََكرسِّ

َرى 21/39 16199 ِعظَةً  لَِذك  َرًة َوَمو 
كِ  لَتَذ 
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 13إلى آية   22  يةآمن الزمر سورة ( 461صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َرهُ  22/39 16200 َح اللَُّ َصد   فسح وحبب الل قلبه   رَشَ

 هداية ُنورٍ  22/39 16201

ٌل  22/39 16202 ةٌ ومعناها  َكلَِمُة َوِعيٍد وََت ِديدٍ  َفَوي  َ  أو شّدة عذاب أو وادٍ عميق ف جهنّم  َهاَلٌك، َوَحرس 

 الَغلِيظة البعيدة عن الرْحة لِّل َقاِسيَةِ  22/39 16203

ِر اللِ  22/39 16204 لِ  ذِك  تِحضاِرِه ف الَقل ِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ آنِِه، أو  اس   ُقر 

  تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضاللٍ  22/39 16205

 َبنيِّ واِضٍح  ُمبنِيٍ  22/39 16206

َل  23/39 16207  أنَزَل عن طريق الوحي، واإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ  َنزَّ

َسَن احلديث 23/39 16208  املراد به القرآن َأح 

تََشاهِبًا  23/39 16209 بُِه َبع ُضُه َبع ًضا  ُمتاَمثاِلً  مُّ  ُيش 

ثَايِنَ  23/39 16210 َكاُم َوالِقَصُص َواحُلَجُج  مَّ ُر فِيِه األَح   ُتثَنَّى َوُتَكرَّ

َشِعرُّ  23/39 16211 َتِعدُ  َتق  طَِرُب، َوَتر   َتض 

نَ  23/39 16212 ُم   َُي َشو   ويتقوه ِمن اللِ  نو  ُياف َرهبَّ

ُكُن، وَتِرّق واملراد تصري لَيّنَة:  َتلنِيُ  23/39 16213  َوَتط َمئِنُّ َتس 

 مصدر هدايته، واملراد دينه احَلّق  ُهَدى الل  23/39 16214

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي ِدي 23/39 16215  ُير 

 ُيريُد  َيَشاءُ  23/39 16216

لِل   23/39 16217  َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين ُيض 

ِههِ  24/39 16218 ِههِ ى َيتََلقويواجه ويقابل  َيتَِّقي بَِوج   بَِوج 

تَِمرُّ  سوُء الَعذاِب  24/39 16219 ديُد أو  املُس   الَعذاُب الشَّ

َومُها  لِلظَّاملنِِيَ  24/39 16220 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

ساُس الَعامُّ  ُذوُقوا 24/39 16221 ُق: اإلح  و    بالَفم وبغري الَفم وإدراك املطعومات  الذَّ

ِسبُونَ  24/39 16222 َعلون وتتحّملون  َتك   َتف 

 الِعَقاُب والتَّن كِيُل  َفجاَءُهم   َفأََتاُهم  ال َعَذاُب  25/39 16223

ُعُرونَ  25/39 16224 وَن وال  ال َيش  سُّ
َلمونَ ال َيتََوقَّعوَن وال ََيِ  َيع 

يَ  26/39 16225 ز  لَّ والَفضيَحَة  اخل ِ  واهَلوانَ  الذُّ

َلُمونَ  26/39 16226 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 

ب نَا  27/39 16227   أوردنا  ََضَ

 من كل وقصة وعِبة   ِمن  ُكلِّ َمثَلٍ  27/39 16228

ُرونَ  27/39 16229 تَِِبوَن وَيتََدبَّرونَ َيتَِّعظوَن  َيتََذكَّ  وَيع 

آًنا َعَربِيًّا 28/39 16230  فصيحاً بُِلَغِة الَعَرِب  قرآنا  ُقر 

َ ذِي ِعَوٍج  28/39 16231 طَِراٍب، بال  مستقيم  َغري   َولَب سٍ وال اض 

 يستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  28/39 16232

ُجاًل  29/39 16233  َعب ًدا َُم ُلوًكا رَّ

َكاء 29/39 16234  ُمشاِركوَن ف املُل كِيَّةِ  رُشَ

وَن و ُمتََشاكُِسونَ  29/39 16235  ُمتَنَاِزُعونَ متخالُِفوَن ومتعارَسُ

 َخالًِصا  َسَلاًم  29/39 16236

 ملَِالٍِك َواِحدٍ  لَِّرُجلٍ  29/39 16237

تَِوَيانِ  29/39 16238  َيتَعاَدالِن وَيتاَمَثالنِ  َيس 

 ُمفارق احلياة  َميٌِّت  30/39 16239

تَِصُمونَ  31/39 16240  َتتَناَزعوَن وَتتَجاَدلونَ  َُت 
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 40إلى آية   32  يةآمن الزمر سورة ( 462صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ثَُر  َأظ َلمُ  32/39 16241  ُظل امً أك 

تََلق  َكَذَب  32/39 16242 رَتَى واخ   اف 

ِق  32/39 16243 د  ٍد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  بِالصِّ  بِاحَلّق الذي َنزَل َعىل حُمَمَّ

َق وَحَصَل لَهُ  َجاءهُ  32/39 16244 قَّ  حَتَ

ُب هِبَا ِف  َجَهنَّمَ  32/39 16245  اآلِخَرةِ النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

َكنٌ أمَ  َمث ًوى 32/39 16246  ًوى َوَمس 

 املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  لِّل َكافِِرينَ  32/39 16247

َق  33/39 16248 ِر: اال َوَصدَّ قِهِ َتصديُق األم  رِتاُف بِِصد   ع 

 أصحاُب التقوى بطاعة الل والبعد عن َمع ِصيته امل ُتَُّقونَ  33/39 16249

 ُيريدونَ  َما  َما َيَشاُءونَ  34/39 16250

    َثواُب ومكافأةُ  َجَزاء 34/39 16251

ِسننِيَ  34/39 16252 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اآلتنَي باِلِفع 

رَ  35/39 16253 ها والتَجاُوُز َعن ها وعدم  لِيَُكفِّ رُت  ِفرُي الَسيِّئاِت: س   املُعاَقبَِة َعَلي هاَتك 

َوَأ الَِّذي َعِمُلوا 35/39 16254 امِل سوءاً  َأس  ثَُر األع   أك 

َرُهم  35/39 16255     جزاءهم للعمل وِعَوضهم عنه َأج 

َسنِ  35/39 16256 ناً  بِأَح  ثَر ُحس  َل وَأك   بِأَمج 

 حاميه وموفِيه كل حاجاته بَِكاٍف َعب َدهُ  36/39 16257

ُفوَنَك  36/39 16258 روٍه  َوُُيَوِّ ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ُف هو ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف  ف، واخَلو   التخويف: بثُّ اخَلو 

هُ  من ُدونِهِ  36/39 16259 َ  َغري 

لِلِ  36/39 16260  َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين   ُيض 

 مرشد إىل اهُلَدى  َهادٍ  36/39 16261

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي دِ  37/39 16262  ُير 

ِضلٍّ  37/39 16263  صاِرٍف َعن َطريِق اهِلداَيةِ  مُّ

 َوَتَعاىل، والعزيز: هو القوي الذي ال ُيغلب ألنه تعاىل غالب عىل أمره ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  بَِعِزيزٍ  37/39 16264

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

تُم  38/39 16266 ِِبوين  َأَفَرَأي   َأخ 

ُعونَ  38/39 16267 بُدونَ  َتد   َتع 

ِه  برُِضٍّ  38/39 16268 ِ ِر وَغري  روٍه كاملََرِض والَفق   بَِمك 

 رافِعات ُمِزيالت  َكاِشَفاُت  38/39 16269

َةٍ  38/39 16270 ساٍن وخرٍي وِرعاَيةٍ  بَِرْح   بإح 

بِيَ  38/39 16271  َكافِينِي َحس 

ُل  38/39 16272 ره  َيتََوكَّ ُض أم  تَِمد وُيَفوِّ  يع 

 َحالَتُِكمُ  َطريَقتُِكم  أو َمَكاَنتُِكم   39/39 16273

َلُمونَ  39/39 16274 َف َتع  َف  َفَسو  ِرُكون َسو  ِرفون وُتد   َتع 

ِزيهِ  40/39 16275 َضُحُه وهُيينُهُ و ُيِذلُّهُ  ُُي   َيف 

لُّ َعَلي هِ  40/39 16276
 َين ِزُل بِهِ   َوََيِ

ِقيمٌ  40/39 16277  دائمٌ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب مُّ
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 47إلى آية   41  يةآمن الزمر سورة ( 463صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

آن  ال كِتَاَب  41/39 16278  الُقر 

قِّ  41/39 16279 َمُة اللِ بالصدق و بِاحل َ  باِم َتق تَضيِه ِحك 

تََدى 41/39 16280  قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اه 

 وابتعد وَل هيتد إليهتاه  َضلَّ  41/39 16281

 مكلف هبدايتهم بِحفيٍظ  بَِوكِيلٍ  41/39 16282

بُِض  َيتََوّفَّ  42/39 16283  الروح َيق 

َِتَا 42/39 16284 ِدَها احلياة َمو   َفق 

ِسُك  42/39 16285 نَُع وََي بُِس  َفيُم   َفيَم 

 أراَد وَقّدر َقَض  42/39 16286

ِسُل  42/39 16287 َرى َوُير  ُخ   ُيط لُِقها وُُي ّل َسبيَلها الستكامل أجلها ورزقها األ 

ى  42/39 16288 د ةُمَعيَّن ساعة َأَجٍل ُمَسمًّ  ةحُمَدَّ

 ملَُع ِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  42/39 16289

ُرونَ  42/39 16290 م  ويتدبرون َيتََفكَّ ِمُلوَن ُعُقوهَلُ  ُيع 

ُذوا 43/39 16291 َ  َجَعُلوا اُتَّ

هُ  من ُدوِن اللِ 43/39 16292  أي  َمَعُه أو  َغري 

يِّئَةِ  الوسطاء الُشَفعاُء: ُشَفَعاء 43/39 16293  طالِبو التَّجاُوز َعن السَّ

لُِكونَ  43/39 16294 تَطيعون ال َيم   ال َيس 

ِقُلونَ و 43/39 16295 م  وال  ال َيع  رونَ ال ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ  ُيَفكِّ

نِهِ   للِ الشفاَعةُ  44/39 16296 َفُع أحٌد ِعن َدُه إال بِإذ   للِ ِمل ُكَها َفال يش 

َجُعونَ  44/39 16297  ُتَعادونَ  ُتر 

َث َعن هُ  ُذكَِر اللَُّ  45/39 16298 دِّ  حُتُ

ت   45/39 16299 َمأَزَّ  وانقبضت ضاَقت  و َنَفَرت   اش 

ونَ  45/39 16300 تَب ِِّشُ  يبتهجون ويفرحون  َيس 

َق َوُمب ِدعَ  َفاطِرَ  46/39 16301
 َخالِ

ِهم   َعاَِلَ الغيب  46/39 16302 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  يٌط بُكلِّ ما َُي َفى َوََل  َيس 
    حُمِ

َهاَدةِ  46/39 16303 ِركوَنُه العالنية و َوالشَّ ُكم  وهَي َنقيُض الَغي ِب ما ُتد   بَِحواسِّ

ُكمُ  46/39 16304 ِصُل  حَت   َتق يض وَتف 

 ََم ُلوقاتِك  ِعبَادِكَ  46/39 16305

تَلُِفونَ  46/39 16306 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُهم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  َُي   َيذ 

ِس:  َظَلُموا 47/39 16307 ُم النَّف   اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب ُظل 

 املِث ُل: املُشابِهُ  َوِمث َلهُ  47/39 16308

ا  47/39 16309 تََدو  َية عن النَف سِ  الف   االفتداء: تقديم الِفد 

تَِمرُّ والَعذاُب  ُسوِء الَعذاِب  47/39 16310 ديُد أو  املُس    الِعَقاِب الشَّ

م  َوَبَدا 47/39 16311 م َوَظَهرَ  هَلُ    هَلُ

تَِسبُونَ  47/39 16312 ُعونَ  ََي   َيظُنُّوَن، َوَيتََوقَّ
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م  َوَبَدا 48/39 16313 م َوَظَهرَ  هَلُ    هَلُ

يِّئَةِ  َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا 48/39 16314 م  السَّ
امهِلِ  ُعقوبات أع 

 َأَحاَط هِبِم  ِمن  ُكلِّ َجانٍِب و َنَزَل هِبِم  وأصاهَبُم   هِبِم  َوَحاَق  48/39 16315

ِزُئون 48/39 16316 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ

َق  َمسَّ  49/39 16317  أصاَب وحَلِ

: سوُء احلاِل أو  َُضٌّ  49/39 16318 ُة والَكرُب الرُضُّ ُر أو  الِشدَّ  الَفق 

 سألَنا واستَغاَث بِنَا  َدَعاَنا  49/39 16319

ل نَاهُ  49/39 16320 نَاهُ  َخوَّ طَي نَاُه، َوَمنَح   َأع 

 خري ديني أو دنيوي يكون معه حتسني احلال وطيب العيش نِع َمةً  49/39 16321

طيتُهُ  ُأوتِيتُهُ  49/39 16322  ُأع 

 َعىَلٰ معرفة ومقدرة  َعىَلٰ ِعل مٍ  49/39 16323

تِبَارٌ  فِت نَةٌ  49/39 16324  اب تاَِلٌء َواخ 

َلُمونَ  49/39 16325 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

نُْهمْ  50/39 16326  ما َكفاُهم وما َنَفَعُهم ف ام  أ ْغن ىَٰ ع 

ِسبُونَ  50/39 16327 َعلوَن  َيك  لونَ َيف   وَيتََحمَّ

 َفنََزَل هِبِم   َفأََصاهَبُم   51/39 16328

لِتني من عقاب الل َوَما ُهم  بُِمع ِجِزينَ  51/39 16329  لَيسوا هاربني وال ُمف 

َلُموا  52/39 16330  َأَوََل  َيع رفوا ويدركوا َأَوََل  َيع 

 ُيوِسعُ  َيب ُسطُ  52/39 16331

َق ا 52/39 16332 ز  ضِ ما  لرِّ م  ِمن األر  ِرُجُه هَلُ ِه، أو  ُُي 
 ُيع طيِه اللُ لِِعبادِ

ِدرُ  52/39 16333  ُيَضيُِّق  َوَيق 

 ملَُع ِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  52/39 16334

ُفوا 53/39 16335 َ اَوُزوا احَلدَّ ِف املََعايِص  َأرس   َِّتَ

نَطُوا 53/39 16336  َتي أسوااَل  اَل َتق 

ِة اللِ 53/39 16337 َ ْح  ِوِه َوَِّتاُوِزهِ  رَّ    َعف 

ِفرُ  53/39 16338 رُت وَيع فو  َيغ   َيس 

ُنوَب  53/39 16339 ُم ِمَن الِفع لِ   الذُّ ُم واملعصية واملَُحرَّ  الَذن ُب: اإلث ُم  واجُلر 

ِجُعوا إىَِل اللِ  َوَأنِيبُوا 54/39 16340 َبِة، َوالطَّاَعةِ ار   بِالتَّو 

لُِموا 54/39 16341 َضُعوا، َوان َقاُدوا َوَأس   اخ 

ونَ  54/39 16342 ن  ال ُتنََصُ و   ال ُتن َقذون وال ُتنَجَّ

ِزَل  55/39 16343 َسَن َما ُأن  ِذواملراد  َواتَّبُِعوا َأح   َمن َهجاً تسريوَن عليها القرآن الكريم اُتَّ

تَةً  55/39 16344 أَةً  َبغ   َفج 

ُعُرونَ  55/39 16345 َلمونَ  ال َتش  وَن وال َتع  سُّ
 ال حُتِ

َتى َيا 56/39 16346 َ  َنَدٌم وتفجع عىل أّنا فرطت  َحرس 

طُت  56/39 16347 ت وَضيَّع ت  َفرَّ  َقَصَّ

 َطاَعتِِه، َوَحقِّهِ وشأن الل  َجنِب اللَِّ 56/39 16348

اِخِرينَ  56/39 16349 ِزئنِيَ  السَّ تَه   املُس 
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 أرشدين إىل اإليامن، وَوفَّقني إليه  َهَدايِن  57/39 16350

ِد َعن   امل ُتَِّقنيَ  57/39 16351 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   َمع ِصيَتِهِ أص 

 الِعَقاَب والتَّن كِيَل  تب َِص وتَشاِهد  َتَرى ال َعَذاَب  58/39 16352

ةً  58/39 16353 َعةً  َكرَّ َدةً أو  َرج   َعو 

ِسننِيَ  58/39 16354 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اآلتنَي باِلِفع 

 أَتت َك  َجاءت َك  59/39 16355

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

ب َت هِبَا 59/39 16357 ََتا وَل تصّدقها  َفَكذَّ  َفأن َكر 

َت  59/39 16358 َِب  تَك  َت وَتعالَي َت  َواس   َوَتعاَظم 

َم الِقياَمةِ  60/39 16359 ُم ُيب َعُث  َوَيو   النَّاُس ِمن  ُقبُوِرِهم  َيو 

ةٌ  60/39 16360 َودَّ س   قامِتٌَة َكئيبَةٌ  مُّ

َكنٌ  ىوأمَ  َمث ًوى 60/39 16361  أو مقام ومستقر  َوَمس 

ينَ  60/39 16362 ِ وا عن اإليامن بالل وعن عبادته وحده وطاعته لِّل ُمتََكِبِّ  الذين تكِبَّ

ي 61/39 16363  وينقذ َوُينَجِّ

ا أنفسهم بوقاية اتََّقوا  61/39 16364  َْحَو 

ِزِهم  َوَظَفِرِهم  بِاملَط ُلوِب  بَِمَفاَزَِتِم   61/39 16365  بَِفو 

ُهمُ  61/39 16366  ال ُيِصيبُهم ال َيَمسُّ

وءُ  61/39 16367  الَعذاُب  السُّ

 ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ و َواَل ُهم  ََي َزُنونَ  61/39 16368

 من العدم من غري سابق له  وموجد الَّشء مبدع ِصَفٌة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، واخلالُِق: هو  َخالُِق  62/39 16369

 حافٌظ وُمَهي ِمنٌ  َوكِيٌل  62/39 16370

 َمَفاتِيُح اخَلَزائِنِ  َمَقالِيُد  63/39 16371

ونَ  63/39 16372 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ

 ُتَكلِّفوين َتأ ُمُروينِّ  64/39 16373

بُُد  64/39 16374  أنقاد وأخضع  َأع 

اِهُلونَ  64/39 16375 ِم   اجل َ ِرَفَة لَدهي   الذين ال َمع 

 ُبلِّغ َت بواِسطِة الوحي   ُأوِحَي إِلَي َك  65/39 16376

بَطَنَّ َعَمُلَك  65/39 16377 َق َثَمَرَتهُ  لَيَح   لَيَب طَلنَّ ولن َُيَقِّ

ينَ  65/39 16378 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ

بُد  اللَ 66/39 16379  ان َقد  له بالطاعة  َفاع 

اكِِرينَ  66/39 16380 َمِة اللِ، املُث ننَي َعَلي ِه هِبا  الشَّ  الذاكريَن لِنِع 

 املَنِزلَة الّالئقَة بهما َأنَزلُوه و الل  َما َعظَُّموا َوَما َقَدُروا اللََّ   67/39 16381

ِرهِ  67/39 16382  َحقَّ عظمته وتقديره احلق الكامل َحقَّ َقد 

 ف حوَزتِه وملكه  ِف َقب َضِة َيِدهِ  َقب َضتُهُ  67/39 16383

موٌم بعضها ف بعض  َمط ِويَّاٌت  67/39 16384  أو جمموعات حتت قدرته وملكه  َمض 

يِيٍف، َواَل حَت   بِيَِمينِهِ  67/39 16385 ِه َيِمنٌي، وللِ َيَداِن اَلئَِقتَاِن بَِجاَللَِه ُنث بِتُُهاَم باَِل َتك  تَا َيَدي  ل 
نَى، َوكِ  ِريٍف، َواَل مَت ثِيٍل، َواَل َتع طِيلٍ بِيَِدِه اليُم 

بيِح للِ َتعاىل وت تن زيِه  ُسب َحاَنهُ  67/39 16386  س 

 َتَعاَظمَ و َوَتَعاىَل  67/39 16387
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ِق  َوُنِفَخ  68/39 16388 ع  َخُة الصَّ َخُة األُوىَل الَّتِي َيُموُت هِبَا اخَلل ُق؛ َوِهَي َنف   َأِي: النَّف 

ورِ  68/39 16389 ِن الَِّذي  الصُّ ِق َوالبَع ِث الَقر  ع  لصَّ
افِيُل لِ َ  َين ُفُخ فِيِه إرِس 

 َماَت و َفَهَلَك  َفَصِعَق  68/39 16390

يَا هِبَا اخَلل ُق  ُثمَّ ُنِفَخ  68/39 16391 َخُة البَع ِث الَّتِي ََي  َخُة الثَّانِيَُة؛ َنف   َأِي: النَّف 

   واقفون قِيَامٌ  68/39 16392

 ُيبَِصون َينظُُرونَ  68/39 16393

َقِت  69/39 16394 َ  َأَضاَءت   َوَأرش 

َا  69/39 16395 ِل الَقَضاءِ  النور الذي يكون به اإِلبصار بِنُوِر َرهبِّ ِق؛ لَِفص 
لِّيِه لِل َخاَلئِ  ِعن َد َِّتَ

 نِّش و وُأظ ِهرَ  َوُوِضَع   69/39 16396

 صحيفُة األعاملِ  ال كِتَاُب  69/39 16397

َهَداءِ  69/39 16398 َهُدوَن َعىَل األَُممِ  َوالشُّ  َمن  َيش 

 ُحكِمً  َوُقيِضَ  69/39 16399

قِّ  69/39 16400 ِل التَّامِّ  بِاحل َ  بِالَعد 

ياَدةِ   ال ُيظ َلُمونَ  69/39 16401  ال جُياُر َعلي ِهم  وال ُيتَجاَوُز احَلدُّ َعلي ِهم  بِالنَّق ِص أو  بِالزِّ

يَت   70/39 16402 َي هلا َوُوفِّ َي هلا  وأتم وأنجز      ُأدِّ  ُأدِّ

 َفَعَلت  ما  َما َعِمَلت   70/39 16403

َلمُ  70/39 16404 راُك  َأع  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد  ياءِ أك   َحقيَقِة األش 

 ُدفعوا من اخَلل ِف  َوِسيَق الذين كفروا  71/39 16405

ُب هِبَا ِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمَ  71/39 16406  النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

 مَجَاَعاٍت وأفواجاً  ُزَمًرا 71/39 16407

َواهُبَا 71/39 16408  َمداِخلَها  ُأِزيَل إغالُق  ُفتَِحت  َأب 

ُلوَن وهم  َحَفظَتُها َخَزَنتَُها 71/39 16409  هبااملَاَلئَِكُة املُوكَّ

 َيق رأونَ  َيت ُلونَ  71/39 16410

رونكم َوُينِذُروَنُكم   71/39 16411 فونكم وََيذِّ  ويعلمونكم وُُيَوِّ

ِمُكم  َهَذا 71/39 16412    ُشُهود يوم القيامة  لَِقاء َيو 

 َوَوَجبَت  ثبَتَت   َحقَّت   71/39 16413

   قضاء الل بالِعَقاِب  َكلَِمُة ال َعَذاِب  70/39 16414

 َكلَِمُة َذمٍّ وهي  َقبَُح  َفبِئ َس  72/39 16415

َكٌن أو مقام ومستقر  َمث َوى 72/39 16416  َمأوى َوَمس 

ينَ  72/39 16417 ِ وا عن اإليامن بالل وعن عبادته وحده  امل ُتََكِبِّ  وطاعتهالذين تكِبَّ

ا 72/39 16418 َب منهم الّسري  وُحثّوا عليه   َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقو 
 ُطلِ

ُتم  ِمن  َدَنِس املََعايِص  طِب تُم   73/39 16419  َطُهر 

وامِ  َخالِِدينَ  73/39 16420  باقنَي َعىل الدَّ

ُد للِِّ 74/39 16421 م   وَتع ظيِمهِ الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه  احل َ

َدهُ  74/39 16422 ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الوعد، ل تِزاُم بِ االوالَوفاُء  َصَدَقنَا َوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع   َوَوع 

َض  74/39 16423 َر  َرَثنَا األ  َض اجَلنَّةِ  وَملََّكنا وآتانا َوَأو   َأر 

أُ  74/39 16424 ُكنُ  َنتَبَوَّ  َنن ِزُل وَنس 

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

 َوُتب َِص وُتَشاِهد  َوَتَرى  75/39 16426

يطنِيَ  َحافِّنيَ  75/39 16427  حُم ِدقنَِي، َوحُمِ

شِ  75/39 16428  هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  ال َعر 

ُهوَنه   ُيَسبُِّحونَ  75/39 16429 سونه وُينَزِّ  ُيَقدِّ

ِم   75/39 16430 ِد َرهبِّ  بام هو أهل له َيَمدونه ُمثننَي عليه  بَِحم 

 ُحكَِم   َوُقيِضَ  75/39 16431

قِّ  75/39 16432 لِ  بِاحل َ  بِالَعد 

جاِز الُقرآنِ  حم 1/40 16433 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

    ُعُلوٍّ عن طريق الوحي اجَلل ُب ِمن   َتنِزيُل  2/40 16434

آن  ال كِتَاِب  2/40 16435  الُقر 

نَى  ال َعِزيزِ  2/40 16436 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ  الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ائِِر  ال َعلِيمِ  2/40 16437 نَى ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ امِء اللِ احُلس  لوقاِت ، والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ   واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 

نِب  3/40 16438 ُم ِمَن الِفع لِ ، وساتره وعاٍف عنه َغافِِر الذَّ  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

ِب  3/40 16439  الرجوع عن املعايص : ةالتَّوب، راض عن التوبة َوَقابِِل التَّو 

 اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء  ال ِعَقاِب  3/40 16440

لِ  3/40 16441 لِ  ذِي الطَّو  َعاِم َوالتََّفضُّ  َصاِحِب اإِلن 

ِجعُ  امل َِصريُ  3/40 16442 جوعُ  املَر   أو  الرُّ

 ُيناقُِش وُُياِصمُ  جُيَادُِل  4/40 16443

كَ  4/40 16444 ُرر  َك ...  َفاَل َيغ   َفاَل َُي َدع 

بُُهم   4/40 16445 ُدُهم  بِأَن َواِع التَِّجاَراِت َوالنَِّعيمِ  َتَقلُّ ُلُهم  َوَتَردُّ  َتنَقُّ

َبت   5/40 16446  أن َكَرت   َكذَّ

ُم ُنوٍح ق 5/40 16447  النبي نوح َمن  ُبِعَث إليهم و 

َزاُب  5/40 16448 َح  بوا ِضدَّ أنبِيائِِهم واجتمعوا عىل الكفر والتكذيب  َواأل   األمم الذين حتزَّ

 وعزمت  َومَهَّت   5/40 16449

ةٍ  5/40 16450 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس جَي َمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

تُُلوهُ  لِيَأ ُخُذوهُ  5/40 16451   لِيَق 

 بِالَعبَِث الفاِسِد الَِّذي ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه   بِال بَاطِلِ  5/40 16452

ِحُضوا  5/40 16453  اويزيلو لِيُب طُِلوا لِيُد 

َُتُم   5/40 16454  فأهلكتهم  َفأََخذ 

 ثبَتَت  َوَوَجبَت   َحقَّت   6/40 16455

 حكمه  وقضاؤه  كلمة ربك  6/40 16456

ُل  أصحاُب النّارِ  6/40 16457  ناُر َجَهنَّمَ  أه 

َش  7/40 16458  هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  ال َعر 

َعب َت وأحط َت  َوِسع َت  7/40 16459  استَو 

ِذيَن َتاُبوا  7/40 16460 ِفر  لِلَّ ُف  َفاغ   َرَجعوا َعن املَعايص الَِّذيَن عن  َفاسرُت  واع 

بَُعوا َسبِيَلَك  7/40 16461 اَلمُ ل وان قاُدوا َواتَّ  طَِريَقَك َوُهَو اإِلس 

ِهم   7/40 16462
 َجنِّب ُهم  وواِصف عنهم  َوقِ
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 16  إلى آية  8  يةآمن غافر سورة ( 468صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نٍ َجنَّاِت  8/40 16463  جنّات إِقاَمٍة واستقرار واطمئنان، وُيراُد هبا موضع ف اجَلنَّة         َعد 

ُم 8/40 16464  َمنَّي تهم َوَعدَتَّ

 َحُسَن َعَمُلُه وُخُلُقهُ  َصَلَح  8/40 16465

اَِتِم   8/40 16466 يَّ ُكوِر واإلَناِث  َوُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

نَى  ال َعِزيزُ  8/40 16467 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

كِيمُ  8/40 16468 ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن   احل َ
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ نَى املُح  امِء اللِ احُلس   أس 

ف  َعن ُهم  ُسوَء َعاقِبَ  َوقِِهُم   9/40 16469 ِ  تها اِص 

يِّئَاِت  9/40 16470 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

تَهُ  9/40 16471 ي تَهُ  َرِْح  َسن َت إلي ِه َوَنجَّ  أح 

زُ  9/40 16472  الظََّفر والفالح ونوال غاية ما يطلب   ال َفو 

نَ  10/40 16473 ُعوُهم  َخَزَنُة َجَهنَّمَ و ُياَطبون ُينَاَدو   َيد 

ِديُد ، و َغَضبه وَعذابه ملََق ُت اللَِّ 10/40 16474  املَق ُت: البُغ ُض الشَّ

َعوَن إىل اإِليامن  10/40 16475 َن عليه  ُتد  ثَّو   حُتَ

ُفُرونَ  10/40 16476  تنكروا وال تؤمنوا َفتَك 

16477 11/40  ِ ًة ِحنَي ان َقَض َأَجُلنَا تنيرم َسَلب تَنَا احلياة َأَمتَّنَا اث نَتنَي  َواِح ِف األَِجنَِّة، َوَمرَّ ِخ األَر  ًة َقب َل َنف   َمرَّ

16478 11/40  ِ يَي تَنَا اث نَتَني  ًة ِف اآلِخَرةِ  َوَوَهب تَنَا احَلياةَ  َوَأح  ن يَا، َوَمرَّ ًة ِف الدُّ  َمرَّ

نَا 11/40 16479 ف  رَتَ نا   َفاع   فأقَرر 

 ََم َرٍج وان َِصاِف َنجاةٍ وَخالصٍ  ُخُروٍج  11/40 16480

 أو  َوسيَلةٍ  َطِريٍق  َسبِيلٍ  11/40 16481

 ُعبَِد اللُ أو ُدعيتم لتوحيد الل وإخالص العمل له  ُدِعَي اللَُّ 12/40 16482

ُتم   12/40 16483 ِمنُوا  َكَفر   أنكرتم وََل  ُتؤ 

ك   12/40 16484 َ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ جَي َعل   ُيِّش  َ  َغري 

مُ  12/40 16485 ك  ُل  َفاحل ُ  فال َقضاُء والَفص 

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  13/40 16486  ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

ًقا  13/40 16487 َزُقوَن بِهِ واملراد  عطاًء وخرًيا ِرز   َمطًَرا ُتر 

رُ  13/40 16488 ُر وَيتَِّعظُ  َيتََذكَّ رِضُ وَيتََدبَّ تَح   َيس 

 يرجُع إىل الل ف أموره كلها  ُينِيُب  13/40 16489

ُعوا الل 14/40 16490 بُدوُه وتوجهوا إليه بالدعاء  َفاد   فاع 

ه فلم ُتِشب ُه شائِبٍَة من رِشٍك أو ِرياءٍ  َُم لِِصنيَ  14/40 16491  الذين حَمَّصوا دينهم وَنقَّو 

 َأب َغَض  َكِرهَ  14/40 16492

َرَجاِت  15/40 16493 ُرهُ العّلُّ األعىل الذي  َرفِيُع الدَّ َتَفَع بِِه َقد  تَِفاًعا َباَيَن بِِه ََم ُلوَقاتِِه، َوار  َتَفَعت  َدَرَجاُتُه ار   ار 

وَح  15/40 16494 ِسُل  ُيل ِقي الرُّ يَ و ُير   ُين ِزُل الَوح 

ف وَيّذر  لِيُنِذرَ  15/40 16495 م وُيوِّ
 ليعلِ

َم التَّاَلِق  15/40 16496 لُوَن َواآلِخُرونَ  يوم القيامة َيو  َم الَِّذي َيل تَِقي فِيِه األَوَّ  اليَو 

ِم   َباِرُزونَ  16/40 16497  َظاِهُروَن َأَماَم َرهبِّ

تَرِتُ  الَ َُي َفى  16/40 16498  الَ َيغيُب والَ َيس 

نى املنفرد ف ذاته وأسامئه وصفاته وأفعاله فال رشيك له ف َشء   ال َواِحِد  16/40 16499 امِء اللِ احُلس   والواحد من أس 

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مَ  17/40 16501 م وهو من أيام اآلخرة  ال يَو   َهذا اليَو 

َزى 17/40 16502  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل ُِّت 

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

 الظُل ُم: املراد هنا اجلوُر بزيادة السيئات أو نقص احلسنات ُظل مَ  17/40 16504

َساِب  17/40 16505  َعَلي َها  احل ِ
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   املُحاَسبَُة، وهَي إح 

ُهم   18/40 16506 فهم وحّذرهم  َوَأنِذر   وخوِّ

ِزَفةِ  18/40 16507 َم اآل  َم الِقيَاَمِة  َيو   وسّميت اآلزفة لقرهبا َيو 

نَاِجرِ  18/40 16508 ِب  لََدى احل َ ةِ الَكر  ِهم  ِمن  ِشدَّ
 ُقُلوهُبُم  ِعن َد ُحُلوقِ

ًناُمن طِوين  َكاظِِمنيَ  18/40 16509 ، َوُحز   اً ومَه  ُُم تَلِئنَِي َغامًّ

َومُها اجلائِريَن  لِلظَّاملنِِيَ  18/40 16510 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 املُتَجاِوزيَن لِ

 َقِريٍب، َوَصاِحٍب  َْحِيمٍ  18/40 16511

يِّئَةِ  َشِفيعٍ  18/40 16512 ب التَّجاُوز َعن السَّ
فيُع: طالِ   ناٍِص وُمعنٍي والشَّ

 ُيتَّبَعُ  ُيطَاعُ  18/40 16513

نُيِ َخائِنََة  19/40 16514 َع  ُسُه الُعيُوُن ِمَن النَّظَِر إىَِل َما اَل ََيِلُّ النظرة املريبة أو  األ 
تَلِ  َما َُت 

ِفي 19/40 16515 تُمُ  ُُت  رُتُ وَتك   َتس 

قِّ  20/40 16516 لِ  َيق يِض بِاحل َ  ََي ُكُم بِالَعد 

ُعونَ  20/40 16517 بُدونَ  َيد   َيع 

هُ   من دونِهِ  20/40 16518 َ  َغري 

ةِ واال َأَوََل  َيِسرُيوا  21/40 16519 َ ل ِعِب 
 تِّعاظِ َأَوََل  َيتَنَقَّلوا ف الباِلدِ لِ

ُلوا  َفيَنظُُروا  21/40 16520 ُروا ويتأمَّ  فيفكِّ

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  21/40 16521

َوى وأعظم َأَشدَّ  21/40 16522  َأق 

ةً  21/40 16523  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

امرًا َوبِناءً  َوآَثاراً  21/40 16524  وإع 

 فأهلكهم  َفأََخَذُهمُ  21/40 16525

ُم ِمَن الِفع لِ  بُِذُنوهِبِم   21/40 16526  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

   حاٍم وحافِظ أو  َدافِعٍ  َواٍق  21/40 16527

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  22/40 16528

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء  َقِويٌّ  22/40 16529

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  23/40 16530   بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

بنِيٍ  23/40 16531 َهان َوُسل طَاٍن مُّ ٍة َبيِّنٍَة و ُبر    ة واِضحٍ ُحجَّ

نَ  24/40 16532 َعو  َعوُن موَسى املَعروف  فِر  َ ِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِر     لََقُب ُمُلوِك ِمَص 

 كان وزيًرا لفرعون موسى، وكبري كهنته َوَهاَمانَ  24/40 16533

 آتاه الل ماالً َوفرِيًا، فطغى وبغى، فأهلكه الل وخسف به وبداره األرضَغنِيٌّ من بني إرسائيل  َوَقاُرونَ  24/40 16534

يُوا نساَءهم  25/40 16535 تَح  َمِة واإلهانة واإلذالل َواس   ُيب قوَن عىل َحياَِتِنَّ لِل ِخد 

ارِ ا َكي ُد ال َكافِِرينَ  25/40 16536 م ِف اإِلَض  تِياهُلُ  ح 

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اتركوين  َذُرويِن  26/40 16538

ُع َربَّهُ  26/40 16539 أَلو َول يَد  ُه  لِيَس   إهَلَ

ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث  َأَخاُف  26/40 16540 روٍه اخَلو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ  الَفَزَع ف النَّف 

َل دِينَُكم   26/40 16541 َ  ُيبَدِّ  رَشيَعتكم وِعباَدتكم  ُيَغريِّ

داث االختالل واالضطراب  ال َفَسادَ  26/40 16542  إح 

ُت  27/40 16543 ُت  ُعذ  ُت واستِجر  تِصم  ن ُت واع  أ ُت وحَتَصَّ  جَلَ

16544 27/40  ٍ  ُمتََغط ِرٍس  مستكِب  ُمتََكِبِّ

ِمنُ  27/40 16545 ق  ال ُيؤ   ال يصدِّ

َساِب  27/40 16546 ِم احل ِ َي بذلك إلنَّه يوٌم تتمُّ فيه املحاسبة عىل األعامل  بِيَو   يوم القيامة، وُسمِّ

نَ  28/40 16547 َعو  وانِهِ  آِل فِر   أت باِعِه وأع 

تُُم  28/40 16548  تصديقه ألمر موسى واعتقاده بوحدانية الل ُُي في إِياَمَنهُ َيك 

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  28/40 16549

 َين ِزل  بُِكم   ُيِصب ُكم  28/40 16550

ُدُكم   َيِعُدُكم   28/40 16551  َيتََوعَّ

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه   ال هَي ِدي  28/40 16552

ٌف  28/40 16553 ِ ، َواتِّبَاِع البَاطِلِ  ُمرس  ِك احَلقِّ ل َحدِّ برَِت 
 ُمتََجاِوٌز لِ

لطة امل ُل ُك  29/40 16554  السُّ

 َغالِبنَِي َعالِنيَ  َظاِهِرينَ  29/40 16555

َنا  29/40 16556 لُِّصنَاُين ِقُذَنا  َينَُصُ  وُُيَ

 َعَذاِب اللِ َباِس اللَِّ 29/40 16557

َق وَحَصَل لنا  َجاءَنا  29/40 16558 قَّ  حَتَ

 َما ُأِشرُي َعَلي ُكم   َما ُأِريُكم   29/40 16559

ِديُكم   29/40 16560 ُعوُكم   َأه  ِشدكم وأدلّكم و َأد   أر 

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

روٍه  َأَخاُف  30/40 16562 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

َزاِب  30/40 16563 َح  بوا واجتمعوا ِضدَّ أنبِيائِِهم عىل الكفر والتكذيب  األ   األمم الذين حتزَّ

ِم ُنوٍح  31/40 16564 ِذيِب  َداِب َقو  ِر َوالتَّك   َعاَدَِتِم  ِف الُكف 

، وكاَنت   َوَعادٍ  31/40 16565 ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
م هودٍ قاِف ِمن  باِلدِ اليََمن قـَـو  م  باألح   َمناِزهُلُ

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم والثمد: املاء: القليل  َوَثُمودَ  31/40 16566  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

 ان تِقاصاً للَحقِّ  ُظل امً  31/40 16567

َم التَّنَادِ  32/40 16568 َم  َيو  ُضُهم  َبع ًضاَيو   الِقيَاَمِة الَِّذي ُينَادِي النَّاُس فِيِه َبع 

ِجُعونَ  ُتَولُّونَ  33/40 16569     َتر 

بِِرينَ  33/40 16570  هاربني منهزمني ُمد 

نَُعُكم  أو حافظ  َعاِصمٍ  33/40 16571  َمانٍِع َيم 

لِلِ  33/40 16572  اهلداية والدينَيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق  ُيض 

 مرشد إىل اهُلَدى  َهادٍ  33/40 16573



 

471 
 

 
 
 
 

 40 إلى آية   34  يةآمن غافر سورة ( 471صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َولَُد َسيِِّدَنا َيعُقوَب َوَكاَن لَُه أحد عِّش َأَخاً َوَكاَن َأُبوُه َُيِبُُّه َكثرًِيا ُيوُسُف  34/40 16574

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  34/40 16575

رارِ  َفاَم ِزل تُم   34/40 16576 تِم   َتُدلُّ َعىَل الثَّباِت واالس 

 وَقَلٍق  ِريبَةٍ  َشكٍّ  34/40 16577

 َماَت  َهَلَك  34/40 16578

ِسَل  لَن َيب َعَث  34/40 16579  لَن ُير 

 باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدينَيكم عليه  ُيِضلُّ  34/40 16580

ٌف  34/40 16581 ِ اَللِ  ُمرس   ُمتََجاِوٌز لِل َحدِّ ِف الضَّ

َتاٌب  34/40 16582 ر   َشاكٌّ  مُّ

 ُيناقِشوَن وُُياِصمونَ  جُيَادِلُونَ  35/40 16583

َهانٍ  ُسل طَانٍ  35/40 16584 ٍة وُبر   ُحجَّ

   َثُقَل  َكُِبَ  35/40 16585

تاً  35/40 16586  ُبغ ضاً وَكراهيةً  َمق 

لِق وَُيَتِمُ  َيط بَعُ  35/40 16587  ُيغ 

16588 35/40  ٍ  مستكِب ُمتََغط ِرسٍ  ُمتََكِبِّ

دٍ  متَسلٍِّط طاغيةٍ  َجبَّارٍ  35/40 16589  َعاٍت ُمتََمرِّ

نُ  36/40 16590 َعو  َ ِف التاريِخ  فِر  َعوُن موَسى املَعروف لََقُب ُمُلوِك ِمَص   الَقديِم، واملُراُد فِر 

 كان وزيًرا لفرعون ، وكبري كهنته  َهاَمانُ  36/40 16591

ًحا  36/40 16592 ُ العايل أو بِنَاًء َعظِياًم  َِص    الَقَص 

 َأِصُل  َأب ُلغُ  36/40 16593

بَاَب  36/40 16594 َس  ُل هبا إىل  األ   املطلوبالوسائل التي ُيتََوصَّ

َمَواِت  37/40 16595 بَاَب السَّ َمَواِت، َوَما ُيوِصُلنِي إِلَي َها  َأس   َأب َواَب السَّ

 أن ظُُر إلَي ِه ف َفأَطَّلِعَ  37/40 16596

تَِقُد أنَّهُ  أَلَُظنُّهُ  37/40 16597  ألع 

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  37/40 16598  ُحسِّ

ءُ  ُسوُء َعَملِهِ  37/40 16599 ِّ  َعَمُلُه اليسَّ

بِيلِ  37/40 16600  احَلقِّ   اهُلدىو  َطِريِق  السَّ

نَ  37/40 16601 َعو  تِيَالُهُ  َكي ُد فِر  برُِيُه، َواح   َتد 

 َوَهالكٍ  َخَساٍر، َوَبَوارٍ  َتبَاٍب  37/40 16602

َشادِ  38/40 16603    اهُلدى واالستقامةِ  سبيل َسبِيَل الرَّ

 مَتَتُّعٌ  َمتَاعٌ  39/40 16604

 املُستََقرّ  ال َقَرارِ  39/40 16605

 خطيئًَة وَذن باً  َسيِّئَةً  40/40 16606

 َفال ُيعاَقُب  َفال جُي َزى  40/40 16607

َزُقونَ  40/40 16608 ِ  ُير   ُيع طَوَن ِمن اخَلري 

ِ ِحَساٍب  40/40 16609  َتبَِعةٍ باَِل ِّنَاَيٍة، َواَل أو بغري حماسبة،  بَِغري 
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 49 إلى آية   41  يةآمن غافر سورة ( 472صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُعوُكم   41/40 16610  أُحثُُّكم   َأد 

 السالمة النََّجاةِ  41/40 16611

 حجة أو دليل أو إثبات علم 42/40 16612

نَى الَقِويُّ الَِّذي ال  ال َعِزيزِ  42/40 16613 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   ُيغ 

ارِ  42/40 16614 نى  ال َغفَّ امِء اللِ احُلس   الذي يغفر الذنوب، والغّفار من أس 

، ال حُمالََة أو اَل َجَرمَ  43/40 16615  َحقًّا ال ُبدَّ

َوةٌ لَي َس لَُه  43/40 16616 ِزهِ  َدع  َعج 
َوَة إىَِل ِعبَاَدتِِه، َواَل ُيل َجأُ إِلَي ِه؛ لِ ع  تَِحقُّ الدَّ  اَل َيس 

َنا 43/40 16617 ِجَعنَا، َوَمِصرَيَنا َمَردَّ  َمر 

فنِيَ  43/40 16618 ِ تِدالِ  امل ُرس  ِرطنَي واملُجاِوزيَن لالع   املُف 

ُل   أصحاُب النّارِ  43/40 16619  َجَهنَّمَ ناُر  أه 

ُكُرونَ  44/40 16620 رونَ  َفَستَذ  رِضوَن وَتتََذكَّ تَح   َفستَس 

ُض  44/40 16621 ُل  َوُأَفوِّ أُ، َوَأَتَوكَّ تَِصُم، َوَأجل َ  َأع 

ِري 44/40 16622  شأين أو مسألتي أو قضيتي  َأم 

ُه  َبِصريٌ  44/40 16623  َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

 فحفظه وْحاه  َفَوَقاهُ  45/40 16624

ِرِهم   َسيِّئَاِت َما َمَكُروا  45/40 16625  وخداعهم   ُعُقوَباِت َمك 

 وأصاَب  َنَزَل، َوَأَحاطَ  َوَحاَق  45/40 16626

تَِمرُّ الَعذاُب  سوُء الَعذاِب  45/40 16627 ديُد أو  املُس   الشَّ

َرُضوَن َعَلي َها 46/40 16628 موَن إلَي ها وُيشاِهدوَّنا  ُيع   ُيَقدَّ

ا   46/40 16629 َل النََّهار َصباحاً  ُغُدوًّ     َأوَّ

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

م القيامةَيني موعد  تقوم الساعة  46/40 16631  َيو 

نَ  46/40 16632 َعو  واَنهُ   آَل فِر   أت باَعُه وأع 

َوى وأقسى َأَشدَّ ال َعَذاِب  46/40 16633  الِعَقاِب والتَّن كِيلِ  َأق 

ونَ  47/40 16634  َيتََخاَصُمونَ ويتنازعون  َيتََحاجُّ

َعَفاء  47/40 16635  األتباع لقادَتم  الضُّ

وا 47/40 16636 َِبُ تَك  وا وَتعاَظموا وَتعالوا اس   تكِبَّ

تَدين وُمَقلِّدين َتبَعاً  47/40 16637  ُمق 

نُونَ  47/40 16638 غ   َرادُّون ودافُِعونَ  مُّ

 حصة وجزءاً  َنِصيباً  47/40 16639

 َقض وَفَصَل  َحَكمَ  48/40 16640

 املخلوقات ال ِعبَادِ  48/40 16641

 َحَفظَتُها  َخَزَنة َجَهنَّم 49/40 16642

ُعوا َربَُّكم  49/40 16643 ألوهُ  اد   اس 

ف   49/40 16644 َتُه أو كاِلمُها  ُُيَفِّ َتُه أو  ُمدَّ  ُيَقلُِّل ِشدَّ
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 58 إلى آية   50  يةآمن غافر سورة ( 473صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َِّتيُؤُكم   َتأ تِيُكم   50/40 16644

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  50/40 16645

ُعوا  50/40 16646 ألوف َفاد   ا اس 

تََجاُب  َضاَللٍ  50/40 16647 بَُل، َواَل ُيس   َضيَاٍع؛ َفاَل ُيق 

 لنعني ونؤّيد لَنَنَُصُ  51/40 16648

َهادُ  51/40 16649 َش  َهُدوَن َعىَل  األ  ِمننِيَ َمن  َيش  بِيَاِء َواملُؤ  بنَِي؛ ِمَن املَاَلئَِكِة َواألَن   املَُكذِّ

مَ  52/40 16650  املراد يوم القيامة  َيو 

 ال يفيد ال َينَفعُ  52/40 16651

َومُها  الظَّاملنِِيَ  52/40 16652 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
    اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

ِذَرَُتُم   52/40 16653 تِذارهما َمع   ع 

نَةُ  52/40 16654 ِة اللِ  اللَّع  َ َعاُد ِمن  َرْح  ُد َواإِلب   الطَّر 

 َجَهنَّم املراد ُسوُء الّدارِ  52/40 16655

َدى 53/40 16656  اهِلداَية اهل ُ

َرث نَا 53/40 16657 نا وآَتي نا َوَأو   وَملَّك 

َراةَ  ال كِتَاَب  53/40 16658  التَّو 

َرى  54/40 16659 ِعظَة  َوذِك  َرة َوَمو 
كِ  َوَتذ 

َل بَاِب  54/40 16660 لِيَمةِ  أِلُويِل األ   النرّية  الُعُقوِل السَّ

ِِب   55/40 16661 َزع   َفاص   َفتََجلَّد  وال َِّت 

َد اللِ  55/40 16662 ُد: اال َوع  ، الَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ ل تِزاُم بِأم  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع    َوَوع 

ِد اللِ َحقٌّ  55/40 16663 َوع 
ٌف لِ : النّاِجُز الذي ال َيتََخلَُّف، وذلك ألنَُّه َوص  ُد احَلقُّ  الَوع 

ِفر   55/40 16664 تَغ   اطلب العفو واملغفرة من الل  َواس 

ُم ِمَن الِفع لِ  لَِذنبَِك  55/40 16665  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

ِد َربَِّك  55/40 16666 هُ  َوَسبِّح  بَِحم  َد  ه  َربََّك َواْح   َنزِّ

: آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إىل املغرب  بِال َعَِّشِّ  55/40 16667  ال َعَِّشِّ

ب َكارِ  55/40 16668 ِ ُل  َواإل  سِ أوَّ م    النَّهاِر إىل ُطلوِع الشَّ

 ُيناقِشوَن وُُياِصمونَ  جُيَادِلُونَ  56/40 16669

ٍة  ُسل طَانٍ  56/40 16670 َهانٍ  َبيِّنَةٍ ُحجَّ  وُبر 

16671 56/40  ٌ ِب 
ٌ عن احلقِّ  كِ  َتَكِبُّ

ا ُهم بِبَالِِغيهِ  56/40 16672  ليسوا بمدركيه وال نائليه مَّ

تَِعذ   56/40 16673 تِصم  واستِجر   َفاس   َفاجَلأ  َوحَتَصن  واع 

ل ُق  57/40 16674 ِ ِمثاٍل سابٍِق  خَلَ  اخَلل ُق: االجياُد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

ثََر النَّاسِ  57/40 16675  الناس  ُمع ظَم َأك 

َلُمونَ  57/40 16676 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

تَِوي 58/40 16677  ال َيتاَمَثل وال َيتَعاَدل َوَما َيس 

 العمل السيئ القبيح  وهو ن يفعل السوء، م امل ُيِسءُ  58/40 16678

ُرونَ  58/40 16679 تَِِبونَ  َتتََذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 
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 66 إلى آية   59  يةآمن غافر سورة ( 474صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اَعةَ  59/40 16679 م الِقياَمةِ  السَّ    َيو 

 لَواقَِعةٌ  آَلتِيَةٌ  59/40 16680

 اَل َشكَّ فِيَها الَّ َري َب فِيَها 59/40 16681

ِمنُونَ  59/40 16682 قون أو ال ُيذِعنون ال ُيؤ   ال يصدِّ

ُعويِن  60/40 16683  اسألوين اد 

تَِجب   60/40 16684  أقبل دعاءكم لَُكم   َأس 

ونَ  60/40 16685 ِِبُ تَك  ون ويتعاظمون ويتعالون  َيس   يتكِبَّ

 أذِالّء  َصاِغِريَن، َحِقرِيينَ  َداِخِرينَ  60/40 16686

ُكنُوا 61/40 16687 َتاُحوا لِتَس  رَت 
 لتقّروا وََت َدُؤوا وَتط َمئِنُّواو لِ

ا 61/40 16688  ُمِضيئًا  ُمب َِصً

لٍ  61/40 16689 لٍ  لَُذو َفض   إحسانٍ و صاحب َفض 

ثََر النَّاسِ  61/40 16690  الناس  ُمع ظَم َأك 

ُكرونَ  61/40 16691 َمتَُه، َوال َيث نوَن َعَلي ِه هِبَا ال َيش  ُكروَن نِع   ال َيذ 

 إىل الُوجودِ َفال خالَِق إالّ ُهَو َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الَعَدِم األشياِء موِجٌد ِصَفٌة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، واخلالُِق: هو  َخالُِق  62/40 16692

 َكي َف؟  َفأَنَّى 62/40 16693

َفُكونَ  62/40 16694 ُفوَن َعِن  ُتؤ  َ  اإِلياَمِن بِهِ و التوحيد ُتَص 

َفُك  63/40 16695 ُف  ُيؤ  َ  ُيَص 

 بُِمع ِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بِآَياِت  63/40 16696

ُفُروَن وينكرون  جَي َحُدونَ  63/40 16697  َيك 

ا َقَراراً  64/40 16698  ُمستََقرًّ

اَمَء بِنَاءً  64/40 16699 ُعَها وإقاَمتُها وَخل ُقَها حُم َكَمةً  َوالسَّ  املُراُد َرف 

َرُكم   64/40 16700 َمةً  َوَصوَّ   َوَجَعَل لَُكم  ُصَورًا جُمَسَّ

َسنَ  64/40 16701 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  َفأَح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   فأَتى باِلِفع 

كالَُكم   ُصَوَرُكم   64/40 16702  أش 

لِ  َوَرَزَقُكم 64/40 16703 ِ والَفض  طاُكم  ِمن اخَلري   َوأع 

ِب احَلاللِ  الطَّيِّبَاِت  64/40 16704 ُق النَّاتُِج َعن الَكس  ز  ُس أو  الرِّ ُه النَّف  تَلِذُّ  َما َتس 

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

يُّ  65/40 16706 نى الذي له احلياة الكاملة الدائمة املطلقة، واحَليُّ من  احل َ امِء اللِ احُلس   أس 

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

ُعوهُ  65/40 16708 بُدوهُ  َفاد   فاع 

ه فلم ُتِشب ُه شائِبٍَة من رِشٍك أو ِرياءٍ  َُم لِِصنيَ  65/40 16709  املخلصني: الذين حَمَّصوا دينهم وَنقَّو 

ُد للِ 65/40 16710 م   الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  احل َ

بَُد  66/40 16711 ُت بعدم العبادة ُّنِيُت َأن  َأع   ُأِمر 

هُ  من ُدوِن اللِ 66/40 16712  أي  َمَعُه أو  َغري 

 احُلَجُج الواِضحاُت  ال بَيِّنَاُت  66/40 16713

لِمَ  66/40 16714 َضَع َوَأن َقاَد بِالطَّاَعةِ َأن   َأن  ُأس   َأخ 



 

475 
 

 
 
 
 

 77 إلى آية   67  يةآمن غافر سورة ( 475صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم 67/40 16715 َجَدُكم ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

 الرجل وماء املرأة النُّطفُة: املنيُّ وما اختلط من ماء  نُّط َفةٍ  67/40 16716

َواِر اجَلننِيِ  َعَلَقةٍ  67/40 16717 ِحِم، َوُهَو َأَحُد َأط  ِم الَغلِيِظ؛ املُتََعلِِّق بِِجَداِر الرَّ  الدَّ

ُفُكم  خاِرجاً  ُُي ِرُجُكم   67/40 16718 ِ  َيَص 

ُكم   67/40 16719 َر الذي فيِه  لِتَب ُلُغوا َأُشدَّ ُدُكم   َتتََكاَمللِتَِصُلوا الُعم  تُِكم  وُرش   ُقوَّ

ي ُخوَخة، وهي غالباً عند اخلمسني  ُشيُوخاً  67/40 16720 ي خ: َمن بلغ الشَّ  والشَّ

بَُض روُحه  ُيتََوّفَّ  67/40 16721  ُتق 

 َولِتَِصُلوا َولِتَب ُلُغوا 67/40 16722

ى َأَجاًل  67/40 16723 َسمًّ اَمُرُكم   مُّ َرًة َتن تَِهي هِبَا َأع  ًة ُمَقدَّ  ُمدَّ

ِقُلونَ  67/40 16724 رونَ  َتع   ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

راً  68/40 16725  أراد وَقّدر حدوث أمر أو اجياد َشء  َقَض َأم 

 أمره كلمح البَص أو هو أقربيأ ُمر بأن يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن  ُكن َفيَُكونُ  68/40 16726

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

 ُيناقِشوَن وُُياِصمونَ  جُيَادِلُونَ  69/40 16728

ُفونَ  69/40 16729 َ لوَن َكي َف  َأنَّى ُيَص  ِدلُوَن َعن َها  وُيب َعدونَ َُيَوَّ  َيع 

آنِ  بِال كِتَاِب  70/40 16730  بِالُقر 

َلُمونَ  70/40 16731 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 

الُل  71/40 16732 َغ   الُقيود أو األطواق من احلديد  األ 

ِهم   71/40 16733
نَاقِ  ِرقاهِبِم   َأع 

اَلِسُل  71/40 16734  يربط هبا اجلاين عىل سبيل اإلذالل له حديد ونحوه يدخل بعضه ف بعض هي َحَلٌق من  َوالسَّ

َحبُونَ  71/40 16735 ونَ  ُيس   جُيَرُّ

ِميمِ  72/40 16736  املَاِء الَِّذي َبَلَغ َغاَيَة احَلَراَرةِ  احل َ

َجُرونَ  72/40 16737  َُي َرقونَ و ُيوَقُد َعَلي ِهم   ُيس 

م   قِيَل  73/40 16738 رُ  هَلُ َه الَكالُم أو األم  م   ُوجِّ   هَلُ

ُكونَ  73/40 16739 ِ َعُلوَن للِ رَشيكاً ِف ُمل كِهِ  ُتِّش   َِّت 

 َغاُبوا َعن  ُعيُونِنَا  َضلُّوا َعنَّا 74/40 16740

ُعو 74/40 16741 بُُد  نَّد   َنع 

 َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين   ُيِضلُّ  74/40 16742

 املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  ال َكافِِرينَ  74/40 16743

َرُحونَ  75/40 16744 ون وَتب تَِهجوَن  َتف   ُترَسّ

قِّ  75/40 16745 ِ احل َ  بِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ   بَِغري 

تَدُّ َفَرُحكم  مَت َرُحونَ  75/40 16746 ُعوَن ِف الَفَرِح  أو َيش   َتتََوسَّ

وامِ  َخالِِدينَ  76/40 16747  باقنَي َعىل الدَّ

َكنُ أمَ  َمث َوى 76/40 16748  َوى، َوَمس 

ينَ  77/40 16749 ِ وا عن اإليامن بالل وعن عبادته وحده وطاعته امل ُتََكِبِّ  الذين تكِبَّ

َد  77/40 16750 ُد: اال اللَِّ َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري     ل تِزاُم بِأم 

 ُتن ِذُرهم َنِعُدُهم   77/40 16751

يَنََّك  77/40 16752  نقبضنَّ روحك  َنتََوفَّ

َجُعونَ  77/40 16753  ُيعادونَ  ُير 
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 85 إلى آية   78  يةآمن غافر سورة ( 476صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نا عليَك  78/40 16754 نا لك  َقَصص   َرَوي 

ةٍ وَعالَمةٍ  بِآَيةٍ  78/40 16755 َ  وَدليٍل وِعِب 
ِجَزةٍ  بُِمع 

ِن اللِ  78/40 16756  بمشيئته وأمره   بِإِذ 

ُر اللِ  78/40 16757 ُمُه  َأم   وقضاُؤهُ ُحك 

قِّ  78/40 16758 ِل  ُقيِضَ بِاحل َ  ُحكَِم بِالَعد 

 أصاهبم النقص، أو الضياع  َوَخرِسَ ُهنَالَِك  78/40 16759

ُعو الباطِِل، وُهم املُِِّشكونَ  امل ُب طُِلونَ  78/40 16760  ُمدَّ

َن َعامَ  79/40 16761     اإلبِل والبََقر والَغنَم  األ 

َكبُوا 79/40 16762 رَت 
 لِتمتطوا وتستخدموا لِ

 فوائد َمنَافِعُ  80/40 16763

 َولِتَِصُلوا َولِتَب ُلُغوا 80/40 16764

ًرا َذا َبالٍ  َحاَجًة ِف ُصُدوِرُكم   80/40 16765 وَن بِهِ  مرغوًبا فيه َأم   ََت تَمُّ

 السفن  ل ُفل ِك ا 80/40 16766

َمُلونَ  80/40 16767 َكبُوّنا حُت   َتر 

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  81/40 16768  ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

َحُدون ُتنكُِرونَ  81/40 16769  َِّت 

 َأَوََل  َيتَنَقَّلوا ف الباِلدِ   َأَفَلم  َيِسرُيوا  82/40 16770

ُلوا  َفيَنظُُروا  82/40 16771 ُروا ويتأمَّ  فيفكِّ

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  82/40 16772

ثَرَ  82/40 16773 َيد َأك   أز 

ظَم َوَأَشدَّ  82/40 16774  َوَأع 

ةً  82/40 16775     ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

امرًا َوبِناءً  َوآَثاراً  82/40 16776  وإع 

نَى َعن ُهم 82/40 16777  ما َكفاُهم وما َنَفَعُهمو َعن ُهم  َفاَم َدَفَع  َفاَم َأغ 

ِسبُونَ  82/40 16778 لونَ  َيك  َعلوَن وَيتََحمَّ  َيف 

    بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  83/40 16779

تهم النعمة فبَطَروا  َفِرُحوا  83/40 16780 تََهُجوا، واملراد استََخفَّ وا واب   رُسُّ

َن  83/40 16781 ن يَا، َوباَِم ِعن َدُهم  ِمَن األََباطِيِل  ال ِعل مِ مِّ  الَّتِي ّيظُنُّوَّنَا ِعل اًم االفرتاءات املناقضة والِعل ِم بِالدُّ

 َوَأَحاطَ  هِبِم  وأصاهَبُم  َنَزَل  َوَحاَق هِبِم   83/40 16782

ِزُئون 83/40 16783 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ

 َعَذاَبنَا  َباَسنَا  84/40 16784

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  84/40 16785

َنا   84/40 16786 أنا  َوَكَفر   َتَِبّ

كني 84/40 16787 ِ ُكُه مع الل  باِم ُكنَّا بِِه ُمِّش   ُِمّا ُكنّا ُنِّش 

 يفيدهم َينَفُعُهم   85/40 16788

ِقِه َكام ُيريُد  وَطِرَيَقتَُه  ُسنََّت اللَِّ 85/40 16789  نِظاُمُه جيريِه ف َخل 

 َمَضت   َخَلت   85/40 16790

 أصاهبم النقص، أو الضياع  َوَخرِسَ  85/40 16791

 املُن كِروَن لُِوُجودِ اللِ ال َكافُِرونَ  85/40 16792
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 11 إلى آية  1  يةآمن  فصلتسورة ( 747صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جاِز الُقرآنِ  حم 1/41 16793 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

ل َتنِزيٌل  2/41 16794  ُمنَزَّ

َنِ  2/41 16795 ْح  ِة باللِ أي  أنَّ اللَ  الرَّ امِء اخلاصَّ نَى ِمن األس  امِء اللِ احُلس  َُن ِمن  أس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ف الدُّ تُُه املُؤ  َ  َشمَلت  َرْح 

ِحيمِ  2/41 16796 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   الَِّذي َير 

    الكتاب: القرآن  كِتَاٌب  3/41 16797

َلت   3/41 16798 َحت  َمَعانِيِه. ُفصِّ  ُبيِّنَت  آَياُتُه، َوُوضِّ

آناً  3/41 16799 د َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  ُقر  ِه حُمَمَّ
َزلَُه َعىَل َرُسولِ ِجِز الَِّذي َأن  آُن: كِتاُب اللِ املُع     الَقر 

 بُِلَغِة الَعَرِب، فصيحاً  َعَربِيّاً  3/41 16800

َلُمونَ  3/41 16801 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 

اً  َبِشرياً  4/41 16802 ِ  املؤمنني ُمبَِّشِّ ري     والثواب بِاخل َ

 ومبلغا الكافرين بالعقاب   ومنذراً  َوَنِذيراً  4/41 16803

َرَض  4/41 16804  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَع 

َمُعونَ  4/41 16805  سامع َقبول وإجابة املراد: ال يسمعون له  ال َيس 

ُعوَنا إِلَي هِ  َأكِنَّةٍ  5/41 16806 ِم َما َتد  طِيٍَة َمانَِعٍة ِمن  َفه   َأغ 

ُعوَنا إليه  5/41 16807 ثُّنا عىل عبادته  َتد   حَتُ

رٌ  5/41 16808 ع، واملُراُد عدم االنصياع  َصَمٌم، َوثَِقٌل  َوق  م   ِف السَّ

ُّ أو املعنويُّ  ِحَجاٌب  5/41 16809 ُ احِليسِّ رت   احِلَجاُب: احلاِجُز، أو السِّ

ث ُلُكم   6/41 16810  مشابه لكم إن سانٌ  َبَِّشٌ مِّ

ِي  ُيوَحى 6/41 16811  َيتِّم التَّبليُغ بواِسطِة الَوح 

تَِقيُموا إِلَي هِ  6/41 16812 ُلُكوا الطَِّريَق  َفاس   املُوِصَل إِلَي هِ  القويماس 

ِفُروهُ  6/41 16813 تَغ   واطلبوا منه املغفرة  َواس 

ٌل  6/41 16814    َهاَلٌك، َوَعَذاٌب بمعنى  َكلَِمُة َوِعيٍد وََت ِديدٍ  َوَوي 

كنِيَ  6/41 16815 ِ  إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  ونجَي َعلُ  نالذي لِّل ُمِّش 

ُتوَن  7/41 16816 َكاةَ اَل ُيؤ   ملُِستَِحّقيها  ال ُيرجون الزكاة  الزَّ

ِخَرةِ  7/41 16817 ِت  بِاآل  َد املَو   َبع 
 بدار احَلياةِ

رٌ  8/41 16818  َجزاٌء لِلَعَمِل وِعَوٌض َعن هُ  َأج 

ُ َُم نُونٍ  8/41 16819 ُ َمق طُوٍع، َواَل َُم نُوعٍ  َغري   َغري 

َكاءَ وأمثاالً ونظائر   َأنَداًدا 9/41 16820  لل   رُشَ

 ِجبَااًل َثَوابَِت  َرَواِِسَ  10/41 16821

َ والنَّامءَ  َوَباَرَك فيَها  10/41 16822  َجَعَل فيَها اخَلري 

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

تَِوَيٍة؛ باَِل ِزَيادة، َواَل ُنق َصانٍ  َسَواءً  10/41 16824  ُمس 

تََوى 11/41 16825 تَِواًء َيلِيُق بَِجاَللِِه َوَعظََمتِِه بال تكييٍف، وال تشبيٍه، وال تعطيلٍ و َقَصَد  اس  َتَفَع؛ اس   َعاَل واستقرَّ َوار 

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

عاً  11/41 16827 الً  َطو    انقياًدا َسه 

هاً  11/41 16828  إِجباراً  َكر 
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 20 إلى آية  12  يةآمن فصلت سورة ( 478صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

، َوَأب َدَعُهنَّ  َفَقَضاُهنَّ  12/41 16829 َُّهنَّ و َفَخَلَقُهنَّ  أمَت

َحى  12/41 16830 رَ  َوَأو   وَسخَّ

نَّا  12/41 16831 ل نا  َوَزيَّ نَّا ومَجَّ  َوَحسَّ

 بِنُُجوٍم ُمِضيئَةٍ  بَِمَصابِيَح  12/41 16832

ظًا 12/41 16833 يَاطنِيِ أو  حُماَفظًَة وصياَنةً  َوِحف   َحَرًسا ِمَن الشَّ

ِديرُ  12/41 16834 برِي َتق   َتد 

نَى ُهَو  ال َعِزيزِ  12/41 16835 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

نَى  ال َعلِيمِ  12/41 16836 امِء اللِ احُلس  ِرُكَها ِعل ُم والَعليُم ِمن  أس  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ

َرُضوا 13/41 16837  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال َأع 

ُتُكم   13/41 16838 تُُكم  أعلمتكم و َأنَذر  ف   وحّذرتكم َخوَّ

 َعَذاًبا َهائِاًل  َصاِعَقةً  13/41 16839

، وكاَنت   َعادٍ   13/41 16840 ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
م هودٍ قاِف ِمن  باِلدِ اليََمن قـَـو  م  باألح   َمناِزهُلُ

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم والثمد: املاء: القليل  َوَثُمودَ  13/41 16841  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

ُسُل  14/41 16842 َمَل بِِه  الرُّ ٍع لِيَع  سوُل ُهَو َمن  َيب َعثُُه اللُ بَِِّش   َوُيبَلَِّغهُ الرَّ

بُُدوا 14/41 16843  تنقادوا وُتضعوا  َتع 

بود  لَو  أرادَ  لَو  َشاء َربُّنَا  14/41 16844 نَا امل َع   إهَلُ

 ُمن كِرونَ  َكافُِرونَ  14/41 16845

وا 15/41 16846 َِبُ تَك  وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاس   َفتََكِبَّ

قِّ  15/41 16847 ِ احل َ  بِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ  بَِغري 

َوى وأعظم َأَشدُّ  15/41 16848  َأق 

ةً  15/41 16849  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  15/41 16850    بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

ُفُرونَ  جَي َحُدونَ  15/41 16851  َيك 

َسل نَا  16/41 16852  َفبََعث نا  َفأَر 

ا  16/41 16853 َِصً ِت  َِص  و  ، َعالِيََة الصَّ
وَدةِ  َشِديَدَة الُِبُ

ُؤوَماٍت  نَِّحَساٍت  16/41 16854  َمش 

ِي  16/41 16855 ز  ِ لِّ وَ  اخل   الَفضيَحِة واهَلوانِ الذُّ

ونَ  16/41 16856  ال ُينَقذون ال ُينََصُ

نَاُهم   17/41 16857 موفأرشدناهم  َفَهَدي       طريق اإليامن واهلداية َبيَّنَّا هَلُ

تََحبُّوا  17/41 16858 تَاُروا و َفآَثروا َفاس   اخ 

 الضالل ال َعَمى 17/41 16859

ونِ  17/41 16860  اهلوان والِذلَّة  اهل ُ

ِسبُونَ  17/41 16861 لونَ  َيك  َعلوَن وَيتََحمَّ  َيف 

ي نَا  18/41 16862  وسلَّمنا َوَنجَّ

 يستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  18/41 16863

َداِء اللَِّ 19/41 16864  الكفار  َأع 

نَعون من التفرق ُيوَزُعونَ  19/41 16865   َُيبَسون وُيم 

َها َجاُؤوَها 20/41 16866     أَتو 

ا َقط ِعيّا َشِهَد  20/41 16867 َِب خَِبً  َأخ 



 

479 
 

 
 
 
 

 29 إلى آية  21  يةآمن فصلت سورة ( 479صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تم َشِهدتُّم   21/41 16868 َِب   َأخ 

 جعلنا نتكلم َأنطََقنَا  21/41 16869

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم   21/41 16870 َجَدُكم  ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

َجُعونَ  21/41 16871  ُتَعادونَ  ُتر 

ونَ  22/41 16872 تَرِتُ ُفونَ  َتس  تَخ  تَفوا أو َتس   ُتَغطُّوَن أن ُفَسُكم  لِتَخ 

َهَد  22/41 16873 َهدَ  َأن  َيش  ًفا ِمن  َأن  َيش   َخو 

ُتم   َظنَنتُم   22/41 16874 تََقد   اع 

َداُكم   23/41 16875 َلَكُكم   َأر   َأه 

ينَ  23/41 16876 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ

 ، أو اإلقامة واالستقرار مسكن  َمث ًوى 24/41 16877

تِبُوا 24/41 16878 تَع  ِفَرةُ و يطلبوا من الل رفع العتاب والعفو َيس   املَغ 

تَبنِيَ  24/41 16879  إىل ما طلبوااملَُجابنَِي  امل ُع 

نَا  25/41 16880  وأعددنا  َهيَّاَنا َوَقيَّض 

 ِمن  َشيَاطنِِي اإِلن ِس َواجِلنِّ ُمالِزمنَي ُمَصاِحبنَِي  ُقَرَناءَ  25/41 16881

نُوا 25/41 16882 نُوا ومَجَُّلوا  َفَزيَّ  َفَحسَّ

16883 25/41  َ ا َبني  ِدهيِم  مَّ  املراد أمور الدنيا  َأي 

 املراد أمور اآلخرة   َما َخل َفُهم   25/41 16884

 ثبََت َوَوَجَب  َوَحقَّ  25/41 16885

ُل  25/41 16886  الَقضاُء باهَلالكِ والَوِعيُد  ال َقو 

 زمانمجاعات من الناس ِّتمعهم صفات ومصالح مشرتكة أو جيمعهم دين أو مكان أو  ُأَممٍ  25/41 16887

 َمَضت   َخَلت   25/41 16888

ينَ  25/41 16889  ضائِعنَي هالِكنيَ  َخارِسِ

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

ا فِيهِ  26/41 16891 تُوا بِاللَّغوِ  َوال َغو   ِعن َد قَِراَءتِهِ  وَشّوُشوا عليه ائ 

لِبُونَ  26/41 16892  تنتَصون َتغ 

ساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفم َفَلنُِذيَقنَّ  27/41 16893 ُق: اإلح  و  ِق، والذَّ و  ُل َعىَل الذَّ  اإلَذاَقُة: احَلم 

 ألياًم شديد االجياع ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً َشِديداً  27/41 16894

ِزَينَُّهم   27/41 16895  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َولَنَج 

 ِعقاُب  َجَزاء 28/41 16896

َداِء اللَِّ 28/41 16897  الكفار  َأع 

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

نا وَعالماتِنا بُِمع ِجزاتِنا  بِآَياتِنَا  28/41 16899    وَدالئَِلنا وِعَِبِ

ُفُرونَ  جَي َحُدونَ  28/41 16900  َيك 

 اجعلنا نرى بالعني  َأِرَنا  29/41 16901

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

 ُنِذهلام املراد  نجعلُهام حتت أقدامنا 29/41 16903

َفلنِيَ  29/41 16904 َس  َفِل ِمَن النَّارِ  األذِالء املقهورين األ  ِك األَس  ر   ... ِف الدَّ



 

480 
 

 
 
 
 

 38 إلى آية  30  يةآمن فصلت سورة ( 480صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تََقاُموا  30/41 16905    احَلقِّ ِعل اًم، َوَعَماًل َثبَتُوا َعىَل وَسلكوا الطريق القويم  اس 

ُل  30/41 16906 ج، َتتَنَزَّ ل وَتَدرُّ ِت  واملراد تنزل ف مَتَهُّ  َتن ِزُل ِعن َد املَو 

اُفوا 30/41 16907 روٍه  َُتَ ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

َزُنوا  30/41 16908 مومني وال َمغ مومنيال و َوال حَت   َتُكونوا َمه 

نَّةِ  30/41 16909 وا بِاجل َ َرُحوا بأّنا جزاؤكم عند الل  َوَأب ِِّشُ  اف 

ون ُتوَعُدونَ  30/41 16910  ُتبَِّشَّ

لِيَاُؤُكم   31/41 16911  َأن َصاُرُكم   َأو 

تَِهي َأنُفُسُكم   31/41 16912 ب َتش   َذَواتُكم  فيه ةتشتدُّ َرغ 

ُعونَ  31/41 16913 تَهونَ  َتط ُلبُونَ  َتدَّ  وَتش 

يوِف، وفيه طعاُمهم  ُنُزالً  32/41 16914  َمن ِزالً ُيَعّد للضُّ

ِفَرةُ  َغُفورٍ  32/41 16915 ثُُر ِمن ُه املَغ      ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٍ  32/41 16916 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

الً  33/41 16917 َسُن َقو  ناً  َأح  ثَر ُحس  َل َكالماً وَأك     َأمج 

 َحثَّ عىل عبادته  َدَعا إىل الل 33/41 16918

اَعَمالً  وَفَعل َوَعِمَل َصاحِلاً  33/41 16919  صاحِلً

تَِوي  34/41 16920  ال َتتَعاَدُل و َواَل َتس 

َسنَةُ  34/41 16921 ِ والطّاَعةُ  احل َ   َعَمُل اخَلري 

يِّئَةُ  34/41 16922 ن ُب  السَّ  اخلطيئَُة والذَّ

َسنُ  34/41 16923 َفع  بِالَّتِي ِهَي َأح   حسانُردَّ االساءة وقابلها باإل  اد 

 ُبغ ًضا وكراهية  َعَداَوةٌ  34/41 16924

 َقِريٌب لََك، َشِفيٌق َعَلي َك  َويِلٌّ َْحِيمٌ  34/41 16925

اَها 35/41 16926 ا َوَما ُيَلقَّ ُق هَلَ  ُيع طَاَهاو َما ُيَوفَّ

وا  35/41 16927 لَّدوا وََل  جَي َزعوا َصَِبُ  َِّتَ

ِ َصاِحُب َنِصيٍب  ُذو َحظٍّ َعظِيمٍ  35/41 16928 ، َواخُلُلِق، َواخَلري 
َعاَدةِ  َوافٍِر؛ ِمَن السَّ

ِ أو  يصيبنّك َينَزَغنََّك  36/41 16929 َفنََّك َعِن اخَلري  ِ َوَسًة، َوَيَص  ِسَك َوس   ُيل ِقنَيَّ ِف َنف 

تَِعذ  بِاللَِّ 36/41 16930 تَِصم  وَفاجَلأ   َفاس  ، َواع  تَِجر  ِجيبِاللِ َوحَتَصن  اس  ي طَاِن الرَّ اًل: َأُعوُذ بِاللِ ِمَن الشَّ
 مَقائِ

ِميعُ  36/41 16931 امِء  السَّ ميُع ِمن أس  عاِء أي  جُميبُُه، والسَّ وى باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحٍة َوهَو َسميُع الدُّ ِّ والنَّج  نى الّساِمُع لِلرسِّ  اللِ احُلس 

نَى ُهَو  ال َعلِيمُ  36/41 16932 امِء اللِ احُلس  لوقاِت، والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  العاَِلُ بِالرسَّ

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  37/41 16933  ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

ُجُدوا  37/41 16934 ضِ ال َتَضُعوا ِجباَهُكم  َعىل  ال َتس   األر 

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُهنَّ  37/41 16935 َجَدُهنَّ ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

بُُدونَ  37/41 16936  تنقادون وُتضعون  َتع 

وا 38/41 16937 َِبُ تَك  وا وَتعاَظموا وَتعالوا اس   تكِبَّ

سونه  ُيَسبُِّحوَن لَهُ  38/41 16938 ُهوَنه ُيَسبُِّحوَن الل: ُيَقدِّ    وُينَزِّ

أَُمونَ  38/41 16939 وَن، َواَل َيَملُّونَ  اَل َيس  رُتُ رون اَل َيف   وال َيتََضجَّ
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 46 إلى آية  39  يةآمن فصلت سورة ( 481صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِه  آَياتِهِ  39/41 16940  وَعالماتِهِ ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

 تب َِص وتَشاِهد  َتَرى 39/41 16941

 وال حياة  َيابَِسًة اَل َنبَاَت فِيَهاساكنة  َخاِشَعًة  39/41 16942

ت   39/41 16943 تَزَّ َكت  بِالنَّبَاِت  اه  رَّ  َدبَّت  فِيَها احَليَاُة، َوحَتَ

 وزادت وَنَمت  ان تََفَخت   َوَرَبت   39/41 16944

يَاَها  39/41 16945 جاَر التي َعَلي َها  َأح  َع واألش  ر  يَا الزَّ  أح 

ٍء ال ُيع جِ  َقِديرٌ  39/41 16946 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه ، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع   ُزُه ََش 

لُوّنا تأِويال خاطِئا ُيل ِحُدوَن ف آياتنا 40/41 16947 تِها أو ُيَؤوِّ  َيط َعنُون ف ِصحَّ

َن علينا 40/41 16948  ال يغيبون عنّا وال يسترتون ال َُي َفو 

 ُيق َذف ُيل َقى 40/41 16949

ٍن واألماٍن واالطِمئ نانِ  آِمناً  40/41 16950 ِعرًا باألم  تَش   ُمس 

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ ِصَفٌة للِ  َبِصريٌ  40/41 16951  ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

ِمنُوا  َكَفُروا  41/41 16952  أنكروا وََل  ُيؤ 

رِ  41/41 16953 ك  آنِ  بِالذِّ  بِالُقر 

 أتاُهم   حيناَم ملََّا َجاءُهم   41/41 16954

ِريٍف، َأو  ُسوءٍ  َعِزيزٌ  41/41 16955  ُُم تَنٌِع َعىَل ُكلِّ َمن  َأَراَدُه بِتَح 

َرُبهُ و  ال جَييُؤهُ  ال َيأ تِيهِ  42/41 16956  اَل َيق 

 أو  التَّحريُف  ،أو  التَّب ديُل  ،التَّغيريُ ، أو َشي طَانال ال بَاطُِل  42/41 16957

ِه َواَل ِمن   42/41 16958 ِ َيَدي   َف َأيِّ َناِحيٍَة ِمن  َنَواِحيهِ  َخل ِفهِ ِمن َبني 

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيمٍ  42/41 16959 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ   األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

ِح ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه  َْحِيدٍ  42/41 16960 ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ  وَتعاىل، واحُلميُد: هو املُس 

ِفَرةٍ  43/41 16961 ٍو ومغفرة  لَُذو َمغ  ٍ وَعف   لذنوِب لُذو ِسرت 

 ُذو ُعُقوبٍة ملن أِصَّ عىل كفره وتكذيبه، والعقوبة هي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء َوُذو ِعَقاٍب  43/41 16962

َجِميًّا  44/41 16963 َ َعَريِبٍّ  َأع   بـِـلَغة العَجم َغري 

َلت   44/41 16964 َحت   ُفصِّ  ُبيِّنَت  ووضِّ

َجِميٌّ َوَعَريِبٌّ  44/41 16965 آُن َعَريِبٌّ  َأَأع  ِزَل َعَلي ِه الُقر  َساُن الَِّذي ُأن 
َجِميًّا، َولِ آُن َأع  ِصح َكي َف َيُكوُن الُقر   ، واألعجمي: الذي ال ُيف 

َدر ِهدايةٍ  ُهًدى  44/41 16966  َمص 

 إب راٌء ِمَن اجلهل والشك والِّشك واالعتقادات الباطلة وسائر األمراض َوِشَفاء 44/41 16967

رٌ  44/41 16968 ع، واملُراُد عدم االنصياع أو  َصَممٌ  َوق  م   ثَِقٌل ِف السَّ

 َخَفاء وُشب هة َعًمى 44/41 16969

نَ  44/41 16970  َكَمن  ُينَاَدى  ُينَاَدو 

َكاٍن َبِعيدٍ  44/41 16971  املراد أّنم ال يفهُمون ما ُيلقى إليهم ِمن مَّ

َراة  ال كِتَاَب  45/41 16972  التَّو 

تُلَِف  45/41 16973  َذَهَب ُكلُّ َطَرٍف إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  َفاخ 

  إىل يوم القيامة الَعَذاِب بقضاء بتأجيل احلكم  َكلَِمٌة َسبََقت   45/41 16974

 َشِديِد الباِعٍث للّريبَِة والَقَلِق  ُمِريٍب  45/41 16975

يُِّئ الَقبيُح َفَعَل الّسوَء،   َأَساء 46/41 16976 وُء: الَعَمُل السَّ  والسُّ

ٍم لِّل َعبِيدِ  46/41 16977  للناس  بِظاَِلٍ  بِظَالَّ
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 54 إلى آية  47  يةآمن فصلت سورة ( 482صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َجع ُيَردُّ  47/41 16978   ُير 

اَعةِ  47/41 16979 م الِقياَمةِ املُراد  ِعل ُم السَّ ِعد َيو   َمو 

ُرُج  47/41 16980  َتظ َهرُ  َُت 

اَمِمَها 47/41 16981 ِعيَتَِها َأك  لَِفُة الثِّامِر واحَلّب أو  َأو   َأغ 

ِمُل  47/41 16982 بَُل  حَت   حَت 

 َوال تلد  َوال َتَضعُ  47/41 16983

 يدعوهم وُياطبهم  ُينَادهِيِم   47/41 16984

ناكَ  آَذنَّاكَ  47/41 16985 َلم   أخَِبناك وأع 

 ال أحد يشهد بأن لك رشيك املراد:  َما ِمنَّا ِمن  َشِهيدٍ  47/41 16986

 َذَهَب، َوَغاَب  َوَضلَّ   48/41 16987

ُعونَ  48/41 16988 بُدونَ  َيد   َيع 

َقنُوا  َوَظنُّوا 48/41 16989  َأي 

يصٍ  48/41 16990 ِ َرٍب َمَلَجأٍ،  حمَّ  َوَمَفرٍّ  َوَمه 

أَمُ  49/41 16991  ال َيَملُّ وال َيتََضّجُر وال يفرُت  ال َيس 

16992 49/41  ِ ري  ن يَا ِمن ُدَعاء اخل َ َياَدةِ ِف الدُّ  َطَلِب الزِّ

هُ  49/41 16993 سَّ  أصاَبهُ  مَّ

16994 49/41  ُّ ُر، َواملََرُض،  كاألَذى والُسوُء  الِّشَّ ُف الَفق   َواخَلو 

 شديد اليأس، واملراد: منقطع األمل من رْحة الل  َفيَُؤوٌس  49/41 16995

 منقطع األمل من رْحة الل بسبب سوء الظن به َقنُوطٌ  49/41 16996

َةً  50/41 16997 ٍة وعافِيٍة وَرخاء َرْح  ِق أو ِصحَّ  نعمة ِمن كِشٍف للرُضِّ أو ِرز 

تَِقُد  َأُظنُّ َوَما  50/41 16998  َما َأع 

 آتية واقعة َقائَِمةً  50/41 16999

نَى 50/41 17000 ِن اجَلزاِء أو  اجَلنَّةِ  لَل ُحس  ُد اللِ بِاملَثوَبِة َوُحس   َوع 

 شديُد اإِليالم  َغلِيظٍ  50/41 17001

نَا  51/41 17002 نا وهيّأنا أسباَب حَتسنِي احلاِل وطيِب  َأن َعم   الَعي شِ يرّس 

ا َوَنأى بَِجانِبِهِ  51/41 17003 ً ؛ َتَكِبُّ َمِة، َواتِّبَاِع احَلقِّ ِر النِّع   َتبَاَعَد َعن  ُشك 

ِّ َكثرِيٍ  َفُذو ُدَعاء َعِريضٍ  51/41 17004 ِف الرضُّ  َصاِحُب ُدَعاٍء بَِكش 

تُم   52/41 17005 ويِن  َأَرَأي  ِِبُ  َأخ 

 تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلقأكثر  َأَضلُّ  52/41 17006

 َبِعيٍد َعِن احَلقِّ  ، أو ِعداءِخاَلٍف  ِشَقاٍق َبِعيدٍ  52/41 17007

   سنجعلهم يرون بالعني ويفهمون بالعقل َسنُِرهيِم   53/41 17008

نا وَعالماتِنا  آَياتِنَا  53/41 17009  ُمع ِجزاتِنا وَدالئِلِنا وِعَِبِ

َفاِق  53/41 17010 ضِ  اآل  َمَواِت، َواألَر  طَاِر السَّ  َأق 

17011 53/41  َ  َيظ َهَر وَيتَِّضَح  َيتَبنَيَّ

قُّ  53/41 17012 ُه احل َ آَن  َأنَّ حيُح املوَحى به من َربِّ العاملنَيَ َأنَّ الُقر   َحقٌّ اَل َري َب فِيهِ  الكِتاُب الصَّ

ِف بَِربَِّك  53/41 17013 : َشَهاَدُة اللِ لَُه بَِذلَِك؟ ...  َأَوََل  َيك  آَن َحقٌّ ِفيِهم  َداَللًَة َعىَل َأنَّ الُقر   َأاَل َيك 

 عاَِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  53/41 17014

َيةٍ  54/41 17015 دٍ َشكٍّ  ِمر   َعظِيمٍ  وَتَردُّ

ِم   54/41 17016 هِ  لَِقاِء َرهبِّ َ َيَدي    لقاء الل: املُثُول َبني 

يطٌ  54/41 17017 ِ ءٌ  حمُّ ٍء ِعلاًم فال َيغيُب عن ِعل ِمِه ََش   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََش 



 

483 
 

 
 
 
 

 10 إلى آية  1  يةآمن  الشورىسورة ( 483صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن  حم 1/42 17018 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

 يبلِّغ بواِسطِة الوحي ُيوِحي 3/42 17019

ِرِه، والَعزيُز ِمن   ال َعِزيزُ  3/42 17020 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس    أس 

كِيمُ  3/42 17021 امِء اللِ احُلس   احل َ ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  نَى ُهَو املُح 

نى الذي يعلو عىل خلقه بقهره وقدرته ، والعالء:  ال َعِّلُّ  4/42 17022 امِء اللِ احُلس     الّرفعة، والعّّل من أس 

نى  ال َعظِيمُ  4/42 17023 امِء اللِ احُلس   عظيم الشأن املنّزه عن صفات األجسام فالل أعظم قدرًا من كل عظيم، والعظيم من أس 

 تقاِرُب وتوِشُك  َتَكادُ  5/42 17024

نَ  5/42 17025 نَ  َيتََشقَّق نَ  َيتََفطَّر  ع   ويتََصدَّ

ُهوَنه  ُيَسبُِّحونَ  5/42 17026 سون الل وُينَزِّ   ُيَقدِّ

ِم   5/42 17027 ِد َرهبِّ جيِدهِ  بَِحم   ُمثننَي عليه بِتَم 

ِفُرونَ  5/42 17028 تَغ   ويطََلبُون املغفرة َوَيس 

امِء اللِ  ال َغُفورُ  5/42 17029 نى هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أس      احُلس 

ِحيمُ  5/42 17030 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   الَِّذي َير 

ُذوا 6/42 17031 َ  َجَعُلوا اُتَّ

هُ  من دونِهِ  6/42 17032 َ  َغري 

َّنَا،  َأولِيَاءَ  6/42 17033 ًة َيتََولَّو  بُُدوَّنَاآهِلَ  َوَيع 

 َرقِيٌب َعتِيٌد  حافٌِظ ألعامهلم َحِفيٌظ َعَلي ِهم   6/42 17034

 بِحفيٍظ مسئولٍ  بَِوكِيلٍ  6/42 17035

آناً  7/42 17036 د َصىلَّ اللُ َعَلي ِه  ُقر  ِه حُمَمَّ
َزلَُه َعىَل َرُسولِ ِجِز الَِّذي َأن  آُن: كِتاُب اللِ املُع   َوَسلَّمَ الَقر 

   بُِلَغِة الَعَرِب، فصيحاً  َعَربِيّاً  7/42 17037

ر من عذاب الل  لِّتُنِذرَ  7/42 17038 ف وحَتذِّ م وُُتَوِّ
 لتُعلِ

ُلَها ُأمَّ ال ُقَرى 7/42 17039 َة؛ َواملَُراُد َأه   َمكَّ

َم اجلمعي 7/42 17040 َي بذلك إلنَّه يوٌم  و  َمُع فيه اخلالئقيوم القيامة، وُسمِّ  ُِّت 

يئِهِ  اَل َري َب فِيهِ  7/42 17041  اَل َشكَّ ِف جَمِ

ِعريِ  7/42 17042 ِعري: النّاُر املوَقَدةُ  السَّ َهنََّم، ومعنى السَّ ٌم جِلَ  اس 

ًة َواِحَدةً  8/42 17043  جُم تَِمِعنَي َعىَل اهُلَدىمجاعة واحدة  ُأمَّ

ِخُل  8/42 17044 ِر: االن ِضامُم إلي هِ  ُيد  خوُل ف األَم   الدُّ

َتِهِ  8/42 17045 سانِِه وِرعاَيتِهِ  َرْح     إح 

َومُها  َوالظَّاملُِونَ  8/42 17046 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِ

 تعاىلَوال ُمنقٍذ ينقذهم من عقاب الل  َوال َنِصريٍ  8/42 17047

نى  ال َويِلُّ  9/42 17048 امِء اللِ احُلس   الناِص ينَُصُ ِعباَدُه املؤمنني ، والويّل من أس 

ٍء ال ُيع جِ  َقِديرٌ  9/42 17049 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ُزُه ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه ، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع   ََش 

تُم   10/42 17050 تََلف   َذَهَب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُكم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  اخ 

ُمهُ  10/42 17051  قضاؤه وفصله  َفُحك 

ل ُت  10/42 17052 ِري  َتَوكَّ ُت أم  ض  تََمدُت وَفوَّ  اع 

ِجُع ِف ُكلِّ  َوإِلَي ِه ُأنِيُب  10/42 17053  األُُمورِ إِلَي ِه َأر 
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُق، َوُمب ِدعُ  َفاطِرُ  11/42 17054
 َخالِ

َن َعامِ  11/42 17055  اإلبِل والبََقر والَغنَم  األ 

َواًجا 11/42 17056  َأن َواًعا؛ ُذُكوًرا، َوإَِناًثا  َأز 

َرُؤُكم  فِيهِ  11/42 17057 ِ ِمثاٍل وَيبثُّكم ويَكثِّركم َيذ  ِويِج  يوِجُدُكم  َعىل َغري   بَِسبَِب التَّز 

 خزائن، أو مفاتيح َمَقالِيُد  12/42 17058

 ُيوِسعُ  َيب ُسطُ  12/42 17059

َق  12/42 17060 ز  م  ِمن  الرِّ ِرُجُه هَلُ ِه، أو  ُُي 
ضِ ما ُيع طيِه اللُ لِِعبادِ  األر 

 ملَِن ُيريُد  ملَِن َيَشاءُ  12/42 17061

ِدرُ  12/42 17062  ُيَضيُِّق  َوَيق 

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيمٌ  12/42 17063 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

عَ  13/42 17064 َح  رَشَ َ ووضَّ  َبنيَّ

ينِ  13/42 17065 يَعة الدِّ  الِعباَدة والِّشَّ

 أمر  َوّصَّ  13/42 17066

ينَ  13/42 17067   الدين  أعملوا بتعاليم َأقِيُموا الدِّ

ُقوا  13/42 17068 تَلُِفوا وَتتََشتَّتُوا  َوال َتتََفرَّ  وال َُت 

 َثُقَل و َعظُمَ  َكُِبَ  13/42 17069

كنِيَ  13/42 17070 ِ  الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  امل ُِّش 

ُعوُهم  إِلَي هِ  13/42 17071 ثُُّهم عليه َتد    حَتُ

طَِفي وَُي تار جَي تَبِي 13/42 17072  َيص 

 ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوهَي ِدي 13/42 17073

 ف أموره كلهاو بِالطَّاَعةِ يرجُع إىل الل  ُينِيُب  13/42 17074

ُقوا 14/42 17075  اختلفوا  َتَفرَّ

م   َجاءُهمُ  14/42 17076 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  حَتَ

يًا  14/42 17077  وَفساًدا وجُماَوَزًة لِل َحدِّ  ِعنَاًداوُظل اًم  َبغ 

 بالَعَذاِب إىل يوم القيامة قضاء بتأجيل احلكم  َكلَِمٌة َسبََقت   14/42 17078

ى   14/42 17079  وقٌت ُمَعنيَّ حمدٌد مقدر ِعن َد اللِ  َأَجٍل ُمَسمًّ

َراَة، َواإِلن ِجيَل  ال كِتَاَب ،  تلقوُه عن الرسل وأتباعهم ُأوِرُثوا الكتاب 15/42 17080  التَّو 

 ف حالَِة ريبٍَة وَقَلٍق بِشأنِهِ  َشكٍّ  15/42 17081

ُمومِ  ُمِريٍب  15/42 17082 تاَِلِف املَذ  يبَِة، َوااِلخ   ُموقٍِع ِف الرِّ

َذلَِك َفاد عُ  15/42 17083
ينِ  َفلِ َوةِ إىَِل َذلَِك الدِّ ع   ُقم  بِالدَّ

تَِقم   15/42 17084  واسُلك املسلك القويم َواس 

َت  15/42 17085 َت  ِمث َلام َكاَم ُأِمر   ُكلِّف 

َواءُهم   15/42 17086  ما َتواه أنفسهم ومتيل إليه  َأه 

ِدَل بينكم 15/42 17087 َي بينكم أِلَع   ألَُسوِّ

َة   15/42 17088 َ احَلقُّ  اَل ُحجَّ َدَما َتبنَيَّ  اَل ِجَداَل َبع 

ِجعُ  امل َِصريُ  15/42 17089  املَر 
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 22  إلى آية  16  يةآمن الشورى سورة ( 485صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  16/42 17090 ِة والُِبهانِ و ُُيَاِصُمونَ  َُيَاجُّ  املُحاَجَجُة: املُجاَدلُة َمَع اإلت يان باحُلجَّ

تُِجيَب لَهُ  16/42 17091  استَجاَب النَّاُس لَُه وأسَلموا  اس 

تُُهم   16/42 17092 وَن بِهِ  ُحجَّ    ما ََي تَجُّ

بَُل عند الل َذاِهبٌَة  َداِحَضةٌ  16/42 17093  باطلة زائلة ال ُتق 

ط والعَقاب َغَضٌب  16/42 17094  الَغَضب: الُسخ 

 أليم شديد االجياع ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َشِديدٌ  16/42 17095

   اإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ عن طريق الوحي َأنَزَل  17/42 17096

 أو القرآن الكريم الكتاب الساموي ال كِتَاَب  17/42 17097

قِّ  17/42 17098 ِق  بِاحل َ د   واليقني  بِالصِّ

َل واملراد  آلة الوزن، أو الوزن نفسه َوامل ِيَزانَ  17/42 17099  الَعد 

ِريَك  17/42 17100 لُِمَك  َوَما ُيد   َوَما ُيع 

اَعةَ  17/42 17101 م الِقياَمةِ  السَّ  َيو 

تَع ِجُل  18/42 17102 ل ف األمر ويطلبه عىل وجه الرسعة َيس   يتعجَّ

ِمنُونَ  18/42 17103 قون  ال ُيؤ    ال يصدِّ

ِفُقوَن ِمن َها  18/42 17104  َخائُِفوَن ِمن  قِيَاِمَها  ُمش 

قُّ  18/42 17105 َا احل َ  أنَُّه ال َري َب ف ُوقوِعها  َأّنَّ

وَن ف قِيامها وجيادلون ُيامُرون ف الّساعة  18/42 17106  َيُشكُّ

 تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضاللٍ  18/42 17107

ٍ من حيث ال َيتسبون  لَطِيٌف  19/42 17108 ِسُن اىل عباده ف َخفاٍء وِسرت   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واللطيُف: هو املُح 

ُزُق  19/42 17109 ِ ُيع طي ِمن  َير   اخَلري 

نى  ال َقِويُّ  19/42 17110 امِء اللِ احُلس   هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء، والقوة بمعنى القدرة، والقوّي من أس 

امِء اللِ  الَعِزيزُ  19/42 17111 ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ   احُلس 

 َيرَغُب أو  َيشاءُ  ُيِريُد  20/42 17112

ِخَرةِ  20/42 17113 َث اآل   َثَواهَبَا  َحر 

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  َنِزد  لَهُ  20/42 17114 ُه ِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ    ِزياَدُة الَّشَّ 

ن يَا 20/42 17115 َث الدُّ  َمتاَعها   َحر 

 ِمن َها ُنع طِهِ  ُنؤتِِه ِمن َها  20/42 17116

 حصة وجزء  نَِّصيٍب  20/42 17117

َكاء 21/42 17118 ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ    الِّشكاء: الذيَن اُتُّ

ُعوا  21/42 17119 حوا رَشَ  َبيَّنوا ووضَّ

 َل يسمح   ََل  َيأ َذن  21/42 17120

لِ  21/42 17121 م  َوَعَدِم ُمَعاَجَلتِِهم  بِالُعُقوَبةِ َقَضاُؤُه  َكلَِمُة ال َفص 
َهاهِلِ  بِإِم 

َومُها  الظَّاملنِِيَ  22/42 17122 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

 َعِملوا َعَمالً َسيِّئاً  َكَسبُوا 22/42 17123

 نازل  َواقِعٌ  22/42 17124

نَّاِت  22/42 17125 َضاِت اجل َ  بساتينها املثمرة اجلميلة َرو 
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 31  إلى آية  23  يةآمن الشورى سورة ( 486صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

17126 23/42  ُ  َيِعُدُهم  بِثَواِب اللِ  ُيبَِّشِّ

أَلُُكم   23/42 17127 ُلُب ِمن ُكم   ال َأس   ال أط 

راً  23/42 17128  َجزاًء لِل َعَمِل وِعَوضاً َعن هُ  َأج 

ةَ  23/42 17129  املََحبّة  امل ََودَّ

َبى 23/42 17130  األقارب ال ُقر 

ف   23/42 17131 رَتِ تَِسب   َيق   َيع َمل أو َيك 

ِ والطّاَعةُ  َحَسنَةً  23/42 17132  احَلَسنَة: َعَمُل اخَلري 

ناً  23/42 17133 َد احَلَسنَةِ أجرًا  ُحس   وثواباً أو عمُل احَلَسنَِة َبع 

رَتَى 24/42 17134 تََلَق َوَكَذَب  اف   اخ 

 َيط بَع   َُي تِم   24/42 17135

ُح  24/42 17136  َوُيِزل  ويب طل   َوَيم 

 احَلقِّ الَعبَُث الفاِسُد الَِّذي ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه وهَو َنقيُض  ال بَاطَِل  24/42 17137

قَّ  24/42 17138    يظهره للناس ويبينه َوَُيِقُّ احل َ

 أحكامه ورشائعهبحججه وبراهينه و بَِكلاَِمتِهِ  24/42 17139

ُدور 24/42 17140  اخلفايا التي ف الصدور أو احلالة التي ف الصدور  بَِذاِت الصُّ

َبة  25/42 17141 بَُل التَّو  جوِع َعن  املَعايِص  ويقبلَيرَض  َيق   الرُّ

 وَيتَجاَوز َوَيع ُفو 25/42 17142

يِّئَاِت  25/42 17143 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

تَِجيُب  26/42 17144 وَ املراد  َوَيس   وااليامُن هِبا واتِّباُعها  للِا ةُقبوُل َدع 

لِهِ  26/42 17145 ساُنهُ  َفض   إح 

 املُن كِروَن لُِوُجودِ اللِ َوال َكافُِرونَ  26/42 17146

 أليم شديد االجياع ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َشِديدٌ  26/42 17147

 وّسعه وكثّره  َبَسَط الل الرزق  27/42 17148

ا  27/42 17149 وا لَبََغو  ُ ِبَّ ا َوَِّتَ  البغي: جماوزة احلد والتسلط والظلم و لَطََغو 

 بِِمق دار  بَِقَدرٍ  27/42 17150

 املطر ال َغي َث  28/42 17151

ُسوا ِمن  ُنُزولِهِ  َقنَطُوا 28/42 17152
 َيئِ

    َيب ُسط وَيُعمّ  َوَينُِّشُ  28/42 17153

تَهُ  28/42 17154 َ يَا بِِه الباِلُد والِعبادُ  َرْح   املَطَُر الذي حَت 

َسانِهِ الَِّذي  ال َويِلُّ  28/42 17155  َيتََوىلَّ ِعبَاَدُه بِإِح 

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  29/42 17156  ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

َق، َوَنَِّشَ  َبثَّ  29/42 17157  َفرَّ

ا َدابَّةٍ  29/42 17158 مِهَ ِ ِض؛ ِمن  إِن ٍس، َوَحيََواٍن، َوَغري   َما َيُدبُّ َعىَل األَر 

 َنَزَل بُِكم   َأَصاَبُكم 30/42 17159

ِصيبَةٍ  30/42 17160 روٍه ُيصيُب اإلن سانَ  مُّ  َمك 

 وَيتَجاَوز َوَيع ُفو 30/42 17161

 بَِفائِتنَِي ِمَن الَعَذاِب  هاربني وال بُِمع ِجِزينَ  31/42 17162

 الويل بمعنى حليف أو صديق وحبيب َويِلٍّ   31/42 17163

 َوال ناِصًا يَصف عنهم سوء العذاب َنِصريٍ َواَل  31/42 17164
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 44 إلى آية 32  يةآمن الشورى سورة ( 487صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِه وَعالماتِهِ  هُمع ِجزاتِ  آَياتِهِ  32/42 17165  وَدالئِلِِه وِعَِبِ

َوارِ  32/42 17166 ُفُن اجَلاِرَيةُ  اجل َ  السُّ

اَلمِ  32/42 17167 َع   َكاجِلبَاِل ِف ِعظَِمَها ما هُي تََدى به، كالّراية و َكاأل 

يَح  33/42 17168 كِِن الرِّ    جيلعها َتَقرُّ وَتدأ  ُيس 

َ  َفيَظ َلل نَ  33/42 17169 َن َوَيب َقني    َيَِص 

ِري َرَواكِدَ  33/42 17170  هادئة ساكنةأي   َثَوابَِت اَل َِّت 

ِرِه َعىَل  33/42 17171 الهُ عىل  َظه  ِر: أع  ُر البَح   ظه 

    َعظيٍم ف التََّجلُِّد وَعَدِم اجَلَزعِ  َصبَّارٍ  33/42 17172

َمِة والثَّناِء َعىل املُن ِعِم هِبا َشُكورٍ  33/42 17173 ِر النِّع  ك 
 َكثرِي ذِ

ُهنَّ  34/42 17174 ُفَن بِالَغَرِق  ُيوبِق   هُي لِِك السُّ

   َعِملوا َعَمالً َسيِّئاً  َكَسبُوا 34/42 17175

 وَيتَجاَوز َوَيع ُف  34/42 17176

 ُيناقِشوَن وُُياِصمونَ  جُيَادِلُونَ  35/42 17177

يصٍ  35/42 17178 ِ َرٍب   حمَّ  َوَمَفرٍّ من العذاب  َوَمل َجأٍ َمه 

طيتُم   ُأوتِيتُم 36/42 17179  ُأع 

نيا: َملّذاَتا َمتاع  َفَمتَاعُ  36/42 17180  احَلياة الدُّ

َومُ  َوَأب َقى 36/42 17181  َوأد 

ُلونَ  36/42 17182 رهم  َيتََوكَّ ُضون أم  تَِمدون وُيَفوِّ  يع 

تَنِبُونَ  37/42 17183 وَن  جَي   َيب تَِعدوَن وَيتَنَحُّ

ث مِ  37/42 17184 ِ تَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه  اإل  ن ُب الَِّذي َيس  دٍ الذَّ ٍم َوَتَعمُّ     َمي ٌل َعن احَلقِّ بِِعل 

 َما َعظَُم ُقب ُحُه ِمَن املََعايِص  َوال َفَواِحَش  37/42 17185

 سخطوا، والغضب: ثوران دم القلب إرادة االنتقام َغِضبُوا  37/42 17186

ِفُرونَ  37/42 17187  َيع فون ويصفحون   َيغ 

ُرُهم   38/42 17188    حاهلموشأّنم أو  َوَأم 

 َتشاُوٌر َوَتباُدٌل ف الَرأ ِي  ُشوَرى 38/42 17189

نَاُهم   38/42 17190 لِ  َرَزق  ِ والَفض  طَي ناُهم  ِمن اخَلري     أع 

َوهُ  ُينِفُقونَ  38/42 17191  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

 َنَزَل هِبِم   َأَصاهَبُمُ  39/42 17192

َوانُ  ال بَغ يُ  39/42 17193  الظُّل ُم، َوالُعد 

ونَ  39/42 17194  َين تَِقُموَن ُِمَّن  َبَغى َعَلي ِهم  و َيأ ُخذُون َحقَّهم َينتََِصُ

 خطيئٍَة وَذن ٍب  َسيِّئَةٍ  40/42 17195

َلَح  40/42 17196  َوأصلح الودَّ بينه وبني املعفو عنه ابتغاء وجه الل َِّتاَوزَ  َعَفا َوَأص 

 انتَصَف وأّخَذ َحّقه  انتَََصَ  41/42 17197

 حجة أو إثم أو  ُمَؤاَخَذةٍ ليس عليهم  َما َعَلي ِهم  ِمن  َسبِيلٍ  41/42 17198

تَُدونَ  َوَيب ُغونَ  42/42 17199  َيع 

قِّ  42/42 17200 ِ احل َ  بِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ  بَِغري 

 وسرَت وعفا َوَغَفرَ  43/42 17201

ِم  43/42 17202 ُُمورِ َعز  ُكوَرةِ  األ  َعاِل احَلِميَدةِ، َواخِلَصاِل املَش   األَف 

لِِل الل 44/42 17203     َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية ُيض 

يَا َمَردٍّ  44/42 17204 ن  ِجٍع إىَِل الدُّ  َمر 

 طريٍق أو  َوسيَلةٍ  َسبِيلٍ  44/42 17205
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 51 إلى آية 45  يةآمن الشورى سورة ( 488صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َرُضوَن َعَلي َها 45/42 17206 موَن إلَي ها وُيشاِهدوَّنا ُيع   ُيَقدَّ

 ذليلني ساكِنني َخاِضِعنَي  َخاِشِعنيَ  45/42 17207

لِّ  45/42 17208 َر واالن ِقياَد واهَلوانَ  الذُّ  الَقه 

ٍف َخِفيٍّ ِمن  45/42 17209 يُنِهم  َنظَر مسترت غري ظاهر، واملراد أّنم يسارقون النظر  َطر  ِء َأع    َواَل َين ظُُروَن بِِمل 

ينَ  45/42 17210 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخل َ

ِق أو   الظَّاملنِِيَ  45/42 17211 ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
َومُها اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ  َنح 

ِقيمٍ  45/42 17212  دائمٍ  ِعقاٍب وتَّن كيلٍ  َعَذاٍب مُّ

لِيَاءَ  46/42 17213  الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأو 

وَّنُم 46/42 17214  ينقذوّنم َينَُصُ

هُ  من ُدوِن اللِ 46/42 17215  أي  َمَعُه أو  َغري 

لِلِ  46/42 17216  باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدينَيكم عليه  ُيض 

 طريق أو َمرج نجاة َسبِيلٍ  46/42 17217

تَِجيبُوا 47/42 17218 َربُِّكم   اس 
َوتِِه وااليامُن هِبا واتِّباُعها  لِ تِجاَبُة الَعب ِد للِِّ: ُقبوُل َدع   اس 

هُ  ال َمَردَّ  47/42 17219 هُ  ل  كُِن َردُّ َف ال و اَل ُيم  ِ  لَهُ  َمَص 

ل َجأٍ  47/42 17220    َمالذٍ ينجيكم من العذاب مَّ

َمئِذٍ  47/42 17221 م  َيو   َذلَِك اليَو 

 مكان يسرتكم وتتنكرون فيه، أو ُمن كر ملا ينزل بكم من الَعذاب  نَّكِريٍ  47/42 17222

َرُضوا 48/42 17223  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال َأع 

م   رقيباً مهيمناً  َحِفيظًا  48/42 17224
اَمهِلِ  َحافِظًا أِلَع 

 التَب ليغُ  ال بَالغُ  48/42 17225

نَا  48/42 17226 ِق، َأَذق  و  ُل َعىَل الذَّ ساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفم  اإلَذاَقُة: احَلم  ُق: اإلح  و   الذَّ

َةً  48/42 17227 ٍة وعافِيٍة وَرخاءنعمة ِمن كِشٍف  َرْح  ِق أو ِصحَّ  للرُضِّ أو غريه ِرز 

 رُسَّ وابتهَج  َفِرَح  48/42 17228

   َتن ِزل  هِبِم   ُتِصب ُهم   48/42 17229

روهٌ  َسيِّئَةٌ  48/42 17230  ُمصيبٌَة أو  َمك 

َمت   48/42 17231  فعلت سابقا من معايص واقرتفت من آثام َقدَّ

رِ   َجُحودٌ  َكُفورٌ  48/42 17232  ُُم ِعٌن ف الُكف 

 هو املالك املتَصف  ُمل ُك  49/42 17233

ُلُق  49/42 17234 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َُي   يوِجُد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

 يمنح وينعم هَيَُب  49/42 17235

ُجُهم   50/42 17236  جيعلهم أصنافا، منهم الذكور ومنهم اإلناث ُيَزوِّ

  اَل ُيولَُد لَهُ غري قادر عىل االنجاب  َعِقياًم  50/42 17237

ياً  51/42 17238 امِ  َوح  اَلًما ِف املَنَام، َأو  بِاإِلهل َ  إلقاًء ف القلبأو  إِع 

ُّ أو معنويُّ  خلف  ِمن َوَراِء ِحَجاٍب  51/42 17239 ُ ِحيسِّ رت   َكاَم َكلََّم ُموَسى عليه السالم  حاِجُز أو سِّ

ِسَل َرُسواًل  51/42 17240 يُل ك ُير  ِ  أو غريه  عليه السالم -ِجِب 

نِهِ  51/42 17241  بمشيئة الل وبأمره   َفيُبلِّغ بواِسطِة الوحي َفيُوِحَي بِإِذ 

 بالّرفعة ويعلو عىل خلقه بقهره وقدرتهِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والعّّل هو الذي يتصف  َعِّلٌّ  51/42 17242

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيمٌ  51/42 17243 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ   األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 
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 10  إلى آية  1 يةآمن الزخرف سورة و 53  إلى آية  52  يةآمن الشورى سورة ( 489صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َحي نَا إِلَي َك  52/42 17244 نا َأو  ِي  كبلَّغ    بِواِسطَِة الَوح 

ُه َحيَاُة الُقُلوِب  ُروًحا 52/42 17245 آُن ُروًحا؛ أِلَنَّ َي الُقر  آًنا، ُسمِّ  ُقر 

ِرَنا 52/42 17246 ِمنا  َأم   وقضائِنا ُحك 

ِري 52/42 17247 َلمُ  َتد   َتع 

آن  ال كِتَاُب  52/42 17248  الُقر 

  ِهداَيًة وبياناً للحق ُنوراً  52/42 17249

ِشد وندّل  ّنَّ ِدي 53/42 17250  نر 

تَِقيمٍ  53/42 17251 س  اٍط مُّ    ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  ِِصَ

اِط اللَِّ 53/42 17252 المُ دينُُه  ِِصَ  الَقويُم، وهو: اإلس 

ِجُع إِلَي ِه، َفيَُجاِزيُكم  َعَلي َهاو ُتَردّ  َتِصريُ  53/42 17253  َتر 

جاِز الُقرآنِ  حم 1/43 17254 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

   الكتاب: القرآن  َوال كِتَاِب  2/43 17255

 الواِضح أو  املوِضح امل ُبنِيِ  2/43 17256

آناً  3/43 17257 د َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  ُقر  ِه حُمَمَّ
َزلَُه َعىَل َرُسولِ ِجِز الَِّذي َأن  آُن: كِتاُب اللِ املُع     الَقر 

 الَعَرِب، فصيحاً بُِلَغِة  َعَربِيّاً  3/43 17258

ِقُلونَ  3/43 17259 رونَ  َتع   ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

ُفوظِ وهو أصله  ُأمِّ ال كِتَاِب  4/43 17260 ِح املَح   اللَّو 

  نِ أَرفِيُع الشَّ  لََعِّلٌّ  4/43 17261

َمٍة َبالَِغةٍ  أحكمت آياته وأتقنت َحكِيمٌ  4/43 17262  َوُذو ِحك 

َر  5/43 17263 ك  ُب َعنُكُم الذِّ ِ آِن َعَلي ُكم  َأَفنَرض  نَع إن زاَل الُقر   َأُّن ِمُلُكم  َفنَم 

حاً  5/43 17264  املُراُد إعراًضا َعن ُكم وإمهاالً لَُكم   َصف 

 بَِسبَِب َأن  ُكن تُم   َأن ُكنتُم   5/43 17265

فنِيَ  5/43 17266 ِ رس  تِدالِ  مُّ ِرطنَي وجماِوزيَن لالع   ُمف 

َسل نَا 6/43 17267 َسل نَا َوَكم  َأر  بِيَاِء َأر   َكثرًِيا ِمَن األَن 

 النَبِّي: من اصطفاه الل من عباده وأوحى إليه بِّشيعة من رشائعه نَّبِيٍّ  6/43 17268

لنِيَ  6/43 17269 َوَّ ابَِقةِ األَُمِم  األ   السَّ

 جَييُؤُهم   َيأ تِيِهم  7/43 17270

ِزُئون 7/43 17271 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ

َوى وأعظم َأَشدَّ  8/43 17272  َأق 

ةً  َبط ًشا 8/43 17273 ذًا بُِعن ٍف و ُقوَّ  َأخ 

 َسبََق َوَسَلَف  َوَمَض  8/43 17274

لنِيَ َمثَُل  8/43 17275 َوَّ ابَِقةِ  ص قِص األ   األَُمِم السَّ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  9/43 17276 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

نَى  ال َعِزيزُ  9/43 17277 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ    ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

نَى  ال َعلِيمُ  9/43 17278 امِء اللِ احُلس  لوقاِت والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ

ًدا 10/43 17279 ًدا َمه  ه  فَِراًشا ُُمَهَّ ِ  أي كاملهِد ف ُسهولَة العيش َعَلي ها وُيرس 

ُلُكوَّنَا  ُسبُاًل  10/43 17280 ََعاِشُكم  َتس 
َلًة واِضَحًة ملِ  ُطُرًقا َسه 
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 22 إلى آية  11 يةآمن الزخرف سورة ( 490صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُلومٍ  بَِقَدرٍ  11/43 17281 ٍن َمع  َداٍر، َوَوز   بِِمق 

َنا 11/43 17282  فأحيينا  َفأَنَِّش 

ي تًا  11/43 17283  ال َنباَت فِيها مَّ

َرُجونَ  11/43 17284 ِت لِل ِحساِب  ُُت  َد املَو  ياَء َبع   ُتب َعثُوَن أح 

َجَد ِمَن الَعَدمِ  َخَلَق  12/43 17285 ِ ِمثاٍل سابٍِق  أو   َعىل َغري 

َواَج  12/43 17286 َز  نَاَف  األ   األَص 

ُفنِ  ال ُفل ِك  12/43 17287  السُّ

َن َعامِ  12/43 17288    اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواأل 

َكبُونَ  12/43 17289  متتطون وتستخدمون َتر 

تَُووا 13/43 17290 وا لِتَس  تَِقرُّ  لِتَس 

ُكوب منها ىَل ُظُهوِرهِ ع 13/43 17291  ُظُهوُر الُفل ِك واألنعام: َمواَضُع الرُّ

ُكروا نعمة ربكم  13/43 17292  تستحرضوها مع القيام بواجب شكرها  َتذ 

بيِح للِ َتعاىل تَتن زيِه و ُسب حانَ  13/43 17293     س 

رَ  13/43 17294 َ  َسخَّ  َذلََّل َوَيرسَّ

ِرننِيَ  13/43 17295  قادرين عىل تسخريه ُمطيِقني لذلك  ُمق 

 لصائرون وراجعون  ملَُنَقلِبُونَ  14/43 17296

ءاً  15/43 17297  يراد به هنا البَنات  َنِصيبًا ِمن  َخل ِقهِ  ِمن  ِعبَادِِه ُجز 

ُحوٌد لِنَِعِم َربِّهِ  لََكُفورٌ  15/43 17298  جَلَ

بنِيٌ  15/43 17299  واِضٌح  مُّ

َذ  16/43 17300 َ  َجَعَل  اُتَّ

َفاُكم 16/43 17301 ُكم  وَوآثركم   َوَأص   َخصَّ

الد  بِال بَننِيَ  16/43 17302  األو 

َ َأَحُدُهم  17/43 17303 ِِبَ الواحد منهم بَِخَِبٍ  ُبِّشِّ   ُأخ 

َِن َمثَاًل  17/43 17304 ْح  َب لِلرَّ َِن؛ ِحنَي َزَعَم َأنَّ املَاَلئَِكَة َبنَاُت اللِبِاألُن ثَى الَّتِي َنَسبََها  باَِم ََضَ ْح  لرَّ
 لِ

تَمرّ  َصارَ  َظلَّ  17/43 17305  واس 

َوّداً  17/43 17306  قامِتاً َكئيباً  ُمس 

ًنا، َوَغامًّ  َكظِيمٌ  17/43 17307 ٌئ ُحز 
 ُُم تَلِ

أُ  18/43 17308  ُيَربَّى  ُينَشَّ

يَةِ  18/43 17309 ل 
ِ ينَةِ  احل   الزِّ

َصامِ  18/43 17310  املُناَزَعة واملُجاَدلَة   اخل ِ

ُ ُمبنِيٍ  18/43 17311 ٍ  َغري  ُ َواِضٍح، َوَبنيِّ  َغري 

 َهل  َحرَضوا  َأَشِهُدوا  19/43 17312

تَُب َشَهاَدَُتُم   19/43 17313 َل ويَس  َستُك  َن ما شهدوا بشأنه يَسجَّ  َدوَّ

أَلُونَ  19/43 17314   َوَُيَاَسبُونَ  َوُيس 

 ِمن  حجة أو دليل أو إثبات ِمن  ِعل مٍ  20/43 17315

َل َعن  َظنٍّ وَُت منٍي ال َعن  ِعل ٍم وَيقنيٍ  َُي ُرُصونَ  20/43 17316  ُيل ُقوَن الَقو 

ا املراد  كِتَاًبا ِمن  َقب لِهِ  21/43 17317 ِرِهم  قبل القرآن كِتاباً سامويًّ ِهم  وُكف 
كِ تَنِدوَن َعَلي ِه ف رِش   يس 

ِسُكونَ  21/43 17318 تَم   مرتبطون ُمس 

ةٍ  22/43 17319    َعىل ديٍن َوَطريَقٍة ُتَؤمُّ وُتق َصُد  َعىَل ُأمَّ

َهبِِهم  الذي َتَركوُه لَنا َعىَل آَثاِرِهم   22/43 17320  َعىَل دينِِهم  وَمذ 

تَُدونَ  22/43 17321 ه   متبعون ومقتدون مُّ
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 33 إلى آية  23 يةآمن الزخرف سورة ( 491صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َيةٍ  23/43 17322  القرية: البل دة، وتطلق عىل أهلها  َقر 

ر من عذاب الل  نَِّذيرٍ  23/43 17323  رسول ُمبلِّغ حُمَذِّ

ُفوَها  23/43 17324 َ ُفون: املنَّعمون  ُمرت  َ  املُرت 

َنا 23/43 17325  لقينا أو علمنا  َوَجد 

ةٍ  23/43 17326  َعىل ديٍن َوَطريَقٍة ُتَؤمُّ وُتق َصُد  َعىَل ُأمَّ

َهبِِهم  الذي َتَركوُه لَنا َعىَل آَثاِرِهم   23/43 17327  َعىَل دينِِهم  وَمذ 

تَُدونَ  23/43 17328 ق   سالكون طريقهم مُّ

َدى 24/43 17329  بأكثر هدايًة، أي أكثر إرشاداً  بِأَه 

تُم  بِهِ  24/43 17330 ِسل   املراد بام ما أرسلتم به من اهلدى والدعوة إىل الدين احلق باَِم ُأر 

 ُمن كِروَن جاِحدونَ  َكافُِرونَ  24/43 17331

نَا  25/43 17332   َفعاَقب ناهم ِمن ُهم  َفانتََقم 

ل  َفانظُر   25/43 17333  َفَفّكر  وتأمَّ

    العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  25/43 17334

بنِيَ  25/43 17335  املُنكِرين  امل َُكذِّ

ُص النَِّقيُّ  َبَراءٌ  26/43 17336
 َبريٌء، والَِبيُء ُهَو اخلالِ

بُُدونَ  26/43 17337  تنقادون وُتضعون  َتع 

 َخَلَقنِي َفطََريِن  27/43 17338

ِدينِ  27/43 17339  سريشدين  َسيَه 

 اَل إِلََه إاِلَّ اللُ: َباقِيَةٌ واملراد كلمة التوحيد   ثابِتَةً كلمة  َكلَِمًة َباقِيَةً  28/43 17340

تِهِ  َعِقبِهِ  28/43 17341 يَّ  ُذرِّ

ِجُعونَ  28/43 17342 حيدِ  َير  الِل إىل التَّو   َيعودوَن َعن الضَّ

ُت هلم ف احلياة مع إسباغ النَِّعم َمتَّع ُت َهُؤالء  29/43 17343   ََل  ُأَعاِجل ُهم  بِالُعُقوَبةِ و َمَدد 

قُّ  29/43 17344  الدعوة إلخالص العقيدة والعبادة لل  احل َ

بنِيٌ  29/43 17345  موِضٌح واِضٌح أو   مُّ

م   َجاءُهمُ  30/43 17346 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  حَتَ

رٌ  30/43 17347 َعاَدةِ السحر : ِسح  ويِه وَعىَل األُُموِر اخَلاِرَقِة لِل  ُم َعىَل اخِلداِع والتَّم 
ُل القائِ ُل أو  الِفع   الَقو 

اَل  31/43 17348  َهالَّ  لَو 

17349 31/43  ِ َيتنَي  َة،  ال َقر   َوالطَّائِِف َمكَّ

   املراد كبري ف أعينهم َعظِيمٍ  31/43 17350

ِسُمونَ  32/43 17351 ُعون  َيق   ُيَوزِّ

َة َربَِّك  32/43 17352 َ ساُنُه وِرعاَيتُُه واملراد  َرْح  ةَ إح   النُّبُوَّ

نَا بينهم  32/43 17353  أعطينا كال نصيبه  َقَسم 

ِعيَشتَُهم   32/43 17354  حياَتم أرزاقهم و مَّ

 َمناِزَل  َدَرَجاٍت  32/43 17355

ِريًّا 32/43 17356 ًرا ِف الَعَملِ  ُسخ   ف أمور الَعي ش و ُمَسخَّ

َُت َربَِّك  32/43 17357 ساُنُه وِرعاَيتُُه  َوَرْح   اجَلنَّةُ واملراد  إح 

واٍل وَمتاعٍ  جَي َمُعونَ  32/43 17358  ََيوزوَن ِمن أم 

ًة َواِحَدةً  33/43 17359 رِ  ُأمَّ  مَجَاَعًة َواِحَدًة َعىَل الُكف 

َعُد عليها َوَمَعاِرَج  33/43 17360 ةٍ أو   ودَرجات ومصاِعد ُيص   َساَلَِلَ ِمن  فِضَّ

َعُدون َيظ َهُرونَ  33/43 17361  ويرتقون ََيص 
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 47 إلى آية  34 يةآمن الزخرف سورة ( 492صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

راً  34/43 17362 طََجُع عليه َورُسُ  ما جُي َلُس أو ُيض 

تَِمُدون ويستندون َعىَل ما حتتويه َيتَّكُِؤونَ  34/43 17363  َيع 

ُرًفا  35/43 17364  والفضة وغريمها  َذَهبويشمل ال ُنقوشاً وَتزاويَق للزينَةِ  َوُزخ 

 َما ُكلُّ َذلَِك إاِلَّ  ملََّا َوإِن ُكلُّ َذلَِك  35/43 17365

يَا 35/43 17366 ن  يَاةِ الدُّ  الدنيا وهي قليلة وزائلة  َملّذات َمتَاُع احل َ

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  لِل ُمتَِّقنيَ  35/43 17367 حاِب التَّق َوى بِطاَعِة اللِ والبُع   ألَص 

 وَيغ َفل أو يتغافل ُيع ِرض   َيع ُش  36/43 17368

ن  36/43 17369 ْح  ر الرَّ ك 
 املراد هنا الُقرآن ذِ

، َوُنيَرسِّ   ُنَقيِّض   36/43 17370  وُنعدُّ  ُّنَيِّئ 

 له ال ُيفارقه ُماَلِزٌم، َوُمَصاِحٌب  َقِرينٌ  36/43 17371

وَّنُم   37/43 17372 رِتاُض واملَن عُ  لَيَُصدُّ : االع  دُّ  الصَّ

بِيلِ  37/43 17373   َطريِق اهُلدى  السَّ

  َوَيظُنُّونَ  َوََي َسبُونَ  37/43 17374

تَُدونَ  37/43 17375 ه   ُمستجيبون للِهداية مُّ

17376 38/43  ِ َقني  ِ َد امل َِّش  ِرِب  ُبع  ِق، َواملَغ  ِ َ املَِّش   ِمث َل َتبَاُعِد َما َبني 

،  َفبِئ َس  38/43 17377   َوُيقابُِلَها: نِع مَ بِئ َس: َكلَِمُة َذمٍّ

 واملراد شيطانه الذي كان معه ف الدنيا  ال َقِرينُ  38/43 17378

 َولَن يفيدكم َولَن َينَفَعُكمُ  39/43 17379

تُم   39/43 17380 َلم  ِس: اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب  ظَّ ُم النَّف   ُظل 

ِشد وتدّل  ََت ِدي 40/43 17381  ُتر 

بنِيٍ  40/43 17382  َبنيِّ واِضٍح  تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق َضالٍل مُّ

َهبَنَّ بك 41/43 17383 بَِضنَّك إلينا بعد انتهاء حياتك   َنذ   َنق 

نتَِقُمونَ  41/43 17384  ُمَعاقِبون  مُّ

 نجعلك َتَرى بالعني  ُنِرَينََّك  42/43 17385

َناُهم   42/43 17386 ناهم َوَعد   أنَذر 

تَِدُرونَ  42/43 17387 ق  َرة  مُّ  َعظِيمو الُقد 

ِسك   43/43 17388 تَم  ك َفاس   َفتََمسَّ

تَِقيمٍ  43/43 17389 س  اٍط مُّ  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  ِِصَ

رٌ  44/43 17390 آُن وسمي بالذكر ألنه رشٌف عظيٌم وألنه يبعث  لَِذك  ُر: الُقر  ك   عىل الذكر والتدبر واالتعاظ الذِّ

أَلُونَ  44/43 17391  حُتاَسبونَ  ُتس 

َنا َأَجَعل نَا 45/43 17392  َأَصريَّ 

َنِ  45/43 17393 ْح   غريه أو متجاوزينَهُ  من ُدوِن الرَّ

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  46/43 17394  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

ِمهِ  َوَمَلئِهِ  46/43 17395 اُف َقو  َ  َأرش 

َدُه، املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِهِ  ربُّ الَعاملنَِيَ  46/43 17396  املَع بوُد َوح 

َحُكونَ  47/43 17397 َخرونَ  َيض   َيس 
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 60 إلى آية  48 يةآمن الزخرف سورة ( 493صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َوتِهِ  آَيةٍ  48/43 17398 ِق َدع  ٍة َعىَل ِصد   ُحجَّ

تَِها  48/43 17399     التي قبلهااملراد اآلية  ُأخ 

َناُهم 48/43 17400  وأهلكناهم  َوَأَخذ 

ِوَهاكاملراد العذاب الدنيوي ِ  بِال َعَذاِب  48/43 17401 ِع، َوَنح 
َفادِ ِل، َوالضَّ ، َوالُقمَّ

 اجَلَرادِ

ِجُعونَ  48/43 17402 حيدِ  َير  الِل إىل التَّو   َيعودوَن َعن الضَّ

اِحرُ  49/43 17403 ُروَنُه، َوََل  َيُكن  ِصَفَة  السَّ اِحُر فِيِهم  َعظِياًم ُيَوقِّ (السحر الَعاَِلُ )َوَكاَن السَّ  َذمٍّ

ُع لنا ربك  49/43 17404 أَل هُ  اد   اس 

َك بِِه ِمَن الَفَضائِلِ  باَِم َعِهَد ِعنَدكَ  49/43 17405 ِدِه الَِّذي َعِهَد إِلَي َك، َوَما َخصَّ  بَِعه 

تَُدونَ  49/43 17406  ملُستجيبون للِهداية  ملَُه 

نَا 50/43 17407  أزلنا ورفعنا  َكَشف 

 الِعَقاَب والتَّن كِيَل  ال َعَذاَب  50/43 17408

رِ وينقضون  َينُكثُونَ  50/43 17409 وَن َعىَل الُكف  ِدُروَن، َوُيَِصُّ  َيغ 

ه اخلطاب  َوَناَدى  51/43 17410  ووجَّ

نُ  51/43 17411 َعو  َعوُن موَسى املَعروف  فِر  َ ِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِر   لََقُب ُمُلوِك ِمَص 

 ألست أنا املالك لذلك املتَصف فيه َألَي َس يِل ُمل ُك  51/43 17412

17413 51/43  َ  القطر املعروف بمَص راد امل ِمَص 

َارُ  51/43 17414 َّن   املراد األّنار املنسحبة من النيل ف وسط القصور والبساتني  األ 

ِري 51/43 17415 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ِمياُهها ُمرس 

ونَ  51/43 17416  ون فتتعظونرَأَفال تنظرون وتتفك  َأَفال ُتب َِصُ

17417 52/43  ٌ  بل أن خري  َأم  َأَنا َخري 

 َضِعيٌف اَل ِعزَّ لَهُ حقري  َمِهنيٌ  52/43 17418

ِصُح ِف َكاَلِمهِ  يوشكاَل  َواَل َيَكاُد ُيبنِيُ  52/43 17419  ُيف 

 ُأن زل ُأل ِقيَ  53/43 17420

ِوَرةٌ  53/43 17421 ، وَُييُط  َأس   بِاملِع َصمِ ما ُيل بَُس ف اليَد ِمن احِلِّلّ

ننِيَ  53/43 17422 رَتِ ُروننِيَ  مصطحبني ُمق  ُقوَنهُ  َمق   َمَعُه ُيَصدِّ

َمهُ  54/43 17423 تََخفَّ َقو  م   َفاس 
تََخفَّ بُِعُقوهِلِ  اس 

 َفَخضُعوا لَهُ  َفأََطاُعوهُ  54/43 17424

 الَفاِسقني: العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع َفاِسِقنيَ  54/43 17425

َضبُوَنا آَسُفوَنا  55/43 17426  بأفعاهلم  َأغ 

نَا ِمن ُهم   55/43 17427  عاَقب ناهم  انتََقم 

َلِف  َفَجَعل نَاُهم  َسَلًفا 56/43 17428 تَِحقُّ الُعُقوَبةَ أو سابِقنَي كالسَّ ؛ َفيَس  ِهم 
َمُل ِمث َل َعَملِ َوًة ملَِن  َيع   ُقد 

ةً ِعظًَة،  َوَمثَاًل  56/43 17429 َ  َوِعِب 

ونَ  57/43 17430 وَن، َوَيِصيُحوَن، َفَرًحا َيِصدُّ   ورسوًرا َيَضجُّ

 من أجل املجادلة بالباطل  َجَدالً  58/43 17431

 َشِديُدو اخُلصوَمِة واملُناَزَعِة واجِلدالِ  َخِصُمونَ  58/43 17432

 عبد من عبادنا املراد عيسى عليه السالم هو  إِن  ُهَو إاِلَّ َعب دٌ  59/43 17433

نَا 59/43 17434 نا وهيّأنا َعَلي هِ  َأن َعم   واحلكمة والعلم نعمة النبوة له يرّس 

َعل نَا ِمنُكم 60/43 17435 نَا َبَدلَُكم   جَلَ َعل   جَلَ

ُلُفونَ  60/43 17436  َُي ُلُف َبع ُضُهم  َبع ًضا أو  جييئون بعدكم  َُي 
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 73 إلى آية 61 يةآمن الزخرف سورة ( 494صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اَعةِ  61/43 17437 ٌم لِّلسَّ اَعةِ  لَِعل  ِب ُوُقوِع السَّ  لََدلِيٌل َعىَل ُقر 

نَّ  61/43 17438 ُكّن فيها  َفاَل مَت رَتُ  ال تشكَّ

 سريوا عىل َّن جي  َواتَّبُِعونِ  61/43 17439

اٌط  61/43 17440 تَِقيمٌ ِِصَ س   َقِويٌم اَل ِعَوَج فِيهِ  ُمستٍو   َطِريٌق  مُّ

نَُّكمُ  62/43 17441 رِتاُض واملَن عُ  َيُصدَّ : االع  دُّ  الصَّ

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  62/43 17442  الَعُدوُّ

بنِيٌ  62/43 17443  واِضٌح  مُّ

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  63/43 17444

َمةِ  63/43 17445 ك  ةِ  بِاحل ِ ِل والِفع لِ و بِالنُّبُوَّ واُب ف الَقو  ِف والصَّ ُن التَََّصُّ َمُة: ُحس   احِلك 

17446 63/43  َ   وألظ ِهَر وأوِضَح  َوأِلَُبنيِّ

تَلُِفونَ  63/43 17447 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُكم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  َُت   َيذ 

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّ 63/43 17448 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

َوت َوَأطِيُعونِ  63/43 17449 َدع 
تَجيبُوا لِ  اس 

بُُدوهُ  64/43 17450  َفان قادوا له بالطاعة  َفاع 

َزاُب  65/43 17451 َح   الِفَرُق  األ 

ٌل  65/43 17452  َعذاٌب، وَكلَِمُة َوِعيٍد وََت ِديدٍ و َهاَلٌك، َوَدَمارٌ  َفَوي 

 ِعقاِب وَتن كيلِ  َعَذاِب  65/43 17453

ٍم َألِيمٍ  65/43 17454     املراد يوم القيامة و  يوم موجع َشديد اإليالمِ  َيو 

بونو َين تَظُِرونَ  َينظُُرونَ  66/43 17455 ُعون وَيرتقَّ  َيتَوقَّ

اَعةَ  66/43 17456 م الِقياَمةِ  السَّ  َيو 

 َِّتيئَُهم  َوَتَقُع َعَلي ِهم   َتأ تِيَُهم  66/43 17457

تَةً  66/43 17458 أَةً  َبغ   َفج 

ُعُرونَ  66/43 17459 َلمونَ  ال َيش  وَن وال َيع  سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال ََيِ

ءُ  67/43 17460 َِخالَّ ِدَقاُء،  األ  بَاُب األَص   َواألَح 

َمئِذٍ  67/43 17461 م  َيو   َذلَِك اليَو 

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  67/43 17462 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

ٌف  68/43 17463 روٍه  َخو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

َزُنونَ  68/43 17464  ُيصيبُُكم َهمُّ وَغمُّ  حَت 

ِق ُرُسلِِه   آَمنُوا 69/43 17465  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

لِِمنيَ  69/43 17466  ُمن قاديَن للِ ولَِِّشائِِعهِ  ُمس 

ونَ  70/43 17467 َِبُ ونَ  حُت   ُتن عَُّموَن، َوُترَسُّ

 ُيَدارُ  ُيطَاُف  71/43 17468

 من آنية الطعام  بِأََوانٍ  بِِصَحاٍف  71/43 17469

َنُفُس  71/43 17470 تَِهيِه األ  بتها فيه َتش      تشتدُّ َرغ 

 َِّتِدُه لَذيذاً  َوَتَلذُّ  71/43 17471

وامِ  َخالُِدونَ  71/43 17472  باقوَن َعىل الدَّ

 صارت لكم كام يصري املرياث إىل الوارث ُأوِرث تُُموَها  72/43 17473

 ثاَِمٌر لذيذةٌ  َفاكَِهةٌ  73/43 17474
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 89 إلى آية  74 يةآمن الزخرف سورة ( 495صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِرِمنيَ  74/43 17475  الكافِريَن املُعانِدينَ  امل ُج 

ُب هِبَا ِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمَ  74/43 17476  النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

وامِ  َخالُِدونَ  74/43 17477  باقوَن َعىل الدَّ

ُ َعن ُهم   75/43 17478 ُف َعن ُهم   اَل ُيَفرتَّ  اَل ُُيَفَّ

ونَ  ُمب لُِسونَ  75/43 17479 وَن ُمتََحريِّ ِة اللِ ساكِتوَن ُمتََحرسِّ َ  آيُِسوَن ِمن  َرْح 

نَاُهم   76/43 17480 َنا َعَلي ِهم  ِعن َد  َوَما َظَلم   ٌمعاَقبَتِِهم  وَتع ذيبِِهم  َما ُجر 

َومُها  الظَّاملنِِيَ  76/43 17481 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

ا 77/43 17482 هوا اخلطاب والنِّداء َوَناَدو   ووجَّ

 أحد املالئكة ُهَو: َخاِزُن َجَهنَّمَ  َيا َمالُِك  77/43 17483

ُلَص ِمن  َهذا الَعذاِب  لِيُِمت نَا لِيَق ضِ  77/43 17484  َحتـَّى َنخ 

اكِثُونَ  77/43 17485  ُمِقيمون  مَّ

قِّ  78/43 17486    باحلق وبيناه ووضحناه لكم أَتي ناُكم ِجئ نَاُكم بِاحل َ

ثََرُكم   78/43 17487    ُمع ظَمكم َأك 

 ُمب ِغضون  َكاِرُهونَ  78/43 17488

ًرا  79/43 17489 َرُموا َأم  َكُموا  َأم  َأب  ٍد  واملرادَأح   صىل الل عليه وسلم  -َكي ِد َنبِيِّنَا حُمَمَّ

 َيظُنُّونَ  ََي َسبُونَ  80/43 17490

َمعُ  80/43 17491  ال نحس وال نعلم  ال َنس 

ُهم   80/43 17492 تَُم أو ُُي َفى  رِسَّ : ما ُيك  ُّ  الرسِّ

َواُهم 80/43 17493  بشكل خفي  َما َتَكلَُّموا فِيِه فِياَم َبي نَُهم   َوَنج 

 َماَلئَِكتُنَا الكَِراُم احَلَفظَةُ  َوُرُسُلنَا 80/43 17494

ِم   80/43 17495    ِعن دهم لََدهي 

تُبُونَ  80/43 17496 نون َيك  لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

َنِ  81/43 17497 ْح  لرَّ
َُن: ِمن  لِ ْح  امِء اللِالرَّ َُن ِمن  أس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ف الدُّ تُُه املُؤ  َ ِة باللِ أي  أنَّ اللَ َشمَلت  َرْح  امِء اخلاصَّ نَى األس    احُلس 

بيِح للِ َتعاىل تن زيِه وتَ  ُسب َحانَ  82/43 17498  س 

اموات  82/43 17499  خالُِقها ورافُِعها  َربُّ السَّ

اِحبَِة، َوالَولَدِ  يذكرون من الصفات التي ال تليق بالل سبحانه َعامَّ َيِصُفونَ  82/43 17500  ِمَن الصَّ

ُهم   83/43 17501 ُهم   َفَذر  ُرك   ات 

ِهم   َُيُوُضوا 83/43 17502
 َيتََكلَُّموا بِبَاطِلِ

 ُيواِجهوا وُيقابِلوا ُيالُقوا 83/43 17503

بُوٌد بَِحقٍّ  إِلَهٌ  84/43 17504  َمع 

َه َوَتَعاىَل  َوَتبَاَركَ  85/43 17505 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

اَعةِ  85/43 17506 ِعد ِعل ُم السَّ م الِقياَمةِ  املُراد َمو   َيو 

لُِك  86/43 17507 تَطيعُ  ال َيم   ال َيس 

َفاَعةَ  86/43 17508  َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  الشَّ

قِّ  86/43 17509 ٍد  َشِهَد بِاحل َ  َنبِيِّنَا حُمَمَّ
ةِ ِحيِد اللِ، َوُنبُوَّ  صىل الل عليه وسلم   -َأَقرَّ بِتَو 

َفُكونَ  87/43 17510 ُفوَن  َفأَنَّى ُيؤ   َعن  ِعبَاَدةِ اللِ؟!و عن احلقَكي َف َين ََصِ

ٍد  َوقِيلِهِ  88/43 17511 ِل حُمَمَّ َواهُ  َكالمهوَوَقو   تكذيب قومه  ِف َشك 

َفح   89/43 17512 ـُح: اإلعراِض عن املؤاخذة َفاص  ف     الصَّ
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َلُم  حم 1/44 17513 جاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع   َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع 

    القرآن  َوال كِتَاِب  2/44 17514

 الواِضح أو  املوِضح امل ُبنِيِ  2/44 17515

بَاَرَكةٍ  3/44 17516 ِر َرَمَضانَ  لَي َلٍة مُّ ِر ِمن  َشه   ِهَي: لَي َلُة الَقد 

 ومبلِّغني وحمّذرين من العقابمعلمني  ُمنِذِرينَ  3/44 17517

َرُق  4/44 17518 َصُل  ُيف   ُيق َض َوُيف 

ٍر َحكِيمٍ  4/44 17519 ٍر حُم َكمٍ  َأم  َزاِق ذي صواب وحكمة َأم    وغري ذلك ؛ ِمَن اآلَجاِل، َواألَر 

ًرا ِمن  ِعن ِدَنا 5/44 17520  املراد أمر صادر من عندنا َأم 

ِسلنِيَ  5/44 17521 يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبَِّشًا أو  َكاَن َمَلكاً   ُمر 
َسالَِة اإلهَلِ َسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ  امل ُر 

َةً  6/44 17522 ساناً  َرْح   إح 

ِميعُ  6/44 17523 وى باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحٍة َوهَو َسميُع  السَّ ِّ والنَّج  نى الّساِمُع لِلرسِّ امِء اللِ احُلس  ميُع ِمن أس  عاِء أي  جُميبُُه، والسَّ  الدُّ

نَى  ال َعلِيمُ  6/44 17524 امِء اللِ احُلس  لوقاِت والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  العاَِلُ بِالرسَّ

اَمَواِت  7/44 17525  هامدبرخالُِقها و َربِّ السَّ

وقِننِيَ  7/44 17526  مصدقني تصديقا جازما ، وعاملني علم اليقني  مُّ

 ويسلب احلياة   هَيَُب احَلياةَ  َُي يِي َوُيِميُت  8/44 17527

لنِيَ  8/44 17528 َوَّ ابَِقةِ  األ   األَُمِم السَّ

د وَعَدُم الوصوِل إىل اليَقنيِ  َشكٍّ  9/44 17529  َتَردُّ

َعبُونَ  9/44 17530  هَي ِزلون وَيع بثون  َيل 

َتِقب   10/44 17531  ان تَظِر   َفار 

 َِّتيءُ  َتأ ِت  10/44 17532

ب وُيب س األرض   بُِدَخانٍ  10/44 17533 َ بالدخان املعروف ويكون ذلك قبيل يوم القيامة أو فيه، أو هو أثر من آثار اجَلد   ُفرسِّ

 َيُعمُّ و  ُيَغطّي وَيتوي وَُييطُ  َيغ َشى  11/44 17534

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  11/44 17535

َفع  اك ِشف   12/44 17536  وَأِزلار 

َرى  13/44 17537 ك  ُم الذِّ ُر َوااِلتَِّعاظُ  َأنَّى هَلُ ُم التََّذكُّ  ؟  واالعتبار َكي َف َيُكوُن هَلُ

 أتاُهم   َجاءُهم   13/44 17538

بنِيٌ  13/44 17539 ُ  َرُسوٌل مُّ ٌد  واِضٌح َبنيِّ َسالَِة؛ َوُهَو َنبِيُّنَا حُمَمَّ  صىل الل عليه وسلم  -الرِّ

ا  14/44 17540 َرُضوا َتَولَّو   َأع 

، َأو  َشي طَانٌ  ُمَعلَّمٌ  14/44 17541  َعلََّمُه َبَِّشٌ

 ُمصاُب بِاجُلنونِ  جمَّ نُونٌ  14/44 17542

 رافِعوه وُمِزيلوه  َكاِشُفو ال َعَذاِب  15/44 17543

 راجعون  َعائُِدونَ  15/44 17544

 ُعن ٍف  قوة وَنأ ُخُذ بِ  َنب طُِش  16/44 17545

َى 16/44 17546 َم الِقيَاَمةِ  ال بَط َشَة ال ُكِب  َِبَ َيو   الَعَذاَب األَك 

تََلي نَا  َفتَنَّا 17/44 17547 َنا َواب  تََِب   اخ 

 املراد بالرسول الكريم موسى عليه السالم  َرُسوٌل َكِريمٌ  17/44 17548

وا إيَِلَّ  18/44 17549 ائِيَل َسلُِّموا يِل  َأدُّ َ  ِعبَاَد اللِ ِمن  َبنِي إرِس 

مَتَن موثوق به َأِمنيٌ  18/44 17550  ُمؤ 
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ُلوا  19/44 17551 وا َوَأن  الَّ َتع  ُ  وال َتطغوا   أ َالَّ َتتََكِبَّ

ةٍ  بُِسل طَانٍ  19/44 17552 َهاٍن، َوُحجَّ  بُِِب 

بنِيٍ  19/44 17553  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

ُت  20/44 17554 ُت  ُعذ  ُت واستِجر  تِصم  ن ُت واع  أ ُت وحَتَصَّ  جَلَ

مُجُونِ  20/44 17555 ًا بِاحِلَجاَرةِ  َأن َتر  تُُلويِن َرمج   َأن  َتق 

تَِزلُونِ  21/44 17556  ابتعدوا عنّيفاعتزلوين أي  َفاع 

ُه امل َع بود  َسأََل  َفَدَعا َربَّهُ  22/44 17557  إهَلَ

 كافِروَن ُمعانِدونَ  جمُّ ِرُمونَ  22/44 17558

ِ بِِعبَادِي لَي الً  23/44 17559  املراد بني إرسائيل رِس  هبم أثناء الليل َفأرَس 

تَّبَُعونَ  23/44 17560 ُن  مُّ ِذ بُِكم  َيت بُعُكم فِرَعو   وُجنوُدُه لألخ 

رَ  24/44 17561   َخلِّه كام هو عىل حالته التي كان عليها حني سلكته َوات ُرك  ال بَح 

ًوا 24/44 17562 طَِرٍب مفتوحاً َساكِنًا  َره  َ ُمض   َغري 

َرُقونَ  24/44 17563 غ   هالكون َغرًقا  مُّ

 أبقوا وخّلوا َتَرُكوا 25/44 17564

اِر والثِّامرِ  َجنَّاٍت  25/44 17565 جاِر َواألّن  نَُّة ف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األش   اجل َ

 وينابيع  َوُعيُونٍ  25/44 17566

 َطيّب مريح مَجِيل َمن ِزلٍ  َوَمَقاٍم َكِريمٍ  26/44 17567

 وَرفاهية وطيب عيش  َوَنع َمةٍ  27/44 17568

فنِيَ َناِعِمنَي  َفاكِِهنيَ  27/44 17569 َ  ُمرت 

َرث نَاَها 28/44 17570 ناها َوَأو   وَملَّك 

ًما آَخِرينَ  28/44 17571 ِهم   َقو 
بَاَط َعىَل باَِلدِ ائِيَل؛ َخَلُفوا األَق  َ : َبنُو إرِس   ُهم 

ِدِهم  َفاَم َبَكت  َعَلي ِهمُ  29/44 17572  املراد ما َحِزَن أحٌد لفق 

ِريَن  ُمنظَِرينَ  29/44 17573    ُُم َهلنيُمَؤخَّ

ي نَا  30/44 17574  سلَّمنا  َنجَّ

ِهم   ال َعَذاِب امل ُِهنيِ  30/44 17575
َداُم نَِسائِ تِخ  ، َواس  ِهم 

نَائِ ؛ َوُهَو َقت ُل َأب   املُِذلِّ

ا  َعالِيًا  31/44 17576 ً اً ُمتََكِبِّ  متَجِبِّ

فنِيَ  31/44 17577 ِ ِرطنَي  امل ُرس  تِدالِ املُف   واملُجاِوزيَن لالع 

َناُهم   32/44 17578 رَت  طََفي نَاُهم   اخ   فضلناهم و اص 

 َعاملَِي َزَماِّنِم   َعىَل ال َعاملنَِيَ  32/44 17579

طَي ناُهم   َوآَتي نَاُهم 33/44 17580  َوَأع 

َياِت  33/44 17581 الئِل والِعَِب  اآل   والَعالَماتاملُع ِجَزات والدَّ

بنِيٌ  33/44 17582 تِبَارٌ  َبالء مُّ  واِضٌح ظاهر  اخ 

ُوىَل  35/44 17583 َتتُنَا األ   موتة الدنيا التي تعني ّناية الدنيا للميّت َمو 

ينَ  35/44 17584  بَِمب ُعوثنِيَ  بُِمنَِّشِ

ُق:  َصادِقنِيَ  36/44 17585 د  دِق، والصِّ  ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ ُمتَِّصفنَي بالصِّ

َمٍة وَمنََعةٍ  ُتبَّعٍ  37/44 17586 حاَب نِع   لََقُب ُملوِك اليََمن وقد نسب إليهم أهل اليََمن ف الَقديم وكانوا أص 

نَاُهم   37/44 17587 َلك  نَي ناهم َأه   أف 

 كافِريَن ُمعانِدينَ  جُم ِرِمنيَ  37/44 17588

 هاِزلني عابِثني  الِعبنِيَ  38/44 17589

ا  39/44 17590 نَامُهَ ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلق  ا ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َنامُهَ َجد   أو 

قِّ  39/44 17591 َمُة اللِ بِاحل َ  باِم َتق تَضيِه ِحك 
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لِ  40/44 17592 َم ال َفص  َي بذلك إلنَّ الل يفصُل فيه بني اخلالئق بالعدل َيو   يوم القيامة، وُسمِّ

ِعدهم املَُحّدد ِميَقاَُتُم   40/44 17593  َمو 

نِي  41/44 17594  ال يكفي وال ينفع الَ ُيغ 

ىًل  41/44 17595  صاِحٌب أو َصديٌق أو ناِِصٌ  َمو 

ونَ  41/44 17596  ُينَقذون ُينََصُ

ِحمَ  42/44 17597 اهُ  رَّ َسَن إلي ِه َوَنجَّ  أح 

نَى  ال َعِزيزُ  42/44 17598 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ِحيمُ  42/44 17599 نَى الَِّذي  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   َير 

ّقومِ  43/44 17600 ِل النَّارِ  َشَجَرُة الزَّ ٌة َكرهيٌة َخبِيثٌَة، َمل ُعوَنٌة، ِمن  َطَعاِم َأه   َشَجَرٌة ُمرَّ

َثِيمِ  44/44 17601 دٍ  َصاِحُب اآلَثاِم الَكبرَِيةِ  األ   ، واإِلث ُم ُهَو املَي ُل َعن احَلقِّ بِِعل ٍم َوَتَعمُّ

لِ  45/44 17602  كالزيت الَعكِر شديد احلرارة، أو املُذاب من النُّحاس واحَلِديد ونحومها  َكامل ُه 

ِّل  45/44 17603  َيُفور وَيط فح بقوة احلرارة َيغ 

ِميمِ  46/44 17604  الَغاَيَة ِف احَلَراَرةِ املَاِء الَِّذي َبَلَغ  احل َ

 تناولوه وامسكوه  ُخُذوهُ  47/44 17605

تُِلوهُ  47/44 17606 وُه َوُسوُقوُه بُِعن ٍف  َفاع   ُجرُّ

ِحيمِ  47/44 17607 ِحيمِ ، وَوَسِط اجَلِحيمِ  َسَواِء اجل َ امِء َجَهنَّمَ  اجل َ  ِمن أس 

َق َرأ ِسهِ  48/44 17608  وصبوه عىل سبيل التنكيل بهأنزلوا به  ُصبُّوا َفو 

ِميمِ  48/44 17609  من املاء الذي تناهت شدة حرارته  ِمن  َعَذاِب احل َ

ساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغري الَفم ُذق   49/44 17610 ُق: اإلح  و   الذَّ

بيٌخ لهَأنَت ال َعِزيُز  َأنَت ال َعِزيُز ال َكِريمُ  49/44 17611 ٌم به وَتو   ال َكِريُم ف قومك، وف هذا ََتَكُّ

ونَ  50/44 17612 كون مَت رَتُ  ُتَشكِّ

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  51/44 17613 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

ِضعٍ  َمَقاٍم َأِمنيٍ  51/44 17614 َزانُ  أو منزل   َمو  ُف، َواآلَفاُت، َواألَح  َمُن فِيِه اخَلو   ُيؤ 

اِر والثِّامِر، واجلنة ف اآلخرة: دار النعيم املقيم بعد املوت  َجنَّاٍت  52/44 17615 جاِر َواألّن  نَُّة ف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األش   اجل َ

 وينابيع  َوُعيُونٍ  52/44 17616

َتدون وَيتََزيَّنون َيل بَُسونَ  53/44 17617  َير 

يبَاِج  ُسنُدسٍ  53/44 17618 قِيُق ِمَن الدِّ  وهَو احَلريُر املَن سوُج  الرَّ

ٍق  53/44 17619 َ تَِب  يبَاِج  َوإِس   َحريٍر َغليظٍ وهو  الَغلِيُظ ِمَن الدِّ

تََقابِلنِيَ  53/44 17620  متواجهني  مُّ

نُيِ  بُِحوٍر ِعنيٍ  54/44 17621  عيوّّنُنَّ َبياُضها وَسواُدها كِالمُها َشديٌد ، نَِساِء اجَلنَِّة احِلَساِن، الَواِسَعاِت األَع 

ُعوَن فِيَها 55/44 17622  َيط ُلبُوَن فِيَها َيد 

 مطمئنني غري خائفني  آِمننِيَ  55/44 17623

ُوىَل  56/44 17624 َتَة األ   موتة الدنيا التي تعني ّناية الدنيا للميّت   امل َو 

 وحفظهم وْحاهم وِصف عنهم  َوَوَقاُهم   56/44 17625

الً  57/44 17626  زيادة إحسان  َفض 

زُ  57/44 17627  الظََّفر والفالح ونوال غاية ما يطلب والنجاة من كل مكروه  ال َفو 

َناُه بِلَِسانَِك  58/44 17628  بُِلَغتَِك  َسّهل ناه َيرسَّ 

ُرونَ  58/44 17629 تَِِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ  َيتَِّعظوَن وَيع 

َتِقب   59/44 17630 َك، َوَهاَلَكُهم   َفار  َ  ان تَظِر  َنَص 

َتِقبُونَ  59/44 17631 ر  َتَك، َوَهِزيَمتََك  مُّ  ُمن تَظُِروَن َمو 
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 13 إلى آية 1  يةآ من  الجاثيةسورة ( 499صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جاِز الُقرآنِ  حم 1/45 17632 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

آن  ال كِتَاِب  2/45 17633  الُقر 

نَى ُهَو  ال َعِزيزِ  2/45 17634 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ  الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

كِيمِ  2/45 17635 امِء اللِ  احل َ ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ نَى ُهَو املُح   احُلس 

 ملَُع ِجزاٍت وَدالئَِل وِعَِبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  3/45 17636

ِمننِيَ  3/45 17637 ِق ُرُسلِهِ  لِّل ُمؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   الذين ُيِقرِّ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخل ِقُكم   4/45 17638 ُكم  ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 
 إجيادِ

ُق  َيبُثُّ  4/45 17639 ، َوُيَفرِّ  َين ُِّشُ

َّش عىل األرِض ويستعمل عادة ف احليوانات أكثر َدابَّةٍ  4/45 17640  ُكلُّ ما َيم 

ه اليَقني  ُيوقِنُونَ  4/45 17641 َلُمون عىل َوج   َيع 

ي ِل َوالنََّهاِر   5/45 17642 اَلِف اللَّ
تِ  التَفاُوُت َبي نَُهام ف الطوِل والِقََصِ والنّوِر والظُّل َمِة وتعاقب الليل والنهار  َواخ 

ٍق  5/45 17643  َعطاٌء من اللِ  ِرز 

َض  5/45 17644 َر  يَا بِِه األ  جاَر التي َعىل األرضِ  َفأَح  َع واألش  ر  يَا الزَّ  أح 

ْوِِت ا  5/45 17645  ُيب سها وجفافها وجدهبا ب ْعد  م 

َياِح  5/45 17646 يِف الرِّ ِ َا ملَِن َفَعتُِكم   َوَتَص  لِيبَِها ِف َمَهاهبِّ  َتوجيِهها َوَجهاٍت َُم تَلَفة و َتق 

ِقُلونَ  5/45 17647 رونَ  َيع  م  وُيَفكِّ  ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ

 القرآن الكريماملراد آيات  آَياُت اللَِّ 6/45 17648

َرُؤُها َنت ُلوَها 6/45 17649  َنق 

قِّ  6/45 17650  بالصدق الذي ال يأتيه الباطل وال كذب فيه   بِاحل َ

ٌل  7/45 17651 ُة َعذاٍب وهي كلَمُة َوِعيٍد وََت ِديدٍ  َوَدَمارٌ هالٌك  َوي   أو ِشدَّ

اٍب  َأفَّاكٍ  7/45 17652  واالفرتاء مبالغ ف الكذب   َكذَّ

دٍ  َأثِيمٍ  7/45 17653 ٍم َوَتَعمُّ  َكثرِي اإلث ِم، واإِلث ُم ُهَو املَي ُل َعن احَلقِّ بِِعل 

    َيث بُُت عىل كفره ُيَِصُّ  8/45 17654

ِِباً  8/45 17655 تَك   ُمعانِدًا ُمتََغط ِرساً ُمتَعاظاًِم ُمتَعالِياً  ُمس 

هُ  8/45 17656 ٍء ، واستعمل هنا التبشري عىل سبيل التهكم َفبَِّشِّ  ُه بَِخَِبٍ َِسِّ ِِب   أخ 

 موجع َشديد اإليالمِ  بِِعقاٍب وَتن كيلٍ  بَِعَذاٍب َألِيمٍ  8/45 17657

َرك َعلِمَ  9/45 17658  َعَرف وأد 

َذَها ُهُزواً  9/45 17659 َ ِريةً  جعلها اُتَّ تِخفاًفاً وُسخ   اس 

ِهنيٌ َعَذاٌب  9/45 17660  ُمِذلٌّ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  مُّ

ِهم   10/45 17661
 خلفهم َوَرائِ

نِي  10/45 17662  ال يكفي وال ينفع َواَل ُيغ 

 املُراد أمواهلم وأوالدهم  ما َكَسبُوا   10/45 17663

هُ   من ُدوِن اللِ 10/45 17664  أي  َمَعُه أو  َغري 

َدر ِهدايةٍ  ُهًدى  11/45 17665    َمص 

زٍ  11/45 17666 ج  وأُ  رِّ ز: أس  ج   الَعذاِب  وأشد أنواع الرِّ

رَ  12/45 17667 َ  سخَّ  َذلََّل َوَيرسَّ

ُفنُ  ال ُفل ُك  12/45 17668  السُّ

 َولِتَط ُلبُوا ولتلتمسوا َولِتَب تَُغوا  12/45 17669

ُرونَ  13/45 17670 م  ويتدبرون َيتََفكَّ ِمُلوَن ُعُقوهَلُ  ُيع 
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 22 إلى آية 14  يةآ من  الجاثيةسورة ( 500صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِفُروا 14/45 17671 رُتوا وَيع فوا ويصفحوا َيغ   َيس 

ُجون 14/45 17672  ال َُيافوَن وال يتوقعونَ  ال َير 

اَم اللَِّ 14/45 17673 تَملت عليه من نَِعم و َوَقائَِعهُ  َأيَّ  ونَِقمما اش 

ِزيَ  14/45 17674  املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل لِيَج 

ِسبُونَ  14/45 17675 لونَ  َيك  َعلوَن وَيتََحمَّ  َيف 

ا َفَعل َعِمَل َصاحِلاً  15/45 17676  َعَمالً صاحِلً

ِسهِ  15/45 17677  َفلِذاته  َفلِنَف 

يُِّئ الَقبيُح َفَعَل  َوَمن  َأَساء 15/45 17678 وُء: الَعَمُل السَّ  الّسوَء، والسُّ

َجُعونَ  15/45 17679  ُتَعادونَ  ُتر 

طَي نا  آَتي نَا  16/45 17680  َأع 

ائِيَل  16/45 17681 َ ائيَل كانوا اث نَي  َعَِّشَ  َيعُقوبهو النبي   إرِس   ِسب طاً بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ، وَبنو إرِس 

َراةَ  ال كِتَاَب  16/45 17682  أو جنس الكتاب فيشمل التوراة واإلنجيل والزبور  التَّو 

مَ  16/45 17683 ك  َمةَ الفقه والفهم  َواحل ُ  واحِلك 

ةَ  16/45 17684 َلة ُُمَيِّزاتِهِ  َوالنُّبُوَّ  منزلة النبي ومُج 

نَاُهم 16/45 17685 لِ  َوَرَزق  ِ والَفض  طَي ناُهم  ِمن اخَلري   َوأع 

ِب احَلاللِ  الطَّيِّبَاِت  16/45 17686 ُق النَّاتُِج َعن الَكس  ز  ُس أو  الرِّ ُه النَّف  تَلِذُّ   َما َتس 

ل نَاُهم   16/45 17687  وَميَّزناُهم  َوَفضَّ

رِ  17/45 17688 َم  َن األ  ائَِع َواِضَحاٍت ِف  َبيِّنَاٍت مِّ ُ احَلقَّ ِمَن البَاطِلِ رَشَ  احَلاَلِل، َواحَلَراِم، َوَداَلاَلٍت ُتبنَيِّ

تََلُفوا 17/45 17689  اختلفوا ف أصول دينهم أو اختلفوا بشأن رسالة حممد عليه الصالة والسالم  ما َفاَم اخ 

يًا َبي نَُهم   17/45 17690  َبي نَُهم   ُظل اًم وَفساًداو َحَسًدا َوَعَداَوًة  َبغ 

  َبي نَُهم   َيكم َبي نَُهم   َيق يِض  17/45 17691

تَلُِفونَ  17/45 17692 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُهم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  َُي   َيذ 

رِ  18/45 17693 َم  َن األ  يَعٍة مِّ ينِ  رَشِ ِر الدِّ  ِمن َهاٍج َواِضٍح ِمن  َأم 

َها 18/45 17694 تَِد بِه َفاتَّبِع   َفرِس  َعىل َّن ِجها واق 

َواء  18/45 17695 َوى: ما َتواه النفس ومتيل إليه َأه   اهل َ

نُوا َعنَك  19/45 17696 َفُعوا َعن َك و لَن  َين َفُعوا لَن ُيغ    لَن  َيد 

َومُها   الظَّاملنِِيَ  19/45 17697 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

لِيَاء 19/45 17698  َبع ضٍ  حلفاء وأنصار  َبع ضٍ  َأو 

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  19/45 17699 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

ُ الُقلوَب للَحقِّ ُحَجٌج  َبَصائِرُ  20/45 17700 ٌة ُتبََصِّ َ  َبيِّنٌَة وَبراهنُي َنريِّ

َدر ِهدايةٍ  َوُهًدى  20/45 17701    وَمص 

َةٌ  20/45 17702 سانٌ  َوَرْح   وإح 

ه اليَقني  ُيوقِنُونَ  20/45 17703 َلُمون عىل َوج   َيع 

 َبل  َظنَّ  أم  َحِسَب  21/45 17704

ُحوا 21/45 17705 رَتَ تََسبُوا اج      وفعلوا  اك 

يِّئَاِت  21/45 17706 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

ُمهم  َساء َما ََي ُكُمونَ  21/45 17707 ُم ُحك   بِئَس احُلك 

َزى 22/45 17708  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َولِتُج 

 سيئا عملت عمال سواء كان حسنا أو  َكَسبَت   22/45 17709



 

501 
 

 
 
 
 

 32 إلى آية 23  يةآ من  الجاثيةسورة ( 501صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يِن  َأَفَرَأي َت  23/45 17710 ِِب   َأخ 

َذ  23/45 17711 َ  َمِن َجَعَل  َمِن اُتَّ

 ما َتواه نفسه ومتيل إليه َهَواهُ  23/45 17712

 باالنَصاف والبعد عن طريق اهلدايةحكم عليه  َوَأَضلَّهُ  23/45 17713

 َطبَعَ  َوَختَمَ  23/45 17714

 ِغطَاءً  ِغَشاَوةً  23/45 17715

 يرشده إىل اإليامن ويوفقه إليه هَي ِديهِ  23/45 17716

ُرونَ  23/45 17717 تَِِبونَ  َتَذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

لُِكنَا  24/45 17718 نِينا  هُي   َيف 

رُ  24/45 17719 ه  َمن الطَّويل الدَّ  الزَّ

 حجة أو دليل أو إثبات   ِعل مٍ  24/45 17720

ُونَ  َيظُنُّونَ  24/45 17721  َيتََومهَّ

َرأ ُتت ىَل  25/45 17722  ُتق 

  املراد آيات القرآن الكريم آَياُتنَا  25/45 17723

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  25/45 17724

تَُهم   25/45 17725 وَن بِهِ  ُحجَّ  ما ََي تَجُّ

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  25/45 17726 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

بُُكم  احَلياةَ  َُي يِيُكم  ُثمَّ ُيِميتُُكم   26/45 17727  عند انقضاء آجالكم   ُثمَّ يسلبكم احلياةف الدنيا  هَيَ

 ََي ِشُدُكم  لِل ِحساِب  جَي َمُعُكم   26/45 17728

 اَل َشكَّ فِيهِ  اَل َريَب فِيهِ  26/45 17729

ثََر النَّاسِ  26/45 17730  ُمع ظَمهم َأك 

َلُمونَ  26/45 17731 ِرُكونَ   ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

اَعةُ  27/45 17732  القيامةيوم  َيني موعد َتُقوُم السَّ

ُعو الباطِلِ  َُي رَسُ امل ُب طُِلونَ  27/45 17733   النقص والضياع  من املِّشكني يصيب ُمدَّ

 خاضعة، راكعة عىل ركبتيها ف خشوع ترتّقب احلساب يوم البعث  َجاثِيَةً  28/45 17734

َعى 28/45 17735  ُتناَدى وُتط َلب ُتد 

 َصحيفِة أعامهِلا  كِتَاهِبَا  28/45 17736

نَ  28/45 17737 َزو   اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل ُِّت 

اَملكم  كِتَاُبنَا  29/45 17738 ّنا فيها أع   َصحائِفنا الّتِي َدوَّ

قِّ  29/45 17739  بالعدل واإلنصاف من غري زيادة وال نقص بِاحل َ

تَنِسُخ  29/45 17740  وتنسخنأمر احلفظة أن تكتب  َنس 

َتِهِ  30/45 17741 ِزِه َوَنعيِمهِ  َرْح   َفو 

زُ  30/45 17742  الظََّفر والفالح ونوال غاية ما يطلب   ال َفو 

ُتم   31/45 17743 َِب  تَك  تُم وَتعالَي تُم َفاس  ُتم  َوَتعاَظم   َفتكِبَّ 

 كافِريَن ُمعانِدينَ  جمُّ ِرِمنيَ  31/45 17744

َد اللَِّ  32/45 17745 ُد: اال َوع  ُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوع  د  ُد الصِّ ُد اللِ ُهَو الَوع  ، َوَوع  ِ ٍر إزاَء الَغري    ل تِزاُم بِأم 

ِري 32/45 17746 ا َند  َلم مَّ ا َنع   مَّ

ا إِن نَّظُنُّ إاِلَّ َظنًّا 32/45 17747 ً ُع ُوُقوَعَها إاِلَّ َتَومهُّ  َما َنتََوقَّ

تَي ِقننِيَ  32/45 17748 ه اليَقني  بُِمس   بعاملنِي عىل َوج 
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 5  إلى آية 1  يةآمن  األحقاف سورة و  37 إلى آية 33  يةآ من  الجاثيةسورة ( 502صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

م   33/45 17749 م   َوَظَهرَ  َوَبَدا هَلُ    هَلُ

يِّئَةِ  َسيِّئات ما َعِملوا  33/45 17750 م  السَّ
امهِلِ يِّئَُة الَقبيَحُة ف الدنيا أو ُعقوبات أع  م السَّ امهُلُ  أع 

 وأصاهَبُم   َنَزَل هِبِم   َوَحاَق هِبِم 33/45 17751

ِزُئون 33/45 17752 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ

ُكُكم  ِف الَعَذاِب  َننَساُكم   34/45 17753 ُ  ُنَعاملكم معاملة املَن ِسيِّني فال نرْحكم أو  َنرت 

ِمُكم  َهـَذا  34/45 17754   ُشُهود يوم القيامة  لقاء َيو 

ُكم   َوَمأ َواُكمُ  34/45 17755  َمن ِزلُُكم  َوَمقرُّ

ينَ  34/45 17756  معينني ومؤّيدين نَّاِِصِ

ِريةً  ُهُزواً  35/45 17757 تِخفاًفاً وُسخ   اس 

ت ُكمُ  35/45 17758  وأطمعت ُكم   َخَدَعت ُكم   َوَغرَّ

فوَن خاِرج ال ُُي َرُجونَ  35/45 17759 َ  َنجاًة وَخالصاً  النار ال ُيَص 

تَبُونَ  35/45 17760 تَع  َبِة، َوالطَّاَعةِ و َواَل ُهم  ُيس  ُم  بِالتَّو  ُضوا َرهبَّ  اَل ُيط َلُب ِمن ُهم  َأن  ُير 

دُ َفلِلَِّه  36/45 17761 م   بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  الل الثَّناُء عّل احل َ

َياءُ  37/45 17762 ِ ِب 
َرةُ  ال كِ ل طَاُن، َوالُقد   الَعظََمُة، َوالسُّ

امِء اللِ  ال َعِزيزُ  37/45 17763 ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ   احُلس 

كِيمُ  37/45 17764 امِء اللِ احُلس   احل َ ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  نَى ُهَو املُح 

َلُم  حم 1/46 17765 جاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع   َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع 

 اإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ عن طريق الوحي َتن ِزيُل  2/46 17766

آن  ال كِتَاِب  2/46 17767  الُقر 

نَا  3/46 17768 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلق  َنا ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد   أو 

قِّ  3/46 17769 َمُة اللِ بالصدق و بِاحل َ  باِم َتق تَضيِه ِحك 

ى   3/46 17770 َسمًّ دٍ  َوَأَجٍل مُّ ُت َفنَائِِهاَم َإَذا َقاَمِت الِقيَاَمةُ ُمَعنيَّ  ووقٍت حُمَدَّ  ُهَو: َوق 

روا  ُأنِذُروا 3/46 17771 فوا وُحذِّ    أعلموا وُخوِّ

ِرُضونَ  3/46 17772  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمع 

تُم  4/46 17773 ِِبوين  َأَرَأي   َأخ 

ُعونَ  4/46 17774 بُدونَ  َتد   َتع 

هُ  من ُدوِن اللِ 4/46 17775  أي  َمَعُه أو  َغري 

كٌ  4/46 17776 م  رِش   رَشاَكةٌ َنِصيٌب أو  هَلُ

تُويِن بِكِتَاٍب  4/46 17777  كتاب سامويب ِجيُؤوين  اِئ 

 يؤثر عن السابقني  ِعل مٍ  َبِقيَّةٍ  ِمن  ِعل مٍ  َأَثاَرةٍ  4/46 17778

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  4/46 17779 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

 أكثر تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلق اَل َأَحَد  َوَمن  َأَضلُّ  5/46 17780

ُعو ِمن  دوِن اللِ 5/46 17781 َ اللِ   َيد  بُُد َغري   َيع 

تَِجيُب لَهُ  5/46 17782 ِقُل  ال َيس   ال جُييُب ُدعاَءُه ألنَُّه ال َيسَمُع وال َيع 

ِهم  َغافُِلونَ  5/46 17783
   ساهون  ِعباَدَِتِم  عن  َعن  ُدَعائِ
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 مُجِعَ  ُحِِّشَ  6/46 17784

َداء 6/46 17785 َداء: الباغضون الكارهون  َأع   األع 

 ُمن كِرينَ  َكافِِرينَ  6/46 17786

َرأ ُتت ىَل  7/46 17787  بتمهل وترتيل ُتق 

  املراد آيات القرآن الكريم آَياُتنَا  7/46 17788

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  7/46 17789

 للقرآِن أو للصحيح الثابت من العقائد واألحكام   لِل َحقِّ  7/46 17790

م    َجاَءُهمُ  7/46 17791 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  حَتَ

بنِيٌ  7/46 17792  واِضٌح  مُّ

اهُ  8/46 17793 رَتَ تََلقه وجاء به َكِذباً  اف   اخ 

 ال َتستطيعون ال مَت لُِكونَ  8/46 17794

آنِ  ُتِفيُضوَن فِيهِ  8/46 17795  تتوسعون ف الكالم فيه  و َتُقولُوَن ِف الُقر 

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

 ُمطَّلِعاً عاملًِا  َشِهيداً  8/46 17797

نى  ال َغُفورُ  8/46 17798 امِء اللِ احُلس    هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أس 

ِحيمُ  8/46 17799 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   الَِّذي َير 

ُسلِ  9/46 17800 ن  الرُّ ًعا مِّ ت  بِد  ُت ُمب تَِدًعا من عندي ما أدعو إليه لَس  سٍل منهم، أو لَس  ل ُمر   َأوَّ

َلمُ  َوَما َأد ِري 9/46 17801  َوَما َأع 

ِي  ُيوَحى 9/46 17802  َيتِّم التَّبليُغ بواِسطِة الَوح 

ر من عذاب الل َنِذيرٌ  9/46 17803 ف حُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

تُم   10/46 17804 ويِن  َأَرَأي  ِِبُ  َأخ 

َِب ُمَؤدٍّ  َوَشِهَد َشاِهدٌ  10/46 17805 ا َقط ِعيّاالَأخ   خَِبً
هاَدةِ    - َكَعب ِد اللِ ب ِن َساَلٍم  شَّ

ُتم   10/46 17806 َِب  تَك  تُم وَتعالَي تُم  َواس   َوَتعاَظم 

اً  11/46 17807 ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

مونا  َسبَُقوَنا  11/46 17808  َتَقدَّ

تَُدوا  11/46 17809  ََل  يؤمنوا ََل  هَي 

َدِمنيَ أثمَ  متقادٌِم َكِذٌب  إِف ٌك َقِديمٌ  11/46 17810  وٌر َعِن النَّاِس األَق 

راة  كِتَاُب موسى  12/46 17811  التَّو 

تًَدى به إَِماًما  12/46 17812 ُّوَن بِِه، أي ُمق  َمُلونَ مَت  َوَيع 

َةً  12/46 17813 ساناً وِهداَيةً  َوَرْح   إح 

 القرآن  كِتَاٌب  12/46 17814

ٌق  12/46 17815 َصدِّ ٌد  مُّ ُكتٍُب َقب َلهُ  ُمَؤكِّ
 لِ

ر من عذاب الل  لِّيُنِذرَ  12/46 17816 ف وََيذِّ م وُيوِّ
 ليعلِ

ى 12/46 17817 َ ٌد بِثَواِب اللِ  َوُبِّش   َوع 

ِسننِيَ  12/46 17818 ل ُمح 
ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  لِ ِل احَلَسِن َعىل َوج  آلتنَي باِلِفع 

 لِ

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

ٌف  13/46 17820 ِس  َخو  ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف  روٍه اخَلو  ِع َمك   لِتََوقُّ

َزُنونَ  13/46 17821  ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  ََي 

وامِ  َخالِِدينَ  14/46 17822  باقنَي َعىل الدَّ

 َثواباً ومكافأةً  َجَزاء 14/46 17823
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ي نَا 15/46 17824 نَاهُ  َوَوصَّ َناُه، َوَأل َزم   َأَمر 

َساناً  15/46 17825  اإلحسان للوالدين: بّرمها واحرتامهام والتذلل واللني معهام إِح 

ًها  15/46 17826 ٍة، َوَتَعٍب  ُكر   َعىَل َمَشقَّ

 وولَِدت هُ  َوَوَضَعت هُ  15/46 17827

 فِطَاُمهُ  َوفَِصالُهُ  15/46 17828

هُ  15/46 17829 تِِه  َبَلَغ َأُشدَّ تِحكاُم ُقوَّ َر الذي فيِه اس  لِيَّةِ َوَصَل الُعم   البََدنِيَِّة َوالَعق 

نِي 15/46 17830 ِزع  نِي  َأو  م 
ِ  َأهل 

ُكرَ  15/46 17831 ُكُر نِع مَ  َأش   للِ ، وأث ني َعَلي ِه هِباة ااذ 

َمتََك  15/46 17832 يَِويُّ ِمَن اللِ  نِع  ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ     اخَلري 

َت  15/46 17833 َت وهيّأَت أسباَب حَتسنِي احلاِل وطيِب الَعي شِ  َأن َعم   يرّس 

َضاهُ  15/46 17834  تتقبله، وِّتزل الثواب له َتر 

تِي  15/46 17835 يَّ ُل اإلن َساِن ِمَن  ُذرِّ ُة: َنس  يَّ ُكوِر واإلَناِث الُذرِّ  الذُّ

ض عن أعامهلم   َنتََقبَّل عنهم  16/46 17836  َنر 

َسنَ  16/46 17837 ناً  َأح  ثَر ُحس  َل وَأك   َأمج 

 ونغفرها ذنوهبم نصفح عن َوَنتَجاَوُز َعن َسيِّئَاَِتِم   16/46 17838

ِق  16/46 17839 د  َد الصِّ ُد احَلقُّ الذي َيتِمُّ  َوع   الَوفاُء بِهِ الَوع 

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

ِِبايِن وُتنِذراين َأَتِعَدانِنِي 17/46 17841  أُُت 

َرَج  17/46 17842 ي َحيًّا َأن  ُأخ  ِ  ُأب َعَث ِمن  َقِب 

ابَِقةُ َمَضِت  َخَلِت ال ُقُرونُ  17/46 17843  األَُمُم السَّ

تَِغيثَاِن اللََّ  17/46 17844 نَ  َيس   َيط ُلبَان منه الَعو 

َلَك  17/46 17845  َهالًكا لك َوي 

لنِيَ  17/46 17846 َوَّ لُوَن ِمَن األََكاذِيِب  َأَساطرُِي األ   ِف ُكتُبِِهم   باطيلاألرافات وواخلُ َما َسطََّرُه األَوَّ

 ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ  18/46 17847

ُل  18/46 17848  الَعَذاُب و  الَقضاُء باهَلالكِ  ال َقو 

َلِة ُأَمٍم َكافَِرةٍ  ِف ُأَممٍ  18/46 17849  ِف مُج 

 َمَضت   َخَلت   18/46 17850

ينَ  18/46 17851  ضائِعنَي هالِكنيَ  َخارِسِ

 َمناِزُل  َدَرَجاٌت  19/46 17852

م   19/46 17853 اَمهَلُ يَُهم  َأع   يِؤّدهيم جزاءها وافياً كامالً  َولِيَُوفِّ

ياَدةِ  ال ُيظ َلُمونَ  19/46 17854 ِص أو  بِالزِّ  ال جُياُر َعلي ِهم  وال ُيتَجاَوُز احَلدُّ َعلي ِهم  بِالنَّق 

َرُض  20/46 17855 موَن وُيشاِهدون  ُيع   ُيَقدَّ

َهب تُم   20/46 17856 نَي تُم   َأذ     َأَزل تُم  وأف 

ِب احَلاللِ  َطيِّبَاتُِكم   20/46 17857 ُق النَّاتُِج َعن الَكس  ز  ُس أو  الرِّ ُه النَّف  تَلِذُّ  الطَيِّباُت: َما َتس 

تُم 20/46 17858 تَع  تَم   وأصبتم من املتع الدنيوية الفانية  َواس 

ونِ  20/46 17859 ِي َواهَلَوانِ َعَذاَب  َعَذاَب اهل ُ  والِذلَّة  اخِلز 

ونَ  20/46 17860 ِِبُ تَك  وَن وتتعالوَن وتتغطرسونَ  َتس   تتكِبَّ

قِّ  20/46 17861 ِ احل َ غٍ  بَِغري   بِدوِن َسبٍَب ُمباٍح ُمَسوَّ

ُسُقونَ  20/46 17862 يان واخُلروٌج عن حدود الِّشع َتف   الُفُسوق: الِعص 
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 عليه السالم  -ُهَو: ُهوٌد  َأَخا َعادٍ  21/46 17863

رَ  َأنَذرَ  21/46 17864  أعلم وخوف وحذَّ

َقاِف  21/46 17865 َح   الرمال الكثرية ما استطال واعوج من وهي ؛  املعروفة باألحقاف ف أرض اليمن منازل عاد بِاأل 

ُسُل  َخَلِت النُُّذرُ  21/46 17866  َمَضِت الرُّ

روٍه  َأَخاُف  21/46 17867 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

ٍم َعظِيمٍ  21/46 17868    يوم القيامة  ِعقاَب وتَّن كيَل  َعَذاَب َيو 

َفنَا لِتَأ فَِكنَا  22/46 17869 ِ  لِتََص 

تِنَا  22/46 17870 بُوداً  آهِلَ َذ َمع 
ِ  اإللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

 ُتنِذُرنا  َتِعُدَنا 22/46 17871

ادِقِنيَ  22/46 17872 ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ د  ِق، والصِّ د   املُتَِّصفنَي بِالصِّ

 العلم بوقت جميء ما وعدتم به من العذاب  املراد ال ِعل مُ  23/46 17873

ا للناس كام أوِحيَت  بدون نقٍص وال زيادة َوُأَبلُِّغُكم  23/46 17874 سالَِة: إيصاهُلَ  َتبليُغ الرِّ

تَِقد أنَُّكم   َأَراُكم   23/46 17875  أع 

َهُلونَ  23/46 17876 َفهونَ  َِّت   َتطيشوَن وَتس 

اَمءِ  َعاِرًضا  24/46 17877  َسَحاًبا َعَرًضا ِف ُأُفِق السَّ

دَيتِهم 24/46 17878 بَل أو  تَق   ُمق بالً عليها ُمس 

 ُمن ِزٌل َعَلينا ماء الّسامء ُمُّ طُِرَنا 24/46 17879

َجل تُم 24/46 17880 تَع  لتم ف األمر وطلبتموه عىل وجه الرسعة اس   تعجَّ

 موجع َشديد اإليالمِ  وتَّن كيٌل ِعقاٌب  َعَذاٌب َألِيمٌ  24/46 17881

رُ  25/46 17882  َُت لُِك  ُتَدمِّ

ءٍ  25/46 17883 ِسَلت  هِبَاَلكِهِ  تشمل كل ما ُكلَّ ََش  َّا ُأر  ت  بِِه ُِم  َمرَّ

َا  25/46 17884 ِر َرهبِّ ِمِه وقضائِهِ  بِأَم   بُحك 

ِزي 25/46 17885  الِّشَّ َحسب الَعَملاجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو  َنج 

ِرِمنيَ  25/46 17886  الكافِريَن املُعانِدينَ  امل ُج 

نَّاُهم   26/46 17887 ، و ثبتناهم  َمكَّ َناُهم  َدر   ويرسنا هلم أسباب التمكني َأق 

ئَِدةً  26/46 17888  َوُقُلوباً  َوَأف 

نَٰى َعن ُهم   26/46 17889  َنَفَعُهمما َكفاُهم وما  َفاَم َأغ 

ُفُرونَ  جَي َحُدونَ  26/46 17890    َيك 

 بُِمع ِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بِآَياِت  26/46 17891

 َنَزَل هِبِم  وأصاهَبُم   َوَحاَق هِبِم   26/46 17892

ِزُئون 26/46 17893 تَه  وَن وَُيَقِّرونَ  َيس   َيستَِخفُّ

نَا 27/46 17894 َلك  نَي نا  َأه   َأف 

َياِت  27/46 17895 نَا اآل  ف  م   َوَِصَّ َناَها هَلُ ر  م  َأن َواَع احُلَجِج، َوَكرَّ  بأساليَب َُم تَلَِفةٍ  َبيَّنًا هَلُ

ِجُعونَ  27/46 17896 حيدِ  َير  الِل إىل التَّو   َيعودوَن َعن الضَّ

ُهمُ  28/46 17897 َدُهم وأنقذهم  َنََصَ  أَعاَّنم وأيَّ

َباًنا  28/46 17898 ِم  ما  ُقر  ُبوَن هِبَا إىَِل َرهبِّ ها َيتََقرَّ  من َذبِيَحٍة أو َغري 

 عنهم وتركوهم وحدهم  غابوابل  َبل  َضلُّوا َعن ُهم   28/46 17899

ُكُهم   28/46 17900  َكِذهُبُم   إِف 

ونَ  28/46 17901 رَتُ تاِلُقُه واإلت يان بِِه  َيف  ِء: اخ  رِتاُء الَّشَّ   َكِذباً واملراد افرتائهم ف اُتاذ األصنام آهلةاف 
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 35إلى آية  29سورة األحقاف من آية  ( 506صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَا 29/46 17902 ف  َوكَ  َِصَ نَا َنح  ه   َبَعث نَا َوَوجَّ

طاً  َنَفراً  29/46 17903  ما بني الثالثة والعِّشةَره 

آنَ  29/46 17904 تَِمُعوَن ال ُقر  غونَ  َيس   كِتاُب اللِإىل  ُيص 

وهُ  29/46 17905   َشِهُدوهُ  َحرَضُ

كُ  َأنِصتُوا  29/46 17906 َمُعواتاس   وا واس 

 ُأتِمّ و َفَرغَ  ُقيِضَ  29/46 17907

ِمِهم  29/46 17908 ا إىَِل َقو  ُهوا إىل انَصفوا و َولَّو  َ   قومهم اِّتَّ

نِذِرينَ  29/46 17909  معلمني ومبلِّغني وحمّذرين من العقاب مُّ

نَا  30/46 17910 نا َعن  َطريِق اال َسِمع  نا، أو  َعَرف  تاِمعِ َعلِم   س 

 الكتاب: القرآن  كِتَاباً  30/46 17911

قاً  30/46 17912 قِهِ  ُمَصدِّ دًا لِِصد   ُمَؤكِّ

ِشد إىَل اإليامِن  هَي ِدي 30/46 17913  وُيَوفِّق إلَي هِ ُير 

قِّ  30/46 17914 حيَحةِ الصواب و احل َ  الثابِتَِة الصَّ
 الَعقيدةِ

تَِقيمٍ  30/46 17915 س   ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َسبيلٍ  َطِريٍق مُّ

ًدا واملراد  استجيبوا له واتبعوه َأِجيبُوا َداِعيَ  31/46 17916  صىل الل عليه وسلم  -َرُسوَل اللِ حُمَمَّ

ِفر   31/46 17917 رُت وَيع فو   َيغ   َيس 

ُم ِمَن الِفع لِ  ُذُنوبُِكم   31/46 17918  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

ُكم  31/46 17919 ُكم   َوجُيِر   ََي ِمُكم  ويمنعكم و ُين ِقذ 

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٍب وتَّن كيلٍ  َعَذاٍب َألِيمٍ  31/46 17920

بَل َوَمن  اَل جُيِب   32/46 17921  َمن  ال َيق 

لِت من الِعقاب بُِمع ِجزٍ  32/46 17922  هبارب وال ُمف 

نَُعوَنُه ِمن  َعَذاِب اللِ َأولِيَاءُ  32/46 17923  َأن َصاٌر َيم 

بنِيٍ  32/46 17924   تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية واحلق َبنيِّ واِضٍح  َضالٍل مُّ

ا  33/46 17925 ُث َعنهم َأَوََل  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

َي بَِخل ِقِهنَّ  33/46 17926 ، َوََل  َيت َعب  بِهِ  َوََل  َيع   ََل  َيع ِجز  َعن  َخل ِقِهنَّ

ءٌ  ،ِصَفٌة للِ ُسب حاَنهُ  َقِديرٌ  33/46 17927 ِجُزُه ََش  ٍء ال ُيع  ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج   وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع 

َرُض  34/46 17928 موَن وُيشاِهدونَ  ُيع   ُيَقدَّ

قِّ  34/46 17929 قاً  بِاحل َ الً وِصد   بالواقع َعد 

مِ  35/46 17930 لُوا ال َعز  اَلمُ َذُوو  ُأو  اَلُة َوالسَّ ٌد؛ َعَلي ِهُم الصَّ : ُنوٌح، َوإِب َراِهيُم، َوُموَسى، َوِعيَسى، َوحُمَمَّ ؛ َوُهم  ِ ِب   الثَّبَاِت َوالصَّ

م   35/46 17931 تَع ِجل هلَُّ ل  بِطََلِب ُعُقوَبتِِهم   َواَل َتس   اَل َتتََعجَّ

نَ  35/46 17932 َم َيَرو     املراد يوم القيامةُيب َِصوَن يوم  َيو 

 ُين َذرون ُيوَعُدونَ  35/46 17933

بَثُوا 35/46 17934  ََل  ُيِقيموا  ََل  َيل 

م   َباَلغٌ  35/46 17935  َهَذا َتب لِيٌغ ِمَن اللِ هَلُ

 ُيعاَقُب باإلهالك هُي َلُك  35/46 17936

 العاصون اخلارجون عن حدود الِّشع ال َفاِسُقونَ  35/46 17937
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 11إلى آية  1من آية   محمدسورة ( 507صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا  1/47 17938 راُض َعن ُه واال َوَصدُّ ِء: اإلع  دوُد َعن الََّش  تِناُع ومنع اآلخرين عنهالصُّ  م 

 دين الل القويم  َسبِيِل اللِ 1/47 17939

م  َأَضلَّ  1/47 17940 اَمهَلُ بَطََها، َوَأب طََلَها َأع   َأح 

ِق ُرُسلِهِ  آَمنُوا 2/47 17941  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

اِت  2/47 17942 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

َل  2/47 17943    أوِحيَ  ُنزِّ

قُّ  2/47 17944 حيَحةِ الصواب والَعقيدةِ  احل َ  الثابِتَِة الصَّ

رَ  2/47 17945  وِّتاوز وَل يعاقب عليها َأَزاَل، َوحَمَا َكفَّ

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاَِتِم   2/47 17946 يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

م   2/47 17947 َلَح َباهَلُ ن يَا َواآلِخَرةِ  َوَأص  م  َوَشاَّنُم  ِف الدُّ  أصلح َحاهَلُ

بَُعوا 3/47 17948  انتََهجوا ولَِزمواانقادوا و اتَّ

ي طَانَ  ال بَاطَِل  3/47 17949  الشَّ

قَّ  3/47 17950  الرسول صىل الل عليه وسلم وما جاء به من النور واهلدى هنا  املراد احل َ

ُب  3/47 17951 ِ  يورد   َيرض 

م   3/47 17952 ثَاهَلُ  ثَل، وهو ما ُيقال لعِبة أو زجر املَ  َأم 

ٍه ف القتال  لَِقيتُُم الَِّذيَن َكَفُروا 4/47 17953 ًها لَوج   قاَبل تُموهم وج 

َقاِب  4/47 17954 َب الرِّ نَاَق  َفرَض  ُبوا ِمن ُهُم األَع  ِ   إصاَبتَها وَقط َعهاأو  اَض 

تُُموُهم  بَِكث َرةِ الِقتَاِل،  َأث َخنتُُموُهم   4/47 17955 َعف  َكتَُهم  َأض  ُتم  َشو   َوَكرَس 

وا ال َوَثاَق  4/47 17956 ى َفُشدُّ َ كُِموا َقي َد األرَس   َأح 

ِ ِعَوضٍ  َمنًّا 4/47 17957 ى ِمن  َغري  َ  مَتُنُّوَن َعَلي ِهم  بِإِط اَلِق األرَس 

ِ  فَِداءً  4/47 17958 لُِّصُهم  ِمَن األرَس  َيًة ُُتَ  َتط ُلبُوَن ِمن ُهم  فِد 

َزاَرَها 4/47 17959 ُب َأو  ر  ُب  وسالحها َأث َقاهَلاتطرح  َتَضَع احل َ  ؛ َواملَُراُد: َحتَّى َتن تَِهَي احَلر 

 الن تََقم النتَََصَ  4/47 17960

تَِِبَ  لِّيَب ُلوَ  4/47 17961  لِيَخ 

م   4/47 17962 اَمهَلُ م   ُيِضلَّ َأع 
اَمهِلِ  ُيب طَِل َثَواَب َأع 

ِدهيِم   5/47 17963 ِشُدهم إىل طريق اجلنّة  َسيَه   سرُي 

م   5/47 17964 لُِح َباهَلُ لح أحواهلم وأمورهم وشؤوّنم  َوُيص   ُيص 

م   6/47 17965 َفَها هَلُ اَللٍ  َعرَّ تِد  ِ اس  تَُدوَن إىَِل َمَساكِنِِهم  فِيَها ِمن  َغري  ؛ َفيَه  م   َبيَّنََها هَلُ

وا الل  7/47 17966  ُُتلصوا له وتنَصوا دين الل باجلهاد ف سبيله، واحلكم بكتابه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َتن َُصُ

ُكم   7/47 17967  يعينكم ويؤّيدكم َينَُص 

َداَمُكم   7/47 17968  ُيثَبِّت ُكم  ِعن َد الِقتَاِل، َوُيَقوِّ ُقُلوَبُكم   َوُيثَبِّت  َأق 

ًسا 8/47 17969  َهاَلًكا، َوَخي بَةً  َفتَع 

م   8/47 17970 اَمهَلُ م   َوَأَضلَّ َأع 
اَمهِلِ َهَب َثَواَب َأع   َأذ 

 َأب َغضوا َكِرُهوا  9/47 17971

م   9/47 17972 اَمهَلُ بََط َأع   ضيعها هباء فلم يثبهم عليهاو هاَأب طَلَ  َفأَح 

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

ا  10/47 17974 ثَاهُلَ  ُعُقوَباٌت ُُمَاثَِلةٌ و نظائرها َأم 

ىَل  11/47 17975 ، َوَناِِصُ  َمو   َويِلُّ
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 19إلى آية  12من آية   محمدسورة ( 508صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِق ُرُسلِهِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ   آَمنُوا 12/47 17976  وبِِصد 

اِت  12/47 17977 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

ِري 12/47 17978 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

ِمنُوا  َكَفُروا  12/47 17979    أنكروا وََل  ُيؤ 

 َين َعُمون  َيتََمتَُّعونَ  12/47 17980

َن َعامُ  12/47 17981  والبََقر والَغنَم اإلبِل  األ 

َكٌن أو مقام ومستقر  َمث ًوى 12/47 17982  َمأوى َوَمس 

َيةٍ  13/47 17983 ن َقر     ِمَن الُقَرى أو كثري وكم َوَكأَيِّن مِّ

َوى وأعظم َأَشدُّ  13/47 17984   َأق 

ةً  13/47 17985  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

َرَجت َك  13/47 17986 َعَدت َك  َأخ     َأب 

نَاُهم   13/47 17987 َلك  نَي ناهم َأه   أف 

 َفال ُمِعني  َفال َناِِصَ  13/47 17988

ٍة واِضَحةٍ  َبيِّنَةٍ  14/47 17989  ُحجَّ

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  14/47 17990  ُحسِّ

ءُ  ُسوُء َعَملِهِ  14/47 17991 ِّ  َعَمُلُه اليسَّ

َواءُهم   14/47 17992 بَُعوا َأه   ان قادوا ملا َتواه أنفسهم من معصية الل وعبادة غريه َواتَّ

 لةحاأو  ِصَفةُ  َمثَُل  15/47 17993

 أصحاُب التقوى بطاعة الل والبعد عن َمع ِصيته امل ُتَُّقونَ  15/47 17994

ِ آِسنٍ  15/47 17995 ٍ  َغري  ِ ُمتََغريِّ  ُمن تِنٍ ، َواَل الرائحة َغري 

ل   َلَّ  َيتََغريَّ   15/47 17996 ِسد  و َل َيتَبَدَّ  ََل  َيف 

ةٍ  15/47 17997  لَِذيذةٍ ساّرةٍ  لَّذَّ

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

ِفَرةٌ  15/47 17999 وٌ  َوَمغ  ٌ وَعف   َوِسرت 

وامِ باٍق عىل  َخالٌِد  15/47 18000  الدَّ

 َبالَِغ الَغاَيِة ِف احَلَراَرةِ  حاّرًا ُملتهباً  ماء ْحيامً  15/47 18001

 َفَمّزق  َفَقطَّعَ  15/47 18002

 منذ ساعة، أو أقرب وقت مضأو  اآلنَ  آنِفاً  16/47 18003

َلَقها َوَختََم َعلي ها َفال َتِعي  َطبََع اللُ َعىل ُقلوهِبِم   16/47 18004 ا أغ  ً  َخري 

َواءُهم   16/47 18005  ما َتواه أنفسهم ومتيل إليه  َأه 

ا  17/47 18006 تََدو   قبلوا اهلداية واستجابوا لإلرشاد  اه 

بونو َين تَظُِرونَ  َينظُُرونَ  18/47 18007 ُعون وَيرتقَّ  َيتَوقَّ

اَعةَ  18/47 18008 م الِقياَمةِ  السَّ  َيو 

تَةً  18/47 18009 أَةً  َِّتيئَُهم  َوَتَقُع َعَلي ِهم   َتأ تِيَُهم َبغ                  َفج 

اُطَها 18/47 18010 َ  َظَهَرت  َعاَلَماَُتَا  َجاَء َأرش 

َراُهم   18/47 18011 ك 
ُرُهم   ذِ ضاُرُهم  و  َتَذكُّ تِح   اس 

ِفر  لَِذنبَِك  19/47 18012 تَغ   الَذن ُب من الل فرة مغاطلب العفو و َواس 

بَُكم   19/47 18013 َفُكم   ُمتََقلَّ  وحركاتكم  َتََصُّ

ُكم   َوَمث َواُكم   19/47 18014 تََقرَّ  ومسكنكم ُمس 



 

509 
 

 
 
 
 

 29إلى آية  20من آية   محمدسورة ( 509صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُسوَرة من القرآن ُسوَرةٌ  20/47 18015

 واضحة املعنى ال شبهة فيها  حمُّ َكَمةٌ  20/47 18016

َث  َوُذكِرَ  20/47 18017 دِّ  حُتُ

َرٌض  20/47 18018 ، َونَِفاٌق  مَّ  َشكٌّ

 املُغ َمى َعَلي ِه  امل َغ َِّشِّ َعَلي هِ  20/47 18019

م   20/47 18020 ىَلٰ هَلُ و 
 َتديد ووعيد هلم   َفأَ

ُروٌف  21/47 18021 ع  عِ  مَّ ِل أو  بِالِّشَّ  نُُه بِالَعق  ٍل ُيع َرُف ُحس   املَع روُف: ُكلُّ فِع 

رُ  21/47 18022 َم    جد ولزم واملراد َوَجَب الِقتَاُل  َعَزَم األ 

 املراد صدقوا الل ف إيامّنم  َصَدُقوا اللََّ  21/47 18023

م   21/47 18024 ا هَلُ ً رَيُ  لََكاَن َخري  عاً َوَصالحاً و هلمأخ  ثَُر َنف   من املعصية واملخالفة  أك 

 لََعلَُّكم   َفَهل  َعَسي تُم   22/47 18025

تُم  َعِن اإِلياَمنِ  َتَولَّي تُم   22/47 18026 َرض   َأع 

ِسُدوا  22/47 18027 ِدثوا االختالل واالضطراب  ُتف   حُت 

َحاَمُكم   22/47 18028 ِرباَءُكم  ة مَت تَنعوا عن ِصل َوُتَقطُِّعوا َأر   أق 

َتِهِ طردهم وأبعدهم  لََعنَُهُم اللِّ 23/47 18029  ِمن  َرْح 

ُهم   23/47 18030 َمعوَن ما ينفعهم َفأََصمَّ      َفَجَعَلُهم  ال َيس 

َمى َأب َصاَرُهم   23/47 18031  َأَضلَّها َعن  طريِق اهُلَدى  َوَأع 

 يتأملون معانيه ويتبَصون ما فيه َيتََدبَُّروَن القرآن 24/47 18032

ا  24/47 18033 َفاهُلَ آنَ  َأق  َهُم الُقر  َلَقٌة؛ َفاَل َتف   ُمغ 

َباِرِهم 25/47 18034 وا َعىَل َأد  َتدُّ  َرَجعوا إىل الَِّشِّ والكفر الذي َكانوا فيهِ  ار 

18035 25/47  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبنَيَّ

َدى 25/47 18036  اهِلداَية اهل ُ

م   25/47 18037 َل هَلُ نَُه وَحبَّبَُه ليفعلوه  َسوَّ  َزيَّ

م   25/47 18038 ىَل هَلُ م  ِف األَِملِ أو  وأطاَل هلم ف الِغَواَيةِ  َوَأم   َمدَّ هَلُ

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

 سنتَّبُِعُكم   َسنُطِيُعُكم   26/47 18040

اَرُهم   26/47 18041 َ وَنهُ  إرِس   ُنفوِسِهم  ف  َما ُُي ُفوَنُه، َوُيرِسُّ

ت ُهم   27/47 18042  قبضت أرواحهم َتَوفَّ

ُبونَ  27/47 18043 ِ َفعوَن وَُي بُطونَ  َيرض   َيص 

َباَرُهم   27/47 18044  أو كل ما أدبر من أجسامهم ظهورهم وأعقاهبم َوَأد 

َخَط الل 28/47 18045  ، وما أوجب عقابهالل ما أغضب ما أس 

َواَنهُ  28/47 18046 َواُن اللِ: سبيل هدايته وكتابه ِرض   ِرض 

م   28/47 18047 اَمهَلُ بََط َأع  م  وضيع  َفأَح 
اَمهِلِ  َأب طََل َثَواَب َأع 

 َظنَّ َبل   َأم  َحِسَب  29/47 18048

َرٌض  29/47 18049  نَِفاٌق، َوَشكٌّ  مَّ

ِرَج  29/47 18050  لَن ُيظ ِهرَ  لَّن ُُي 

َغاَّنُم   29/47 18051 َقاَدُهم   َأض  ِديَدةُ  َأح   الشَّ
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نَاَكُهم   30/47 18052  جَلعلناك تراهم بالعني أَلََري 

تَُهم   30/47 18053 تَُهم َفَلَعَرف   أدرك 

ِّ  َعاَلَماَِتُِم الظَّاِهَرةِ  بِِسياَمُهم   30/47 18054 ِ والِّشَّ َرُف هِبا ُحاهُلم  ف اخَلري   التي ُتع 

لِ  30/47 18055 ِن ال َقو  نُه َكاَلِمِهُم من  حَل   ُدلُّ َعىَل َمَقاِصِدِهم  ت َمعانٍ ما َيتََضمَّ

َلمُ  30/47 18056 ِرك  َيع   َيع ِرف وُيد 

نَُّكم   َولَنَب ُلَونَُّكم   31/47 18057 تَِِبَ  لَنَخ 

 املُقاتِلني ِف َسبيِل اللِ امل َُجاِهِدينَ  31/47 18058

ابِِرينَ  31/47 18059  جَي َزعونَ الذين يتََجلَُّدوَن وال  َوالصَّ

بَاَرُكم   31/47 18060 َعالَُكم   َوَنب ُلَو َأخ  َوالَُكم  َوَأف  تَِِبَ َأق   َنخ 

ِمنُوا  َكَفُروا  32/47 18061  أنكروا وََل  ُيؤ 

وا  32/47 18062 راُض واال َوَصدُّ دوُد: اإلع  تِناُع ومنع اآلخرين عنهالصُّ  م 

 َوَحاَرُبوهُ َخالَُفوُه،  َوَشاقُّوا 32/47 18063

ُسوَل  32/47 18064 ٌد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّم املراد ب الرَّ سوُل ُهنا ُهَو حُمَمَّ  الرَّ

18065 32/47  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبنَيَّ

 اهِلداَية اهُلَدى 32/47 18066

وا 32/47 18067  لَن ُيل ِحُقوا َمكروهاً أو أذىً  لَن َيرُضُّ

م   32/47 18068 اَمهَلُ بُِط َأع     يضيعها هباء فال يثيبهم عليها َوَسيُح 

  باتباع كتابه للاستجيبوا  َأطِيُعوا اللََّ   33/47 18069

ُسوَل  33/47 18070  باتباع سنته  لرسولاستجيبوا ل َوَأطِيُعوا الرَّ

اَملَُكم   33/47 18071 َهُب  َواَل ُتب طُِلوا َأع  َعلوَها َتذ   َضياعاً ال َِّت 

 دين الل القويم  َسبِيِل اللَِّ 34/47 18072

ِفرَ  34/47 18073 رُت ولن َيع فو َفَلن َيغ   َفلن َيس 

ارِ  َفاَل ََتِنُوا  35/47 18074 بُنُوا َعن  ُمَقاَتَلِة الُكفَّ ُعُفوا، َوَِّت   اَل َتض 

ُعوا 35/47 18075  اَتط ُلبوو َوَتد 

ل مِ  35/47 18076 ل ِح، َواملَُساملََةِ  السَّ ِك احُلروِب أو  الصُّ ، وَتر 
 األماِن والنَّجاةِ

نَ  35/47 18077 َلو  َع   الغالبون  األ 

اَملَُكم   35/47 18078 ُكم  َأع  ُكم   َيرِتَ
اَملِ  َين ُقَصُكم  َثَواَب َأع 

وٌ  36/47 18079  اشتغال بام ال جُي دي وال ُيفيد و َعبَث لَِعٌب َوهَل 

تُِكم  ُأُجوَرُكم   36/47 18080  جزاءكم ألعاملكم وِعَوضكم عنها ُيع طُِكم   ُيؤ 

َوالَُكم   36/47 18081 أَل ُكم  َأم   ال يطلب منكم إخراج أموالكم مجيعها ف الزكاة، بل يطلب منكم إخراج بعضها َواَل َيس 

ِفُكم   37/47 18082 ،  َفيُح  ُكم  ُيلِحَّ َعَلي ُكم   َوجُي ِهد 

َغاَنُكم   37/47 18083 ِديَدةُ  َوُيظ ِهر   َوُُي ِرج  َأض  قاَدُكم  الشَّ  أح 

َن لِتُنِفُقوا  38/47 18084 َعو  َن عىل االنفاق ُتد  ثَّو   املال وبذل  حُتَ

ُلُح َحب ُسُه َعن هُ  َيب َخُل  38/47 18085 ساُك املاِل َعامَّ ال َيص  ُل: إم   البُخ 

نى  ال َغنِيُّ  38/47 18086 امِء اللِ احُلس   هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أس 

تَاُجونَ  ال ُفَقَراء 38/47 18087 ِوُزوَن املُح   املُع 

ا  38/47 18088 بِروا وُتع ِرُضوا  َتتََولَّو     ُتد 

تَب ِدل   38/47 18089 ل   َيس   ُيَغريِّ  وُيبَدِّ

ثَالَُكم   38/47 18090 باَهُكم   َأم   أش 
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نَا لََك  1/48 18091  نَصناك  َفتَح 

بِينًا  1/48 18092 ا َفت ًحا مُّ ً َرةِ واِضحاً  َنَص  بِيَِة َعاَم ِستٍّ ِمَن اهِلج   ُهَو: ُصل ُح احُلَدي 

ِفرَ  2/48 18093 رُت وَيع فو لِيَغ   لِيَس 

مَ  2/48 18094  ما سبق ما َتَقدَّ

ُم ِمَن الِفع لِ  َذنبَِك  2/48 18095    الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

رَ  2/48 18096  وما سيأت متأخراً  َوَما َتأَخَّ

ِمُل  َوُيتِمَّ  2/48 18097  َوُيك 

َمتَهُ  2/48 18098 َمُة اللِ:  نِع  يَِويُّ ِمَن اللِنِع  ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ  اخَلري 

ِدَيَك  2/48 18099  ويرشدك إىل اإليامن ويوفقك إليه َوهَي 

تَِقياًم  2/48 18100 س  اًطا مُّ ا ِِصَ  ، َودِينًا اَل ِعَوَج فِيهِ ُمستوياً  َطِريقًّ

كَ  3/48 18101  ويعينك ويؤّيدك َوَينَُصَ

ا اَل َضع َف فِيهِ  َعِزيًزا 3/48 18102  َقِويًّ

كِينَةَ  4/48 18103  اهُلدوَء والثَّباَت وُطَمأ نينََة الَقل ِب  السَّ

ِمننِيَ  4/48 18104 ِق ُرُسلِهِ  امل ُؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   الذين ُيِقرِّ

َداُدوا إِياَمناً  4/48 18105  تصديقا وإذعانا  لِيَزيدوا لِيَز 

 لل وحده جنود السموات واألرض من مالئكة وجن وإنس ينَص هبم عباده املؤمنني  َوللَِِّ ُجنُودُ  4/48 18106

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيامً  4/48 18107 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ   لوقاتِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيامً  4/48 18108 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ   األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

ِري 5/48 18109 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

وامِ  َخالِِدينَ  5/48 18110  باقنَي َعىل الدَّ

رَ  5/48 18111 ُحوَ  َوُيَكفِّ رُت وي َيم     ويتجاوزس 

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاَِتِم   5/48 18112 يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

زاً  5/48 18113  َظَفراً  َفو 

َب  6/48 18114 ل َوُيَعذِّ    وُيعاَقب وُينَكِّ

 الَِّذيَن ُيظ ِهروَن ِخالَف َما ُيب طِنونَ  امل ُنَافِِقنيَ  6/48 18115

كنِيَ  6/48 18116 ِ َعلُ  َوامل ُِّش   إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  ونالَِّذيَن جَي 

ءِ  6/48 18117 و  يُئ واملُن َحِرُف  َظنَّ السَّ  َوُهَو: الظَّنُّ بِأَن  لَن  َين َُصَ اللُ دِينَهُ  الظَّنُّ السَّ

ءِ  6/48 18118 و  َرُة السَّ
 َتُدوَر َعَلي ِهم  َدائَِرُة الَعَذاِب، َوُكلُّ َما َيُسوءُ ُدَعاٌء َعَلي ِهم  بِأَن   َعَلي ِهم  َدائِ

 وَسِخَط وعاقَب  َوَغِضَب  6/48 18119

تِهِ  َولََعنَُهم   6/48 18120 َ  طردهم وأبعدهم ِمن  َرْح 

ز  َوَأَعدَّ  6/48 18121  وَهيَّأَ وَجهَّ

ِجعاً  َمِصرًيا 6/48 18122  إِلَي هِ َمن ِزاًل َيِصرُيوَن أو  َمر 

ِرِه  َعِزيزاً  7/48 18123 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ َلُب ألنَّ   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

     شاهًدا عىل أمتك بإبالغهم الرسالة َشاِهداً  8/48 18124

اً  8/48 18125  بِثَواِب اللِ َواِعدًا  َوُمبَِّشِّ

ر من عذاب الل حمَ بلغ ومُمعلم و َوَنِذيراً  8/48 18126  ذِّ

ُروهُ  9/48 18127 وا اللَ  َوُتَعزِّ  َتن َُصُ

ُروهُ  9/48 18128  ُتَعظُِّموا اللَ َوُتَوقِّ

َرًة َوَأِصياًل  9/48 18129 َل النََّهاِر، َوآِخَرهُ  ُبك   َأوَّ
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 واملراد باحلديبية ُيعاِهدوَنَك  ُيبَايُِعوَنَك  10/48 18130

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

َق  10/48 18132 ِدهيِم  َيُد اللَِّ َفو   جيب اإليامن هبا وترك تأويلها مع تنزهيه تعاىل عن حقيقتها  واملراد هنا كأّنم بايعوا الل َأي 

 َنَقَض َبي َعتَهُ  نََّكَث  10/48 18133

َّف  10/48 18134  أّدى ما عليه وافيا كامالً  َأو 

 ال تََزم له وواَثَق  َعاَهَد  10/48 18135

تِيهِ  10/48 18136  َفَسيُع طيهِ  َفَسيُؤ 

رًا َعظِيامً  10/48 18137   ثواباً جزيال َأج 

ةَ  امل َُخلَُّفونَ  11/48 18138 لَُّفوا َعِن اخُلُروِج َمَعَك إىَِل َمكَّ  لجهادل الَِّذيَن َُتَ

َراِب  11/48 18139 َع   سّكان البادَِية  األ 

ت نا  َشَغَلت نَا 11/48 18140 َفت نا هلَّ  وَِصَ

ِفر   11/48 18141 تَغ   اطلب العفو واملغفرة من الل  َفاس 

لُِك  11/48 18142 تَطيعُ  َمن   َفَمن َيم   َيس 

 شاءَ  َأَرادَ  11/48 18143

اً  11/48 18144 روهاً أو  أَذىً  ََضّ  َمك 

عاً  11/48 18145  َجلباً للمنَفعة أو الفائدة  َنف 

َفى َعىَل اللِ خافِيٌَة   َخبرِياً  11/48 18146 ياِء َفال َُت   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

ُتم   َظنَنتُم   12/48 18147 تََقد   اع 

ِجعَ  لَّن َينَقلَِب  12/48 18148  لَن  َير 

َن ومُجَِّل  َوُزيِّنَ  12/48 18149  َوُحسِّ

ءِ  12/48 18150 و  يُئ واملُن َحِرُف  َظنَّ السَّ  الظَّنُّ السَّ

َ فِيِهم   فاسدين هالِكنيَ  ُبوراً  12/48 18151  اَل َخري 

ِمن 13/48 18152 ق  َلَّ  ُيؤ   َل ُيذِعن وَل يصدِّ

َنا  13/48 18153 تَد  نا وهيّأنا  َأع  َدد     أع 

 لُِوُجودِ اللِ املُن كِريَن  لِل َكافِِرينَ  13/48 18154

َهنََّم أي ضاً  َسِعرياً  13/48 18155 ٌم جِلَ عرُي: اس   نارًا موقدًة: والسَّ

ِفرُ  14/48 18156 رُت وَيع فو  َيغ   َيس 

ُب  14/48 18157 ل َوُيَعذِّ  وُيعاَقب وُينَكِّ

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو  َغُفوراً  14/48 18158 ثُُر ِمن ُه املَغ     الَِّذي َتك 

ِحيامً  14/48 18159 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

تُم   15/48 18160 عنيَ  انطََلق  ِ  َذَهب تُم  ُمرس 

داء ف  َمَغانِمَ  15/48 18161 َخُذ من ماِل األَع  َم َخي َِبَ الَّتِي َوَعَدُكُم اللُ هِبَا  واملراد  احلربما ُيؤ 
 َغنَائِ

 لتحوزوها لِتَأ ُخُذوَها 15/48 18162

ُرُكوَنا َذُروَنا  15/48 18163  ات 

تَدي بكم َنتَّبِع ُكم   15/48 18164  َنق 

لُوا  15/48 18165 وا  ُيبَدِّ ُفوا وُيَغريِّ  َُيَرِّ

ُسُدوَننَا 15/48 18166  احَلَسد: كراهية نعمة الل عىل الغري، ومتني زواهلا وربام السعي إِلزالتها حَت 

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

َة للجهاد لِل ُمَخلَِّفنيَ  16/48 18168 لَُّفوا َعِن اخُلُروِج َمَعَك إىَِل َمكَّ  الَِّذيَن َُتَ

َراِب  16/48 18169 َع   سّكان البادَِية  األ 

نَ  16/48 18170 َعو  ثّون  َستُد   َستُط َلبُون وحُتَ

يِل َباسٍ  16/48 18171 ِب   ُأو   ِف احَلر 
ةٍ  َوُقوَّ

ةٍ َحاِب ِشدَّ  َأص 

 َقِويٍّ  َشِديدٍ  16/48 18172

رًا َحَسناً  16/48 18173  ثواباً جزيالً واملراد اجلنّة َأج 

ا  16/48 18174 بِروا وُتع ِرُضوا  َتتََولَّو   ُتد 

 موجعا َشديد اإليالمِ  ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً َألِيامً  16/48 18175

َمى 17/48 18176 َع   فاقد البَص األ 

ِك اجِلَهادِ  َحَرٌج  17/48 18177  إِث ٌم ِف َتر 

َرِج  17/48 18178 َع   من يميل إىل جنبه أثناء املَّش لعلة ف رجله األ 

ٌة باجلسم أو النَّف س امل َِريضِ  17/48 18179  املصاب بِعلَّ

ب هُ  17/48 18180 ل به ُيَعذِّ  ُيعاَقبه وُينَكِّ

 مؤمترًا بأمره منتهياً عن ّنيهرضا الل عن العبد أن يراه  َريِضَ الل 18/48 18181

بِيَةِ واملراد هنا ُيعاِهدوَنَك  ُيبَايُِعوَنَك  18/48 18182 َواِن بِاحُلَدي  ض   َبي َعَة الرِّ

كِينَةَ  18/48 18183  اهُلدوَء والثَّباَت وُطَمأ نينََة الَقل ِب  السَّ

 َوكاَفأَُهم  وجازاُهم   َوَأَثاهَبُم   18/48 18184

ا َفت ًحا َقِريبًا 18/48 18185 ً  واملراد فتح خيِب عام سبع ٍ قريبا َنَص 

داء ف احلرب  َوَمَغانِمَ  19/48 18186 َخُذ من ماِل األَع   املََغانَِم: ما ُيؤ 

 ََيوزوَن َعَلي ها َيأ ُخُذوَّنَا 19/48 18187

ِرِه ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل،  َعِزيزاً  19/48 18188 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ َلُب ألنَّ   والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيامً  19/48 18189 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ   األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

 منََحُكم األمل َوَعَدُكمُ  20/48 18190

 َوَمنَعَ  َوَكفَّ  20/48 18191

ًة وَعالَمةً  آَيةً  20/48 18192 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ُمع 

ِدَيُكم   20/48 18193       ويرشدكم   َوهَي 

تَِقيامً  20/48 18194 س  اطاً مُّ  َطريقاً ُمستوياً ال ِعَوج  ِِصَ

ِدُروا عليهاَل  21/48 18195  َل َتتََغلَّبوا عليها َتق 

َدهُ  شملها بقدرته َأَحاَط اللَُّ هِبَا 21/48 18196  َقد  َوَعَدُكم  هِبَا، َوَسيُن ِجُز َوع 

ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو  َقِديراً  21/48 18197 رَتيِه َعج  ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه ، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش  ٍء ال ُيع   القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش 

َبارَ  22/48 18198 َد  وا ُمنهِزمنيل لََولَُّوا األ  ُكم  ُظُهوَرُهم  َفرُّ  ، َوَولَّو 

 ال َيل قون ال جَيُِدونَ  22/48 18199

 نصري وحليف أو صديق وحبيب َولِيًّا 22/48 18200

 ناِصًا يعينهم عىل قتالكم ويمنع عنهم اهلزيمةَوال  َوال َنِصرياً  22/48 18201

َدائِهِ نِظاُمُه وَطِريَقتَُه  ُسنََّة اللِ 23/48 18202 ِ ُجن ِدِه، َوَهِزيَمِة َأع   بِنََص 

 َمَضت   َخَلت   23/48 18203

 َتغ يرياً  َتب ِديالً  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 هبا بِبَط ِن َمكَّ َب َمكَّ بِيَِة ُقر   بِاحُلَدي 

ُكم   َأظ َفَرُكم   24/48 18207 ، َوَكاُنوا َثاَمننَِي و َنََصَ تُم  هِبِم  َسك  ؛ َفأَم  َدَرُكم  َعَلي ِهم   َرُجاًل َأق 

وُكم   25/48 18208  ومنعوكم  َوَصدُّ

يَ  25/48 18209 د  ِدهَيَا ِف احَلَرمِ واملراد هنا  ما هُي َدى إىل احَلَرم من النََّعم َواهل َ بِيَِة؛ لِيُه  َن الَّتِي َساَقَها َرُسوُل اللِ ِف َعاِم احُلَدي   البُد 

 وُمنوعاً  حَم بُوًسا َمع ُكوًفا 25/48 18210

  َيِصَل  َيب ُلغَ  25/48 18211

لَّهُ  25/48 18212 ُرُه؛ َوُهَو احَلَرمُ أو موضعه  حَمِ لُّ فِيِه َنح 
 املََكاَن الَِّذي ََيِ

َلُموُهم   25/48 18213  َل تعرفوهم وَل تدركوهم  َلَّ  َتع 

يََة َأن   َأن  َتطَئُوُهم   25/48 18214 ارَ أو َتُغزوهم َخش  تُُم الُكفَّ ُكوُهم  إَِذا َحاَرب 
لِ  َُت 

 َفتَن ِزَل بُِكم   َفتُِصيبَُكم 25/48 18215

ةٌ  25/48 18216 َعرَّ  إِث مٌ و ومكروه أذ ى  مَّ

18217 25/48  ِ ِ معرفة  بَِغري      بَِغري 

ِخَل  25/48 18218 ُمَل  لِيُد   لٍيَُضمَّ وَيش 

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

ب نَا  25/48 18220 ل نا  لََعذَّ  لعاَقب نا وَنكِّ

ِمنُوا  َكَفُروا  25/48 18221  أنكروا وََل  ُيؤ 

 موجعا َشديد اإليالمِ  َألِيامً  25/48 18222

َ  َجَعَل  26/48 18223  َصريَّ

ِميَّةَ  26/48 18224  والغرية األََنَفةَ  احل َ

اِهلِيَّةِ  26/48 18225 ةِ  اجل َ ُة َقب َل النُّبُوَّ  احَلالَُة التِي كاَنت  َعلي ها األمَّ

 والثَّباُت وُطَمأ نينَُة الَقل ِب  َوالَوَقارَ الَسكِينٌَة: اهُلدوُء  َسكِينَتَهُ  26/48 18226

َجَب عليهم  َوَأل َزَمُهم   26/48 18227  َوأو 

 ِهَي: اَل إِلََه إاِلَّ اللُ و كلمة التوحيد َكلَِمَة التَّق َوى  26/48 18228

ىَل  َأَحقَّ هِبَا 26/48 18229    هِبَا َأو 

َلَها  26/48 18230  ُهم أهالً هلا ومستحّقني هلا َوَأه 

 الرؤيا  َحقَّقاملراد  اللَُّ َرُسولَهُ  َصَدَق  27/48 18231

َيا 27/48 18232 ؤ   ُيَرى بِاملَنامِ ما  الرُّ

 مطمئنني غري خائفني  آِمننِيَ  27/48 18233

    ُمزيلنَي ُكلَّ َما َعىل ُرؤوِسُكم  ِمن  َشَعرٍ  حُمَلِِّقنَي ُرُؤوَسُكم   27/48 18234

ينَ  27/48 18235 ِ ِر ُرؤوِسُكم   َوُمَقَصِّ ءًا ِمن َشع   وقاّصني ُجز 

اُفونَ  27/48 18236 ٌف أو  َفَزعٌ آِمنوَن ال  ال َُتَ  َينتاُبُكم  َخو 

َ َذلَِك  ُدوَن َذلَِك  27/48 18237  َقب َل أو َغري 

ا َفت حاً َقِريباً  27/48 18238 ً بِيَِة، َوَفت ُح َخي َِبَ  قريبا َنَص   ُهَو: ُصل ُح احُلَدي 

َدى  28/48 18239 ِم النَّافِعِ  بِاهل ُ  بِالبَيَاِن الَواِضِح، َوالِعل 

لِيَهُ  ليُظ ِهَرهُ  28/48 18240  لِيُع 

يِن ُكلِّهِ  28/48 18241 يانِ  َعىَل الدِّ ِر األد 
  األخرى املُخالَِفِة لَهُ  َعىل سائِ

 كفى بشهادة الل عىل حقيقة هذا الدين وهذا اإلظهار َوَكَفٰى بِاللَِّ َشِهيًدا  28/48 18242
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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 اللُ َعَليِه َوَسلََّم(   حمُّ َ   النَّبِيُّ حُمَمَّ َة ، وُتُوفِّ َد ِف َمكَّ
 ف املدينة خاتم النبيني وأرشف املرسلني ُولِ

 وأصحابه من املهاجرين واألنصار  َوالَِّذيَن َمَعهُ  29/48 18244

اء 29/48 18245 وياء ُقساة َأِشدَّ  َأق 

َِة والعطف واملودة ُرَْحَاء 29/48 18246 ْح   َكثرِيو الرَّ

ًدا 29/48 18247 ًعا ُسجَّ  راكعني ساجدين حمافظني عىل الصالة    ُركَّ

    َيط ُلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيب تَُغونَ  29/48 18248

الً  29/48 18249 سانِ  َفض   َمزيدًا ِمن اإلح 

َواناً  29/48 18250   حتبه النفس من النعيمِرًضا، وهو كل ما  َوِرض 

 َعاَلَمتُُهم   ِسياَمُهم   29/48 18251

 ِصَفتُُهم   َمثَُلُهم   29/48 18252

َعهُ  َشط أَهُ  29/48 18253 عَ أو  َساَقُه، َوَفر   ما َخَرَج ِمن ُه وَتَفرَّ

عَ  َفآَزَرهُ  29/48 18254 ر  ُء الزَّ ط  ى َذلَِك الشَّ  َقوَّ

َلظَ  29/48 18255 تَغ   َصاَر َغلِيظًا  َفاس 

تََوى َعىَل ُسوقِهِ  29/48 18256  َقِوَي، َواَستَوى َقائاًِم َعىَل ِسيَقانِهِ  َفاس 

 يرسُّ  ُيع ِجُب  29/48 18257

اعَ  29/48 18258 رَّ  الَِّذيَن َزَرُعوهُ املُزاِرعنَي  الزُّ

 ُيغ ِضُب َأَشدَّ الَغَضب لِيَِغيظَ  29/48 18259

ُموا 1/49 18260 ِه؛ َفتَب تَِدُعوا اَل ُتَقدِّ
ِر اللِ َوَرُسولِ ًرا ُدوَن َأم  ٍل، َواَل َتق ُضوا َأم  ٍل َأو  فِع  ُموا بَِقو   اَل َتتََقدَّ

تِناِب نواهيهِ  َواتَُّقوا اللَ 1/49 18261 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

عاِء أي   َسِميعٌ  1/49 18262 وى باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحٍة وهو َسميُع الدُّ ِّ والنّج  ميُع ُهَو الّساِمُع لِلرسِّ  جُميبُهِصَفٌة للِ َتعاىل، والسَّ

ائِِر  َعلِيمٌ  1/49 18263 لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ ِرُكَها ِعل ُم املَخ   واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 

َفُعوا أصواتكم  2/49 18264 ُلوها  ال َتر   ال ُتع 

ُت النَّبِيِّ  2/49 18265  َكالُمهُ  َصو 

َهُروا  2/49 18266 واتُِكم   َوال َِّت  َفعوا أص   وال َتر 

بَطَ  2/49 18267 قِّق ثمَرََتاوال   َكَراَهَة َأن  َتب طَُل  َأن حَت   حُتَ

ُعُرونَ  2/49 18268 َلمونَ  ال َتش  وَن وال َتع  سُّ
 ال حُتِ

ونَ  3/49 18269  َُي ِفُضونَ  َيُغضُّ

تََحَن اللَُّ ُقُلوهَبُم   3/49 18270 َواهُ  ام  َلَصَها لِتَق  اَها، َوَأخ  َها، َوَصفَّ تََِبَ  اخ 

ِفَرةٌ  3/49 18271 غ  وٌ  مَّ ٌ وَعف    ِسرت 

ٌر   3/49 18272  وجزاٌء للعمل وِعَوٌض عنه  َوَأج 

 كبري َعظِيمٌ  3/49 18273

َتِفٍع، َغلِيٍظ، َجاٍف يدعونك  ُينَاُدوَنَك  4/49 18274 ٍت ُمر   بَِصو 

 خلف  َوَراء 4/49 18275

ُجَراِت  4/49 18276 َجاتِِه الغرف واملراد  احل ُ  صىل الل عليه وسلم   -ُحُجَراِت َزو 

ثَُرُهم   4/49 18277  ُمع ظَمهم   َأك 

ِقُلونَ  4/49 18278 رونَ  ال َيع  م  وال ُيَفكِّ  ال ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ
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 11إلى آية  5من آية    الحجراتسورة ( 651صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وا  5/49 18279 لَّدوا وََل  جَي َزعوا َصَِبُ  َِّتَ

ُرَج  5/49 18280  َتظ َهرَ  َُت 

اً  5/49 18281 عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف  نَى أك  رَيُ بَِمع   أخ 

ِق ُرُسلِهِ  آَمنُوا 6/49 18282  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

  أتاُكم   َجاءُكم   6/49 18283

  الَفاِسق: العايص اخلارج عن حدود الِّشع َفاِسٌق  6/49 18284

  النبأ: اخلِب ذو الشأن  بِنَبَأٍ  6/49 18285

لوا َفتَبَيَّنُوا  6/49 18286  َفتَثَبَّتوا َوَتأمَّ

ماً  6/49 18287 يََة َأن  ُتِصيبُوا َأن ُتِصيبُوا َقو  ُموا قوًما ُبَرآَء  و َخش   تر 

ِرَفة  بَِجَهالَةٍ  6/49 18288     بَِعَدم َمع 

بُِحوا 6/49 18289  َفتَصرُيوا َفتُص 

 آِسِفني  َنادِِمنيَ  6/49 18290

 َيتَّبُِعُكم   ُيطِيُعُكم   7/49 18291

ة  لََعنِتُّم   7/49 18292 ةٍ وَمَشقَّ تُم ِف ِشدَّ  لََوَقع 

ُكم   َحبََّب إِلَي ُكمُ  7/49 18293   َجَعله حَمبوباً لدي 

نَهُ  7/49 18294 نَُه ومَجََّلهُ  َوَزيَّ  َوَحسَّ

هَ  7/49 18295  َوَبغَّض  َوَكرَّ

يان واخُلروٌج عن حدود الِّشع  َوال ُفُسوَق  7/49 18296  الِعص 

يَانَ  7/49 18297  االمتناع عن الطاعة  َوال ِعص 

اِشُدونَ  7/49 18298 تَدونَ  الرَّ  املُه 

الً  8/49 18299  زيادة إحسان  َفض 

 وخرٌي ديني أو دنيوي  َونِع َمةً  8/49 18300

َقتاِن أو  مَجاَعتانِ  َطائَِفتَانِ  9/49 18301  فِر 

تَتَُلوا 9/49 18302   حارب بعضهم بعضاً  اق 

لُِحوا 9/49 18303 قاَق والتَّناُفَر ِمن َبي نِِهام َبي نَُهاَم  َفأَص   أزيُلوا الشِّ

تََدت   َبَغت   9/49 18304  اع 

ِر اللَِّ  9/49 18305 ِجَع إىَِل  َتِفيَء إىَِلٰ َأم  ِم اللِ َوَرُسولِهِ َتر   ُحك 

ِسطُوا  9/49 18306 ِدلُوا َوَأق   اع 

َكاِمِهم   امل ُق ِسطنِيَ  9/49 18307 نَي ِف َأح 
 الَعادِلِ

تِناِب نواهيهِ  َواتَُّقوا الل 10/49 18308 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

َْحُونَ  10/49 18309  َتفوزوَن وَتن جونَ  ُتر 

َخر   11/49 18310 َزا، َوَين تَِقص   اَل َيس   وَيتقر اَل هَي 

 مجاعة الرجال  َقومٌ  11/49 18311

، َواَل َيط َعن  َبع ُضُكم  َبع ًضا َواَل َتل ِمُزوا  11/49 18312  اَل َيِعب 

َل َقاِب َواَل َتنَاَبُزوا  11/49 18313 َرُه ِمَن األَل َقاِب و  َوال تتعاَيروا بِاأل  ُع َبع ُضُكم  َبع ًضا باَِم َيك   اَل َيد 

ُم ال ُفُسوُق  11/49 18314 ُز، َوالتَّنَاُبزُ  بِئ َس ااِلس  ِرَيُة، َواللَّم  خ  َفُة الُفُسوُق؛ َوُهَو: السُّ ُم َوالصِّ  َقبَُح ااِلس 

َد  11/49 18315 ياَمنِ َبع  ِ اَلمِ  اإل  تُم  ِف اإِلس  َدَما َدَخل   َبع 

ِجع  َعن املَعايِص  َلَّ  َيتُب   11/49 18316  َل َير 

َومُها  الظَّاملُِونَ  11/49 18317 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِ
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 18إلى آية  12من آية    الحجراتسورة ( 517صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَنِبُوا  12/49 18318 وا اج  تَِعدوا وَتنَحُّ  اب 

َن الظَّنِّ  12/49 18319 ِ َيقنيٍ : الظَّنِّ  َكثرًِيا مِّ ِمننِيَ  ، واملراد هناالِعل ِم ِمن َغري  وِء بِاملُؤ   َظنُّ السُّ

تَِحقُّ الُعقوَبةَ اإِلث ُم:  إِث مٌ  12/49 18320 ن ُب الَِّذي َيس   الذَّ

ُسوا  12/49 18321 سَّ لِِمنيَ وال تبحثوا  َواَل َِّتَ َراِت املُس   وال تتتبعوا معايبهم اَل ُتَفتُِّشوا َعن  َعو 

تَب   12/49 18322 َرهُ  َواَل َيغ  وء  و  اَل َيُقل  َأَحُدُكم  ِف َأِخيِه الَغائِِب َما َيك  ُكرُه بالسُّ  ال يذ 

تُُموهُ  12/49 18323  َفأَب َغضتموه  َفَكِره 

تِناِب نواهيهِ  للَواتَُّقوا ا 12/49 18324 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

اٌب  12/49 18325 َرت  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والتّواب ُهَو  َتوَّ َبَة ُكلَّاَم َتَكرَّ بَُل التَّو     الَِّذي َيق 

ِمننَي ف اآلِخَرةِ  َرِحيمٌ  12/49 18326 َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

نَاُكم  13/49 18327 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلق  َناُكم ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد   أو 

 ِمَن النّاسِ  أصناف ُشُعوباً  13/49 18328

   مجاعات َتن تِمي إىل أصل واحد  َوَقبَائَِل  13/49 18329

 بعض نسب ليعرف بعضكم  لِتََعاَرُفوا  13/49 18330

َرَمُكم   13/49 18331 الكم َأك   منزلة وأرفعكم  أع 

ثَُر َتق َوى منكم َأت َقاُكم   13/49 18332  األك 

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيمٌ  13/49 18333 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ   لوقاتِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

َفى َعىَل اللِ خافِيٌَة  َخبرِيٌ  13/49 18334 ياِء َفال َُت   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه ، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

َراُب  14/49 18335 َع   سّكان البادَِية  األ 

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  14/49 18336

نَا  14/49 18337 َلم  المِ  َأس   َدَخل نا ف اإِلس 

ُخلِ  14/49 18338  َين ُفُذ َوَيصرُي ف الَداِخلِ  َيد 

 َتتَّبِعوا وَُت َضعوا ُتطِيُعوا 14/49 18339

ُكم   اَل َيلِت ُكم   14/49 18340  اَل َين ُقص 

ُكم   14/49 18341
اَملِ ن  َأع   أفعالكمِمن  َثَواِب  مِّ

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل،  َغُفورٌ  14/49 18342 ثُُر ِمن ُه املَغ   والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

َتاُبوا 15/49 18343 وا  ََل  َير   ََل  َيُشكُّ

 َوَقاَتُلوا َوَجاَهُدوا  15/49 18344

 إلعالء دين الل ونَصته وهو االسالم ِف َسبِيِل اللَِّ 15/49 18345

ادُِقونَ  15/49 18346  الصادقون ف ايامّنم الصَّ

مون َأُتَعلُِّمونَ  16/49 18347 فون وُتَفهِّ  أُتَعرِّ

 بَِِّشيَعتكم وِعباَدتكم  بِِدينُِكم   16/49 18348

ِرُكَها ِعل ُم  َعلِيمٌ  16/49 18349 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ  املَخ 

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

 ُينِعمبل الل  َيُمنُّ  َبِل الل 17/49 18351

 أرَشَدكم إىل اإليامن، وَوفَّقكم إليه َهَداُكم   17/49 18352

ِهم   َغي َب  18/49 18353 راَكُه بَِحواسِّ تَطِع النَّاُس إد  تَرَتَ وََل  َيس   الَغي ُب: َما َخِفَي واس 

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصريٌ  18/49 18354  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ
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 51إلى آية   1من آية   قسورة ( 851صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

جاِز الُقرآنِ  ق 1/50 18355 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

آنِ  1/50 18356 ِجِز الَِّذي  َوال ُقر  آُن: كِتاُب اللِ املُع  د َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ الَقر  ِه حُمَمَّ
َزلَُه َعىَل َرُسولِ    َأن 

يُف العايِل  امل َِجيدِ  1/50 18357 ِ  الِّشَّ

بوا  َعِجبُوا  2/50 18358  تعجَّ

 ُمعلِم وُمبلغ  ُمنِذرٌ  2/50 18359

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

 احلياة فارقنا  ِمت نَا  3/50 18361

ٌع َبِعيٌد  3/50 18362 ِت أو َبع ٌث  َرج  َد املَو   َبع 
 بعيُد الُوقوعِ   ُرُجوٌع إىَِل احَليَاةِ

نَا  4/50 18363  عرفنا وأدركنا َعلِم 

تَطُِع وُتب ِّل  َتنُقُص  4/50 18364 ِهم   أو َتق 
َسادِ نِي ِمن  َأج   ُتف 

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

قِّ  5/50 18366  بالصدق واملراد هنا نبوة الرسول صىل الل عليه وسلم الثابتة  بِاحل َ

ِريٍج  5/50 18367 ءٍ  مَّ طَِرٍب، َُم تََلٍط، اَل َيث بُتُوَن َعىَل ََش   ُمض 

ُلوا   َأَفَلم  َينظُُروا  6/50 18368 ُروا ويتأمَّ  َأَفَلم  يفكِّ

ُعَها وإقاَمتُها وَخل ُقَها حُم َكَمةً  َبنَي نَاَها  6/50 18369 امِء: َرف      بِناُء السَّ

نَّاَها 6/50 18370 ل ناَها  َوَزيَّ نّاَها ومَجَّ  َوَحسَّ

 ُفتُوٍق، َوُشُقوٍق  ُفُروٍج  6/50 18371

َناَها 7/50 18372 نَاَها،  َمَدد  ع  نَاَها  َبَسط ناهاوَوسَّ  َوَفَرش 

نا َوَأل َقي نَا  7/50 18373  َوَوَضع 

 ِجبَااًل َثَوابَِت  َرَواِِسَ  7/50 18374

ٍج هَبِيٍج  7/50 18375 ٍع َحَسِن املَن ظَرِ أو  ِصنٍف  َزو  وِر  ب َنو   اِعٍث َعىل الرسُّ

ةً  8/50 18376 ًة  َتب َِصَ َ لِ ِعِب  ُ هِبَا ِمن  َعَمى اجَله   َيتَبََصَّ

َرى  8/50 18377 ِعظَة  َوذِك  َرة َوَمو 
كِ  َوَتذ 

نِيٍب  8/50 18378 اٍع إىَِل اللِ َتَعاىَل  مُّ  َرجَّ

 فأخرجنا نباتاً  َفأَنبَت نَا  9/50 18379

جاِر  َجنَّاٍت  9/50 18380 نَُّة ف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األش  اِر والثِّامرِ اجل َ  َواألّن 

ِصيدِ  9/50 18381 ِع الَِّذي َُي َصُد  َوَحبَّ احل َ ر   عند نضجه َحبَّ الزَّ

ات االرتفاع طَِوااًل  َباِسَقاٍت  10/50 18382  تامَّ

بُه الُكوَز، َطل ٌع   10/50 18383 ِل: غالٌف ُيش  َلةِ  َطل ُع النَّخ  صاِب النَّخ  ُة إخ   فيِه مادَّ

 ُمنَّسق منظم مرتاكب بعضه فوق بعض نَِّضيٌد  10/50 18384

ِعبَادِ  11/50 18385 قاً لِّل   للمخلوقات عطاًء وخرًيا ِرز 

يَي نَا  11/50 18386 ضِ  َوَأح  جاَر التي َعىَل األر  َع واألش  ر  يَي نَا الزَّ  َأح 

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

سِّ  12/50 18388 َحاُب الرَّ   أهل قرية كذبوا نبيهم، ودفنوه ف بئر ـ أو أخدود ـ وهو حي، فأهلكهم الل َوَأص 

قاِف ِمن  باِلدِ  َوَعادٌ  13/50 18389 م  باألح  ، وكاَنت  َمناِزهُلُ ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
م هودٍ  اليََمنِ قـَو 

َكةِ  14/50 18390 َي  َحاُب األ  َجُر املُلتَفُّ املُجتَِمعُ  َوَأص  الُم واأليكُة: الشَّ ُم ُشَعي ب َعَلي ِه السَّ  َقو 

ُم ُتبَّعٍ  14/50 18391 َمٍة وَمنََعةٍ  َوَقو  حاَب نِع   لََقُب ُملوِك اليََمن وقد نسب إليهم أهل اليََمن ف الَقديم وكانوا أص 

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

َرُتنَا؟! َأَفَعيِينَا 15/50 18393 َنا، َوَضُعَفت  ُقد   َأَفَعَجز 

لِ  15/50 18394 َوَّ ل ِق األ  َد َأن  ََل   بِاخل َ ، َبع 
ةٍ َل َمرَّ نَاُه َأوَّ  َيُكوُنوا َشي ئًاَخل ِقِهُم الَِّذي َخَلق 

ةٍ، َوَشكٍّ  لَب سٍ  15/50 18395 َ تياٍب  َحري   وار 
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 35إلى آية   16من آية   قسورة ( 519صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِوُس  16/50 18396  توحي وتزّين  ُتَوس 

َرُب  16/50 18397 نى َأق   َأد 

ٍق ِف  َحب ِل ال َوِريدِ  16/50 18398  ويرضب به املثل ف القرب  الُعنُِق، ُمتَِّصٍل بِالَقل ِب ِعر 

 َيأ ُخذ َيتََلقَّى 16/50 18399

يَانِ  17/50 18400 َدانِ املََلكان  امل ُتََلقِّ ِجيل أعامِل الِعباد  املُرَتَصِّ  املَُوّكالن بتَس 

 ومالزم مصاحب َقِعيٌد  17/50 18401

 ويتكلم َينَطُِق  َيل ِفظُ  18/50 18402

تُبُهُ حفيظ  َرقِيٌب  18/50 18403 لَُه َوَيك  ُقُب َقو       َير 

 عنده ال يفارقه َحاَِضٌ  مهيّأ مالزم َعتِيٌد  18/50 18404

ِت  19/50 18405 َرُة امل َو  ِت، َسك  ُة املَو  َرُتهُ   غشيته و ِشدَّ  َوَغم 

 متيل عنه وتنفر منهوََت ُرُب،  حَتِيُد  19/50 18406

ورِ  20/50 18407 ِق َوالبَع ِث  الصُّ ع  لصَّ
افِيُل لِ َ ِن الَِّذي َين ُفُخ فِيِه إرِس   الَقر 

ُم ال َوِعيدِ  20/50 18408 د الل به الكفار َيو  َي بذلك إلنَّه يوم وقوع الوعيد الذي توعَّ  يوم القيامة، وُسمِّ

َهُد َعَلي َها باَِم َعِمَلت  َمَلَكاِن  َسائٌِق َوَشِهيٌد  21/50 18409 ، َواآلَخُر َيش  َِّشِ ا َيُسوُقَها إىَِل املَح   َأَحُدمُهَ

َلةٍ  22/50 18410 ٍو َوُذُهولٍ  َغف   َسه 

نَا 22/50 18411  َفأزلنا ورفعنا  َكَشف 

ك كِحَجابَ  ِغطَاَءكَ  22/50 18412    وِسرت 

 َشِديٌد َقِويٌّ نافذ  َحِديٌد  22/50 18413

َهُد َعَلي هِ املوكل بكتابة ما يصدر عن اإلنسان ف حياته واملََلُك  َقِرينُهُ  23/50 18414  الَِّذي َيش 

 ُمَعدٌّ حَم ُفوٌظ َحاَِضٌ  مهيّأ َما ِعن ِديَهَذا  َهَذا َما لََديَّ َعتِيدٌ  23/50 18415

َرَحا َأل ِقيَا  24/50 18416 ِذفاو اط   اق 

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

18418 25/50  ِ نَّاٍع لِّل َخري   َخري  لل كثري املَن عمبالغ  مَّ

تَدٍ  25/50 18419  َظاَِلٍ، ُمتََجاِوٍز لِل َحدِّ  ُمع 

ِريٍب  25/50 18420 ِد الل َوَوِعيِدِه  مُّ  َشاكٍّ ِف َوع 

ِذفاه  َفأَل ِقيَاهُ  26/50 18421  فاق 

يَا  َقِرينُهُ  27/50 18422 ن   َشي طَاُنُه الَِّذي َكاَن ُيَصاِحبُُه ِف الدُّ

َغي تُهُ  27/50 18423 تُهُ  َما َأط  َلل  يراً  َما َأض  تُُه طاِغياً رِشِّ  أو  َما َجَعل 

  َبِعيٍد َعِن احَلقِّ تيه وبعد وانَصاف عن طريق اهلداية  َضالٍل َبِعيدٍ  27/50 18424

تَِصُموا 28/50 18425  ال َتتَناَزعوا وال َتتَجاَدلوا  ال َُت 

ُت إِلَي ُكم  بِال َوِعيدِ  28/50 18426 م  بَأ ُتُكم  َقدَّ  بالعذاب وأنذرتكم أن 

ُل  29/50 18427 ُ  َما ُيبَدَّ  َما ُيَغريَّ

ٍم لِّل َعبِيدِ  29/50 18428  للناس  بِظاَِلٍ  بِظَالَّ

تَال ِت  30/50 18429 ِغَل فراغك كله  َهِل ام   َهل ُأش 

ِزيدٍ  30/50 18430  ِمَن اجِلنِّ َواإِلن ِس؟!   َهل  ِمن مَّ
 َهل  ِمن  ِزَياَدةٍ

لَِفِت  31/50 18431 َبت   َوُأز   ُقرِّ

اٍب  32/50 18432 ُجوِع إىل اللِ َأوَّ َبةِ  َكثرِي الرُّ  بِالتَّو 

ِه  َحِفيظٍ  32/50 18433 ُبُه ِمن  َربِّ ُكلِّ َما ُيَقرِّ
نوبو َحافٍِظ لِ سه من الذُّ  َيصوُن َنف 

َٰنَ  33/50 18434 ْح  ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َخَِّشَ الرَّ يَُة ِمن اللِ: اخَلو   اخِلش 

نِيٍب  33/50 18435 بٍِل َعىَل الطَّاَعةِ راجٍع إىل الل َتائٍِب،  مُّ   ُمق 

اَلَمِة ِمَن اآلَفاِت  بَِساَلمٍ  34/50 18436  واألمن واالطمئنان  بِالسَّ

نَا َمِزيدٌ  35/50 18437 ِه اللِ الَكِريمِ  َولََدي  ظَُمُه: النَّظَُر إىَِل َوج   ِعن َدَنا ِزَياَدُة َنِعيٍم، َوَأع 
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 6إلى آية  1من آية  الذارياتسورة و 45إلى آية   36من آية   قسورة ( 520صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَا 36/50 18438 َلك  نَا َوَكم  َأه  َلك  نَي ناو َكثرًِيا َأه   َأف 

نٍ  36/50 18439 ة من الناس ُمقرتننَِي ف زَمٍن واحد  َقر   قوٍم وُأمَّ

َوى وأعظم َأَشدُّ َبط ًشا 36/50 18440 ًة، َوَسط َوةً  َأق   ُقوَّ

بُوا 36/50 18441  وساروا وطافوا فيها َفَفتُّشوا  َفنَقَّ

يصٍ  36/50 18442 ِ َرٍب  حمَّ  َوَمَفرٍّ   َمه 

َرى 37/50 18443 ِعظَةً  لَِذك  َرًة َوَمو 
كِ  لَتَذ 

عَ  37/50 18444 م  هَ  َأل َقى السَّ عِ و َوجَّ م  َغى السَّ  َأص 

ُ َغافٍِل َواَل اَلٍه وذهنه ُهَو َحاَِضٌ بَِقل بِهِ و َشِهيدٌ َوُهَو  37/50 18445  ، َغري 

نَا 38/50 18446  أَصاَبنا  َمسَّ

يَاءٍ  َتَعٍب، َوَنَصٍب  لُُغوٍب  38/50 18447  وإع 

ِد َربَِّك  39/50 18448 ُه ُمثنِياً عليه بتمجيده وتعظيمه وَصلِّ و َوَسبِّح  بَِحم   َسبِّح 

سِ  39/50 18449 م  رِ وهو وقت  وُخروُج نوِرها َصباًحا  ر الشمسُظهوقبل  َقب َل ُطُلوِع الشَّ  الَفج 

تِفاء الشمس آخر النهار قبل  َوَقب َل ال ُغُروِب  39/50 18450 ِ وهو وقت اخ   الَعَص 

هُ  40/50 18451 ُرهُ َتسبيُح  َفَسبِّح   اللِ: َتق ديُسُه وَتن زهُيُه َعن  ُكلِّ َما ال َيليُق بِِه، وذِك 

ُجودِ  40/50 18452 َباَر السُّ َلَواِت  َوَأد   َعِقَب الصَّ

افِيُل  امل ُنَادِ  41/50 18453 َ وِر؛ َوُهَو: إرِس  ِخ ِف الصُّ  عليه السالم  -املََلُك املُوَكُل بِالنَّف 

ي َحةَ  42/50 18454 َخَة البَع ِث  الصَّ  َنف 

ُروِج  42/50 18455 ُم اخل ُ  يوم القيامة، وسمي بذلك ألنه يوم ُيرج فيه الناس أحياًء من قبورهم َيو 

جُع، َواملَآُل  امل َِصريُ  43/50 18456  املَر 

ُض  44/50 18457 َر  ُق األ  ُع وَتب دو ُشُقوُقه َتَشقَّ  اَتتََصدَّ

اًعا  44/50 18458 ِعنيَ  رِسَ ِ  َُي ُرُجوَن ُمرس 

ٌ َعَلي نَا َيِسريٌ  44/50 18459  علينا سهٌل  مَج عٌ  َحِّش 

ُهم  َعىَل اإِلياَمنِ بُِمتََسلٍِّط  بَِجبَّارٍ  45/50 18460 ِِبُ      ُِّت 

 إن ذاري بالعقابوِ  َُي َشى َوِعيِدي َُيَاُف َوِعيدِ  45/50 18461

اِرَياِت  1/51 18462 َياِح،  َوالذَّ َقُه بَِدداً و تثريَقَسٌم بِالرِّ اِب وُتَفرِّ  َتطري الرتُّ

واً  1/51 18463 ريقاً وَتب ديداً  َذر   َتف 

اِماَلِت  2/51 18464 ُحِب احَلاِماَلِت املَاءِ  َفاحل َ  السُّ

ًرا  2/51 18465  ثَِقاًل َعظِياًم  ِوق 

اِرَياِت  3/51 18466 ِري ِف البَِحاِر  َفاجل َ ُفِن الَّتِي َِّت   لنجوم  أو ا السُّ

ا 3/51 18467 ً  جرًيا ذا يرس وسهولة  ُيرس 

ًرا  4/51 18468 اَمِت َأم   عىل حسب ما أراَد الل أرزاق العباد وأمورهم وشئوّنم  املالئكة تقّسم  َفامل َُقسِّ

ون ُتوَعُدونَ  5/51 18469 َِبُ    ُُت 

 موَف بوقوعه ال حمالة لََصادٌِق  5/51 18470

ينَ  6/51 18471  احِلَساَب، َواجَلَزاءَ  الدِّ

 ملتحقق ثابت  لََواقِعٌ  6/51 18472
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 30إلى آية  7من آية   الذارياتسورة ( 521صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

بُِك  7/51 18473 َكم  اخَلل ِق احَلَسنِ َذاِت  َذاِت احل ُ  ، َوَذاِت الطُُّرِق الَّتِي َتِسرُي فِيَها الَكَواكُِب املُح 

ٍل َمُّ تَلٍِف  8/51 18474 ُسوِل صىل الل عليه وسلم  َقو  آِن َوالرَّ طَِرٍب ِف الُقر  ٍض، ُمض 
 ُمتَنَاقِ

َفُك َعن هُ  9/51 18475 آِن  ُيؤ  ُف َعِن الُقر  َ ُسوِل صىل الل عليه وسلم ُيَص   َوالرَّ

 ُأب ِعَد، ُدعاٌء باهلالكوُقتَِل، َولُِعَن  ُقتَِل  10/51 18476

اُصونَ  10/51 18477 رَّ َل َعن  َظنٍّ وَُت منٍي ال َعن  ِعل ٍم وَيقنيٍ  اخل َ ابون الذين ُيل ُقوَن الَقو   الَكذَّ

َرةٍ  11/51 18478 لٍ  َغم  ُمُرُهم   ضاللو َجه   َيغ 

 َغافُِلوَن  َساُهونَ  11/51 18479

أَلُونَ  12/51 18480 تَع لِمونَ  َيس  تِب َعادٍ َوإِن َكارٍ  َيس   ُسَؤاَل اس 

ينِ  12/51 18481 ُم الدِّ اَن َيو  ُم اجَلَزاِء؟  َأيَّ  َمتَى َيو 

تَنُونَ  13/51 18482 ُبونَ  ُيف  َرُقوَن، َوُيَعذَّ  َُي 

ساُس الَعامُّ  ُذوُقوا 14/51 18483 ُق: اإلح  و   املراد تذوقوا العذاب  ، والذَّ

تَع ِجُلونَ  14/51 18484 لون ف األمر وتطلبونه عىل وجه الرسعة َتس   تتعجَّ

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  15/51 18485 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

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

 حائزيَن َوُمتَناِولنيَ  آِخِذينَ  16/51 18487

ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  حُم ِسننِيَ  16/51 18488 ِل احَلَسِن َعىل َوج   آتنَي باِلِفع 

 َينَاُمونَ  هَي َجُعونَ  17/51 18489

َحارِ  18/51 18490 َس  رِ  َوبِاأل  ي ِل، ُقبَي َل الَفج   آِخِر اللَّ

ِفُرونَ  18/51 18491 تَغ   يطََلبُون املغفرة َيس 

م   َحقٌّ  19/51 18492 ِ وكاَن َحّقاً هَلُ ل َغري 
 ما َوَجَب لِ

ائِلِ  19/51 18493 تَاِج الَِّذي  لِّلسَّ ل ُمح 
أَُل النَّاَس لِ  املَُعوَنةِ ويطلب  َيس 

ُرومِ  19/51 18494  َحيَاءً  الذي ال جيد ما يدفع حاجته، وهو متعفف ال يسأل الناس َوامل َح 

ُل وِعَِبٌ وَعالماٌت للعاملنِي علم اليَقني  آَياٌت لِّل ُموقِننِيَ  20/51 18495
   ُمع ِجزاٌت وَدالئِ

ونَ َأَفال  21/51 18496  ون فتتعظون رَأَفال تنظرون وتتفك ُتب َِصُ

ُقُكم   22/51 18497 ُكم   ِرز 
قِ  أي  َتق ديُر ِرز 

ون وتوعدون من اخلري والِّش والثواب والعقاب  وما ُتوَعُدونَ  22/51 18498 َِبُ  وما ُُت 

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

 تتكّلمون  َتنطُِقونَ  23/51 18500

َراِهيمَ  24/51 18501 يَافِهِ  َضي ِف إِب   الناِزلُوَن ِعن َدُه ِمن املَالئَِكةِ  َأض 

َرِمنيَ  24/51 18502  الذين أكرمهم إبراهيم عليه السالم  امل ُك 

نَكُرونَ  25/51 18503 َرُفونَ  جَم ُهولُون مُّ      ُغَرَباُء اَل ُتع 

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

ٍل َسِمنيٍ  26/51 18505 ل بِِعج   حلام وشحام  َبديٍن ُُم تَلئٍ  ِعج 

َبُه إِلَي ِهم   27/51 18506 مه َوَوَضَعُه أماَمُهم   َفَقرَّ    َقدَّ

َجَس  28/51 18507 ِسِه ِمن ُهمِ وَفَشَعر  ِمن ُهم  َفأَو   َأَحسَّ ِف َنف 

وُه بُِغاَلمٍ  28/51 18508 ُ وُه  َوَبِّشَّ َِبُ َحاُق و  بغالم سيولد لهَوأخ   عليه السالم  -ُهَو: إِس 

 عندما يبلغ سن الرشد بالل وبدينهكثري العلم  َعلِيمٍ  28/51 18509

َرَأُتهُ  29/51 18510 بََلِت ام  َجته وجاءتقدمت  َفأَق   ِهَي: َساَرةُ و  َزو 

ةٍ  29/51 18511 ةٍ  َِصَّ  َصي َحٍة، َوَضجَّ

َهَها  29/51 18512 ت  َوج  بًا  َفَصكَّ  لَطََمت ُه بِيَِدَها َتَعجُّ

نّ  َعُجوٌز َعِقيمٌ  29/51 18513  داَل ُيولَُد يِل َولَ  امرأٌة كبريٌة ف السِّ

كِيمُ  30/51 18514 نَى ُهَو  احل َ امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ   املُح 

لوقاِت، والَعليُم ِمن   ال َعلِيمُ  30/51 18515 ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ نَى ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ امِء اللِ احُلس   أس 
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 51إلى آية  31من آية   الذارياتسورة ( 522صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

؟ وَما حالُكم  َفاَم َخط بُُكم   31/51 18516  َما َشاُنُكم 

َسُلونَ  31/51 18517 سالَِة  امل ُر  َسُل ُهَو حاِمُل الرِّ يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبَِّشًا أو  َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ امل ُر 
 اإلهَلِ

 كافِريَن ُمعانِدينَ  جمُّ ِرِمنيَ  32/51 18518

ِسَل  33/51 18519  لِنَب َعَث  لِنُر 

تَلُِط الطني املتحجر ، و ِحَجاَرًة ِمن  طنِيٍ  33/51 18520 اُب املُخ   بِاملاءِ الطِّنُي: الرتُّ

َمةً  34/51 18521  بَِعالَمةٍ ُمَعلََّمًة  ُمَسوَّ

فنِيَ  34/51 18522 ِ  املتجاوزين احلدَّ ف الفجور والعصيان لِل ُمرس 

ِمننِيَ  35/51 18523 ِق ُرُسلِِه  امل ُؤ  وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   الذين ُيِقرِّ

َنا 36/51 18524  علمنا  َوَجد 

َ َبي ٍت  36/51 18525  إالّ َبي تاً واِحدًا، واملُراد أهَل َبي ٍت واِحدٍ  َغري 

نَا 37/51 18526 ي نا  َوَتَرك  َقي نا َوَخلَّ  أب 

َرةِ اللِ ِف  فِيَها آَيةً  37/51 18527 َيتِِهم  َأَثًرا ِمَن الَعَذاِب َباقِيًا؛ َعاَلَمًة َعىَل ُقد   َقر 

َسالِنَا ُموَسى  َوِف ُموَسى  38/51 18528  عليه السالم  -ِف إِر 

بنِيٍ  38/51 18529 ِجَزاٍت  بُِسل طَاٍن مُّ  َظاِهَرةٍ  وحجج وبراهني بِآَياٍت، َوُمع 

نِهِ َفتََوىلَّ  39/51 18530 تِِه َوَجانِبِهِ  بُِرك  ا بُِقوَّ رَتًّ ُن؛ ُمغ  َعو  َرَض فِر   َأع 

َناهُ  40/51 18531  فأهلكناه َفأََخذ 

َناُهم   40/51 18532 نَاُهم  ف ِف ال يَمِّ  َفنَبَذ  رِ   ِف  طََرح   البَح 

ِم ألنه ُملِيمٌ  40/51 18533 تَِحقٌّ للَّو   آٍت باَِم ُيالُم َعَلي هِ  ُمس 

قاِف ِمن  باِلدِ اليََمنِ  َعادٍ  41/51 18534 م  باألح  ، وكاَنت  َمناِزهُلُ ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
م هودٍ  قـَـو 

ٍ أالَّتِي اَل َبَرَكَة فِيَها، َواَل تَ   الريح الَعِقيم  41/51 18535  غري املمطرة، واملراد: أّنا كانت مهلكة ِت بَِخري 

ُكوما  َما َتَدعُ  َما َتَذرُ  42/51 18536  َترت 

ِميمِ  42/51 18537 ِء البَايِل  َكالرَّ  تفتِّت املتقطٌع امل َكالَّشَّ 

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم  َثُمودَ  43/51 18538  والثمد: املاء: القليل قبيلة النبي صالح ُسمِّ

ر من الشهوات واان تَِفُعوا بَِحيَاتُِكم   مَتَتَُّعوا 43/51 18539 نُه لكم الُكف   نعموا بام ُيَزيِّ

دٍ واملراد  َحتَّى ِحنيٍ  43/51 18540 ِ حُمَدَّ ٍت َغري   َحتَّى َتن تَِهَي آَجالُُكم  َوق 

ا 44/51 18541 وا،  َفَعتَو  ُ اَتَكِبَّ َرُضوا و َوَعَصو   َأع 

اِعَقةُ  44/51 18542 ي َحُة  الصَّ لُِك أو  الصَّ  الَعذاُب املُه 

تَطَاُعوا  45/51 18543 ِدروا  َفاَم اس  نوا وََل  َيق   ََل  َيتََمكَّ

 ِمن  ُّنُوٍض، َواَل َهَرٍب  ِمن قِيَامٍ  45/51 18544

ينَ  45/51 18545  هبالنجاة ُِمّا ُهم في منتَصين ألنفسهم  ُمنتََِصِ

 العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع َفاِسِقنيَ  46/51 18546

َرةٍ َعظِيَمةٍ  بِأَي دٍ  47/51 18547 ةٍ، َوُقد   بُِقوَّ

 ملزيدوّنا اتساًعا ملَُوِسُعونَ  47/51 18548

نَاَها 48/51 18549 َناَها، َوَبَسط نَاَها َفَرش  د   كالفراش لالستقـرار عليها َمهَّ

 املوطئوَن املثبِّتوَن أو املَسّوون   امل َاِهُدونَ  48/51 18550

18551 49/51  ِ َجني  ِ  َزو  ِ َُم تَلَِفني  َعني  ، َوَنو  ِ    ِصن َفني 

ُرونَ  49/51 18552 تَِِبونَ  َتَذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

وا إىَِل  50/51 18553 ئُوا إليه هاربني من عقابه إىل ثوابه  اللَِّ َفِفرُّ  اجل َ

بنِيٌ  51/51 18554 ر من عذاب الل َنِذيٌر مُّ ف حُمَذِّ    رسول واِضٌح ُمبلِّغ، َُمَوِّ
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 ما جاءَ  َما َأَتى 52/51 18555

ويِه وَعىل األموِر اخلارَقِة لِل عاَدةِ  َساِحرٌ  52/51 18556 ُم َعىل اخِلداِع والتَّم 
ُل القائِ ُل أو الِفع  ر: الَقو  ح   السِّ

ُص املُصاُب بِاجُلنونِ  جَم نُونٌ  52/51 18557 خ  نُون: الشَّ  املَج 

ا بِهِ  53/51 18558 ِذيِب؟  َأَتَواَصو   َهل  َوّصَّ َبع ُضُهم  َبع ًضا بِالتَّك 

ِّ والكفر والطغيان ُمتََجاِوُزوَن احَلدَّ ِف  َطاُغونَ  53/51 18559  الِّشَّ

ِرض َفتََولَّ  54/51 18560  فأَع 

مٍ  بَِمُلومٍ  54/51 18561  بَِمحلِّ لَو 

ر   55/51 18562 ِر واالتِّعاظِ ريِ التَذكُّ َعىل داوم  َوَذكِّ   والتََّدبُّ

َرى 55/51 18563 ك   التذكري واملوعظة الذِّ

 تفيد َتنَفعُ  55/51 18564

ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل   َخَلق ُت  56/51 18565 ُت ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد   أو 

بُُدونِ  56/51 18566 بُدويِن أي لينقادوا يل لِيَع   ليَع 

َغُب ما  َما ُأِريُد  57/51 18567  َأر 

ٍق  57/51 18568 ز  امِء   رِّ لُُه ِمن السَّ ِض أو  ُينَزِّ  َعطاٌء من اللِ ُِمّا ُُي ِرُجُه ِمن األر 

ُزقويِن  ُيط ِعُمونِ  57/51 18569  ُيطِعمويِن: َير 

اُق  58/51 18570 زَّ امِء اللِ   الرَّ ، والرّزاُق ِمن أس  ُقُه املَخلوقاِت ُكلَُّهم  ِق َوَقد  َوِسَع ِرز  ز  ُل بِالرِّ نى املُتََكفِّ  احُلس 

نى  امل َتنِيُ  58/51 18571 امِء اللِ احُلس   هو الذي ال يمّسه تعب وال لغوب، واملتني من أس 

 َنِصيبًا ِمَن الَعَذاِب َسيَن ِزُل هِبِم   َذُنوًبا  59/51 18572

ِمِهمُ  60/51 18573  املراد يوم القيامة  َيو 

 عليه السالم  -الَِّذي َكلََّم اللُ َعَلي ِه ُموَسى َقَسٌم بِاجَلبَِل  َوالطُّورِ  1/52 18574

طُورٍ  2/52 18575 س  تُوِب  َوكِتَاٍب مَّ آِن املَك   َقَسٌم بِالُقر 

نُشورٍ  3/52 18576 ، َمب ُسوَطةٍ  ِف َرقٍّ مَّ
 َف ُصُحٍف َمن ُشوَرةٍ

اَمِء بِِحَذاءِ َقَسٌم بِالبَي ِت  َوال بَي ِت امل َع ُمورِ  4/52 18577 َكِة الَِّذيَن َيطُوُفوَن بِِه َدائاًِم، َوُهَو ِف السَّ
بَة املَع ُموِر بِاملَاَلئِ  الَكع 

ق ِف  5/52 18578 ٍء،  َوالسَّ ىَل ُكلِّ ََش  ق ُف: أع    : السامءواملرادالسَّ

ُفوعِ  5/52 18579  العايل املرتفع  امل َر 

ُجورِ  6/52 18580 ُلوِء بِاملَاءِ  امل َس  َم القيامة أو املَم    املوَقـد ناًرا يو 

 لنازل  لََواقِعٌ  7/52 18581

 رادِّ  َدافِعٍ  8/52 18582

طَِرُب  مَتُورُ  9/52 18583 ُك، َوَتض   َتتََحرَّ

راً  9/52 18584  ذهاباً وجيئةً  َمو 

طَِرُب وَتن تَِقُل ِمن  َوَتِسرُي اجِلبَاُل  10/52 18585 هاَتض   َمقارِّ

اً  10/52 18586 طِراباً وانتقاالً شديداً  َسري   اض 

ٌل  11/52 18587  َعذاٌب، وَكلَِمُة َوِعيٍد وََت ِديدٍ  َفَوي 

ضٍ  12/52 18588 ض: التكلم ف األمر عىل غري هدى َخو    اخَلو 

َعبُونَ  12/52 18589  هَي ِزلون وَيع بثون  َيل 

ونَ  13/52 18590 ةٍ  ُيَدعُّ َفُعوَن بُِعن ٍف َوِشدَّ  ُيد 

َفعاً بُِعن ٍف وِغل ظَةٍ  َدّعاً  13/52 18591  د 

ُبونَ  14/52 18592  ُتن كِرون ُتَكذِّ
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رٌ  15/52 18593 ُل أو   َأَفِسح  ُر: الَقو  ح  َعاَدةِ السِّ ويِه وَعىَل األُُموِر اخَلاِرَقِة لِل  ُم َعىَل اخِلداِع والتَّم 
ُل القائِ  الِفع 

ونَ  15/52 18594  ون فتتعظونر ال تنظرون وتتفك ال ُتب َِصُ

َها 16/52 18595 َلو  َها اص  ُخُلوَها، وُذوُقوا َحرَّ  اد 

 متساٍو عندكم  َسَواء َعَلي ُكم   16/52 18596

نَ  16/52 18597 َزو   اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل ُِّت 

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  17/52 18598 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

تَمتُع به َوَنِعيمٍ  17/52 18599  النَّعيم: ُكّل ما ُيستطاب وُيس 

وِرينَ  َفاكِِهنيَ  18/52 18600 ُ ذِيَن، َناِعِمنَي، َمرس   ُمتََلذِّ

 وحفظهم وْحاهم  َوَوَقاُهم   18/52 18601

ِحيمِ  18/52 18602 امِء َجَهنَّمَ  اجل َ  ِمن أس 

بُوالً  َهنِيئاً  19/52 18603 غاً َمق 
 سائِ

 جالسني مستندين مستقرين ُمتَّكِئنِيَ  20/52 18604

رٍ  20/52 18605 طََجُع عليهما جُي َلُس أو  رُسُ   ُيض 

ُفوَفةٍ  20/52 18606 ص   ُبع ُضَها بِجانِِب َبع ٍض أو ُمتقابَِلةٍ  مَّ

، عيوّّنُنَّ َبياُضها وَسواُدها كِالمُها َشديٌد  بُِحوٍر ِعنيٍ  20/52 18607 نُيِ  نَِساِء اجَلنَِّة احِلَساِن، الَواِسَعاِت األَع 

بََعت ُهم   21/52 18608    َّن ِجِهم  ساَرت  عىل  َواتَّ

تُُهم  21/52 18609 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

تَهم  21/52 18610 يَّ نَا هِبم ُذرِّ ق   املراُد جعلناهم مثلهم ف الثواب  َأحل َ

نَاهم  َوَما َألَت نَاُهم 21/52 18611  َأن قص 

ِرئٍ  21/52 18612  إنسانٍ  ام 

 ام َعِمَل ب باَِم َكَسَب  21/52 18613

هِ  َرِهنيٌ  21/52 18614 ِ ِه، اَل ََي ِمُل َذن َب َغري 
ُهوٌن بَِعَملِ  َمر 

َناُهم 22/52 18615 َدد  دناهم َوَأم   وَزوَّ

تَُهونَ  22/52 18616 بَتُُهم  فيهِ  َيش   َتشتَدُّ َرغ 

َن  َيتَنَاَزُعونَ  23/52 18617 ًضا َيتََعاَطو  ، َوُينَاِوُل َبع ُضُهم  َبع   َبي نَُهم 

رِ َكأ ًسا املراد  َكأ ًسا 23/52 18618  ِمَن اخَلم 

ٌو فِيَها  23/52 18619 ٌش  اَل لَغ   اَل َكاَلٌم َساقٌِط  وال ُفح 

ٌم  َواَل َتأ ثِيمٌ  23/52 18620  َواَل َيَقُع بَِسبَبَِها إِث 

 َوَيُدورُ  َوَيطُوُف  24/52 18621

نُونٌ  24/52 18622 ك  َدافِهِ  حَمفوظٌ  َمُصوٌن، مَّ  ِف َأص 

أُل َبع ُضُهم  َبع ضاً  َيتََساءلُونَ  25/52 18623  َيس 

ِفِقنيَ  26/52 18624  الَعَذاِب أو  العاقـبة  َخائِِفنَي ِمنَ  ُمش 

 َعَلي نَااللَُّ  َفأن َعمَ  َفَمنَّ اللَُّ َعَلي نَا 27/52 18625

ُمومِ  27/52 18626  َعَذاَب النَّاِر الَّتِي َتن ُفُذ ِف املََسامِّ  َعَذاَب السَّ

ُعوهُ  28/52 18627 بُُدهُ  َند   َنع 

ِ  ال َِبُّ  28/52 18628 ِسُن، َكثرُِي اخَلري   املُح 

َعاِم اللِ َعَلي َك  بِنِع َمِت َربَِّك  29/52 18629 ةِ، َوَرَجاَحِة الَعق لِ بَِسبَِب إِن   بِالنُّبُوَّ

ِعي ِعل مَ  بَِكاِهنٍ  29/52 18630  الَغي ِب  التَّنَبُّؤ َيدَّ

َر أو أجاَدهُ  َشاِعرٌ  30/52 18631 ع   الّشاِعُر: َمن  قاَل الشِّ

بَُّص بِهِ  30/52 18632 رَتَ  َنن تَظُِر بِهِ  نَّ

رِ ُنُزوَل  َري َب امل َنُونِ  30/52 18633 ه  َث الدَّ
ِت، َوَحَوادِ  ةاملفاجئ املَو 

 ان تَظُِروا  َتَربَُّصوا 31/52 18634
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اَلُمُهم 32/52 18635 م   َأح   ُعُقوهُلُ

ِّ والكفر  ُمتََجاِوُزوَن احَلدَّ ِف  َطاُغونَ  32/52 18636 يَانِ و الِّشَّ  الِعص 

لَهُ  33/52 18637 ِسهِ  َتَقوَّ آَن ِمن  ِعن ِد َنف  تََلَق الُقر   اخ 

يَأ ُتوا 34/52 18638   َفل يَجيئُوا َفل 

ث لِهِ  34/52 18639  بكالم مثل القرآن بَِحِديٍث مِّ

ُق:  َصادِقنِيَ  34/52 18640 د  دِق، والصِّ  ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ ُمتَِّصفنَي بالصِّ

 أوِجُدوا ِمَن الَعَدِم   ُخلُِقوا 35/52 18641

الُِقونَ  35/52 18642  املوجدوَن املُب ِدعونَ  اخل َ

ه اليَقني ال ُيوقِنُونَ  36/52 18643 َلُمون عىل َوج   ال َيع 

قِِه  َخَزائُِن َربَِّك  37/52 18644 َتِهِ َخَزائُِن ِرز   َوَرْح 

 املُتََسلِّطُوَن، اجَلبَّاُرونَ  امل َُصي طُِرونَ  37/52 18645

َعٌد  ُسلَّمٌ  38/52 18646 كِنَِة العالِيَةِ أو ِمص    َما يوِصُل إىل األم 

تَِمُعونَ  38/52 18647 غونَ  َيس    ُيص 

بنِيٍ  38/52 18648 ٍة  بُِسل طَاٍن مُّ    واضح َبنيِّ وبرهان بُِحجَّ

الدُ  ال بَنُونَ  39/52 18649  األب ناُء أي  األو 

م   40/52 18650 أَهُلُ    َتط ُلُب ِمن ُهم   َتس 

راً  40/52 18651  َجزاًء لِل َعَمِل وِعَوضاً َعن هُ  َأج 

َرمٍ  40/52 18652  ِمِن ال تَِزاِم َغَراَمٍة َتط ُلبَُها ِمن ُهم   ِمن  َمغ 

ث َقُلونَ  40/52 18653  ُمت َعبُوَن، جُم َهُدونَ  مُّ

ِهم   ال َغي ُب  41/52 18654 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   َما َخِفَي واس 

تُبُونَ  41/52 18655 نون َيك  لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

  َيرَغبُوَن أو  َيشاءونَ  ُيِريُدونَ  42/52 18656

تِياالً ا َكي داً  42/52 18657 ًرا و ح   َمك 

ِجُع  امل َكِيُدونَ  42/52 18658 ُرُهم  َعىَل َأن ُفِسِهم  كيدهم َير   َمك 

َذ َمع بوداً  إِلَهٌ  43/52 18659
ِ  اإِللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

بيِح للِ َتعاىل  ُسب َحانَ  43/52 18660  َتن زيِه وتس 

ُكونَ  43/52 18661 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  ُيِّش  َ  جَي َعُلوَن َغري 

ًفا 44/52 18662 س 
 قِطًَعا كِ

 نازالً وواقعاً  َساقِطاً  44/52 18663

ُكومٌ  44/52 18664 ر  َق َبع ضٍ  مَّ ٌم َبع ُضُه َفو 
اكِ  ُمرَتَ

ُهم   45/52 18665  فاتركهم  َفَذر 

َمُهمُ  45/52 18666  يوم القيامة  وُيقابِلواُيواِجهوا  ُيالُقوا َيو 

َعُقونَ  45/52 18667  هُي َلُكونَ  ُيص 

نِي َعن ُهم   46/52 18668 َفُع َعن ُهم  و ال يكفي وال ينفع اَل ُيغ       اَل َيد 

ارِ ا َكي ُدُهم   46/52 18669 م ِف اإِلَض  تِياهُلُ  ح 

يَا َعَلي ِهم  َقب َل َذلَِك َيَقُع ِف  ُدوَن َذلَِك  47/52 18670 ن   الدُّ

يُنِنَا  48/52 18671 يِيٍف، وَ  بِأَع  ِ للِ؛ َكاَم َيلِيُق بِِه؛ باَِل َتك  تِنَاٍء؛ َوفِيِه: إِث بَاُت ِصَفِة الَعي ننَي  ٍظ، َواع  ًأى ِمنَّا، َوِحف   اَل مَت ثِيلٍ بَِمر 

ِد َربَِّك  48/52 18672 ه َربََّك،  َوَسبِّح  بَِحم   َحاِمًدا لَهُ َنزِّ

 تقوم من نومك أو تقوم للصالة وحدك ف جوف الليل  ِحنَي َتُقومُ  48/52 18673

هُ  49/52 18674 ُه  َفَسبِّح  ُه، ، وَعظِّم  ه   َعن  ُكلِّ َما ال َيليُق بِهِ َنزِّ

َباَر النُُّجومِ  49/52 18675 َت َغي بَِة النُُّجومِ  َوإِد   َوق 
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مِ  1/53 18676 ا َوالنَّج   أحد األجرام الساموية املُضيئة بذاَتاأو  الثَُّريَّ

   سقط ف مغربهأو  إَِذا َغاَب  َهَوى 1/53 18677

 ابتعدوما   َما َحاَد َعِن احَلقِّ  َما َضلَّ  2/53 18678

ٌد َصىّل اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  َصاِحبُُكم   2/53 18679  املُراُد هنا النَّبِيُّ حُمَمَّ

تََقَد َباطاًِل َقطُّ  َوَما َغَوى 2/53 18680  َما اع 

 يتكلم َينطُِق  3/53 18681

َوى  3/53 18682  ما َتواه النفس ومتيل إليه اهل َ

نَّةُ املراد ما جاء به من  إِن  ُهوَ  4/53 18683 آُن، والسُّ  الُقر 

يٌ  4/53 18684  تبليغ، ويطلق عىل املوحى به  َوح 

يُل  َشِديُد ال ُقَوى 5/53 18685 ِ ؛ َوُهَو ِجِب 
ةِ  عليه السالم  -َمَلٌك َشِديُد الُقوَّ

ةٍ  6/53 18686 ةٍ، َوَمن ظٍَر َحَسنٍ  ُذو ِمرَّ  َصاِحُب ُقوَّ

تََوى 6/53 18687 ُسوِل  َفاس  لرَّ
تَِوًيا َعىَل ُصوَرتِِه احَلِقيِقيَّة لِ  صىل الل عليه وسلم  -َظَهَر ُمس 

ىَل  7/53 18688 َع  ُُفِق األ  ِس ِعن َد َمط َلِعَها  بِاأل  م   ُأُفِق الشَّ

َب   َدَنا  8/53 18689 رَتَ  اق 

ِب   َفتََدىلَّ  8/53 18690  َزاَد ِف الُقر 

18691 9/53  ِ َسني  ِ  َقاَب َقو  َسني  َداَر َقو  ُه ِمق   َكاَن ُدُنوُّ

ٌد لعابد املطيع له واملراد ، َعب ِد اللِ َعب ِدهِ  10/53 18692  صىل الل عليه وسلم َنبِيُّنَا حُمَمَّ

 الَقل ُب  ال ُفَؤادُ  11/53 18693

بوَنهُ أَفتُجادِلوَنُه  َأَفتاَُمُروَنهُ  12/53 18694  َوُتكذِّ

َرى 13/53 18695 لًَة ُأخ  ِقيَّةِ  َنز  َرى ِف ُصوَرتِِه اخِلل  ًة ُأخ    َمرَّ

َرةِ امل ُن تََهى 14/53 18696 ِض، َوَين تَِهي إِلَي َها َما  ِسد  َرُج بِِه ِمَن األَر  ابَِعِة، َين تَِهي إِلَي َها َما ُيع  اَمِء السَّ  َنبٍِق ِف السَّ
قَِهاِشَجَرةِ بَُط بِِه ِمن  َفو   هُي 

 اجلنة التي تكون َمكاناً لإِليواِء، أو التي ُتقيُم فيها أرواح الشهداء  جنّة املَأ َوى 15/53 18697

    ُيَغطّي وَيتوي وَُييطُ  َيغ َشى  16/53 18698

َرةَ  16/53 18699 د   يراد هبا سدرة املنتهى: شجرة بأقىص اجلنة السِّ

ُه َيِمينًا، َواَل ِشاَماًل وما انحرف  َما َزاَغ ال بَََصُ  17/53 18700  َما َماَل َبََصُ

َيتِهِ  َوَما َطَغى  17/53 18701  َما َجاَوَز َما ُأِمَر بُِرؤ 

َراِج املراد رأى ف  لََقد  َرَأى 18/53 18702    لَي َلَة املِع 

 ُمع ِجزاِت وَدالئَِل  آَياِت  18/53 18703

ى  19/53 18704 َت َوال ُعزَّ بُُدوَّنَا ِف اجَلاِهلِيَّةِ  الالَّ نَاٍم َكاُنوا َيع  اَمَء َأص   َأس 

بُُدوَنُه ِف اجَلاِهلِيَّةِ  َوَمنَاةَ  20/53 18705 َم َصنٍَم َكاُنوا َيع   اس 

َمٌة ِضيَزى  22/53 18706 س 
 َجائِر  توزيع قِ

ي تُُموَها  23/53 18707 اَمء َسمَّ نام  َأس  ةً أص  ي تُموها آهِلَ    َسمَّ

َهانٍ  ُسل طَانٍ  23/53 18708 َواُكم  فِيَها و ُبر  ُق َدع  ٍة ُتَصدِّ  ُحجَّ

ِ َيقنيٍ  الظَّنَّ  23/53 18709  الِعل َم ِمن َغري 

 حتّب  ََت َوى 23/53 18710

 َرِغَب ف ِهداَية أو شفاعة أو غريمها َما  َما مَتَنَّى 24/53 18711

ُوىَل  25/53 18712 ن يا  َواأل   احَلياُة الدُّ

نِي  26/53 18713  اَل َتن َفعُ ال تكفي و  اَل ُتغ 

 يسمحَأن  َأن َيأ َذنَ  26/53 18714
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وَن املَالئَِكةَ  27/53 18715  ليَِصفوَّنُم  لَيَُسمُّ

 حجة أو دليل أو إثبات ِعل مٍ  28/53 18716

 َين قادوَن َوَيسريوَن  َيتَّبُِعونَ  28/53 18717

ِ َيقنيٍ  األوهام الِعل َم املبني عىل  الظَّنَّ  28/53 18718   ِمن َغري 

نِي  28/53 18719  ال يكفي وال ينفع الَ ُيغ 

قِّ  28/53 18720 حيُح الِعل ُم  احل َ  الصَّ

ِرض   29/53 18721  بتعاد والتنحياال َفأَع 

َف  َتَوىلَّ  29/53 18722 َرض وانََصَ  َأع 

ِرَنا 29/53 18723 آنَ  ذِك   الُقر 

َغب   َوََل  ُيِرد   29/53 18724  ََل َير 

 َحّدهم وّنايتهم التي وصلوا إليها َمب َلُغُهم 30/53 18725

 تاه وابتعد وَل هيتد   َضلَّ  30/53 18726

تََدى 30/53 18727  قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اه 

ِزَي الَِّذيَن َأَساُءوا  31/53 18728 َتَكبوا اإلساَءةِ الذين  لِيُعاقَِب  لِيَج   ف أعامهلم  ار 

َسنُوا  31/53 18729 ا  َوُيثيَب َوُيكافِئَ  َوجَي ِزَي الَِّذيَن َأح     ةاحَلَسنِ  باألعاملَأَتو 

نَى 31/53 18730 س  ِن اجَلزاِء   بِاجَلنَّةِ  بِاحل ُ  أو  بِاملَثوَبِة َوُحس 

تَنِبُونَ  32/53 18731 ونَ  جَي   َيب تَِعدوَن وَيتَنَحُّ

 اآلثام الفاِحَشة  َكبَائِر اإِلث مِ  32/53 18732

 الَكبَائِرِ َما َعظَُم ُقب ُحُه ِمَن  َوال َفَواِحَش  32/53 18733

َغاَر الَّتِي اَل ُيَِصُّ َصاِحبَُها َعَلي َها  اللََّممَ  32/53 18734 ُنوِب الصِّ  الذُّ

ِفَرةِ  32/53 18735     رْحته واسعة عىل الذين جيتنبون الكبائر وعفوه و هاملراد سرت َواِسُع امل َغ 

 خلقكم َأنَشأَُكم 32/53 18736

هِ  َأِجنَّةٌ  32/53 18737 توُر ف َبط ِن ُأمِّ ُل املَس   مَج ُع َجنني وهو احَلم 

وا َأنُفَسُكم   32/53 18738  اَل مَت َدُحوَها، َوَتِصُفوَها بِالتَّق َوى  َفاَل ُتَزكُّ

 َْحَى نفَسه بوقاية اتََّقى 32/53 18739

َدى  34/53 18740 َف َعِن الَعطَاِء، َوَقطََع  َوَأك  اًل َتَوقَّ ُروَفُه ُبخ   َمع 

رفَ  ِعل ُم الَغي ب 35/53 18741 تَرَتَ ة َمع    َما َخِفَي واس 

 ََل  ُُيَِب   ََل  ُينَبَّأ   36/53 18742

  ةالكتب املنزل ُصُحِف  36/53 18743

 أتّم وأكمل ما أِمر به َوّفَّ  37/53 18744

ُه اَل  َأالَّ َتِزُر َواِزَرةٌ  38/53 18745 ٌس آثَِمةٌ َأنَّ ِمُل َنف   ثم الذي يستحق العقاباإل: الوزر،  واملراد بحَت 

َرى 38/53 18746 َر ُأخ  َرى  ِوز  ٍس ُأخ  َم َنف   إِث 

 جد واجتهد وثابر ف عمله  َسَعى  39/53 18747

 ُيب ََص وُيرى ف اآلخرة، فيميَّز َحَسنه من سيئه ُيَرى 40/53 18748

َزاهُ  41/53 18749  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل جُي 

َّف  41/53 18750 َو  ظم وفاء، املستكمل جلميع عمله األ   األَع 

َم الِقيَاَمةِ ومصري ان تَِهاَء  امل ُنتََهى 42/53 18751 ِقِه َيو    مَجِيِع َخل 

َحَك َوَأب َكىٰ  43/53 18752  أوجد أسباب الضحك والبكاء وهو اخلري والِّش والفرح والرسور واهلم   َأض 

يَا 44/53 18753   َسَلَب َوَوَهَب احلياة   َأَماَت َوَأح 
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ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  45/53 18754 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

 النُّطفُة: املنيُّ وما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة  نُّط َفةٍ  46/53 18755

فق ف الّرحم أو ُتق َذف  مُت نَى 46/53 18756  تد 

َرى 47/53 18757 ُخ  أََة األ  َد  النَّش  ِت إَِعاَدَة َخل ِقِهم  َبع   وهي البعث يوم القيامة  املَو 

نَى  48/53 18758 نَى َوَأق  طَاُهم   َأغ  َضاُهم  باَِم َأع  َواَل، َوَأر   َملََّكُهُم األَم 

ع َرى 49/53 18759 بُُدوَنُه ِمن  ُدوِن اللِ الشِّ ُل اجَلاِهلِيَِّة َيع  ٍم ُميِضٍء َكاَن َأه   َنج 

ُوىَل  50/53 18760 َم ُهودٍ  َعاًدا األ   عليه السالم  -َقو 

َم َصالٍِح  َوَثُمودَ  51/53 18761  عليه السالم  -َقو 

 َل ُيب ِق منهم أحًدا  َفاَم َأب َقىٰ  51/53 18762

َلَم َوَأط َغى  52/53 18763 ثَُر ُظل امً  َأظ  اُوُز احَلدِّ و  أك  ياُن: َِّتَ ياًنا، والطُّغ  يانِ أشدُّ ُطغ   واملَُغاالُة ِف الِعص 

َتِفَكةَ  53/53 18764 ِم لُوٍط  املقلوبة َوامل ُؤ  لَِها -عليه السالم  -َمَدائَِن َقو  يَت  بَِذلَِك؛ أِلَنَّ اللَ َقَلبََها َعىَل َأه   ، ُسمِّ

َوى 53/53 18765 ِعَها َأه  َد َرف  ِض َبع  َقطََها إىَِل األَر   سافلها وجعل عاليها  َأس 

اَها  54/53 18766  وأنواع من العذاب  َفأَل بََسَها ِمَن احِلَجاَرةِ  َفَغشَّ

 ِم َربَِّك عنِ  آاَلِء َربَِّك  55/53 18767

ُك  َتتاََمَرى  55/53 18768 ُب َتتََشكَّ  َوُتَكذِّ

ر من عذاب الل َهَذا َنِذيرٌ  56/53 18769 ف حُمَذِّ ٌد واملراد  رسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ  صىل الل عليه وسلم - حُمَمَّ

ِزَفةُ  57/53 18770 تَُها َأِزَفت  اآل   َقُرَبت  الِقيَاَمُة ، َوَدَنا َوق 

ٌف، أو نـَفـ ـٌس تكشف أهواهلا وشدائدها  َكاِشَفةٌ  58/53 18771  َكش 

ِديِث  59/53 18772  املراد به القرآن َهَذا احل َ

َحُكوَن َوال َتب ُكونَ  60/53 18773 َخروَن   َوَتض   ال ُتشعونواملراد وَتس 

ِرُضونَ  غافِلونَ  َساِمُدونَ  61/53 18774  اَلُهوَن، ُمع 

بُُدوا 62/53 18775 ُجُدوا للَِِّ َواع   أمر بالسجود واخلضوع التام والعبادة لل التي ال رشك فيها ألحد  َفاس 

َبِت  1/54 18776 رَتَ  َدَنت   اق 

اَعةُ  1/54 18777 م الِقياَمةِ  السَّ  َيو 

ِ أو  َوان َصَدعَ  َوانَشقَّ ال َقَمرُ  1/54 18778 َفَلَق الَقَمُر َفل َقتنَي   ان 

ًة وَعالَمةً  آَيةً  2/54 18779 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب      ُمع 

ِرُضوا 2/54 18780  بتعاد والتنحياإلعراض : اال ُيع 

تَِمرٌّ  2/54 18781 س  كِمٌ َقِويٌّ دائٌِم  مُّ تَح    ُمس 

َواءُهم   3/54 18782 بَُعوا َأه    ان قادوا ملا َتواه أنفسهم ومتيل إليه َواتَّ

تَِقرٌّ  3/54 18783 س    ثابت مُّ

َنبَاء 4/54 18784  الشأن  خبار ذات األ األ 

َدَجرٌ  4/54 18785 ِعِهم  َعن   ُمز  َرد 
ِرِهم  كَِفاَيٌة لِ  ُكف 

َمٌة َبالَِغةٌ  5/54 18786  أي أنَّ القرآن فيه ِحَكٌم وِعظاٌت وِعَِبٌ َبالَِغٌة غاَيتَها  ِحك 

ِف وما تنفع   َفاَم ُتغ نِ  5/54 18787   ما َتك 

 ةر املُخيفوالرسل أو األم النُُّذرُ  5/54 18788

ِرض َفتََولَّ  6/54 18789  فأَع 

ُع  6/54 18790 ِخِه ف   الّداعيَيد  نِ 'َيدعو املََلُك بِنَف   'الَقر 

ٍء نُُّكرٍ  6/54 18791 قُِف احِلَساِب  ََش  ٍر َفظِيٍع ُمن َكٍر؛ َوُهَو َمو   َأم 
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 27إلى آية  7من آية   القمرسورة ( 952صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ًعا 7/54 18792 لِ ِمن   ساكنةَذلِيَلًة  ُخشَّ  اهَلو 
ةِ  ِشدَّ

َداِث  7/54 18793 َج   الُقبُورِ  األ 

نتَِِّشٌ  7/54 18794  ُمتََفّرق مُّ

طِِعنيَ  8/54 18795 ه  ِعنيَ  مُّ ِ ٍف  ُمرس   ف َخو 

اعِ  8/54 18796  الداعي: املُنادي  الدَّ

 صعب شديد  َعرِسٌ  8/54 18797

ُدِجرَ  9/54 18798  انتُِهَر وُمنِعَ  َواز 

ُلوٌب  10/54 18799  َضِعيٌف َعن  ُمَقاَوَمتِِهم   مهزوم  َمغ 

 َفانتَِقم  يِل  َفانتََِص   10/54 18800

اَمءِ  11/54 18801 َواَب السَّ نَا َأب   كناية عن نزول املطر َفَفتَح 

ن َهِمرٍ  11/54 18802 ٍق  مُّ  ُمنـ ـصّب بشّدة وغزارة  ُمتََدفِّ

َنا  12/54 18803 ر  نَا  َوَفجَّ  َشَقق 

ضِ  َتَقاَبل وتالقى َفال تََقى امل َاءُ  12/54 18804 ُر ِمَن األَر  اَمِء َواملَاُء املُتََفجِّ  َماُء السَّ

َرُه اللُ ِف األََزلِ و ُدّبر وأريد ُقِدرَ  12/54 18805  َقدَّ

ل نَاهُ  13/54 18806  أركبناه  َوَْحَ

ت  هِبَا َسِفينٍَة  َذاِت َأل َواٍح َوُدرُسٍ  13/54 18807  َذاِت َأل َواٍح، َوَمَساِمرَي ُشدَّ

ِري 14/54 18808 َعةٍ  َِّت   مَتُرُّ برُِس 

يُنِنَا  14/54 18809 ِ للِ َتَعاىَل؛ َكاَم َيلِيُق بَِجاَللِهِ  بِأَع  ٍظ، َوفِيَها: إِث بَاُت ِصَفِة الَعي ننَي  ًأى ِمنَّا، َوِحف   بَِمر 

ِرِهم    ان تَِصاًرا ِمنَّا لِنُوٍح  َجَزاءً  14/54 18810 م  َعىَل ُكف   عليه السالم ، َوُعُقوَبًة هَلُ

المُ  ملَِّن َكاَن ُكِفرَ  14/54 18811 ُمه، وهو ُنوح َعَلي ِه السَّ َبه َقو   ملَِن  َكذَّ

نَاَها آَيةً  15/54 18812 َرك  َقي ناها  تَّ ًة، َوَدلِياًل َعىَل أب  َ َرتِنَا ؛ ِعِب   ُقد 

كِرٍ  15/54 18813 دَّ ، َوُمتَِّعظٍ  مُّ تَِِبٍ  ُمع 

  إِن َذاِري َوُنُذرِ  16/54 18814

َنا 17/54 18815  َسّهل نا َيرسَّ 

رِ  17/54 18816 ك  م وَتَدبُّر املَعاين لِلذِّ ضار ف الَقل ِب والَفه  تِح  ظ واالس  ر: احِلف  ك   الذِّ

َبت   18/54 18817  أن َكَرت   َكذَّ

قاِف ِمن  باِلدِ اليََمنِ  َعادٌ  18/54 18818 م  باألح  ، وكاَنت  َمناِزهُلُ ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
م هودٍ  قـَـو 

ا  19/54 18819 َِصً ِت  َِص  و  ، َعالِيََة الصَّ
وَدةِ  َشِديَدَة الُِبُ

ٍس  19/54 18820 ِم َنح  تَِمرٍّ َيو  س  ٍم  مُّ ِم ُشؤ  كِمٍ  َدائِمِ ورَشّ َيو  تَح   ُمس 

ِمِي هِبِم  َعىَل ُرُؤوِسِهم   َتنِزُع النَّاَس  20/54 18821 ، َوَتر  ُعُهم  ِمن  َمَواِضِعِهم 
تَلِ  َتق 

لٍ  20/54 18822 َجاُز َنخ  ٍل باَِل ُرُؤوسٍ  ُجذوع  أو ُأُصوُل  َأع   َنخ 

نَقِعرٍ  20/54 18823 لِهِ  مُّ  ُمن َقلٍِع ِمن  َأص 

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم والثمد: املاء: القليل  َثُمودُ  23/54 18824  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

تَّبُِعهُ  24/54 18825 تَدي به نَّ  َنق 

ٍد عن الصواب َضالٍل َوُسُعرٍ  24/54 18826  ُجنونو ُبع 

رُ  25/54 18827 ك  آن أُأنِزَل   َأُأل ِقَي الذِّ  الُقر 

ٌ  َأرِشٌ  25/54 18828 ، ُمتََجِبِّ ٌ  ُمتََكِبِّ

م   27/54 18829 م   فِت نًَة هلَُّ تِبَاًرا هَلُ  اخ 

َتِقب ُهم   27/54 18830  َما ََيُلُّ هِبِم  ِمَن الَعَذاِب وتوّقع ان تَظِر   َفار 

طَِِب   27/54 18831 ك  َواص  ِ  ِزد  ف َصِب 
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 49إلى آية  28من آية   القمرسورة ( 530صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهم   َوَنبِّئ ُهم   28/54 18832 ِِب   َأخ 

َمٌة َبي نَُهم   28/54 18833 س 
ٌم  قِ ، َوَيو  م  ٌم هَلُ ِمَك َوالنَّاَقِة؛ َيو  َ َقو  ُسوٌم َبني   لِلنَّاَقةِ َمق 

ٍب  28/54 18834  َنِصيٍب ِمَن املَاءِ  رِش 

ِمِه، َوَُي َرُم ِمن ُه اآلَخرُ  حمُّ تَرَضٌ  28/54 18835 ُه َصاِحبُُه ِف َيو   ََي رُضُ

ا َصاِحبَُهم   29/54 18836 ِقَر النَّاَقةَ  َفنَاَدو  ُه لِيَع   َدَعو 

 النَّاَقَة بِيَِدهِ َتنَاَوَل  َفتََعاَطى  29/54 18837

 َنَحرَ  َفَعَقرَ  29/54 18838

 ِعقايب وإِن َذاِري  َعَذايِب َوُنُذرِ  30/54 18839

لَِكةً  َصي َحةً  31/54 18840 َخًة ُمه   َِص 

تَظرِ  31/54 18841 مَ  َكَهِشيِم امل ُح  ِع اليَابِِس الَِّذي َداَست ُه البََهائُِم َفتََهشَّ ر   َكالزَّ

َنا 32/54 18842  َسّهل نا َيرسَّ 

كِرٍ  32/54 18843 ، َوُمتَِّعظٍ  ُمدَّ تَِِبٍ  ُمع 

َجاَل َشهَوًة ِمن ُدوِن النَِّساءِ وَأرَسَلُه اللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اللِ، َوَكاُنوا َيأُتوَن الَفَواِحَش  لُوطٍ  33/54 18844  َيأُتوَن الرِّ

 بِآَياِت اللِ الَّتِي ُأن ِذُروا هِبَا بِالنُُّذرِ  33/54 18845

 رَياً ُمهلِكًة باِم حَتِملُه من َحىص أو غريه ِحجارًة، أو  َحاِصبًا  34/54 18846

ي نَاُهم بَِسَحرٍ  34/54 18847  ِف آِخِر اللَّي لِ  سلَّمناهم نَّجَّ

 خري ديني أو دنيوي يكون معه حتسني احلال وطيب العيش نِع َمةً  35/54 18848

ِزي 35/54 18849  ُنثيُب َوُنكافِئُ  َنج 

َفُهم  َباَس اللِ َبط َشتَنَاَأنَذَرُهم  36/54 18850  َخوَّ

ا 36/54 18851 ُبوها  َفتاََمَرو   فتَشككوا فيها وكذَّ

َعُلوا الَفاِحَشَة هِبِم   َراَوُدوهُ  37/54 18852  َطَلبُوا ِمن ُه َأن  َيف 

نَا 37/54 18853 َمي نَا، َوَحَجب نَا  َفطََمس   أَزل نَا نوَرها و َأع 

باِح الباكِرِ  َصبََّحُهم 38/54 18854    أتاُهم  ف الصَّ

َرةً  38/54 18855 ُل النَّهاِر  ُبك   أوَّ

تَِقرٌّ  38/54 18856 س   َدائٌِم ُمتَِّصٌل  ثابت مُّ

 فأحسوا بأَل العذاب  َعَذايِب  َفُذوُقوا 39/54 18857

نَ  41/54 18858 َعو  واَنهُ  َأت بَاَعُه، آَل فِر  َمهُ  وأع   َوَقو 

َذاُر بِالُعُقوَبةِ  النُُّذرُ  41/54 18859  اإِلن 

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  42/54 18860  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

َناُهم   42/54 18861  فأهلكناهم  َفأََخذ 

ِرِه ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال  َعِزيزٍ  42/54 18862 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ َلُب ألنَّ  ُيغ 

 َخالٌص  َبَراءةٌ  43/54 18863

ُبرِ  43/54 18864 اَلم ا الساموية الُكتُِب  الزُّ بِيَاِء َعَلي ِهم  السَّ لَِة َعىَل األَن   ملُنَزَّ

نتََِصٌ  44/54 18865 ٌة  مَجِيٌع مُّ  ة غالبمَجَاَعٌة ُمن تََِصَ

عُ  45/54 18866 م  َزُم اجل َ َلُب  َسيُه  عني َسيُغ  ةَ  واملراد اجَلامَعُة املًتََجمِّ اِر َمكَّ   مَجَاَعُة ُكفَّ

ُبرَ  45/54 18867 رٍ  َوُيَولُّوَن الدُّ َوةِ َبد  ؛ َوَقد  َحَصَل َهَذا ِف َغز  َباَرُهم  ُكم  َأد  وَن ُمن َهِزِمنَي، َقد  َولَّو   َيِفرُّ

ِعُدُهم   46/54 18868 اَعُة َمو  م الِقياَمة السَّ  زمان وعدهم  َيو 

َهى َوَأَمرُّ  46/54 18869 رٍ  َأد  َقُهم  ِمَن الَعَذاِب ِف َبد 
َّا حَلِ ظَُم َوَأَشدُّ َمَراَرًة ُِم  َأع 

 َعَذاٍب و تيٍه عن احلق َضاَلٍل َوُسُعرٍ  47/54 18870

َحبُونَ  48/54 18871 ونَ  ُيس   جُيَرُّ

ِب  إَِصاَبةَ  َمسَّ َسَقرَ  48/54 18872  َجَهنََّم، َوَعَذاهَبَا   هَلَ

نَاُه بَِقَدرٍ  49/54 18873 َناهُ   َخَلق  َجد   بِحكمة وتدبري أو بمقدار قدرناه وقضيناه أو 
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 81إلى آية  1من آية  الرحمنسورة و 55إلى آية  50من آية   القمرسورة ( 531صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُرَنا 50/54 18874 ُمنا وقضاُؤنا  َأم   ُحك 

«. إاِلَّ َواِحَدةٌ  50/54 18875 لٌَة َواِحَدٌة، َوِهَي: »ُكن   إاِلَّ َقو 

ٍح بِال بَََصِ  50/54 18876 ِ  َكَلم  َفِة الَعني  ُر َكطَر  يٍع اَل َيتَأَخَّ  نظرة خاطفة أو  رَسِ

يَاَعُكم   51/54 18877 ِر.  َأش  بَاَهُكم  ِف الُكف   َأش 

كِرٍ  51/54 18878 دَّ تَِِبٍ ُمتَِّعٍظ ُمتََدبِّرٍ  مُّ  ُمع 

ُبرِ  52/54 18879  ِف الُكتُِب الَّتِي بِيَِد احَلَفظَةِ  ِف الزُّ

تَطَرٌ  53/54 18880 م   ُمس 
اَمهِلِ ِف َأع 

تُوٌب ِف َصَحائِ طُوٌر َمك   َمس 

َارٍ  َوَّنَرٍ  54/54 18881  َأّن 

ٍق  55/54 18882 َعِد ِصد  ؛  َمق  َو فِيِه، َواَل تَ  مكان رفيع طيبأو جَم لِِس َحقٍّ   يمَ ثأِ اَل لَغ 

تَِدرٍ  55/54 18883 ق  َرة  َملٍِك  َملِيٍك مُّ  َعظِيم الُقد 

َنُ  1/55 18884 ْح  ِة باللِ أي  أنَّ اللَ َشمَلت   الرَّ امِء اخلاصَّ نَى ِمن األس  امِء اللِ احُلس  َُن ِمن  أس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ف الدُّ تُُه املُؤ  َ  َرْح 

مَ  َعلَّمَ  2/55 18885 َف وَفهَّ  َعرَّ

آنَ  2/55 18886 د َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  ال ُقر  ِه حُمَمَّ
َزلَُه َعىَل َرُسولِ ِجِز الَِّذي َأن   كِتاُب اللِ املُع 

نَسانَ  3/55 18887 ِ َجَد ِمَن الَعَدمِ  َخَلَق اإل  َكر واألن ثَى ِمن  َبنِي آ أو   دم الذَّ

ِسهِ الكالم و ال بَيَانَ  4/55 18888  النُّط َق بِأَن  ُيبنَِي َعامَّ ِف َنف 

بَانٍ  5/55 18889 ، بِِحَساٍب ُمت َقٍن اَل  بُِحس  ِ ِرَياِن ُمتََعاقِبنَي  طَِرُب جَي   َيض 

مُ  6/55 18890 اَمءِ  َوالنَّج  َكُب ِف السَّ  الَكو 

ُجَدانِ  6/55 18891  َُي َضعاِن وَين قاداِن لل فيام ُخـلِقا له  َيس 

اَمَء َرَفَعَها  7/55 18892  أوجدها مرفوعة عاليا بدون أعمدة َوالسَّ

ِض  َوَوَضَع امل ِيَزانَ  7/55 18893 َل َوَضَع ِف األَر   الَعد 

ا 8/55 18894 وا لِئَالَّ  َأالَّ َتط َغو  ُ وُنواوَتتََجِبَّ تَُدوا، َوَُتُ  َتع 

َل  امل ِيَزانِ  8/55 18895  آلة الوزن، أو الوزن نفسه واملراد الَعد 

طِ  9/55 18896 لِ  بِال ِقس   بِالَعد 

وا  9/55 18897 رِسُ  َواَل َتن ُقُصوا َواَل ُُت 

ََنامِ  10/55 18898 تَِقرَّ َعَلي َها اخَلل ُق  َوَضَعَها لِأل  َدَها؛ لِيَس   َمهَّ

اَممِ  11/55 18899 َك  لَِفُة  األ  ِعيَِة  أوَأغ    الثِّامِر واحَلّب َأو 

ِف  12/55 18900 بُّ ُذو ال َعص  ِ َوالتِّب نِ  : احلنطة والشعري ونحومهااحَلبُّ  َواحل َ  ُذو الِقِّش 

َانُ  12/55 18901 َي  ائَِحةِ  َوالرَّ  ُكلُّ َنب ٍت َطيِِّب الرَّ

 َربُِّكاَم  نَِعم آالء َربُِّكاَم  13/55 18902

َبانِ  13/55 18903  ُتن كِران ُتَكذِّ

  طنٍي يابٍس له َصوٌت  َصل َصالٍ  14/55 18904

ارِ  14/55 18905 رَ تملا املحروقالطِّنُي  َكال َفخَّ  َحجَّ

انَّ  15/55 18906  إِب لِيَس  اجل َ

اِرٍج  15/55 18907  هلب َشِديد ساطع صاٍف ال دخان فيه مَّ

 الناِر املعهودة  نَّارٍ  15/55 18908

18909 17/55  ِ َقني  ِ ي ِف.  امل َِّش  تَاِء، َوالصَّ ِس؛ ِف الشِّ م  ِق الشَّ ِ  َمِّش 

18910 17/55  ِ ِرَبني  ِس؛ ِف  امل َغ  م  ِرِب الشَّ ي ِف َمغ  تَاِء، َوالصَّ  الشِّ

 َربُِّكاَم  نَِعم آالء َربُِّكاَم  18/55 18911

َبانِ  18/55 18912  ُتن كِران ُتَكذِّ
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 14إلى آية  91من آية   الرحمنسورة ( 532صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َخَلَط  َمَرَج   19/55 18913

َري نِ  19/55 18914  املراد ماء النهر العذب وماء البحر املالح  ال بَح 

 َيتَجاَوراِن أو يلتقي طرفامها  َيل تَِقيَانِ  19/55 18915

َزٌخ  20/55 18916  َحاِجزٌ  َبر 

ا َعىَل اآلَخِر،  الَّ َيب ِغيَانِ  20/55 18917 َهُب بَِخَصائِِصهِ  باملُـَمـازَجةاَل َيط َغى َأَحُدمُهَ  َوَيذ 

ُرُج  22/55 18918 َرُج  َُي  تَخ   ُيس 

َجانُ  22/55 18919 لُُؤ َوامل َر   ة َهٌر َنفيساَجو   اللُّؤ 

َوارِ  24/55 18920 َمةُ  اجل َ خ  ُفُن اجَلاِرَيُة الضَّ  السُّ

َعةِ  امل ُنَشآُت  24/55 18921 ِ ُفوُعاُت األرَش   املَر 

اَلمِ  24/55 18922 َع   َكاجِلبَاِل ِف ِعظَِمَها  َكاأل 

 َهالٌِك  َفانٍ  26/55 18923

 يثبت بعد غريه َوَيب َقى 27/55 18924

ُه َربَِّك  27/55 18925  ، وف اآلية إثبات صفة الوجه لل تعاىل بام يليق به سبحانه دون تشبيه وال تكييف ذاته َوج 

اَللِ  27/55 18926 َياءِ َصاِحُب  ُذو اجل َ ِ ِب 
 الَعظََمِة، َوالكِ

َرامِ  27/55 18927 ك  ِ ِل، َواجُلودِ  َواإل   الَفض 

أَلُهُ  29/55 18928  َيطلُب ِمن هُ  َيس 

ٍر   أو حالٍ ف  ِف َشانٍ  29/55 18929  َأم 

ُرُغ لَُكم 31/55 18930 : َفَرَغ له أي  َقَصَد لَُه دون غريه َسنَف   أسلوُب وعيٍد وَتديد، ِمن 

 اجِلّن واإِلن س  الثََّقالنِ  31/55 18931

تُم   33/55 18932 تَطَع  ن تُم  وَقِدرُتم   اس   مَتَكَّ

قوا َتنُفُذوا 33/55 18933 ُدوَن َمن َفًذا ََت ُرُبوَن ِمن هُ  أو َُترَتِ
 َِّتِ

 َنَواِحي َأق طَارِ  33/55 18934

ُرُبوا  و فاخرتقوا َفانُفُذوا 33/55 18935  اه 

َرةٍ  بُِسل طَانٍ  33/55 18936 ةٍ، َوَكاَمِل ُقد   بُِقوَّ

َسُل  35/55 18937  ُيب َعُث  ُير 

 ُدخاَن له  ال َخالٌِص هَلٌب  ُشَواظٌ  35/55 18938

َب فِيهِ  َوُنَحاٌس  35/55 18939 ، َأو  ُدَخاٌن اَل هَلَ  ُنَحاٌس ُمَذاٌب، ُيَصبُّ َعىَل ُرُؤوِسُكم 

انِ َفاَل  35/55 18940 تَطِيَعاِن النجاة و   َفال َين َُصُ َبع ُضُكم  َبع ًضا َتنتََِصَ  ال َتس 

 وتفطرت ان َصَدَعِت  انَشقَِّت  37/55 18941

َدةً  37/55 18942 دِ  َور  ِن الَور  َراَء َكَلو   َْح 

َهانِ  37/55 18943 ، َأو   َكالدِّ ِّلِّ ي ِت املَغ   الدهن املذاب  َكالزَّ

َمئِذٍ  39/55 18944  ذلك اليوم  َفيَو 

أَُل  39/55 18945  ال َُياسُب  ال ُيس 

ُم ِمَن الِفع لِ  َذنبِهِ  39/55 18946  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

َرُف  41/55 18947 َرُك وُيَميَّزُ  ُيع    ُيد 

ِرُمونَ  41/55 18948  الكافِروَن املُعانِدونَ  امل ُج 

 بَِعاَلَماَِتِم   بِِسياَمُهم   41/55 18949

َخُذ  41/55 18950  فيمسك َفيُؤ 

َمِة ُرُؤوِسِهم   بِالنََّوايِص  41/55 18951    بُِمَقدِّ

َدامِ  41/55 18952 َق   مجع قدم وهو ظاهر الساق   َواأل 



 

533 
 

 
 
 
 

 96إلى آية  24من آية   الرحمنسورة ( 533صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َربُِّكاَم  نَِعم آالء َربُِّكاَم  42/55 18953

َبانِ  42/55 18954  ُتن كِران ُتَكذِّ

ب هِبا ِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمُ  43/55 18955  النّاُر التي ُيَعذَّ

ِرُمونَ  43/55 18956  الكافِروَن املُعانِدونَ  امل ُج 

ُدونَ و َيُدورونَ  َيطُوُفونَ  44/55 18957 دَّ  َيرَتَ

 َماٍء َحارٍّ َقد  َبَلَغ الَغاَيَة ِف احَلَراَرةِ  َْحِيٍم آنٍ  44/55 18958

قِِف احِلَساِب  َخاَف َمَقاَم َربِّهِ  46/55 18959 ِه ِف َمو  َ َيَدي  َربِّ  َخاَف الِقيَاَم َبني 

 بستانني  َجنَّتَانِ  46/55 18960

 صاحبتا  َذَواَتا 48/55 18961

نَانٍ  48/55 18962 ةٍ  َأف  َصاٍن َكثرَِيةٍ َنرِضَ  َأغ 

   ُين بُوعان  َعي نَانِ  50/55 18963

ِرَيانِ  50/55 18964 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ِمياُهُهام ُمرس 

َجانِ  52/55 18965  ِصن َفانِ  َزو 

 جالسني مستندين مستقرين ُمتَّكِئنِيَ  54/55 18966

ِب وهو  بِطَاَنتَُها َبطَائِنَُها  54/55 18967 َت الثَّو   َما جُي َعُل حَت 

ٍق  54/55 18968 َ تَِب  يبَاِج  إِس   املصنوع من احلرير السميك  الدِّ

 َثَمرُ  َوَجنَى 54/55 18969

 َيتَناَولُهُ و يقطفه  َقريٌب ملَِن   َدانٍ  54/55 18970

ِف  56/55 18971 اُت الطَّر  َن  َقاِِصَ ِهم  قََص  ِ َن إىَِل َغري  ؛ َفاَل َين ظُر  َواِجِهنَّ  َأب َصاَرُهنَّ َعىَل َأز 

ُهنَّ  َيط ِمث ُهنَّ  56/55 18972 ُهنَّ وََل  ُيبَارِش 
 َل يطأ 

 اجَلاّن هو اجِلنّ  َجانٌّ  56/55 18973

َجانُ  58/55 18974  الياقوت واملرجانجواهر نفيسة  واملراد  ف صفائهن وحسنهن مثل  ال يَاُقوُت َوامل َر 

   َثواُب ومكافأةُ  َجَزاء 60/55 18975

َسانِ  60/55 18976 ِح  ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  اإل  ِل احَلَسِن َعىل َوج  يتاِء باِلِفع  ِ  اإل 

ِ  َوِمن ُدوِّنِاَم  62/55 18977 ابَِقتَني  ِ السَّ َنى ِمَن اجَلنَّتنَي   أقل منهامأو  َأد 

تَانِ  64/55 18978 َهامَّ َوادِ  ُمد  َُتُاَم َحتَّى َمالَت  إىَِل السَّ َ ت  ُخرض  تَدَّ اَواِن َقِد اش  َ  َخرض 

  ُين بُوعان  َعي نَانِ  66/55 18979

اَختَانِ  66/55 18980 اَختَانِ  َنضَّ  اَل َتن َقطَِعانِ  َفّوارتان باملاء النابع من األرض َنضَّ

   لذيذةٌ ثاَِمٌر  َفاكَِهةٌ  68/55 18981

ٌل  68/55 18982  الشجرة املعروفة التي تثمر الرطب  َوَنخ 

انٌ  68/55 18983  الُرّمان: الفاكهة املعروفة، ُيؤكل َحبُّها َوُرمَّ

 َربُِّكاَم  نَِعم آالء َربُِّكاَم  69/55 18984

َبانِ  69/55 18985  ُتن كِران ُتَكذِّ
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 16إلى آية  1من آية   الواقعةسورة و  78إلى آية  70من آية   الرحمنسورة ( 534صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اٌت  70/55 18986 َ الِق مَجيالِت اخَلل ِق ِحسان الُوجوِه  ِحَسانٌ  َخري  اُت األخ   نِساٌء صاحِلاٌت فاِضالٌت َخريِّ

واد  نَِساٌء بِيٌض ِحَسانٌ  ُحورٌ  72/55 18987  ذوات عيون شديدة البَياُض وشديدة السَّ

ق ُصوَراٌت  72/55 18988 تُوَراٌت َمُصوَناٌت  مَّ  ُمنَّعامت َمس 

يَامِ  72/55 18989 ِ  بيت يتخذه األعراب من الثياب أو عيدان الشجر، واملراد هبا هنا بيوت يعلم الل حقيقتها اخل 

ُهنَّ َأَحٌد َل  َل  َيط ِمث ُهنَّ  74/55 18990 ُهنَّ وََل  ُيبَارِش 
 يطأ 

 جالسني مستندين مستقرين ُمتَّكِئنِيَ  76/55 18991

18992 76/55  ٍ َرٍف ُخرض  ٍ  مرتفعةٍ  َوَسائَِد  َرف  طِيٍَة ُخرض   َذَواِت َأغ 

 فيها  رغوبم مجيلة  ُفُرٍش، َوُبُسطٍ  َوَعب َقِريٍّ ِحَسانٍ  76/55 18993

هُ  َتبَاَركَ  78/55 18994 ُ  َكثَُرت  َبَرَكتُُه، َوَخري 

اَللِ  78/55 18995 َياءِ  ذِي اجل َ ِ ِب 
 َصاِحُب الَعظََمِة، َوالكِ

َرامِ  78/55 18996 ك  ِ ِل، َواجُلودِ  َواإل   الَفض 

    َنَزلَت وحَتقََّقت َوَقَعِت  1/56 18997

 أسامء القيامة النّاِزلَة ال حَمَالَة، من  ال َواقَِعةُ  1/56 18998

َعتَِها  2/56 18999  ُحُصوهلا  و لَي َس لُِوُقوِعَها، َوقِيَاِمَها لَي َس لَِوق 

ُب بَِذلَِك  َكاذَِبةٌ  2/56 19000 ٌس ُتَكذِّ  تنكر وقوعهاو َنف 

اَر ف النار خافضة ألعداء الل َخافَِضةٌ  3/56 19001    الُكفَّ

افَِعةٌ  3/56 19002 ِمننَِي ف اجلنة   ألولياء اللرافعة  رَّ  املُؤ 

ِت  4/56 19003 َكت   ُرجَّ  ُحرِّ

ا  4/56 19004 ِريًكا َشِديًدا َرجًّ  حَت 

ِت  5/56 19005 َقت   ُفتِّتَت   َوُبسَّ  وُفرِّ

ات الرتاب التي ُتَرى ف ضوِء الشمِس أو ُغبَاًرا  َهبَاًء  6/56 19006 يِّئ ال قيمة له ة نافذمن َذرَّ  واملراُد أن العمل السَّ

نبَثّاً  6/56 19007 قاً  مُّ  ُمن تَِِّشًا ُمتََفرِّ

َواًجا 7/56 19008 نَاًفا َأز   َأص 

َحاُب امل َي َمنَةِ  8/56 19009 ن  َفأَص  ُل اليُم  حاُب اليَمنِي وُهم أه  عاَدة واملَن ِزلَِة العالِيَةِ أص   والسَّ

أََمةِ  9/56 19010 َحاُب امل َش  امِل  َوَأص  م، أو ناِحيَِة الشَّ ؤ  حاُب الشُّ نيئَةِ وهم أص      أهُل املَن ِزلَِة الدَّ

ابُِقونَ  10/56 19011 اِت، َوُيَساِرُعوَن  َوالسَّ َ بُِقوَن إىَِل اخَلري   ف الدنيا  لِلطَّاَعاِت الَِّذيَن َيس 

ابُِقونَ  10/56 19012 يَِة ِف اجَلنَّةِ  السَّ
بُِقوَن إىَِل املَنَاِزِل الَعالِ  الَِّذيَن َيس 

ُبونَ  11/56 19013 لَئَِك امل َُقرَّ ِب واملََكانة عند الل ُأو   ذوو الُقر 

 مَجَاَعٌة َكثرَِيةٌ  ُثلَّةٌ  13/56 19014

لنِيَ  13/56 19015 َوَّ َرى األ  ِهم  ِمَن األَُمِم األُخ  ِ ِة َوَغري  ِر َهِذِه األُمَّ ابَِقةِ  َصد   السَّ

ِخِرينَ  14/56 19016 ةِ  اآل   آِخِر َهِذِه األُمَّ

رٍ  15/56 19017 طََجُع عليه رُسُ ر: مجع رسير: ما جُي َلُس أو ُيض  ُ    الرسُّ

ُضوَنةٍ  15/56 19018 و  َهِب  نسجا حمكام َمن ُسوَجةٍ  مَّ  ُمَرّصعة باجلواهر  بِالذَّ

 جالسني مستندين مستقرين ُمتَّكِئنِيَ  16/56 19019

 متواجهني تتقابل وجوههم  ُمتََقابِلنِيَ  16/56 19020
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 50إلى آية  17من آية   الواقعةسورة ( 535صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َيُدورُ  َيطُوُف  17/56 19021

َلَُّدونَ  17/56 19022 َرُموَن، َواَل َيُموُتونَ  أو شبان ِغل اَمنٌ  ِول َداٌن َمُّ َمِة اَل هَي  ل ِخد 
 لِ

َواٍب  18/56 19023 َداٍح  بِأَك  ب فيها َأق  َ ا، َواَل َخَراطِيمَ  ُيِّش   اَل ُعَرى هَلَ

ا ُعًرى،  َوَأَباِريَق  18/56 19024  َوَخَراطِيمُ َأَواٍن هَلَ

ٍر، َأو  َقَدٍح فِيِه مَخ رٌ  َوَكاسٍ  18/56 19025  مَخ 

ِعنيٍ  18/56 19026 ٍر َجاِرَيٍة ِف اجَلنَّةِ  من مَّ  مَخ 

ُعوَن َعن َها  19/56 19027 ُع ِمن َها ُرُؤوُسُهم   اَل ُيَصدَّ  اَل ُتَصدَّ

َهُب  َواَل ُينِزُفونَ  19/56 19028 م  اَل َتذ 
 ال َيسَكرونَ و بُِعُقوهِلِ

 وثاَِمٍر لذيذةٍ  َوَفاكَِهةٍ  20/56 19029

ونَ  20/56 19030 ُ  ُيتارون خري األشياء وينتقونه َيتََخريَّ

تَُهونَ  21/56 19031 بَتُُهم  فيهِ  َيش   َتشتَدُّ َرغ 

واد نَِساٌء بِيٌض ِحَساٌن ذوات عيون شديدة  َوُحوٌر ِعنيٌ  22/56 19032  البَياُض وشديدة السَّ

نُونِ  23/56 19033 نَّ  امل َك 
، َومَجَاهِلِ ِهنَّ

َدافِِه ِمن  َصَفائِ  املَُصوِن ِف َأص 

 َثواب ومكافأة  َجَزاء 24/56 19034

ًوا 25/56 19035 ٌش و َباطاًِل، لَغ  َ فِيهِ  وَ أ  كالماً فيه ُفح   َكاَلًما اَل َخري 

 َما َيتَأَثَُّموَن بَِساَمِعهِ  َتأ ثِياًم  25/56 19036

اًل  قِياًل  26/56 19037  أو كالما  َقو 

لِيَم َبع ِضِهم  َعىَل َبع ضٍ  َساَلًما 26/56 19038 اًل َساملًِا ِمن  َهِذِه الُعيُوِب، َوإاِلَّ َتس   إاِلَّ َقو 

َحاُب ال يَِمنيِ  27/56 19039 حاُب اليَمنِي وُهم  َوَأص  عاَدة واملَن ِزلَِة العالِيَةِ أص  ن والسَّ ُل اليُم   أه 

ٍر َمَّ ُضودٍ  28/56 19040 َك فِيهِ  ِسد   َشَجٍر النَّبِِق اَل َشو 

نُضودٍ  29/56 19041 ُروُف  َوَطل ٍح مَّ ٍب َبع ُضُه َعىَل َبع ٍض، َأو  ُهَو َشَجُر الطَّل ِح املَع 
اكِ ٍز ُمرَتَ  َمو 

 اَل َيُزوُل  متسع منبسط ظِلٍّ َدائِمٍ  ُمَّ ُدودٍ َوظِلٍّ  30/56 19042

ُكوٍب  31/56 19043 س   َجاٍر اَل َين َقطِعُ  مَّ

 أي  دائمة متصلة  ال مقطوعة 33/56 19044

 َوال حَم ُجوَبة  َوال َُم نُوَعةٍ  33/56 19045

ُفوَعةٍ  34/56 19046 ر  رِ عالية  مَّ ُ ُفوَعٍة َعىَل الرسُّ  َمر 

َشأ َناُهنَّ إِن َشاءً  35/56 19047 بَُل الَفنَاءَ  َأن  أًَة َكاِمَلًة اَل َتق  ِل اجَلنَِّة َنش  نَا نَِساَء َأه   َخَلق 

راءُ  َأب َكاراً  36/56 19048 َي الَعذ  ٍر، َوه   مَج ُع بِك 

َواِجِهنَّ  ُعُرًبا 37/56 19049  ُمتََحبِّبَاٍت أِلَز 

َراًبا 37/56 19050  َواِحَدةٍ ِف ِسنٍّ  َأت 

لنِيَ  39/56 19051 َوَّ ٌة األ  ابَِقةِ من  مَجاَعٌة َكثرَِيٌة ِمَن النَّاسِ  ُثلَّ  األَُمِم السَّ

اَملِ  41/56 19052 َحاُب الشِّ نيئَةِ أصحاب النار و َوَأص      أهُل املَن ِزلَِة الدَّ

 ِمن  َحرِّ َناِر  َسُمومٍ  42/56 19053
ةٍ  ُخُذ بِأَن َفاِسِهم  أَجَهنََّم، تَ ِريٍح َحارَّ

ِّل  َوَْحِيمٍ  42/56 19054  َماٍء َحارٍّ َيغ 

َوادِ  ََي ُمومٍ  43/56 19055  ُدَخاٍن َشِديِد السَّ

 املَن ِزِل، َواَل َطيِِّب املَن ظَرِ  الَّ َباِردٍ َواَل َكِريمٍ  44/56 19056
 اَل َباِردِ

فنِيَ  45/56 19057 َ َهَواِت   ُمرت   ُمتَنَعِِّمنَي ُمن َهِمكنَِي ِف الشَّ

ونَ  46/56 19058  َيث بُتون وَيل َزمون ُيَِصُّ

نِث ال َعظِيمِ  46/56 19059 ِ ُك بِاللِ احل  ن ِب الَعظِيِم؛ َوُهَو الِّشِّ   الذَّ

ِت  ملََب ُعوُثونَ  47/56 19060 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

ُن، َوآَباُؤَنا؟!  آَباُؤَناَأَو  48/56 19061  َأُنب َعُث َنح 

ُموُعونَ  50/56 19062 ُشوُدوَن لِل ِحساِب  ملََج   ملََح 

ٍم معلوم  50/56 19063  موعد حمّدد، واملُراد يوُم القيامة ِميَقاِت َيو 
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 76إلى آية  51من آية   الواقعةسورة ( 536صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

الُّونَ  51/56 19064 هوَن َعن  َطريِق اهِلداَيةِ  الضَّ
   التائِ

ُبونَ  51/56 19065  املُن كِرون امل َُكذِّ

ِل النّارِ  َزقُّومٍ  52/56 19066 ٌة َكرهَيٌة ف َجَهنَّم، وهَي َطعاُم أه   َشَجَرٌة ُمرَّ

بُِعونَ  َفاَملُِؤونَ  53/56 19067  َفُمش 

ِميمِ  54/56 19068 ديِد احَلراَرةِ  احل َ  املاِء الشَّ

يمِ  55/56 19069 ِ َب اهل  َداٍء ُيِصيبَُها رُش 
َوى لِ ِب اإِلبِِل الِعطَاِش الَّتِي اَل َتر   َكُِّش 

م   56/56 19070 م  ِمَن اجَلَزاءِ  ُنُزهُلُ  َما ُأِعدَّ هَلُ

ينِ  56/56 19071 َم الدِّ َم اجَلَزاِء، َواحِلَساِب  َيو   َيو 

نَاُكم   57/56 19072 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلق  َناُكم  ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد    أو 

ُقونَ  57/56 19073 اَل ُتَصدِّ ُقوَن بِالبَع ِث  َفَلو  ِه أو  ُحدوثِهِ  وتعرتفون وتقرون َهالَّ ُتَصدِّ
 ؟! بَِحقيِقيَِّة ُوجودِ

تُم  58/56 19074 ِِبوين  َأَفَرَأي   َأخ 

ا مُت نُونَ  58/56 19075 ُكم   مَّ
َحاِم نَِسائِ ِذُفوَّنَا ِف َأر   النُّطََف الَّتِي َتق 

الُِقونَ  59/56 19076  املوِجدوَن املُب ِدعونَ  اخل َ

َنا  60/56 19077 ر  نا َقَضي نا  َقدَّ  وَحَكم 

بُوقنِيَ  60/56 19078  أو مغلوبني بَِعاِجِزينَ  بَِمس 

ثَالَُكم   61/56 19079 َل َأم  بَدِّ َ  نُّ باَهُكم   نَُّغريِّ    أش 

 ونخلقكم َوُننِشئَُكم   61/56 19080

ُوىَل  62/56 19081 أََة األ  ياَءة النَّش    األوىل واملراد خلق آدم عليه السالم  اإلح 

ُرونَ  62/56 19082 تَِِبونَ  َتذكَّ  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتع 

ُرُثونَ  63/56 19083  َتيئون األرض للزرع وتضعون فيها احلب حَت 

َرُعوَنهُ  64/56 19084  تنبتونه حتى يشتّد ويبلغ الغاية َتز 

 يابًسا متكرّسا ال ُينتفع بههشياًم  ُحطَاًما  65/56 19085

تُم   65/56 19086 تُم َفظَل  ي  تَمرَّ تُم واس   ُدم 

ُهونَ  65/56 19087 ِعُكم   َتَفكَّ َّا َنَزَل بَِزر  بُوَن ُِم  من سوء حالهو  ... َتتََعجَّ

َرُمونَ  66/56 19088 وَن  إِنَّا ملَُغ  ارِسُ َلكون إِنَّا خَلَ َرُموَن: الذين ذهب وُمه  م بغري ِعَوضٍ املُغ   ماهُلُ

ِقياءُ  حَم ُروُمونَ  67/56 19089 ِ ُتَعساُء َأش   َُم نوعوَن َعن اخَلري 

نِ  69/56 19090 َحاِب  امل ُز   السَّ

عٍ  ُأَجاًجا  70/56 19091 ٍب، َواَل َزر   َشِديَد املُُلوَحِة؛ اَل ُين تََفُع بِِه ِف رُش 

ُكُرونَ  70/56 19092 ُكروَن  َتش  َمتَُه، َوَتث نوَن َعَلي ِه هِبَا و  للِاَتش  ُكروَن نِع   َتذ 

 ُتوقُِدونَ  ُتوُرونَ  71/56 19093

تُّم   َأنَشاُتم   72/56 19094 َجد   َأو 

َدُح ِمن َها النَّاُر؛ كَ  َشَجَرََتَا 72/56 19095 َجَرَة الَّتِي َتق  ِخ والِعَفارِ شجر الشَّ  املَر 

كَِرةً  73/56 19096 رًيا لَُكم   َتذ 
كِ تِبارِ لَتذ   التعاِظ واالع 

ِوينَ  73/56 19097  َمن َفَعًة لِل ُمَسافِِرينَ  َوَمتَاًعا لِّل ُمق 

ِم َربَِّك  74/56 19098 َمهُ  َفَسبِّح  بِاس  ًرا اس 
ُه َربََّك َذاكِ  َنزِّ

نى هو عظيم الشأن املنّزه عن صفات  ال َعظِيمِ  74/56 19099 امِء اللِ احُلس   األجسام فالل أعظم قدرًا من كل عظيم، والعظيم من أس 

ِسمُ  75/56 19100 كِيٌد لِل َقَسمِ  َفاَل ُأق  ُف، َو )اَل(: َتو 
لِ ِسُم َوَأح   ُأق 

 َمناِزهلا أو مساقطها ف مغارهبا ف السامء بَِمَواقِِع النُُّجومِ  75/56 19101

 لَيَمنيٌ  لََقَسمٌ  76/56 19102
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 3إلى آية  1من آية   الحديدسورة و  96إلى آية  77من آية   الواقعةسورة ( 537صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ر َكِريمٌ  77/56 19103 ِ  رَشيف رفيع القد  رُي اخَلري 
 َعظِيُم املَنَافِِع، َكثِ

 املحفوظالكتاب: اللوح  كِتَاٍب  78/56 19104

نُونٍ  78/56 19105 ك  تُوٍر َمُصونٍ  مَّ    َمس 

هُ  79/56 19106  القرآن ال َيل ِمس ال َيَمسُّ

ُرونَ  79/56 19107 ُروا ِمَن الِّشك واجلنابة واحلدث امل ُطَهَّ  ، أو  املالئكةَمن  َتطَهَّ

َدُه،  َربِّ ال َعاملنَِيَ  80/56 19108  املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِهِ املَع بوُد َوح 

ِديِث  81/56 19109 آنِ  احل َ  الُقر 

ِهنُونَ  81/56 19110 د  ُبونَ  مُّ  ُمَكذِّ

َقُكم   82/56 19111 َعُلوَن ِرز  َر نَِعِم اللِ َعَلي ُكم   َوَِّت  َعُلوَن ُشك   َِّت 

ل ُقومَ  83/56 19112 وُح  َبَلَغِت احل ُ ِت احَلل َق َوَصَلِت الرُّ  ِعن َد املَو 

 ُتبَِصون وتشاهدون َتنظُُرونَ  84/56 19113

ونَ  85/56 19114  املراد أنكم ال ترون املالئكة أثناء نزع الروح عند املوت ال ُتب َِصُ

َ َمِديننِيَ  86/56 19115 َ  َغري   حماسبني وال جمزيني بأعاملكم َغري 

ِجُعوَّنَا 87/56 19116 وَن  َتر  وَح إىَِل اجَلَسدِ َتُردُّ  الرُّ

بنِيَ  88/56 19117 ِب واملََكانة عند الل امل َُقرَّ  الذين فعلوا الواجبات واملستحبات وتركوا املحرمات واملكروهات   ذوي الُقر 

ٌح  89/56 19118 اَحٌة، َوَفَرٌح  َفَرو  رِتَ ٌة َواِسَعٌة، َواس  َ  َرْح 

َانٌ  89/56 19119 ٌق  َوَرَي  ُسهُ ِرز   َحَسٌن، َوَرائَِحٌة َطيِّبٌَة، َومَجِيُع َما َتطِيُب بِِه َنف 

َحاِب ال يَِمنيِ  90/56 19120 عاَدة واملَن ِزلَِة العالِيَةِ  َأص  ن والسَّ ُل اليُم  حاُب اليَمنِي وُهم أه   أص 

نٌ  َفَساَلٌم لََّك  91/56 19121  ُيَقاُل لَُه: َساَلَمٌة لََك، َوَأم 

الِّنيَ  92/56 19122 هنَي َعن  َطريِق اهِلداَيةِ  الضَّ
 التائِ

يوِف، وفيه طعاُمهم واملراد اجلزاء  َفنُُزٌل  93/56 19123  املَن ِزل ُيَعّد للضُّ

اِب َجَهنََّم املُتَنَاِهي ِف احَلَراَرةِ  َْحِيمٍ  93/56 19124  رَشَ

لِيَُة َجِحيمٍ  94/56 19125 ُخُل فِيَها،  َوَتص  َهاَيد  امِء َجَهنَّمَ  ، وَوُيَقاِِس َحرَّ  اجَلِحيم: ِمن أس 

 اليقني احلقيقي الذي ال شك فيه  َحقُّ ال يَِقنيِ  95/56 19126

نى  ال َعظِيمِ  96/56 19127 امِء اللِ احُلس   عظيم الشأن املنّزه عن صفات األجسام فالل أعظم قدرًا من كل عظيم، والعظيم من أس 

َه اللَ َعامَّ اَل َيلِيُق بِِه َجلَّ َجاَللُهُ  َسبََّح للَِِّ 1/57 19128  َنزَّ

نَى  ال َعِزيزُ  1/57 19129 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

كِيمُ  1/57 19130 كُِم  احل َ نَى ُهَو املُح  امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش   خِلَ

 هو املالك املتَصف لَُه ُمل ُك  2/57 19131

 ويسلب احلياة   هَيَُب احَلياةَ  َُي يِي َوُيِميُت  2/57 19132

ءٌ ِصَفٌة للِ  َقِديرٌ  2/57 19133 ِجُزُه ََش  ٍء ال ُيع  ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج   ُسب حاَنُه ، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع 

ُل  3/57 19134 َوَّ ءٌ  األ   الَِّذي لَي َس َقب َلُه ََش 

ِخرُ  3/57 19135 ءٌ  َواآل  َدُه ََش   الَِّذي لَي َس َبع 

ءٌ  َوالظَّاِهرُ  3/57 19136 َقُه ََش   الَِّذي لَي َس َفو 

ءٌ  َوال بَاطِنُ  3/57 19137  الَِّذي لَي َس ُدوَنُه ََش 

ِرُكَها ِعل ُم  َعلِيمٌ  3/57 19138 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ  املَخ 
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 11إلى آية  4من آية   الحديدسورة ( 538صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  4/57 19139 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

تََوٰى  4/57 19140 ا يليُق بجاللِه، بال تكييٍف، وال ؛ عاَل واستقرَّ وارَتَفع اس   تشبيٍه، وال تعطيلٍ علوًّ

شِ  4/57 19141  فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الدنياليس كعروش وأنه  عىل احلقيقة بهنؤمن  هو أعظَُم املَخلوقاِت  ال َعر 

ُخُل  َما َيلُِج  4/57 19142  وغري ذلك َمطَرٍ وواملراد ما يدخل ف األرض من حب َما َيد 

ُرُج  4/57 19143  املراد ما ُيرج من األرض من نبات وزرع وثامر وغري ذلك  َوَما َُي 

اَمءِ  4/57 19144  املراد من املالئكة واألقدار واألرزاق وغري ذلك َوَما َين ِزُل ِمَن السَّ

ُرُج فِيَها 4/57 19145  واألعامل وغري ذلك واألرواح  املراد ما يصعد إىل السامء من املالئكة  َوَما َيع 

 رقيب عليكم شهيد عىل أعاملكم وهو معكم بعلمه ولطفه ورْحته  َوُهَو َمَعُكم   4/57 19146

َن َما ُكنتُم   4/57 19147  ف أيَّ مكان حللتم َأي 

ُه َتَعاىل َيَرى  َبِصريٌ  4/57 19148  املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

 هو املالك املتَصف لَُه ُمل ُك  5/57 19149

َجعُ  5/57 19150    ُتَعادُ  ُتر 

ؤوُن َوالَقَضاَيا األُمورُ  5/57 19151  مجيعها املَسائُِل والشُّ

ي َل ِف النََّهارِ  6/57 19152 ِخل أحدمها ف  ُيولُِج اللَّ  اآلخر فيتعاقبان طوالً وقًَِصا ُيد 

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيمٌ  6/57 19153 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

ُدورِ  6/57 19154  الصدور اخلفايا التي ف الصدور أو احلالة التي ف  بَِذاِت الصُّ

سوِل باالّتباعِ  ياد لهنقااللِِه ووُرُس يأمر الل عباده باإليامن به ب آِمنُوا بِاللَِّ َوَرُسولِهِ  7/57 19155  بالطّاعِة وللرَّ

 واب ذلوا املال ونحَوه َوَأنِفُقوا 7/57 19156

ُكم َجَعَلُكم 7/57 19157 َ  َصريَّ

َلِفنَي فِيهِ  7/57 19158 تَخ  س  ِرِه ُخَلَفاَء  مُّ فنَي فيه بِأم   ُمتَََصِّ

رٌ  7/57 19159  ال يعلم مقداره إال الل تعاىل  َجزاٌء لِلَعَمِل وِعَوٌض َعن هُ  َكبرِيٌ  َأج 

 وما الذي يمنعكم َوَما لَُكم   8/57 19160

ُعوُكم   8/57 19161 ثُُّكم  أو  ُيناديُكم   َيد   ََيُ

ُد  ِميثَاَقُكم   8/57 19162 ُد املَُؤكَّ  املِيثاُق: الَعه 

 القرآنِمن   ات آيَ  آَياٍت  9/57 19163

    واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  9/57 19164

ِرَجُكم 9/57 19165 لَُكم  لِيُخ   لِيَُحوِّ

ُك وظلامت الكفر  الظُُّلاَمِت  9/57 19166 ُل َوالِّشِّ   املُراُد اجَله 

 اهِلداَية النُّورِ  9/57 19167

عاَيِة لِِعبادِهِ  لََرُؤوٌف  9/57 19168     َرؤوٌف: ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكامِل الرِّ

ِحيمٌ  9/57 19169 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

اَمَواِت َوللَِِّ ِمرَياُث  10/57 19170  لل ملكهام وهو الباقي سبحانه بعد فناء اخللق السَّ

ةَ  ال َفت ِح  10/57 19171  َفت ِح َمكَّ

ظَُم َدَرَجةً  10/57 19172  َمن ِزلَةً  أَكِب َأع 

نَى  10/57 19173 س  ِن اجَلزاِء أو  اجَلنَّةِ  احل ُ ُد اللِ بِاملَثوَبِة َوُحس   َوع 

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ  َخبرِيٌ  10/57 19174 ياِء َفال َُت   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

ًضا َحَسنًا 11/57 19175 ُم من صدقة أو عمل لوجه الل تعاىل َقر  رِ و ما ُيَقدَّ ألج 
تِساباً لِ  اح 

 واملراد اجلنّة ثواب جزيل  أجر كريم  11/57 19176
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 18إلى آية  12من آية   الحديدسورة ( 539صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مَ  12/57 19177  املراد يوم الَصاط  َيو 

َعى  12/57 19178 يض وييضء َيس   َيم 

 إرِشاق هدايتهم  ُنوُرُهم 12/57 19179

اَمِّنِم بني أيدهيم  12/57 19180  جهة اليمني هلم وأمامهم  َوبِأَي 

اُكمُ  12/57 19181 َ وا باجَلنَّة ُبِّش  َرُحوا بأّنا جزاؤكم عند اللو َأب ِِّشُ  اف 

ِري 12/57 19182 َعةً  َتن َدفُِع  َِّت  ِ  ُمرس 

وامِ  َخالِِدينَ  12/57 19183  باقنَي َعىل الدَّ

زُ  12/57 19184  ونوال غاية ما يطلب الظََّفر والفالح  ال َفو 

 الَِّذيَن ُيظ ِهروَن ِخالَف َما ُيب طِنونَ  امل ُنَافُِقونَ  13/57 19185

تَبِس   13/57 19186 ، َوُنِصب  أان تَظُِروَنا نَ  انظُُروَنا َنق   ونستيضء ونستفيد منه ُخذ 

ِجُعوا َوَراءُكم   13/57 19187    خلفكم ُعودوا ار 

ُلبُوا َفال تَِمُسوا  13/57 19188  َفاط 

َب  13/57 19189  َفُحِجَز وُفِصَل  َفرُضِ

 بِحاِجٍز َبنَي اجَلنَِّة والنَّاِر واملُراُد األعراُف  بُِسورٍ  13/57 19190

ِمننِيَ  َباطِنُهُ  13/57 19191 َّا َيِّل املُؤ   ُِم

َةُ  13/57 19192 ْح  عاَيةُ  الرَّ ساُن والرِّ  اإلح 

َّا َيِّل املُنَافِِقنيَ  َوَظاِهُرهُ  13/57 19193  ُِم

 ُُياطبُوّنم ُينَاُدوَّنُم   14/57 19194

 َخدُعتُموها وَضَلل تُموها وأهلكتموها بالنفاق  َأن ُفَسُكم   َفتَنتُم   14/57 19195

تُم   14/57 19196 ُتم   َوَتَربَّص  ب تُم  وَوان تَظَر   باملؤمنني النوائب َتَرقَّ

َتب تُم   14/57 19197 تُم  ِف  َوار   البَع ِث و أمر الّدينِ  َشَكك 

ََمايِنُّ  14/57 19198 ت ُكُم األ   األََباطِيُل وأطمعت ُكم  َخَدَعت ُكُم  َوَغرَّ

ُر اللَِّ  14/57 19199 ُت حكمه وقضاؤه واملراد  َأم   املَو 

 إنسان أو شيطانكل ما َغرَّ من مال أو جاه أو شهوة أو  ال َغُرورُ  14/57 19200

َخُذ  15/57 19201  ال ُيقبَُل  ال ُيؤ 

َيةٌ  15/57 19202 تََدى بِِه ِمن  َعَذاِب اللِ فِد   ِعَوٌض لِيُف 

 َمِصرُيُكم  و َمكاُن اإِليواِء  َمأ َواُكمُ  15/57 19203

اَلُكم   15/57 19204 ىَل بُِكم  األَ  َمو   و 

ِجعُ  امل َِصريُ  15/57 19205  املَر 

 َأََل  ََيِن  َوجَيِِئ الَوق ُت؟ َأََل  َيأ نِ  16/57 19206

َشعَ  16/57 19207 ، َوَتلنِيَ  َُت  َضَع، َوَتِرقَّ  َُت 

ِر اللِ  16/57 19208 لِ  لِِذك  تِحضاِرِه ف الَقل ِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ آنِِه، أو  اس   ُقر 

ََمدُ َفطَاَل  16/57 19209 ماُن الطويل بعد جميء أنبيائهم َعَلي ِهُم األ   املراد: مض عليهم الزَّ

 َفَغُلظَت  وَصُلبَت   َفَقَست   16/57 19210

 الَفاِسقون: العاصون اخلارجون عن حدود الِّشع َفاِسُقونَ  16/57 19211

َض  17/57 19212 َر  َعُلها ذات َحياةٍ وَنامٍء بإنبات املزروعات َ َُي يِي األ   ج 

نا  َبيَّنَّا  17/57 19213 نا َوأظ َهر  ح   َوضَّ

قنِيَ  18/57 19214 دِّ ُب به  امل ُصَّ ، وما ُيتََقرَّ
كاةِ َدَقِة، والَصَدَقة: َما جَيُِب أداُؤُه ِمن الزَّ  املؤّديَن للصَّ

ًضا َحَسنًا 18/57 19215 رِ ما  َقر  ألج 
تِساباً لِ ُم من صدقة أو عمل لوجه الل تعاىل واح   ُيَقدَّ

ٌر َكِريمٌ  18/57 19216  ثواب جزيل واملراد اجلنّة  َأج 
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 24إلى آية  19من آية   الحديدسورة ( 540صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يُقونَ  19/57 19217 دِّ ِديِق  الصِّ ُغوَن ِف التَّص 
 الذين كُمل تصديقهم بام جاءت به الرسل، اعتقاًدا وقوال وعمال  املُبَالِ

َهَداءُ  19/57 19218  الَِّذيَن ُقتُِلوا ِف َسبِيِل اللِ  َوالشُّ

ُرُهم   19/57 19219   جزاُءهم للعمل وِعَوضهم عنه َأج 

 وإرِشاق هدايتهم  َوُنوُرُهم   19/57 19220

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  19/57 19221  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

ِحيمِ  19/57 19222 َحاُب اجل َ  َجَهنَّمَ  أهُل  َأص 

 الَلِعب: الَعبَث وهو خالف اجَلدِّ  لَِعٌب  20/57 19223

وٌ  20/57 19224 و: االشتغال بام ال جُي دي وال ُيفيد َوهَل     الَّله 

ٌن بمتاع الدنيا َوِزينَةٌ  20/57 19225  من ملبس ومسكن وما يشبههام  َتَزيُّ

 ومباهاة وَتعاظم وتكِبُّ  َوَتَفاُخرٌ  20/57 19226

َوالِ  20/57 19227 َم   َوَتباٍه بَِكث َرةِ األموالِ   َوَتَكاُثٌر ِف األ 

  َمطَرٍ  َغي ٍث  20/57 19228

َجَب  20/57 19229                                                                                                                                                                                                                                          هم ورسهم                                                                                                                     َراقَ  َأع 

ارَ  20/57 19230 اعَ  ال ُكفَّ رَّ  الزُّ

َفرُّ وَيي بَس هَيِيُج  20/57 19231  َيص 

اًم   يابًسا ُفتَاًتا ُحطَاًما  20/57 19232  ُمتََهشِّ

 أليم شديد االجياع ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َشِديدٌ  20/57 19233

ِفَرةٌ  20/57 19234 وٌ  َوَمغ  ٌ وَعف   َوِسرت 

َوانٌ  20/57 19235  ِرضاً، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرض 

ي طاُن للُمت َعة َمتَاُع الُغرور 20/57 19236 ُن به الشَّ  الُغُرور: اخلداع، وما ُيَزيِّ

اَمرِ و بادِروا ونافِسوا َسابُِقوا  21/57 19237  َساِرُعوا ُمَساَرَعَة املُتََسابِِقنَي ِف املِض 

ت   21/57 19238 َزت   ُأِعدَّ  ُهيِّئَت  وُجهِّ

ُل اللِ  21/57 19239 ساُنهُ  َفض   إح 

ِصيبَةٍ  22/57 19240 روٍه ُيصيُب اإلن سانَ  مُّ  َمك 

ُفوظُ ُهَو:  كِتَاٍب  22/57 19241 ُح املَح   اللَّو 

َأَها 22/57 19242 َ ُلوَقاِت  نَِّب  ُلَق َهِذِه املَخ   َنخ 

 سهٌل  َيِسريٌ  22/57 19243

ا  23/57 19244 َزُنوا َتاَسو   حَت 

 ذهَب منكم َفاَتُكم   23/57 19245

َرُحوا  َواَل  23/57 19246 وا وال َتب تَِهُجوا َبطَرًا   َتف  تِياالً ال ُترَسُّ  واخ 

ِسهِ  َُم تَالٍ  23/57 19247 ُهوٍّ بَِفضيلٍة َيراها ِف َنف  ٍ َمز  رِتٍ ُمتََكِبِّ  ُمتَبَخ 

َخُر َعىَل النَّاسِ  َكثرِي التَّعاُظم والتَكِبُّ  َفُخورٍ  23/57 19248  َيف 

ُلُح  َيب َخُلونَ  24/57 19249 ساُك املاِل َعامَّ ال َيص  ُل: إم   َحب ُسُه َعن هُ البُخ 

 ُيع ِرض   َيتََولَّ  24/57 19250

نى  ال َغنِيُّ  24/57 19251 امِء اللِ احُلس    هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أس 

ِميُد  24/57 19252 امِء اللِ  احل َ ِح، واحَلميُد من أس  ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ نى املُس   احُلس 
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 29إلى آية  25من آية   الحديدسورة ( 415صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسل نَا  25/57 19253 ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها  َأر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَت ميُلُه الرِّ ساُل الرَّ  إر 

 الَواِضَحاِت بِاحُلَجِج  بِال بَيِّنَاِت  25/57 19254

َنا وأن َعمنا َوَأنَزل نَا 25/57 19255 َجد   وأو 

 الكتاب الساموي ال كِتَاَب  25/57 19256

َعالِ  َوامل ِيَزانَ  25/57 19257 َواِل، َواألَف  َل ِف األَق   الَعد 

طِ  25/57 19258 ل  بِال ِقس   بِالَعد 

ِديَد  25/57 19259 َدن املَع روف  احل َ  املَع 

ةٌ  َبأ ٌس  25/57 19260  ُقوَّ

 وفوائد  َوَمنَافِعُ  25/57 19261

هُ  25/57 19262  ورسله  َُي لُِص إليه وينَص دينه َينَُصُ

ِهم   بِال َغي ِب  25/57 19263 راَكُه بَِحواسِّ تَطِع النَّاُس إد  تَرَتَ وََل  َيس   الَغي ُب: َما َخِفَي واس 

 ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء ِصَفٌة للِ  َقِويٌّ  25/57 19264

ِرِه  َعِزيزٌ  25/57 19265 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ َلُب ألنَّ  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

تِِهاَم  26/57 19266 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

تَدٍ  26/57 19267 ه   مستجيب للهداية مُّ

 الَفاِسقون: العاصون اخلارجون عن حدود الِّشع َفاِسُقونَ  26/57 19268

ي نَا َعىَل آَثاِرِهم  27/57 19269 َدُهم   َقفَّ ، َوَبَعث نَا َبع  نَاُهم  بَع   َأت 

طَي ناهُ  َوآَتي نَاهُ  27/57 19270  َوَأع 

نِجيَل  27/57 19271 ِ المُ  اإل  َيَم َعَلي ِه السَّ ُل َعىَل عيَسى اب ِن َمر   كِتاب اللِ املُنَزَّ

بَُعوهُ  27/57 19272    ساروا عىل ِمن هاِجهِ  اتَّ

َةً  َرأ َفةً  27/57 19273  َشَفَقًة وَرْح 

َةً  27/57 19274 ةً وَعط فاً  َوَرْح   وَمَودَّ

بَانِيَّةً  27/57 19275 ّلياً عن َمالذِّ الدنيا والناس وُغُلّوًا ف التعبّد والتـّـقـّشـف  َوَره   َُتَ

تََدُعوَها 27/57 19276 ِ ِمثاٍل سابٍِق  اب  َدثوها َعىَل َغري   َأح 

نَاَها َما َكتَب نَاَها  27/57 19277 َجب نَاها، بل هم  و  َما َفَرض   الذين التزموا هبا من تلقاء أنفسهمما أو 

   َطَلَب والتاِمس اب تَِغاء  27/57 19278

َواِن اللِ 27/57 19279 ِب اليه بالطّاعاِت  ِرض  ب ِرض الل بالتَقرُّ  َكس 

َها 27/57 19280 لُوا و ما حفظوها َفاَم َرَعو   َوَخالَُفواَما َقاُموا هِبَا َحقَّ الِقيَاِم، َبل  َبدَّ

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّ 28/57 19281 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

19282 28/57  ِ َلني  تُِكم  كِف  ِ  ُيع طُِكم   ُيؤ  َري ن ِضع َفني   أي  أج 

َتِهِ  28/57 19283 ْح  سانِِه وِرعاَيتِهِ  رَّ  إح 

  ِهداَيًة وبياناً للحق ُنوراً  28/57 19284

 َتتدون به مَت ُشوَن به 28/57 19285

ِفَرةُ  َغُفورٌ  28/57 19286 ثُُر ِمن ُه املَغ     ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  28/57 19287 حيُم: الذي  رَّ ِمننَي ف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ َحُم املُؤ   َير 

َلمَ  29/57 19288 َلمَ  لِئَالَّ َيع  ِل َأن  َيع  طَاُكُم اللُ َذلَِك أِلَج   َأع 

ل الكِتاِب  29/57 19289 راة واإِلن ِجيل ل كِتَاِب وا اليَهوُد والنَّصاَرى َأه   التَّو 

ءٍ  29/57 19290 ِدُروَن َعىَل ََش   يستطيعون أن يكسبوا شيئاً ألنفسهم أو يمنحونه لغريهم ال  ال َيق 

َل  29/57 19291  زيادَة اإلحسانِ  ال َفض 
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 واملراد هنا علم الل التام بام دار بني املرأة وبني الرسول  باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحةٍ  إثبات صفة السمع لل َسِمَع اللَُّ 1/58 19292

ادِلَُك  1/58 19293 َلبَةَ وحتاوُرك وُتناقشك  ُِّتَ لَُة بِن ُت َثع   ُتَراِجُعَك، َوِهَي: َخو 

ِجَها 1/58 19294 اِمِت هو   َزو  ِس ب ِن الصَّ  َأو 

تَكِي  1/58 19295 رها  َوَتش   ُتظِهر َترَضُّ

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

عاِء أي   َسِميعٌ  1/58 19297 وى باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحٍة وهو َسميُع الدُّ ِّ والنّج  ميُع ُهَو الّساِمُع لِلرسِّ  جُميبُهِصَفٌة للِ َتعاىل، والسَّ

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصريٌ  1/58 19298  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

ي  ُيظَاِهُرونَ  2/58 19299 ِر ُأمِّ َرَأتِِه: َأن ِت َعَّلَّ َكظَه  ُجُل اِلم   َيُقوُل الرَّ

 زوجاَتم نَِّسائِِهم 2/58 19300

َهاَُتُم   2/58 19301 َهاَُتُم   إِن  ُأمَّ  َما ُأمَّ

َّنُم   2/58 19302  وضعنهم بعد مدة احلمل  َولَد 

لِ  ُمنَكًرا 2/58 19303  املُن َكُر: ما ُين كُره الِّشع أو العقل ، َفظِيًعاكالما شنيعا و ِمَن ال َقو 

 وباطاِلً وكذباً وافرتاءً  َوُزوًرا 2/58 19304

و التَّجاُوز  لََعُفوٌّ  2/58 19305 ِو، والَعف  : كثرُي الَعف      الَعُفوٌّ

ِفَرةُ  َغُفورٌ  2/58 19306 ثُُر ِمن ُه املَغ   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِء  َيُعوُدونَ  3/58 19307 ِزُموَن َعىَل َوط  ، َوَيع  م 
هِلِ ِجُعوَن َعن  َقو  ِهم  َير 

 نَِسائِ

ِريُر َرَقبَةٍ  3/58 19308 ِمنٍَة؛ َعب ٍد، َأو  َأَمةٍ  َفتَح   ِعت ُق َرَقبٍَة ُمؤ 

ا  3/58 19309 تعا  َيتاََمسَّ تَم    بِاجِلاَمعِ َيس 

 ُتن َصُحون  ُتوَعظُونَ  3/58 19310

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو  َخبرِيٌ  3/58 19311 ياِء َفال َُت   املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

 َل يلَق رقبة ُيعتقها َلَّ  جَيِد   4/58 19312

طراِت َمع النِّيَِّة، ِمن طلوِع الَفجِر الّصادِِق إىل ُغروِب الشمسِ  َفِصيَامُ  4/58 19313 ساُك َعن املُف  ياُم: اإلم   الصِّ

19314 4/58  ِ ِ  ُمتَتَابَِعني   متصَلني  متوالِينَي 

تَطِع   4/58 19315 ِدر  عىل صيام الشهرين لعذر رشعي ََل  َيس   ََل  َيق 

كِيناً  4/58 19316 كنِي: الَفقري الِذي أسكنه العجز وليس عنده ما يكفي  ِمس   املِس 

 جُماَوَزَتا أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال جَيوُز  ُحُدوُد اللِ  4/58 19317

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  4/58 19318

وَن َوُُيَالُِفونَ  َُيَادُّونَ  5/58 19319  ُيَشاقُّ

 ُأذِلّواو ُخِذلُوا، َوُأِهينُوا ُكبِتُوا 5/58 19320

 آَيات  ِمن  القرآن آَياٍت  5/58 19321

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  5/58 19322

   ال َكافِريَن: املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  َولِل َكافِِرينَ  5/58 19323

 ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب  5/58 19324

ِهنيٌ  5/58 19325  ُمِذلٌّ  مُّ

ِت  َيب َعثُُهمُ  6/58 19326 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

ُهم   َفيُنَبِّئُُهم 6/58 19327  َفيُخِِبُ

َصاهُ  6/58 19328 ظُهُ  َأح  ُه، ويقتيض ذلك اإِلحاَطَة بِِه وِحف  ء: َعدُّ َصاُء الََّش   إح 

 وغاب عن ذاكِرَتم وحافِظتهم  َوَنُسوهُ  6/58 19329

 عاَِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  6/58 19330
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ِل ف شأن من يتحدث عنهم َأََل  َترَ  7/58 19331 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

َلمُ  7/58 19332 ِرك  َيع   َيع ِرف وُيد 

َوى 7/58 19333 ة نَّج  َوى: احلديث اخَلِفّي، أو املَُسارَّ  النَّج 

 ثالثة أشخاصٍ  َثالَثةٍ  7/58 19334

َنى  7/58 19335  َوال أَقلَّ  َوال َأد 

ثَرَ  7/58 19336 َيدَ  َوال َأك   َوال أز 

ُهم   ُينَبِّئُُهم  7/58 19337  ُُيِِبُ

ائِِر  َعلِيمٌ  7/58 19338 لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ ِرُكَها ِعل ُم املَخ   واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 

 ُطلِب منهم أن يكّفوا ُّنُوا 8/58 19339

َوى  8/58 19340 ا بام يثري الشك ف نفوس املؤمنني  النَّج   املراد هنا: احلديث رسًّ

 يرجعون َيُعوُدونَ  8/58 19341

ث مِ  8/58 19342 ِ دٍ اإِلث ُم:  بِاإل  ٍم َوَتَعمُّ تَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه َمي ٌل َعن احَلقِّ بِِعل  ن ُب الَِّذي َيس     الذَّ

َوانِ  8/58 19343  الظلم وَِّتاوز َحّد ما ُيبَاح  َوال ُعد 

 صىل الل عليه وسلم  الرسول َمالفة ما جاء به َوَمع ِصيَِت الرسول 8/58 19344

كَ  8/58 19345  عليَك التحية والسالم بأي لفظألقوا  َحيَّو 

يَِّك بِِه اللَُّ  8/58 19346 ُت لََك  باَِم ََل  َُيَ ، َأِي: املَو  اُم َعَلي ُكم   َقالُوا لََك: السَّ

اَل  8/58 19347  َهالَّ  لَو 

ُبنَا  8/58 19348 ل بنا  ُيَعذِّ  ُيعاَقبنا وُينَكِّ

بُُهم  َجَهنَّمُ  8/58 19349 م  ّناُر َجَهنَّم َعذاباً   َحس    كافِيٌَة هَلُ

َّنَا  8/58 19350 َلو  قوَن فِيها َيص   ََي رَتِ

ِجُع، َواملَآُل  امل َِصريُ  8/58 19351  املَر 

ِ  ِصفاِت  لُِكلِّ  جاِمَعة َكلَِمة: الِِبُّ  بِال ِِبِّ  9/58 19352    اخَلري 

تِناِب  أواِمِرهِ  بِاتِّباعِ  اللِ  َعَذاِب  ِمن   ِوقاَيةٍ  وَجعُل  االتَِّقاءُ  َوالتَّق َوى  9/58 19353  َنواهيهِ  واج 

ونَ  9/58 19354 َِّشُ َمعونَ  حُت  َد  لِل ِحساِب   النّاسِ  َمعَ  ُِّت   الُقبورِ  ِمن   البَع ِث  َبع 

َوى  10/58 19355 َوانِ  إِنَّاَم النَّج  يٍَة بِاإِلث ِم َوالُعد  ُث بُِخف   عنها املَنهيّ  التََّحدُّ

ي طَانِ  10/58 19356 ِري ُيَرى،  ال َخبيٌث  ََم لوٌق  الشَّ ِّ  بِالَفسادِ  ُيغ   والِّشَّ

ُزَن الَِّذينَ  10/58 19357  والَغمِّ  بِاهَلمِّ  لِيُصيبَُهم   آَمنُوا  لِيَح 

ِهم   10/58 19358  أذىً  أو َمكروهاً  هِبِم   بُِمل ِحٍق  بَِضارِّ

 وأمره  بمشيئته اللِّ  بِإِذ نِ  10/58 19359

يَتََوكَّلِ  11/58 19360 ِمنُونَ  َفل   أمرهم  ويفّوضوا فليعتمدوا امل ُؤ 

هَ  قِيَل لَُكم   11/58 19361 رُ  أو لَُكم  الَكالمُ  ُوجِّ   األم 

ُحوا 11/58 19362  لِيُوِسع  َبع ُضُكم  لِبَع ضٍ و تَوّسـعوا َتَفسَّ

 اجللوس  موضع وهو  امل ََجالِسِ  11/58 19363

َُضوا انُشُزوا  11/58 19364 ِسُكم   و اّن 
 ُقوُموا ِمن  جَمَالِ

َفعِ  11/58 19365  يعّل شأن  َير 

 َمناِزَل  َدَرَجاٍت  11/58 19366

ياءِ  َحقيَقةِ  َعىَل  املُطَّلِعُ  ُهوَ : واخَلبريُ  وَتَعاىَل، ُسب َحاَنهُ  للِ ِصَفة َخبرِيٌ  11/58 19367 َفى َفال األش   خافِيَةٌ  اللِ َعىَل   َُت 
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سوِل  آَمنُوا 12/58 19368 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

ُسوَل  12/58 19369 ٌد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّم ،  ساررمتوه باحلديث، أي  بادلتموه احلديث رّساً  َناَجي تُُم الرَّ سوُل ُهنا ُهَو حُمَمَّ  والرَّ

ُموا 12/58 19370    أعطوا َفَقدِّ

َواُكم   12/58 19371 َ َيَدي  َنج  وى  َبني   َقب ل النَّج 

عِ  َصَدَقةً  12/58 19372 َكاَة َوَصَدَقَة التَّطَوُّ َمُل الزَّ  ما ُيعطَى عىل وجه الُقرَبى لل َوَيش 

َلمُ  َوَأط َهرُ  12/58 19373  َأن َقى وأس 

 َل َتل قوا َلَّ  َِّتُِدوا  12/58 19374

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي  َغُفورٌ  12/58 19375 ثُُر ِمن ُه املَغ     َتك 

ِحيمٌ  12/58 19376 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

تُم   13/58 19377 َفق  َر؟  َأَأش   َأَخِشيتُُم الَفق 

َقُكم   َوَتاَب اللَُّ َعَلي ُكم   13/58 19378 َبِة َوَغَفَر لَُكم  َوفَّ لتَّو 
 لِ

الَةَ  13/58 19379  َأّدوها كاِملًة ف أوقاَِتا املَِّشوعةِ  َفأَقِيُموا الصَّ

َكاةَ  13/58 19380 عي َوآُتوا الزَّ تِها الِّشَّ عي وف َوق  راُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا الِّشَّ كاةِ: إخ   إيتاُء الزَّ

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ ِصَفة  َخبرِيٌ  13/58 19381 ياِء َفال َُت   للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

ًما  14/58 19382 ا َقو  ُهم  واملراد هنا   أَحبُّوا ونَصوا َتَولَّو  ِدَقاَء، َوَوالَو  ُذوا اليَُهوَد َأص  َ  املُنَافِِقنَي اُتَّ

 املراُد اليَهودُ و َعَلي ِهمالل َسِخَط  َغِضَب اللُ َعَلي ِهم 14/58 19383

ِسُمونَ  َوََي لُِفونَ  14/58 19384  َوُيق 

باُر بِِخالِف الواقِِع أو اال ال َكِذِب  14/58 19385 تِقادِ اإِلخ   ع 

ز  َأَعدَّ  15/58 19386  َهيَّأَ وَجهَّ

 ألياًم شديد االجياع وَتن كيالً ِعقاباً  َعَذاباً َشِديداً  15/58 19387

 َقبَُح  َساء 15/58 19388

م  ِمَن الَقت لِ ِستاٌر  ُجنَّةً  16/58 19389  ِوَقاَيًة هَلُ

وا  16/58 19390 راُض واال َفَصدُّ دوُد: اإلع  تِناُع ومنع اآلخرين عنهالصُّ  م 

 احلقدين الل  َسبِيِل الل 16/58 19391

ِهنيٌ َعَذاٌب  16/58 19392     ِعقاٌب وتَّن كيٌل ُمِذلٌّ  مُّ

نِيَ  17/58 19393  لن تكفَي ولن تنفعَ  لن ُتغ 

وامِ  َخالُِدونَ  17/58 19394  باقوَن َعىل الدَّ

ِت  َيب َعثُُهمُ  18/58 19395 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

لُِفونَ  18/58 19396 ِسُمونَ  َفيَح   َفيُق 

تَِقُدونَ و َوََي َسبُونَ  18/58 19397  َيظُنُّونَ أو  َيع 

ءٍ  18/58 19398 ٍء ُما جيلب نفعاً أو  يدفع َضراً  َعىَل ََش   َعىَل ََش 

َوذَ  19/58 19399 تَح  ىَل  عليهم اس  تَو   عليهم َغَلَب، َواس 

ي طَانِ  19/58 19400 ُب الشَّ   أعوانه ُمن يزينون الِّش للناس  ِحز 

ونَ  19/58 19401 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ

 ُيعادومُها وُيغضبومُها بعصياِّنِام  و امُُيَالُِفوَّن  اللَ َوَرُسولَهُ  َُيَادُّونَ  20/58 19402

ُلوبنَِي املَُهاننِيَ  األََذلِّنيَ  20/58 19403 ِء املَغ   األَذِالَّ

رَ  َكتََب  21/58 19404  َقدَّ

لِبَنَّ  21/58 19405 َهَرنّ  أَلَغ  نَّ وألَق   ألَن تََِصَ

   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء َقِويٌّ  21/58 19406

َلُب  َعِزيزٌ  21/58 19407 ِرِه ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ  ألنَّ
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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

ِمنُونَ  22/58 19409 وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ  ُيؤ  ِق ُرُسلِهِ ُيِقرِّ  وبِِصد 

 يتبادلُون الُودّ و َُيِبُّونَ  ُيَوادُّونَ  22/58 19410

 عادامها وأغضبهام بعصياّنام  َحادَّ اللََّ َوَرُسولَهُ  22/58 19411

ِرَباَءُهم   َعِشرَيََتُم   22/58 19412  الَعِشرَية: القبِيَلة  َأق 

 َثبََّت  َكتََب  22/58 19413

َدُهم  22/58 19414  وقّواهم وآزرهم َوَأيَّ

ن هُ  22/58 19415 ، َوَتايِيدٍ  بُِروٍح مِّ ٍ  بِنََص 

ِري 22/58 19416 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

وامِ  َخالِِدينَ  22/58 19417  باقنَي َعىل الدَّ

 أجزل هلم ثواب ما عملوا َريِضَ الل عنهم 22/58 19418

 َرُضوا عن الل: طابت نفوسهم بام أعطاهم َعن هُ  َوَرُضوا 22/58 19419

ُب اللِ  22/58 19420 َع اللُ، الّداعوَن إىل دينه احَلّق  ِحز   العاِملون باِم رَشَ

لُِحونَ  22/58 19421  الفائزون  امل ُف 

 َعامَّ اَل َيلِيُق بِِه َجلَّ َجاَللُُه   َتسبيُح اللِ: َتق ديُسُه وَتن زهُيهُ  َسبََّح للَِِّ 1/59 19422

نَى  ال َعِزيزُ  1/59 19423 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

كِيمُ  1/59 19424 ياِء َكاَم َشاَء   احل َ ل ِق األش  كُِم خِلَ نَى ُهَو املُح  امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ  ألنَّ

َرَج  2/59 19425  َأب َعَد وأجىل  َأخ 

 الذين أنكروا وَل يؤمنوا   الَِّذيَن َكَفُروا  2/59 19426

ِل ال كِتَاِب  2/59 19427 راة: ال كِتَاِب واملراد ب ُهم  هَيُوُد َبنِي النَِّضريِ  َأه   التَّو 

اُر: املَن ِزُل املَب نِيُّ ، وكانت ديار هيود بني النضري قرب املدينة املنورة ِمن  دَِياِرِهم   2/59 19428  الدَّ

19429 2/59  ِ ِّش  ِل احل َ  ف أول إخراج وإجالء لليهود من جزيرة العرب إىل الشام  أِلَوَّ

ُتم  ما  َما َظنَنتُم   2/59 19430 تََقد   اع 

فوا خاِرج املدينة َُي ُرُجوا  2/59 19431  َين ََصِ

 َوأَيَقنُوا َوَظنُّوا 2/59 19432

انَِعتُُهم   2/59 19433  حاِميَتُُهم  مَّ

 صن: مكان حممي منيع احل ُحُصوُّنُم  2/59 19434

تَِسبُوا  2/59 19435 م  بِبَالٍ  ََل  ََي   يتوقعوا  وَل ََل  َُي طُر  هَلُ

 وَأل َقى وَرَمى  َوَقَذَف  2/59 19436

َب  2/59 19437 ع  ف  الرُّ ِديَد الَفَزع واخَلو   الذي يمأل القلَب  الشَّ

 هيدموّنا ويتلفوّنا  ُُيِرُبون ُبيُوََتُم   2/59 19438

وا 2/59 19439 تَِِبُ  فاتَِّعظوا وَتَدبَُّروا  َفاع 

َب َصارِ َيا ُأويِل  2/59 19440 لِيَمةِ  األ  ِر السَّ
َحاَب البََصائِ  َيا َأص 

رَ  َكتََب الل 3/59 19441    الل َقدَّ

اَلءَ  3/59 19442  املَدينَةب ِمن  دَِياِرِهم  اليَهود ُخُروَج  اجل َ

هَبُم   3/59 19443 ل هبم لََعذَّ  لعاَقبَهم وَنكِّ

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

 َخالَُفوا َأَشدَّ املَُخالََفةِ و عاُدوا َشاقُّوا 4/59 19445

 العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء ال ِعَقاِب  4/59 19446

تُم 5/59 19447 ُتم َقطَع   َبرَت 

لِ  لِّينَةٍ  5/59 19448 ٍع ِمَن النَّخ  َلٍة، َأو  َنو   َنخ 

تُُموَها 5/59 19449 ي تُموها  َتَرك  َقي تُموها َوَخلَّ    أب 

 واقفة ومستندة  َقائَِمةً  5/59 19450

ا  5/59 19451  َساقَِها وُجذوِرها  ُأُصوهِلَ

ِن اللِ 5/59 19452  فبمشيئته وأمره  َفبِإِذ 

ِزيَ  5/59 19453 َضَح ولِيُهنيَ  َولِيُخ   لِيُِذلَّ و لِيَف 

 العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع ال َفاِسِقنيَ  5/59 19454

ِ قِتَاٍل، َوالَغنِي َمُة: َما ُأِخَذ بِِقتَالٍ  ما َجَعَله َفي ئاً أو غنيمة َوَما َأَفاء الل  6/59 19455 اِر بَِحقٍّ ِمن  َغري  َواِل الُكفَّ ُء: َما ُأِخَذ ِمن  َأم   َوالَفي 

تُم   6/59 19456 َجف   أرسعتم ف سريكم َأو 

 أفراس  َخي لٍ  6/59 19457

َكب، وغلب عىل اإلبل ِرَكاٍب  6/59 19458  ما ُير 

نُُهم من الَغَلبَة  ُرُسَلهُ  ُيَسلِّطُ  6/59 19459  ُيَمكِّ

 َمن ُيريُد  َمن َيَشاءُ  6/59 19460

ٍء  َقِديرٌ  6/59 19461 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش   ال ُيع 

ِل ال ُقَرى 7/59 19462 ان َأه     البُلدان ُسكَّ

َبى  7/59 19463 ِذي ال ُقر 
َحاِب َقَراَبِة النَّبِيِّ  َولِ  صىل الل عليه وسلم  -أِلَص 

   قبل سّن البلوغ األَط َفاِل الُفَقَراِء الَِّذيَن َماَت آَباُؤُهم  اليَتاَمى:  َوال يَتَاَمى 7/59 19464

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

بيلِ  َواب نِ  7/59 19466 فيِه لِيَِصَل إىَل َمق َصِدهِ الَغِريِب  السَّ  املُسافُِر الَِّذي ال ماَل لَُه َيك 

نِيَاءِ  ُدولَةً  7/59 19467 َغ  َ األ   بينهم فال يناله أحد من الفقراء ُمتََداَواًل ُمل ًكا  َبني 

ُسوُل  7/59 19468 ء، أو ما رشعه لكم ِمن رشع َوَما آَتاُكُم الرَّ  ما أعطاكم الرسول من مال الَفي 

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

لِهِ ما ّناكم عن  َوَما َّنَاُكم  َعن هُ  7/59 19470  أخذه أو ما طلب منكم أن تكّفوا عن فِع 

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

تِناِب نواهيهِ  َواتَُّقوا الل 7/59 19472 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

 انتقلوا من مكة إىل املدينة فرارًا بدينهمالذين  امل َُهاِجِرينَ  8/59 19473

ِرُجوا 8/59 19474  ُأب ِعُدوا  ُأخ 

 َيط ُلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيب تَُغونَ  8/59 19475

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

وَن اللَ َوَرُسولَهُ  8/59 19477   بأنفسهم وأمواهلمُيلصون لل ويطيعون رسوله وينَصون دين الل باجلهاد  َوَينَُصُ

ادُِقونَ  8/59 19478  الصادقون ف ايامّنم الصَّ

ارَ  9/59 19479 ُؤوا الدَّ َطنُوا املَِدينَةَ  َتبَوَّ تَو   اس 

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

َّا ُأوُتوا  9/59 19481 ِه  ُمِّ ِ ِء َوَغري  طُوا ِمن  َماِل الَفي  َّا ُأع   ُِم

ثُِرونَ  9/59 19482 لوَن َوَُي تارونَ  َوُيؤ   َوُيَفضِّ

رٌ  َخَصاَصةٌ  9/59 19483  وسوُء حالٍ  َحاَجٌة، َوَفق 

 َوجُيَنَّب   َُي َفظ وَُي مَ  ُيوَق  9/59 19484

ِسهِ  9/59 19485 هِ  ُشحَّ َنف  ِ ٍص َعَلي ِه، َوَتطَلٍُّع ملَِا بِيَِد َغري  ٌل بِاملَاِل َمَع ِحر  : ُبخ  حُّ  الشُّ

لُِحونَ  9/59 19486  الفائزون  امل ُف 
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 16إلى آية  10من آية   الحشرسورة ( 547صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا َجاُؤوا 10/59 19487  أَتو 

ِفر   10/59 19488 ُف  اغ   اسرُت  واع 

َوانِنَا 10/59 19489 ة الدين  َوإِلِخ   الذين ِّتمعهم بنا ُأُخوَّ

مونا  َسبَُقوَنا  10/59 19490  َتَقدَّ

دًا   َحَسًداوَعداوة  ِغاّلً  10/59 19491  وِحق 

عاَيِة لِِعبادِهِ  َرُؤوٌف  10/59 19492     ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكامِل الرِّ

ِحيمٌ  10/59 19493 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

ِل ف شأن من يتحدث عنهمِعباَرُة لِلَحثِّ َعىل النَّظَِر  َأََل  َترَ  11/59 19494 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  والتََعجُّ

 َتظاَهُروا بام ليس ف نُفوِسهم َناَفُقوا 11/59 19495

َواِّنِمُ  11/59 19496  هَيُودِ َبنِي النَِّضريِ  واملراد هنا لنظائرهم ف الكفر إِلِخ 

تُم   11/59 19497 ِرج  ُتم  ِمن منازلكم  ُأخ     ُأب ِعد 

ُرَجنَّ َمَعُكم   11/59 19498  معكم لَنُغادَِرنَّ ُبيوَتنا لَنَخ 

 ال نتَّبِعُ و َوال ُنطِيعُ  11/59 19499

نَُّكم   11/59 19500  لنعيننّكم  لَنَنَُصَ

َهدُ  11/59 19501  ُُي ِِبُ  َيش 

 ال يرافقوّنم ف اخلروج من املدينة  ال َُي ُرُجونَ  12/59 19502

َبارَ  12/59 19503 َد  ُرُبنَّ من ساحة القتال  لَيَُولُّنَّ األ   لَيَه 

ونَ  12/59 19504  ال ُينَقذون ال ُينََصُ

َوى وأعظم َأَشدُّ  13/59 19505    َأق 

بَةً  13/59 19506  خوًفاً وفزًعا  َره 

َقُهونَ  13/59 19507 َهُمونَ  ال َيف   ال َيف 

نَةٍ  14/59 19508 َصَّ  منيعة كأّنا ف حصنات بلد ُقًرى حمُّ

 َحوائِط  خلف  َوَراء ُجُدرٍ  14/59 19509

 َعَداَوَُتُم  فِياَم َبي نَُهم   َباُسُهم  َبي نَُهم   14/59 19510

َسبُُهم  مَجِيعاً  14/59 19511  جُم تَِمعنيَ  َتظُنُُّهم   حَت 

َقةٌ  َشتَّى 14/59 19512  ُمتََفرِّ

ِقُلونَ  14/59 19513 رونَ ال  ال َيع  م  وال ُيَفكِّ  ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ

بيِه حاٍل بِنَظرَيَِتا  َكَمثَلِ  15/59 19514 تَع َمل لِتَش  ِص: حالُُه، وُتس  خ   َمثَُل الشَّ

 ُمن ُذ َزَمٍن َقليلٍ  َقِريباً  15/59 19515

ِرِهم   15/59 19516 ِرِهم   َوَباَل َأم   ُسوَء َعاقِبَِة ُكف 

   ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب  15/59 19517

 موجع َشديد اإليالمِ  َألِيمٌ  15/59 19518

ي طَانِ  16/59 19519 ي طَانِ  َكَمثَِل الشَّ م  َكَمثَِل الشَّ اَلِّنِم  هَلُ ِ َوِخذ  ِدِهُم اليَُهوَد بِالنََّص   َمثَُل املُنَافِِقنَي ِف َوع 

ُفر   16/59 19520 من اك   ال ُتؤ 

 املراد ليس يل القدرة عىل دفع العذاب عنك  َبِريءٌ  16/59 19521

روٍه  َأَخاُف  16/59 19522 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

َدُه، املُن ِعُم َعىل ََم لوقاتِهِ  ربُّ الَعاملنَِيَ  16/59 19523  املَع بوُد َوح 
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 24إلى آية  17من آية   الحشرسورة ( 548صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 العاقبة: اخلامِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَتَُهاَم  17/59 19524

َدي نِ  17/59 19525
وامِ  َخالِ ِ َعىل الدَّ  باقِينَي 

   ِعقاُب  َجَزاء 17/59 19526

َومُها اجلائِريَن  الظَّاملنِِيَ  17/59 19527 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 املُتَجاِوزيَن لِ

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا 18/59 19528 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ    أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ  اتَُّقوا اللَّ 18/59 19529 تِناِب نواهيهِ اج  تِثاِل أواِمِرِه، واج   بِام 

ل  وَتتََدّبر   َول تَنظُر   18/59 19530  ولتَن تَبِه  وتتأمَّ

َمت   18/59 19531 املٍ  ما َقدَّ    ما َفَعلت  ف الدنيا من أع 

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

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ ِصَفة للِ  َخبرِيٌ  18/59 19533 ياِء َفال َُت   ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

هِ  َنُسوا اللَ  19/59 19534  َل  يراعوا أوامره وَنواهيهو َتَرُكوا َأَداَء َحقِّ

 ِف اآلِخَرةِ  فلم ُيقـّدموا هلا ما ينفعها عنده أنفسهم وغفلوا فحملهم عىل نسيان َفأَنَساُهم  َأنُفَسُهم   19/59 19535

 العاصون اخلارجون عن حدود الِّشع ال َفاِسُقونَ  19/59 19536

تَِوي 20/59 19537  ال يتساوى وال يتامثل وال يتعادل ال َيس 

َحاُب النَّارِ  20/59 19538 ُل  َأص   ناُر َجَهنَّمَ  أه 

نَّةِ  20/59 19539 َحاُب اجل َ  اجلنة دار النعيم املقيم بعد املوت أهُل  َوَأص 

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

آنَ  21/59 19541 د َصىلَّ اللُ َعَلي ِه   ال ُقر  ِه حُمَمَّ
َزلَُه َعىَل َرُسولِ ِجِز الَِّذي َأن   َوَسلَّمَ كِتاُب اللِ املُع 

تَُه َخاِشعاً  21/59 19542 َته لََّرَأي    ذليالً خاضعاً  ألب ََص 

ًعا  21/59 19543 تََصدِّ ًقا  مُّ  ُمتََشقِّ

يَِة اللِ 21/59 19544 ُف ِمن   َخش     واتِّقاَءهُ  الل اخَلو 

هُبَا 21/59 19545 ِ  نوردها  َنرض 

ُرونَ  21/59 19546 ِمُلوَن  َيتََفكَّ م  ويتدبرونُيع   ُعُقوهَلُ

بُوَد بَِحقٍّ إاِلَّ ُهوَ  اَل إِلََه إاِلَّ ُهوَ  22/59 19547  اَل َمع 

نُيِ  َعاَِلُ ال َغي ِب  22/59 19548 ، َوَما َغاَب َعِن األَع  ِّ  ما َُي َفى و َعاَِلُ الرسِّ

َهاَدةِ  22/59 19549 َلٍن، َوَحاَِضٍ  َوالشَّ ُكم   َوَعاَِلُ ُكلِّ ُمع  ِركوَنُه بَِحواسِّ  ُتد 

َنُ  22/59 19550 ْح  ُة ِصَفتُهُ  الرَّ َ ْح  ٍء، َأِو الرَّ تُُه َكلَّ ََش  َ نَى  الَِّذي َوِسَعت  َرْح  امِء اللِ احُلس  َُن ِمن  أس  ْح   والرَّ

ِحيمُ  22/59 19551 ُة  الرَّ َ ْح  ًة، َأِو الرَّ ِمننَِي َخاصَّ َحُم املُؤ  ُلهُ الَِّذي َير  نَى فِع  اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس   والرَّ

نى  امل َلُِك  23/59 19552 امِء اللِ احُلس   أي  أّن الل موصوف بتامم املُل ك، وُمل ُكُه أزيّل أبدّي ، واملَلُِك من أس 

وُس  23/59 19553 وس من  ال ُقدُّ نى هو املنزه عن الِّشيك والولد وصفات النقص، وال ُقدُّ امِء اللِ احُلس   أس 

المُ  23/59 19554 ُه َعن  ُكلِّ َنق صٍ  السَّ نى  املُنَزَّ امِء اللِ احُلس  َم من كّل عيب ، والسالم من أس 
 الذي َسلِ

ِمنُ  23/59 19555 نى  امل ُؤ  امِء اللِ احُلس  نه هلم، واملؤمن من أس  َدُه ويفي بام ضمَّ ُدُق عباَده َوع    هو الذي َيص 

قِيُب والشاهد  امل َُهي ِمنُ  23/59 19556 نى الرَّ امِء اللِ احُلس   عىل خلقه بام يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد، واملهيمن من أس 

امِء  ال َعِزيزُ  23/59 19557 ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ   اللِ احُلس 

بَّارُ  23/59 19558 نى  الكرس ويغني الفقريِب جي هو الذي وَقَهَر مَجِيَع الِعبَادِ الذي  اجل َ امِء اللِ احُلس   ، واجلبّار من أس 

19559 23/59  ُ امِء اللِ  امل ُتََكِبِّ نى هو العظيم املتعايل عن صفات اخللق القاهر لُعتاة خلقه، واملتكِب من أس   احُلس 

َه اللُ َتَعاىَل  ُسب َحاَن اللَِّ  23/59 19560  َتنَزَّ

الُِق  24/59 19561 نى  اخل َ امِء اللِ احُلس  ، واخلالق من أس  َق إالّ ُهَو َعزَّ َوَجلَّ
ُز األشياِء إىل الُوجودِ َفال خالِ ِ  هو ُمِب 

نى خالُِق اخَلل ِق بِدوِن ِمثاٍل  ال بَاِرئُ  24/59 19562 امِء اللِ احُلس     سابٍِق، والباِرىُء ِمن أس 

رُ  24/59 19563 امِء اللِ  امل َُصوِّ ُر ِمن أس  تاِلفِها وُكث َرَِتا، واملَُصوِّ َشأَ َخل َقُه َعىل ُصَوٍر َُم تَلَِفٍة َتتََميَُّز هِبا َعىل اخ  نى الذي أن   احُلس 

نَى  24/59 19564 اَمُء احُلس  ِن، الدالَُّة َعىل الَعظََمِة واجَلاللِ   األَس  َغُة احُلس 
امُء البالِ امُء اللِ، وهي األس   أس 

نَى  ال َعِزيزُ  24/59 19565 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

كِيمُ  24/59 19566 امِء اللِ احُلس   احل َ ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  نَى ُهَو املُح 
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 5إلى آية  1من آية   الممتحنةسورة ( 549صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال ِّتعلوا  َتتَِّخُذوا  الَ  1/60 19567

ي 1/60 19568  الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوِّ

لِيَاءَ  1/60 19569  َأن َصارو َوَأِحبَّاءَ  ُخَلَصاءَ  َأو 

ُضونَ  ُتل ُقونَ  1/60 19570 هون  و ُتف   ُتَوجِّ

ةِ  1/60 19571  باملََحبّة  بِامل ََودَّ

َق وَحَصَل لكم َجاءُكم 1/60 19572 قَّ  حَتَ

قِّ  1/60 19573  املراد القرآن الكم وكل ما أوحاه سبحانه إىل رسوله  احل َ

 ُيب ِعُدونَ  ُُي ِرُجونَ  1/60 19574

ِمنُوا َأن 1/60 19575 لِ  ُتؤ   إِياَمنُِكم   أِلَج 

تُم   1/60 19576  َذَهب تُم  لِل ِقتالِ  َخَرج 

 لنَصة ديني ِف َسبِيِّل  1/60 19577

َضاِت  1/60 19578   َوَطَلَب والتامس رضاي  َواب تَِغاء َمر 

ونَ  1/60 19579  ُُت فونَ  ُترِسُّ

َفي تُم   1/60 19580 تُمُ  َأخ  ُتم  وكتَم   َسرَت 

َلنتُم   1/60 19581 ُتم  َأع   أظَهر 

بِيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  1/60 19582 طَأَ  السَّ  اهُلَدى َطِريَق  َأخ 

 بُِكم   َيظ َفُروا َيث َقُفوُكم   2/60 19583

َداء 2/60 19584  الباغضون الكارهون  َأع 

وا َوَيب ُسطُوا 2/60 19585  َيب طِشوا بُِكم  أو  َيُمدُّ

وءِ  2/60 19586 امِل والشتم والسب  بِالسُّ واِل واألع  يُِّئ الَقبيُح ِمن األق   السَّ

وا  2/60 19587  وأحبّوا ومتنّوا  َوَودُّ

 لن تفيدكم لَن َتنَفَعُكم   3/60 19588

َحاُمُكم   3/60 19589 ِرباُؤُكم   َأر   أق 

ِصُل  3/60 19590 ُق بينكم و ََي كم َبي نَُكم   َيف  َ  ُيَفرِّ  َوالَعاِصنيَ  املُطِيِعنَي، َبني 

ُه َتَعاىل َيَرى  َبِصريٌ  3/60 19591  املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

َوةٌ  4/60 19592 َوةٌ  َحَسنَةٌ  ُأس   حسنة تتأسون هبا ُقد 

 أن ِقياُء خالُِصونَ  َبِريئُونَ  ُبَرَءاُؤا  4/60 19593

هُ  من ُدوِن اللِ 4/60 19594  أي  َمَعُه أو  َغري 

نا بُِكم 4/60 19595 َنا ما  كَفر  رِ َأن َكر  تُم  َعَلي ِه ِمَن الُكف   أن 

 َوَظَهرَ  َوَبَدا 4/60 19596

    البُغ ض والكراهية ال َعَداَوةُ  4/60 19597

 ِشّدُة البُغ ضِ  َوال بَغ َضاء 4/60 19598

رِ  َأَبداً  4/60 19599 ه   إىل األََبِد أي  إىل آِخِر الدَّ

ِفَرنَّ لََك  4/60 19600 تَغ   ألَطَلبَنَّ املغفرة لك الَس 

لُِك  4/60 19601  ما أستطيعو َوَما َأم 

ل نَا 4/60 19602 رنا َتَوكَّ نا أم  ض  تََمدنا وَفوَّ  اع 

نَا َأَنب نَا  4/60 19603 نا َرَجع  َبِة، وُعد   َوالطَّاَعةِ  بِالتَّو 

ِجعُ  امل َِصريُ  4/60 19604 جوعُ  املَر   أو  الرُّ

بني بأيدهيم أو حمل فتنة هلم إن انتَصوا علينا فِت نَةً  5/60 19605  مفتونني هبم أو ُمَعذَّ

ِفر   5/60 19606 ُف  َواغ   َواسرُت  واع 

امِء اللِ  ال َعِزيزُ  5/60 19607 ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ    احُلس 

كِيمُ  5/60 19608 ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِِب األمورِ  احل َ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  ُهَو املُح 
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 11إلى آية  6من آية   الممتحنةسورة ( 550صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َوٌة َحَسنَةٌ  6/60 19609  تتأسون هباقدوٌة حسنة  ُأس 

ُجو 6/60 19610 ِ  ِف  َيط َمعُ  الل َير     اللِ ِمنَ  اخَلري 

ِخرَ  6/60 19611 َم اآل  ُم الِقياَمةِ  َوال يَو     َيو 

تَِداءِ  َعنِ  ُيع ِرض   َيتََولَّ  6/60 19612 بِيَاِء، ااِلق  َداءَ  َوُيَوالِ  بِاألَن   اللِ  َأع 

نى هو الذي  ل َغنِيُّ ا 6/60 19613 امِء اللِ احُلس    استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه، والغنّي من أس 

ِميُد  6/60 19614 نى  احل َ امِء اللِ احُلس  ِح، واحَلميُد من أس  ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ  هو املُس 

تُم  7/60 19615 تُم  َعاَدي   َخاصم 

ةً  7/60 19616 َودَّ  حَمَبَّةً  مَّ

ٍء  َقِديرٌ  7/60 19617 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش   ال ُيع 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي  َغُفورٌ  7/60 19618 ثُُر ِمن ُه املَغ     َتك 

ِحيمٌ  7/60 19619 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 ال يمنعكم ال َين َهاُكمُ  8/60 19620

 َل َُيَاِربوكم ََل  ُيَقاتُِلوُكم   8/60 19621

ينِ  8/60 19622  دخولكم ف الدين االسالمي بسبب  ِف الدِّ

 ََل  ُيب ِعُدوُكم و َوََل  ُُي ِرُجوُكم  8/60 19623

وُهم   8/60 19624 ِرُموُهم   َتَِبُّ  باخلري  ُتك 

ِدلُوا َوُتق ِسطُوا 8/60 19625  فِيِهم   َتع 

 الَعادِلِنيَ  امل ُق ِسطنِيَ  8/60 19626

 يمنعكم  َين َهاُكمُ  9/60 19627

 َعاَوُنواو َوَظاَهُروا  9/60 19628

ُهم   َأن 9/60 19629 ، َأن   َتَولَّو  وُهم  وُهم   َتن َُصُ  وحُتالُِفوهم  َوَتَودُّ

َومُها  الظَّاملُِونَ  9/60 19630 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِ

 أتاُكمُ  َجاءُكمُ  10/60 19631

 تاِركاِت أوطاّنّن ف سبيل الل ُمَهاِجَراٍت  10/60 19632

تَِحنُوُهنَّ  10/60 19633 ؛ َفام  وُهنَّ تَِِبُ َلُموا َفاخ  َق  لِتَع   إِياَمِّنِنَّ  ِصد 

َلمُ  10/60 19634 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

ِجُعوُهنَّ  10/60 19635  ُتعيدوُهنَّ َفال  َفال َتر 

عاً  ِحلٌّ  10/60 19636  ُمباحاٌت للنِّكاِح رَش 

ا َوآُتوُهم 10/60 19637 طُوا َأنَفُقوا مَّ َواَج  َوَأع  ِت  َأز  نَ  الالَّ َلم   املُُهورِ  ِمنَ  َعَلي ِهنَّ  َأن َفُقوا  َما ِمث َل  َأس 

 َوال إث مَ  َوال ُجنَاَح  10/60 19638

 تتزّوجوهنّ  َتنكُِحوُهنَّ  10/60 19639

طَي تُموُهنَّ  ُأُجوَرُهنَّ  آَتي تُُموُهنَّ  10/60 19640  ُمُهوَرُهنَّ  َأع 

 ال تتمسكوا  و َواَل مُت ِسُكوا  10/60 19641

  بإبقاء زوجاتكم الكافرات ف عصمتكم ال َكَوافِرِ  بِِعَصمِ  10/60 19642

أَلُوا 10/60 19643 تُم   َما َواس  ُلبُوا َأنَفق  كنِيَ  ِمنَ  َواط  ِ اِت   نَِسائُِكمُ  ُمُهورَ  املُِّش  َتدَّ ق نَ  اللََّواِت  املُر   هِبِم   حَلِ

م الل 10/60 19644  قضاؤه وفصله   ُحك 

ائِِر  َعلِيمٌ  10/60 19645 لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ ِرُكَها ِعل ُم املَخ    واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيمٌ  10/60 19646 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ   األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

َفَلتَت  و منكم تذهبَ  َفاَتُكم   َوإِن 11/60 19647 ةٍ  ان   بِِردَّ

ُتم  َفَغزوتم  َفَعاَقب تُم   11/60 19648 ارِ  َفظَِفر    فَغنمتم منهم   بِالُكفَّ

تِناِب نواهيهِ   َواتَُّقوا اللَّ 11/60 19649 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   : اج 
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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  النَّبِيُّ  12/60 19650 سوُل حُمَمَّ ِعِه، والنَّبِيُّ ُهنا ُهَو الرَّ
َحى إلَي ِه بَِِّشيَعٍة ِمن  رَشائِ ِه َوأو 

طََفاُه اللُ ِمن  ِعبادِ  اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ ىلَّ َمن  اص 

 أتاكَ  َجاءكَ  12/60 19651

ِمنَاُت  12/60 19652 سوِل باالّتباعِ  امل ُؤ  ِه واملُنقادات للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  املُِقّرات بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

نََك  12/60 19653 َنَك  ُيبَايِع   ُيَعاِهد 

َن  12/60 19654 ك  ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف ُمل كِهِ  بِاللِال ُيِّش  َ َعل َن َغري   ال جَي 

ق نَ و 12/60 19655 ِ نه ف خفية بال حقو ال َيرس  ٍء ويأخذ   ال يستولني عىل ََش 

ننِيَ  َوال 12/60 19656 ُجِل  َوال َيز  َ الرَّ ُة اجِلن ِسيَُّة َبني  نى ُهَو املُعارَشَ نى، والزِّ ِعيٍّ يَقع ن بالزِّ ٍه رَش  ِ َوج  َأةِ بَِغري   واملَر 

َتكِب نَ  َوال َيأ تنِيَ  12/60 19657   وال َير 

تَانٍ  12/60 19658 الدًا لَي سوا ِمن ُهم   بِبُه  واِجِهنَّ أو  َن بِأز  ٍل َقبيٍح َشنيٍع أو  ال ُيلِحق    فِع 

ينَهُ  12/60 19659 رَتِ نَه بالكذب َيف   َُي تِلق 

َن َعن طاَعتَِك  َوال َيع ِصينََك  12/60 19660    َوال َُي ُرج 

ُروٍف  12/60 19661 عِ  ِف َمع  ِل أو  بِالِّشَّ  نُُه بِالَعق  ٍل ُيع َرُف ُحس    املَع روُف: ُكلُّ فِع 

ِفر   12/60 19662 تَغ   اطلب العفو واملغفرة من الل  َواس 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  َغُفورٌ  12/60 19663 ثُُر ِمن ُه املَغ     َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  12/60 19664 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

ا اَل  13/60 19665 َعُلوُهم   اَل  َتتََولَّو  لِيَاَء، َِّت  ءَ  َأو   ال تناِصهم وال حُتالُِفوهم و َوَأِخالَّ

 َسِخَط وعاقَب  َغِضَب  13/60 19666

 ان َقطَع أَمُلُهم َيئُِسوا 13/60 19667

َحاِب ال ُقبُورِ  13/60 19668  األموات َأص 

هَ  للَِِّ َسبََّح  1/61 19669  .ُسب َحاَنهُ  بَِجاَللِهِ  َيلِيُق  اَل  َعامَّ  اللَ َنزَّ

نَى  ال َعِزيزُ  1/61 19670 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

كِيمُ  1/61 19671 ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِِب األموِر،  احل َ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ نَى ُهَو املُح  امِء اللِ احُلس   واحَلكيُم ِمن  أس 

 تتكلمون  ملَِاَذا َِلَ َتُقولُونَ  2/61 19672

َعُلونَ  2/61 19673  ال تعملون ما َما ال َتف 

   َثُقَل َوَعظُمَ  َكُِبَ  3/61 19674

تاً  3/61 19675  ُبغ ضاً وَكراهيةً  َمق 

بُّ  4/61 19676
ِه: ِرضاُه َعن ُهم  حَمَبَُّة الل  َُيِ

 لِِعبادِ

 َُيَاِربون  ُيَقاتُِلونَ  4/61 19677

الم  ف َسبيلِهِ  4/61 19678 الِء دينِِه َوهَو االس   إلع 

ا  4/61 19679 ُفوفنيَ  َصفًّ   َمص 

  بِناءٌ  ُبنيَانٌ  4/61 19680

ُصوٌص  4/61 19681 ر  اصٌّ  مَّ َجَة فيهِ  ُمرَتَ  ُمتَالِصٌق حُم َكٌم ال ُفر 

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 5/61 19682

ُذوَننِي: 5/61 19683  َِلَ تلحقوَن يب َضراً  َِلَ ُتؤ 

، َعنِ  َعَدلُواوَمالوا  َزاُغوا  5/61 19684  بِهِ  ِعل ِمِهم   َمعَ  احَلقِّ

َفَها ُقُلوهَبُم   اللَُّ َأَزاغَ  5/61 19685 ؛ َقبُولِ  َعن   َِصَ ِغِهم   َعىَل  َجَزاءً  احَلقِّ  َزي 

 يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه  ال هَي ِدي  5/61 19686

 العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع ال َفاِسِقنيَ  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 اللِ َوَكلَِمتُُه َألَقاَها إىَِل َمرَيَم، َخَلَقُه اللُ ِمن ُتَراٍب مثلام خلق آدم، َوَقاَل  ِعيَسى 6/61 19688

َيمَ  6/61 19689 َي ا َمر  ا، َوه  راَن، َكِفَلَها َزَكِريَّ نَُة ِعم  المُ ب  َيُم البَتوُل أمُّ عيَسى َعَلي ِه السَّ  َمر 

ائِيَل  6/61 19690 َ ائيَل كانوا اث نَي  َعَِّشَ ِسب طاً  َيعُقوبَتعنِي َعبَد اللِ وهو النبي   إرِس   بُن إِسَحاق َوُهَو َوالُِد النبي ُيوُسَف ، وَبنو إرِس 

سوُل: حاِمُل  َرُسوُل  6/61 19691 الم الرَّ سوُل ُهنا ُهو عيَسى َعلي ه السَّ يَِّة ، والرَّ
سالَِة اإلهَلِ  الرِّ

قاً  6/61 19692 َصدِّ قِهِ  مُّ دًا لِِصد   ُمَؤكِّ

َ َيَديَّ  6/61 19693  ملَِا َجاَء َقب ِّل  ملَِّا َبني 

َراةِ  6/61 19694 ُل َعىَل موَسى َعَلي ِه  التَّو  المُ كِتاُب اللِ املُنَزَّ  السَّ

ًا بَِرُسولٍ  6/61 19695 قِهِ  َوُمبَِّشِّ  َُم ِِبًا َعن ُه وشاِهدًا بِِصد 

 جَيِيءُ  َيأ ِت  6/61 19696

َدُ  6/61 19697  هكذا ورد اسمه صىل الل عليه وسّلم ف اإِلنجيل َأْح 

 الَواِضَحاِت  بِاحُلَجِج و بِاآلَياِت  بِال بَيِّنَاِت  6/61 19698

رٌ  6/61 19699 َعاَدةِ  ِسح  ويِه وَعىَل األُُموِر اخَلاِرَقِة لِل  ُم َعىَل اخِلداِع والتَّم 
ُل القائِ ُل أو  الِفع  ُر: الَقو  ح   السِّ

َواًنا َوَمن  َأظ َلمُ  7/61 19700  اَل َأَحَد َأَشدُّ ُظل اًم، َوُعد 

رَتَى 7/61 19701 تََلَق َوَكَذَب  اف   اخ 

َعى  7/61 19702 اَلمِ ُيد  ِس  َعى  إىَِل اإل  اَلمِ َُيَثُّ وُيد  ُخوِل ِف اإِلس   إىَِل الدُّ

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَي ِدي  7/61 19703

َومُها  الظَّاملنِِيَ  7/61 19704 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

 َيرَغبُوَن أو  َيشاءونَ  ُيِريُدونَ  8/61 19705

ُسوُل و القرآن وهو نور اللا ُيزيلو لِيُط ِفُؤوا ُنوَر اللِ 8/61 19706  صىل الل عليه وسلم -احَلقَّ الَِّذي َجاَء بِِه الرَّ

َواِهِهم   8/61 19707 ُم الَكاذَِبةِ  بِأَف  َواهِلِ  بِأَق 

ُله وُمظ ِهُره  ُمتِمُّ ُنوِرهِ  8/61 19708  ُمَكمِّ

لِيَهُ  لِيُظ ِهَرهُ  9/61 19709  لِيُع 

يِن ُكلِّهِ  9/61 19710 ياِن املُخالَِفِة لَهُ  َعىَل الدِّ ِر األد 
 َعىل سائِ

ُكونَ  9/61 19711 ِ  الّذيَن جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  امل ُِّش 

ِشُدُكم   َأُدلُُّكم   10/61 19712  ُأر 

 تنقذكم ُتنِجيُكم  10/61 19713

اِهُدونَ  11/61 19714  َوُتَقاتُِلوَن  َوُِّتَ

 إلعالء دين الل ونَصته وهو االسالم ِف َسبِيِل اللِ 11/61 19715

ِفر   12/61 19716 رُت وَيع فو  َيغ   َيس 

ُم ِمَن الِفع لِ  ُذُنوَبُكم   12/61 19717  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

 َمَساكَِن طاِهَرًة ُمرََيةً  َوَمَساكَِن َطيِّبَةً  12/61 19718

نٍ  12/61 19719  جنّات إقامة واستقرار واطمئنان وثبات ، وُيراُد هبا موضع ف اجَلنَّة َجنَّاِت َعد 

َرى  13/61 19720 َرى لَُكم   َوُأخ  َمٌة ُأخ   َونِع 

19721 13/61  ٌ ٌن وتأييٌد وانتصار  َنَص   َعو 

ِمننِيَ  13/61 19722 ِ امل ُؤ  ِعَدُهم  بِثَواِب اللِ  َوَبِّشِّ  أو 

   مناِصين لدين الل  َأنَصاَر الل  14/61 19723

ل َحَواِريِّنيَ  14/61 19724
ِفيَاِء ِعيَسى  لِ هِ -عليه السالم  -َأص   ، َوَخَواصِّ

 أعواين َأنَصاِري  14/61 19725

َنا 14/61 19726 د  َنا َفأَيَّ نَا، َوَنََص  ي   َقوَّ

 َغالِبنِيَ  َظاِهِرينَ  14/61 19727
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُه اللَ َعن  ُكلِّ َما اَل َيلِيُق بِهِ  ُيَسبُِّح  1/62 19728  ُينَزِّ

نى أي  أّن الل  امل َلِِك  1/62 19729 امِء اللِ احُلس   موصوف بتامم املُل ك، وُمل ُكُه أزيّل أبدّي، واملَلُِك من أس 

وسِ  1/62 19730 نى  ال ُقدُّ امِء اللِ احُلس  وس من أس   هو املنزه عن الِّشيك والولد وصفات النقص، وال ُقدُّ

ُه  ال َعِزيزِ  1/62 19731 َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
 َتَعاىَل َغالِ

كِيمِ  1/62 19732 امِء اللِ احُلس   احل َ ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  نَى ُهَو املُح 

َسَل  َبَعَث  2/62 19733  أر 

يِّنيَ  2/62 19734 ُمِّ َرُؤوَن، َواَل كِتَاَب َعن َدُهم   األ   الَعَرِب الَِّذيَن اَل َيق 

رأ َيت ُلو 2/62 19735  َيق 

 القرآن الكريمِمن   آيات آَياتِهِ  2/62 19736

يِهم   2/62 19737 ُرُهم  ِمَن الَعَقائِِد الَفاِسَدةِ،  َوُيَزكِّ يِّئَةِ ُيطَهِّ اَلِق السَّ  َواألَخ 

مهم َوُيَعلُِّمُهُم ال كِتَاَب  2/62 19738 فهم وُيَفهِّ آن وُيَعرِّ  الُقر 

َمةَ  2/62 19739 ك  نَّةُ  َواحل ِ َمُة َمَع الكِتَاِب َفاملَُراُد هِبَا: السُّ نََّة، َوإَِذا َجاَءِت احِلك   السُّ

    اهلداية واحلق تيه وبعد وانَصاف عن طريق  َضاللٍ  2/62 19740

بنِيٍ  2/62 19741  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

ِهم   َوآَخِريَن ِمن ُهم   3/62 19742 ِ ٍم آَخِريَن ِمَن الَعَرِب، َوَغري   َوَبَعثَُه إىَِل َقو 

ِرُكوهم ملََّا َيل َحُقوا هِبِم   3/62 19743  ََل  جَيِيئُوا َبع دُ و  َل ُيد 

ُل اللِ  4/62 19744 ساُنهُ  َفض   إح 

تِيهِ  4/62 19745  ُيع طيهِ  ُيؤ 

 َمن ُيريُد  َمن َيَشاءُ  4/62 19746

لِ  4/62 19747 لِ   ال َعظِيمِ  ُذو ال َفض   واإلحسان الكبري  صاحب ال َفض 

 ُكلُِّفوا ْحل   ُْحُِّلوا   5/62 19748

َراةَ  5/62 19749 ُل َعىَل موَسى  التِّو  المُ كِتاُب اللِ املُنَزَّ  َعَلي ِه السَّ

 َل يعملوا بام فيها ََل  ََي ِمُلوَها  5/62 19750

 يرَفُع وَيِقلُّ  ََي ِمُل  5/62 19751

َفاًرا  5/62 19752  ُكتُبًا  َأس 

مِ  5/62 19753  َقبَُح َمثَُلُهم   بِئ َس َمثَُل ال َقو 

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَي ِدي  5/62 19754

َومُها  الظَّاملنِِيَ  5/62 19755 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

ةِ  َهاُدوا 6/62 19756 يَّ
نُوا بِاليَُهودِ   َتَديَّ

تُم   6/62 19757  اّدَعي تُم اّدعاًء باطالً ال يستند إىل دليل َزَعم 

لِيَاء 6/62 19758  ُمناِِصينَ  َأو 

ُلبوا َفتََمنَُّوا 6/62 19759  فاط 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  6/62 19760 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

َنهُ  7/62 19761  وال يرغبون فيه  َوال َيتََمنَّو 

َمت   7/62 19762  فعلت سابقا من معايص واقرتفت من آثام َقدَّ

ونَ  8/62 19763  َتربون َتِفرُّ

 الِحٌق بُِكم ُمالقِيُكم   8/62 19764

َجُعون ُتَردُّونَ  8/62 19765  ُتر 

ِهم   ال َغي ِب  8/62 19766 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس     َما َخِفَي واس 

َهاَدةِ  8/62 19767 ُكم  وهَي  َوالشَّ ِركوَنُه بَِحواسِّ  َنقيُض الَغي ِب ما ُتد 
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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 وللرَّ
ِق ُرُسلِ  باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

 املراد بالنداء األذان واإلعالم بوقت الصالة ُنودِي  9/62 19769

ا 9/62 19770 َعو  ُضوا َفاس  شوا وساِرعواو َفام   ام 

ُر اللِ  9/62 19771 ِل واملراد سامع اخلطبة وأداء الصالة ذِك  تِحضاُرُه ف الَقل ِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ  اس 

ُرُكوا و َوَذُروا 9/62 19772  ات 

19773 9/62  ٌ عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف   أك 

َلُمونَ  9/62 19774 ِرُكون  َتع  ِرفون وُتد   َتع 

َيت   ُقِضيَِت  10/62 19775  وأقيمت وتم الفراغ منها ُأدِّ

وا 10/62 19776  فتََفّرُقوا َفانتَِِّشُ

تَُغوا 10/62 19777 ُلبُوا  َواب   والتمسوا َواط 

ِل اللَِّ  10/62 19778 ِق اللِ َفض  ساُنهُ و ِرز   إح 

لُِحونَ  10/62 19779  تظفرون وتفوزون ُتف 

واً  11/62 19780 و: االشتغال بام ال جُي دي وال ُيفيد هَل  ا الَّله  ِومِهَ    ِمن  ِغنَاٍء، َوِزينٍَة، َوَنح 

وا  11/62 19781 ُقوا  انَفضُّ ُفوا تفرَّ  وان ََصَ

  أب قوَك َوَخّلوكَ  َوَتَرُكوكَ  11/62 19782

طُُب َعىَل املِن َِبِ واقفاً  َقائاًِم  11/62 19783  َُت 

ُ الّراِزقنيَ  11/62 19784 ثَُرُهم  َعطاءً  َخري   أك 

   أتاكَ  َجاءكَ  1/63 19785

 ُيب طِنونَ الَِّذيَن ُيظ ِهروَن ِخالَف َما  امل ُنَافُِقونَ  1/63 19786

َهدُ  1/63 19787 ُف  َنش   ُنِقرُّ وَنعرَتِ

َهدُ و 1/63 19788  ُُي ِِبُ  َوالل اللُ َيش 

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

اَمَّنُم   2/63 19790 ُذوا َأي  َ  مَس قالل ف واحلَ  َجَعُلوا اُتَّ

م  ِمَن املَُؤاَخَذةِ َوالَعَذاِب  ُجنَّةً  2/63 19791 ًة هَلُ َ  ِوَقاَيًة َوُسرت 

وا  2/63 19792 راُض واال َفَصدُّ دود: اإلع  تِناُع ومنع اآلخرين الصُّ  م 

 دين الل القويم  سبيل الل 2/63 19793

 َقبَُح  َساء 2/63 19794

ُ ِف املراد آمنوا  آَمنُوا 3/63 19795  الظَّاِهِر اَل َغري 

وا عن اإِليامن  َكَفُروا  3/63 19796  ارَتدُّ

 ُختِمَ  َفطُبِعَ  3/63 19797

َقُهونَ  3/63 19798 َهُموَن َما فِيِه َصاَلُحُهم   اَل َيف   اَل َيف 

 َتروُقَك  ُتع ِجبَُك  4/63 19799

م   4/63 19800
هِلِ َمع  لَِقو  َمع   َتس  ؛ لَِفَصاَحتِِهم  َتس  ِديثِِهم   حِلَ

َسنََّدةٌ  4/63 19801 ُم  ُخُشٌب مُّ َشاٌب ُمل َقاٌة َعىَل َحائِطٍ  َكأَّنَّ ِم: َأخ  م  ِمَن الَفه 
ُلوِّ ُقُلوهِبِم  ِمَن اإِلياَمِن، َوُعُقوهِلِ ُم  خِلُ  َكأَّنَّ

 َيظُنُّونَ  ََي َسبُونَ  4/63 19802

فِِهم   َصي َحٍة َعَلي ِهم  ُكلَّ  4/63 19803 و  ، َوخِلَ م 
ِعل ِمِهم  بَِحِقيَقِة َحاهِلِ

؛ لِ ًعا َعَلي ِهم 
ٍت َعاٍل َواقِ  ُكلَّ َصو 

تِهِ  َقاَتَلُهُم الل 4/63 19804 َ ، َوَطَرَدُهم  ِمَن َرْح  َزاُهم   َأخ 

َفُكونَ  4/63 19805 ُفوَن َعنِ  َأنَّى ُيؤ  َ  اإِلياَمِن و احلق َكي َف ُيَص 
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 11إلى آية  5من آية   المنافقونسورة ( 555صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

م   5/63 19806 رُ  قِيَل هَلُ َه الَكالُم أو األم  م   ُوجِّ   هَلُ

ا  5/63 19807 بِلوا  َتَعالَو  وا َوَأق     َهُلمُّ

ِفر   5/63 19808 تَغ   يطََلُب املغفرة َيس 

ا ُرُؤوَسُهم   5/63 19809 و  رَيةً  لَوَّ َزاءً  أمالُوها إِعراًضا وُسخ  تِه   ِواس 

ونَ  5/63 19810 ِرُضونَ  َيُصدُّ  ُيع 

ونَ  5/63 19811 ِِبُ تَك  س   ُمعانِدوَن ُمتََغط ِرسوَن متعاظمون ومتعالون  مُّ

 متساٍو عندهم  َسَواء َعَلي ِهم   6/63 19812

م   6/63 19813 َت هَلُ َفر  تَغ   أَطَلب َت املغفرة هلم  َأس 

ِفرَ  6/63 19814 رُت ولن َيع فو لَن َيغ   لن َيس 

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال هَي ِدي  6/63 19815

 العاصني اخلارجني عن حدود الِّشع ال َفاِسِقنيَ  6/63 19816

 ونحَوهال تب ذلوا املال  ال ُتنِفُقوا 7/63 19817

وا  7/63 19818 ُقوا َعن هُ  َين ََصُفوا َينَفضُّ  َيتََفرَّ

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

َقُهونَ  7/63 19820 َهُمونَ  ال َيف   ال َيف 

نَا  8/63 19821 َجع  نا رَّ طَلِِق  ُعد   َبنِي املُص 
َوةِ  ِمن  َغز 

  املَِدينَة املُنَّورة  امل َِدينَةِ  8/63 19822

ِرَجنَّ  8/63 19823  لَيُب ِعَدنَّ  لَيُخ 

ََعزُّ  8/63 19824 ًة ومنََعة  األ   األكثر ُقوَّ

ََذلَّ  8/63 19825 َعَف  األ  راً و  األَض  ثََر َهواناً وَقه   األك 

ةُ  8/63 19826 ُة، َوالَغَلبَةُ  ال ِعزَّ  واملنََعة الُقوَّ

َلُمونَ  8/63 19827 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

َغل ُكم   ال ُتل ِهُكم   9/63 19828  وال ُتَصفكم   اَل َتش 

ُر اللِ  9/63 19829 ل  ذِك  تِحضاُرُه ف الَقل ِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ  واملراد مجيع التكاليف التي أمر الل هبا  كالصالة وغريهاِ  اس 

ونَ  9/63 19830 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ

 واب ذلوا املال ونحَوه َوَأنِفُقوا 10/63 19831

نَاُكم  10/63 19832 لِ  َرَزق  ِ والَفض  طَي ناُكم  ِمن اخَلري   أع 

 جَيِيءَ  َيأ ِتَ  10/63 19833

َتنِي 10/63 19834 ر  َت َأَجِّل  َأخَّ ر  َهل تَنِي، َوَأخَّ  َأم 

   وقت قصري  َأَجٍل َقِريٍب  10/63 19835

َق  10/63 19836 دَّ ق بالَّشء: تأ دَيتُُه صدقة،  َفأَصَّ ق، والتصدُّ ُب به أَتَصدَّ ، وما ُيتََقرَّ
كاةِ  والَصَدَقة: َما جَيُِب أداُؤُه ِمن الزَّ

نيَ  10/63 19837 احِلِ الُقُهم   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  الَِّذيَن َحُسنَت  أع 

رَ  11/63 19838  ولن يؤّجل َولَن ُيَؤخِّ

ساً  11/63 19839  النفس : الذات أي الروح واجلسم معا َنف 

ِعد َأَجُلهاَجاء  11/63 19840 َِتَا وَ و َحلَّ َمو  ُت َمو   ق 

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ  َخبرِيٌ  11/63 19841 ياِء َفال َُت   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 
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 9إلى آية  1من آية   التغابنسورة ( 655صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َه اللَ َعامَّ اَل َيلِيُق بِهِ  ُيَسبُِّح  1/64 19842  ُينَزِّ

َلك  امل ُل ُك  1/64 19843 لطة، أو ما ُيم  ر والسُّ  األَم 

ُد  1/64 19844 م   بِتَحميِدِه وَتع ظيِمهِ  الل الثَّناُء عّل احل َ

ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  َقِديرٌ  1/64 19845 ِجُزُه ََش  ٍء ال ُيع  ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج   َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع 

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقُكم   2/64 19846 َجَدُكم  ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

 ُمن كٌِر لُِوُجودِ اللِ َكافِرٌ  2/64 19847

ِمنٌ  2/64 19848 ؤ  سوِل باالّتباعِ  مُّ ِه وُمنقاد للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  ُمِقّر بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصريٌ  2/64 19849  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

قِّ  3/64 19850 َمُة اللِ بِاحل َ  باِم َتق تَضيِه ِحك 

َرُكم   3/64 19851 َمةً  َوَصوَّ  َوَجَعَل لَُكم  ُصَورًا جُمَسَّ

َسنَ  3/64 19852 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  َفأَح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   فأَتى باِلِفع 

كالَُكم   ُصَوَرُكم   3/64 19853  أش 

جوعُ  امل َِصريُ  3/64 19854 ِجُع أو  الرُّ  املَر 

ونَ  4/64 19855   ُُت فونَ  ُترِسُّ

لِنُونَ  4/64 19856  تظِهُرون ُتع 

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيمٌ  4/64 19857 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ   لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

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

 جَيِئ ُكم  َأََل   َأََل  َيأ تُِكم   5/64 19859

 النبأ: اخلِب ذو الشأن  َنبَأُ  5/64 19860

ِمنُوا  َكَفُروا  5/64 19861  أنكروا وََل  ُيؤ 

ساُس الَعامُّ  َفَذاُقوا  5/64 19862 ُق: اإلح  و   بالَفم وبغري الَفم وإدراك املطعومات  الذَّ

ِرِهم   َوَباَل  5/64 19863  سوء عاقبة كفرهم وَجزاَءه الوخيم  َأم 

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  5/64 19864

أ تِيِهم  ُرُسُلُهم  بِال بَيِّنَاِت  6/64 19865  َِّتيُؤُهم  بِاحُلَجِج الواِضحاِت  تَّ

 يرشدوننا إىل اإليامن  َأُأناٌس  َأَبَِّشٌ هَي ُدوَننَا 6/64 19866

َرُضوا َعِن احَلقِّ  َوَتَولَّوا 6/64 19867  َأع 

نَى الل  6/64 19868 تَغ  اس     ف ِغنًَى َعن  إيامِّنِم  الل وكاَن  وَّ

  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه  َغنِيٌّ  6/64 19869

ِح ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه  َْحِيٌد  6/64 19870 ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ  وَتعاىل، واحُلميُد: هو املُس 

ُه َكِذٌب أو  باطٌِل  َزَعمَ  7/64 19871 َلُم لََعلَّ الً ُيَشكُّ فيِه، وال ُيع   قاَل َقو 

ِت  ُيب َعثُوا  7/64 19872 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

نَّ  لَتُنَبَُّؤنَّ  7/64 19873 َِبُ  لتُخ 

 سهٌل  َيِسريٌ  7/64 19874

آنِ  َوالنُّورِ  8/64 19875  الُقر 

َفى َعىَل اللِ خافِيَةٌ  َخبرِيٌ  8/64 19876 ياِء َفال َُت   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش 

عِ  9/64 19877 م  ِم اجل َ ِم  لِيَو  لُوَن َواآلِخُرونَ َيو   الِقيَاَمِة الَِّذي َُي َِّشُ فِيِه األَوَّ

ُم التََّغاُبنِ  9/64 19878 كِِهُم اإِلياَمنَ و يوٌم يظهر فيه الُغب ن والتفاوت بني اخللق َيو  ، برَِت  اِر، َوَغب نُُهم   َيظ َهُر فِيِه َخَساَرُة الُكفَّ

ر   9/64 19879 ُح  ُيَكفِّ ها والتَجاُوُز َعن ها وعدم املُعاَقبَِة َعَلي ها و َيم  رُت  ِفرُي الَسيِّئاِت: س   َتك 

ِري 9/64 19880 َعةً  َتن َدفِعُ  َِّت  ِ  ُمرس 

وامِ  َخالِِدينَ  9/64 19881  باقنَي َعىل الدَّ

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

ِمنُوا  َكَفُروا  10/64 19883  أنكروا وََل  ُيؤ 

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  10/64 19884  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

َحاُب النَّارِ  10/64 19885 ل َأص   ناُر َجَهنَّمَ  أه 

وامِ  َخالِِدينَ  10/64 19886  باقنَي َعىل الدَّ

 ، َوُيقابُِلَها: نِع مَ  "البؤس "بِئ َس: َكلَِمُة َذمٍّ من  َوبِئ َس  10/64 19887

جوعُ  امل َِصريُ  10/64 19888 ِجُع أو  الرُّ  املَر 

 نزل َأَصاَب  10/64 19889

ِصيبَةٍ  10/64 19890 روٍه ُيصيُب اإلن سانَ  مُّ  َمك 

ِن الل  11/64 19891  بَِقَضائِِه، َوَقَدِرِه و بمشيئته وأمره بِإِذ 

بَهُ  11/64 19892 ِد َقل  ِشد هَي  ُه و هُير  ق  ُدورِ وإىَل اإليامِن ُيَوفِّ ِ َعىَل املَق  ِب  لِيِم بِالَقَضاِء، َوالصَّ لتَّس 
 لِ

لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو  َعلِيمٌ  11/64 19893 ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  الَعاَِلُ بِالرسَّ

 استجيبوا له باتباع كتابه  َوَأطِيُعوا الل  12/64 19894

 استجيبوا له باتباع سنته  َوَأطِيُعوا الرسول  12/64 19895

تُم  َعن  َطاعِة  َتَولَّي تُم   12/64 19896 َرض  ُسوِل َأع   صىل الل عليه وسلم  -الرَّ

   التَب ليُغ الواِضح أو  املوِضح  ال بَالُغ امل ُبنِيُ  12/64 19897

 إال الل  ال َمع بوَد بَِحقٍّ  اَل إِلََٰه إاِلَّ ُهوَ  13/64 19898

يَتََوكَّلِ  13/64 19899 تَِمد َفل  يَع  ضواَفل   أمرهم وا ، َول يَُفوِّ

ِمنُونَ  13/64 19900 سوِل باالّتباعِ  امل ُؤ  ِه واملُنقادون للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  املُِقّرون بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

ا لَُّكم   14/64 19901 ُكم  َعِن َسبِيِل اللِ، َوَتث بِيطُِكم  َعن  َطاَعِة اللِ َعُدوًّ  بَِصدِّ

َذُروُهم   14/64 19902 زوا منُهم َفاح   َفاحرَتِ

 َتتََجاَوُزوا َعن  َسيِّئَاَِتِم   َتع ُفوا 14/64 19903

َفُحوا 14/64 19904 ِرُضوا و َوَتص   َعن املُؤاَخَذةِ ُتع 

ِفُروا  14/64 19905 رُتوا وَتع فوا َوَتغ   وَتس 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو  َغُفورٌ  14/64 19906 ثُُر ِمن ُه املَغ     الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  14/64 19907 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

تِبَاٌر لَُكم   فِت نَةٌ  15/64 19908  َباَلٌء، َواخ 

رٌ  15/64 19909    َجزاٌء لِلَعَمِل وِعَوٌض َعن هُ  َأج 

 كبري َعظِيمٌ  15/64 19910

تُم   16/64 19911 تَطَع  ن تُم  وَقِدرُتم   َما اس   َما مَتَكَّ

َنُفِسُكم   16/64 19912 ًا ألِّ   آلِخرتكم وفيه خرٌي لذواتكم   َخري 

َف  ُيوَق  16/64 19913   َُي َفظ وَُي مَ وُيك 

ِسهِ  16/64 19914 ِديَد،  ُشحَّ َنف  َلَها الشَّ  َوَطَمَعَها باَِم ِف َأي ِدي النَّاسِ ُبخ 

لُِحونَ  16/64 19915  الفائزون  امل ُف 

ِرُضوا اللَ 17/64 19916 قوا  ُتق   َتتََصدَّ

ضاً َحَسناً  17/64 19917 ُم من صدقة أو عمل لوجه الل تعاىل َقر   ما ُيَقدَّ

كوُر ُهَو  َشُكورٌ  17/64 19918   الِذي ُيثيُب َعىل اليَسرِي ِمَن الطاَعِة الكثرَي ِمن الثَّواِب ِصَفٌة للِ َتعاىل، والشَّ

ياُن الُعصاةِ  َحلِيمٌ  17/64 19919 ُه َغَضٌب وال ِعص  تَِفزَّ  الذي ال َيس 
ِح واألناةِ ف   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلليُم هو ذو الصَّ

يٌط َما َخِفَي  َعاَِلُ الغيب  18/64 19920 ِهم  حُمِ راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   واس 

َهاَدةِ  18/64 19921 ُكم  وهَي َنقيُض الَغي ِب  َوالشَّ ِركوَنُه بَِحواسِّ  ما ُتد 

ِرِه،  ال َعِزيزُ  18/64 19922 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس   والَعزيُز ِمن  أس 

كِيمُ  18/64 19923 امِء اللِ احُلس   احل َ ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  نَى ُهَو املُح 
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 5إلى آية  1من آية   الطالقسورة ( 558صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

تُم  النَِّساءَ  1/65 19924  َأل َغي تُم  ُعقوَد َزواِجِهنَّ  َطلَّق 

َِتِنَّ  1/65 19925 ِعدَّ
ٍر ََل  َيَقع  فِيِه مِجَاعٌ  َفطَلُِّقوُهنَّ لِ : ِف ُطه  ، َأي  َِتِنَّ ِعدَّ

باَِلٍت لِ تَق   ُمس 

ُصوا  1/65 19926 َصاُء  َوَأح  ظُهُ إح  ُه، ويقتيض ذلك اإِلحاَطَة بِِه وِحف  ء: َعدُّ  الََّش 

ةَ  1/65 19927 ِجها قبل أن ََيِلَّ هلا الزواج ال ِعدَّ ِت َزو  ٌة ُتقضيها بعد طالقها، أو َمو  َة املرأة: ُمدَّ  ِعدَّ

َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ  َواتَُّقوا الل 1/65 19928 تِناِب نواهيهِ اج  تِثاِل أواِمِرِه، واج   بِام 

ِرُجوُهنَّ  1/65 19929  ال ُتب ِعُدوُهنَّ  ال ُُت 

لة قبيحة َشنيعة َيأ تنَِي بَِفاِحَشةٍ  1/65 19930 َتكِب َن فِع  َنىو َير   َمع ِصيٍَة َكالزِّ

بَيِّنَةٍ  1/65 19931 ِرِهنَّ   َظاِهَرةٍ  مُّ َحٍة ألم   واِضَحٍة، أو ُمَوضِّ

 أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال جَيوُز جُماَوَزَتا  ُحُدوُد اللِ  1/65 19932

 جُيَاوز َيتََعدَّ  1/65 19933

َسهُ  1/65 19934    لِل ِعقاِب  وعرضهاإلَي ها  أساء َظَلَم َنف 

ِري 1/65 19935 َلم  ال َتد   ال َتع 

 يوِجد  َُي ِدُث  1/65 19936

راً  1/65 19937  قضاًء قد يؤدي اىل املراجعة بعد الطالق  َأم 

َتن َبَلغ نَ  2/65 19938     املراد شاَرف ن وقاَرب َن الوصول النتهاء ِعدَّ

 ُمّدة ِعّدَتن َأَجَلُهنَّ  2/65 19939

ِسُكوُهنَّ  2/65 19940    َفاحفظوُهّن ف البيوت َفأَم 

ُروٍف  2/65 19941 عِ  بَِمع  ِل أو  بِالِّشَّ  نُُه بِالَعق  ٍل ُيع َرُف ُحس   املَع روُف: ُكلُّ فِع 

 ات ُرُكوهّن وَطلِّقوهن  َفاِرُقوُهنَّ  2/65 19942

لٍ  2/65 19943  َصاِحبَي  َعَدالَةِ  َذَوي  َعد 

وا َوَأقِيُموا 2/65 19944    َأدُّ

َهاَدةَ  2/65 19945  حصل بمشاهدة بصرية أو بَص قول صادر عن علم  الشَّ

 ُين َصح  ُيوَعظُ  2/65 19946

 نجاة وخالصاً من كل ضيق  ََم َرًجا 2/65 19947

هُ  3/65 19948 ُزق  ِ  َوَير   َوُيع طيِه ِمن اخَلري 

تَِسُب  3/65 19949 عُ  اَل ََي   اَل َُي طُُر بِبَالِِه، َواَل َيتََوقَّ

تَِمد  َيتََوكَّل   3/65 19950 ره يع  ُض أم   وُيَفوِّ

بُهُ  3/65 19951  وكافُِلهُ  َكافِيهِ  َحس 

ِرهِ  3/65 19952 ٌق ملَِط لوبِهِ  َبالُِغ َأم  ءٌ  حُمَقِّ َمُه؛ اَل َيُفوُتُه ََش  ٌذ ُحك   ُمنَفِّ

ًرا 3/65 19953  َأَجاًل َين تَِهي إِلَي هِ  ِمق داراً  َقد 

نَ  4/65 19954 س 
ِهنَّ ان َقطََع  َيئِ َِبِ

؛ لِكِ  َرَجاُؤُهنَّ

قاٍت حَمدوَدةٍ  امل َِحيضِ  4/65 19955 ٍة وف أو  صاٍف خاصَّ حُم بِأو  ِرُزُه الرَّ  ُنزوُل َدِم احَلي ِض َوُهَو َدٌم ُيف 

َتب تُم   4/65 19956 ُم فِيِهنَّ   ار  ُروا َما احُلك  ؛ َفَلم  َتد  تُم   َشَكك 

َالِ  4/65 19957 َْح  اَلُت األ  لِ  َوُأو   َصاِحبَاُت احَلم 

َلُهنَّ  4/65 19958 َن َْح  ن َيَضع     َيلِد 

اً  4/65 19959  ُسهولًَة وَسَعة  ُيرس 

ر  َعن ُه َسيِّئَاتِهِ  4/65 19960 ِفرُي ت ُيَكفِّ ها والتَجاُوُز َعن ها وعدم املُعاَقبَِة َعَلي هاك  رُت   الَسيِّئاِت: س 

ِِب  َوُيع ظِم   5/65 19961      وُيك 

راً  5/65 19962  َجزاًء لِل َعَمِل وِعَوضاً َعن هُ  َأج 
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 12إلى آية  6من آية   الطالقسورة ( 559صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

كِنُوُهنَّ  6/65 19963 َن به  َأس   اجعلوا هلن سكنا ُيِقم 

نَاُكم   ِمن  َحي ُث َسَكنتُم 6/65 19964  وإقامتكم قِبََل ُسك 

ِدُكم   6/65 19965 ن ُوج  ، َوَطاَقتُِكم   مِّ ِعُكم  ِر ُوس     َعىَل َقد 

وُهنَّ  6/65 19966     هِبِنَّ َمكروهاً أو أذىً ال ُتلِحقوا  َوال ُتَضارُّ

َر هِبِنَّ  لِتَُضيُِّقوا َعَلي ِهنَّ  6/65 19967 َ  ُتل ِحُقوا املُعاناَة والرضَّ

 َذَواِت أو  صاحبات ُأواَلِت  6/65 19968

 جنني حممول ف بطن أمه َْح لٍ  6/65 19969

   واملراد النفقة الِّشعيةفاب ذلوا املال ونحَوه  َفأَنِفُقوا َعَلي ِهنَّ  6/65 19970

َلُهنَّ  6/65 19971 َن َْح  ن َيَضع     َيلِد 

َن لَُكم   6/65 19972 َضع  َ أوالدكم اللبن باألجر َأر    َسَقني 

طوُهنَّ  َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  6/65 19973 ضاَعةِ   َفاع  َرَة الرَّ  ُأج 

ُروٍف  6/65 19974  أو تشاَوروا ف األجرة واإلرضاع َبع ُضُكم  َبع ًضا باَِم ُعِرَف ِمن  َساَمَحٍة، َوطِيِب َنف سٍ ُمر  أَول يَ  َوامَتُِروا بَِمع 

ُتم   6/65 19975 َضاعِ و ِفُقواتتَ َل  َتَعارَس  ، َواألُمُّ ِمَن الرَّ
َرةِ تَنََع األَُب ِمَن األُج  َضاِع َفام  تُم  ِف اإِلر   َتَشاَحح 

ىَٰ  6/65 19976 ُه ُأْخر  ِضُع ل  ُُتْ  مرضعة أخرى ستسقي ابنه اللبن باألجر ف س 

 صاحب ِغنًى ووفرة ف املال ُذو َسَعةٍ  7/65 19977

 ُضيَِّق  ُقِدرَ  7/65 19978

طاهُ  آَتاهُ  7/65 19979  َأع 

ل وال يل ِزم  الَ ُيَكلُِّف  7/65 19980  ال َُيَمِّ

19981 7/65  ٍ ةٍ ضيٍق  ُعرس  دَّ    وشِّ

اً  7/65 19982  ُسهولًَة وَسَعة  ُيرس 

 َكثرِيٌ  َوَكأَيِّن 8/65 19983

َت  وأعرَضت   َعتَت   8/65 19984 ، َوَِّتَِبَّ  َعَصت 

 َعَلي َها  َفَحاَسب نَاَها  8/65 19985
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   املُحاَسبَُة، وهَي إح 

 ةَعسري حُماسبةً  َشِديداً ِحَساباً  8/65 19986

ًرا 8/65 19987  شنيًعا ف اآلخرة  َعظِياًم ُمن َكًرا  نُّك 

ِرَها  9/65 19988 ِرِهم   َوَباَل َأم  ، َوُكف  ِهم   ُسوَء َعاقِبَِة ُعتُوِّ

ِرَها 9/65 19989  مصري كفرها  َعاقِبَُة َأم 

اً  9/65 19990  َضياعاً وَهالَكاً  ُخرس 

ز  َأَعدَّ  10/65 19991  َهيَّأَ وَجهَّ

َل بَاِب  َيا 10/65 19992 يِل األ  حاَب  ُأو   الُعقوِل السليمة النرّية  يا أص 

راً  10/65 19993 ِر  املراد ذِك  ك  ٌد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ القرآن الكريم أو  بِالذِّ  وهَو حُمَمَّ

 واِضحاٍت موِضحاٍت، أو   ُمبَيِّنَاٍت  11/65 19994

ُك وظلامت الكفر  الظُُّلاَمِت  11/65 19995 ُل َوالِّشِّ   املُراُد اجَله 

 اهِلداَية النُّورِ  11/65 19996

ُل  12/65 19997 ج  َيتَنَزَّ ل وَتَدرُّ  جيعله ينزل ف مَتَهُّ

ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال  َقِديرٌ  12/65 19998 ِجُزُه ََش  ٍء ال ُيع  ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج   َيع 

 :شمله علمه من مجيع 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 رِّ َعَلُه حراماً أي ُمنوعاً رشعاً  حُتَ  َِّت 

عاً  َأَحلَّ  1/66 20001  أباَح رَش 

 َتط ُلب  وتلتَِمُس  َتب تَِغي 1/66 20002

َواِجَك  1/66 20003 َضاَت َأز  َجاتَِك  ِرَضا َمر   َزو 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي  َغُفورٌ  1/66 20004 ثُُر ِمن ُه املَغ      َتك 

ِحيمٌ  1/66 20005 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 َخّص وأباح َفَرَض  2/66 20006

اَمنُِكم   2/66 20007 َة َأي  لَّ
اَمنُِكم  بِأََداِء  حَتِ لِيَل َأي  اَرةِ َعن َها حَت   الَكفَّ

اَلُكم   2/66 20008 ، َوُمتََويلِّ ُأُموِرُكم   َمو  ُكم   َناِِصُ

نَى  ال َعلِيمُ  2/66 20009 امِء اللِ احُلس  لوقاِت والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ   ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ

كِيمُ  2/66 20010 امِء اللِ احُلس   احل َ ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  نَى ُهَو املُح 

 أفض به عىل أنه رِسٌّ  َأرَسَّ  3/66 20011

َواِجهِ  3/66 20012 َصُة بِن ُت ُعَمَر ريض املراد َبع ِض َأز   الل عنهام: َحف 

ُث بِهِ  َحِديثاً  3/66 20013  َكالماً ُيتََحدَّ

 بِهِ  أخِبت َنبَّأَت  بِهِ  3/66 20014

َهَرهُ  3/66 20015 َلَعهُ  َوَأظ   َوأط 

َف َبع َضهُ  3/66 20016 َِبَت  بِهِ  َعرَّ َصَة َريِضَ اللُ َعن َها َبع َض َما َأخ  َلَم َحف   َأع 

َرَض َعن َبع ضٍ  3/66 20017  وَتَرفََّع عن إعالم البعض اآلخر  َوَأع 

   أخِبين َنبَّأَيِنَ  3/66 20018

برِيُ  3/66 20019 نى  ،هو املطّلع عىل حقيقة األشياء فال ُتفى عىل الل خافية اخل َ امِء اللِ احُلس   واخلبري من أس 

ِجَعا إىَِل اللِ  َتتُوَبا إىَِل اللَِّ 4/66 20020 َصُة، َوَعائَِشُة  واملرادَتر   ريض الل عنهامَحف 

 وانحرفت َمالَت   َصَغت  ُقُلوُبُكاَم  4/66 20021

 َوإِن  َتتََعاَوَنا َعَلي هِ  َوإِن َتظَاَهَرا َعَلي هِ  4/66 20022

الهُ  4/66 20023  من َيتَوالُّه وَيُقوم بشأنه  َمو 

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

   الصاحلون واخلريون من املؤمنني َوَصالُِح املؤمنني  4/66 20025

 َنِصرٌي وُمِعنيٌ  َظِهريٌ  4/66 20026

هُ  ُيب ِدلَهُ  5/66 20027 ض   ُيَعوِّ

 خاِضعاٍت ُمطِيعاٍت لل َقانِتَاٍت  5/66 20028

 َصائاَِمٍت ُمهاِجراٍت ف َسبيِل اللِ، أو  َسائَِحاٍت  5/66 20029

  راجعاٍت عن املعايص  َتائِبَاٍت  5/66 20030

 طائِعاٍت  َعابَِداٍت  5/66 20031

ت  بكاراَُتُنَّ   َثيِّبَاٍت  5/66 20032  الالت ان َفضَّ

راءُ  َوَأب َكاراً  5/66 20033 َي الَعذ   َوه 

لِيُكم   ُقوا َأنُفَسُكم   6/66 20034 لِيُكم   احفظوا أنفسكم َوَأه   بفعل ما أمركم الل به وترك ما ّناكم عنه    َوَأه 

 ما َتتَّقُد به َوُقوُدَها 6/66 20035

وياء ُقساةٌ  ِشَدادٌ ِغالٌظ  6/66 20036  َأق 

 ال َُي ُرجوَن َعن طاَعتِهِ  ال َيع ُصوَن اللَ 6/66 20037

تَِذُروا  7/66 20038  ال ُتب دوا األسباب ملحو اإلساءة  ال َتع 

نَ  7/66 20039 َزو   ُتعاَقبونَ  ُِّت 
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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 وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

ِجعوا َعن املَعايِص  ُتوُبوا 8/66 20041  ار 

َبًة نَُّصوًحا  8/66 20042 ن ِب  َخالِصة ال شائبة فيهاَصادَِقًة  َتو   اَل َيُعوُد َصاِحبَُها إىَِل الذَّ

رَ  8/66 20043   َعَلي ها وال يعاقب يسرت ويتجاوز  ُيَكفِّ

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاتُِكم   8/66 20044 يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

َضُح  اَل ُُي ِزي  8/66 20045 ُب و  وال هينيُ  ،ال َيف  ، َواَل ُيَعذِّ  اَل ُيِذلُّ

    إرِشاق هدايتهم  ُنوُرُهم   8/66 20046

َعى  8/66 20047 يض  َيس     َيِسريُ وَيم 

ِدهيِم   8/66 20048 َ َأي    َأَماَمُهم   َبني 

اَمِّنِم   8/66 20049  جهة اليمني هلم  َوبِأَي 

ِم   8/66 20050 ِمل   َأمت   أك 

   هدايتنا ُنوَرَنا  8/66 20051

ِفر   8/66 20052 ُف َواسرُت   َواغ   واع 

ٍء  َقِديرٌ  8/66 20053 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش   ال ُيع 

الِء ديِن اللِ  َجاِهدِ  9/66 20054  َقاتِِل ِف َسبيِل اللِ إِلع 

ارَ  9/66 20055    املُن كِروَن لُِوُجودِ اللِ ال ُكفَّ

 الذين يظهرون خالف ما يبطنون َوامل ُنَافِِقنيَ  9/66 20056

ُلظ   9/66 20057 ِمِل اخُلُشوَنةَ  َواغ  تَع  ُس وُكن  َشديًدا اس   واق 

َكنُُهم   َواُهم  أَومَ  9/66 20058  َمس 

ِجُع،  امل َِصريُ  9/66 20059  َواملَآُل املَر 

 أول الرسل ومن أويل العزم دعا قومه لعبادة الل وحده وترك عبادة غريه تسعامئة ومخسني َسنَةً  ُنوٍح  10/66 20060

َجاَل َشهَوًة ِمن ُدوِن النَِّساءِ َأرَسَلُه اللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اللِ، َوَكاُنوا َيأُتوَن الَفَواِحَش وَيأُتوَن  لُوطٍ  10/66 20061  الرِّ

َت َعب َدي نِ  10/66 20062  َكاَنتَا زوجني  لنوح ولوط عليهام السالم  َكاَنتَا حَت 

20063 10/66  ِ ني  ام وأخالُقُهام َصاحِلَ ِن َحُسنَت أعامهُلُ  َعب َدي 

ا  10/66 20064 ينِ أَخلَّتا بام أؤمتنتا عليه  َفَخاَنتَامُهَ ِر، َواملَُخالََفِة ِف الدِّ  بِالُكف 

نِيَا 10/66 20065 َفَعا   َفَلم  ُيغ  نََعا َعن ُهاَم وَل ينفعا َفَلم  َيد   َوَيم 

 اد ُخال نار جهنّم  اد ُخال النَّارَ  10/66 20066

نَ  11/66 20067 َعو  َرَأَة فِر  َج آسية  بنت مزاحم  اِم  َن ة  زو  َعو  َ ملك فِر   ِمَص 

نَِّة  11/66 20068 َكنُ م َبي تًا ِف اجل َ  مستقر رْحتك أو ف جنتكِف  س 

نِي 11/66 20069  وأنقذين  وسلِّمني َوَنجِّ

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

ِم  11/66 20071  املراد القوم التابعني لفرعون ف الظلم والطغيان الظَّاملنِِيَ ال َقو 

َرانَ  12/66 20072 نََت ِعم  َيَم اب  َيَم  َوَمر  المُ  بنتَمر  َيُم البَتوُل أمُّ عيَسى َعَلي ِه السَّ َي َمر  ا، َوه  راَن، َكِفَلَها َزَكِريَّ  ِعم 

َجها 12/66 20073 َصنَت  َفر  َنى هَوَصاَنت   هَحِفظَت   َأح  ة  َعِن الزِّ  بالِعفَّ

وِحنَا  12/66 20074 نَا فِيِه ِمن رُّ يَل  َفنََفخ  ِ َخُة إىَِل َرِْحَِهاعليه السالم ِف  -َنَفَخ ِجِب   َجي ِب َقِميِصَها؛ َفَوَصَلِت النَّف 

َقت   12/66 20075 قِهِ االو اإليامن    َوَصدَّ رِتاُف بِِصد    ع 

َا  12/66 20076  َقضاُؤه ووُعوُده هلارشائعه التي رشعها لعباده و بَِكلاَِمِت َرهبِّ

 أنبيائهوصدقت بكتبه التي أنزهلا عىل  َوُكتُبِهِ  12/66 20077

 لل املُطِيِعنَي اخلاِضعني  ال َقانِتنِيَ  12/66 20078
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 12إلى آية  1من آية   الملكسورة ( 562صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َس وت َتَعاىَل،َ َتبَاَركَ  1/67 20079 هُ  َقدَّ ُه َوبِرُّ ُ  َوَتعاَظَم، َوَتَكاَثَر َخري 

لطةا قدرته  و املراد بيده  بِيَِدِه امل ُل ُك  1/67 20080 ر والسُّ فوال  ألَم   ف كل َشء بام يشاء ويرض تَََصُّ

ٌز وال  َقِديرٌ  1/67 20081 رَتيِه َعج  ءٌ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش  ٍء ال ُيع   ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش 

َجَد   َخَلَق  2/67 20082  أو 

ُكم   لِيَب ُلَوُكم   2/67 20083 تَِِبَ  لِيَخ 

َسُن َعَماًل  2/67 20084 َوُبهُ  َأح  َلُصُه، َوَأص   وأط َوُعُه لل  َأخ 

نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال  ال َعِزيزُ  2/67 20085 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ    ُيغ 

نى  ال َغُفورُ  2/67 20086 امِء اللِ احُلس   هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أس 

َق َسامءٍ  طِبَاًقا  3/67 20087 : َسامًء َفو  َق طبََقٍة، أي  ةٍ  َطبََقًة َفو  ِ ُُمَاسَّ  ، ِمن  َغري 

َنِ  3/67 20088 ْح  امءِ  الرَّ َُن ِمن  أس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ف الدُّ تُُه املُؤ  َ ِة باللِ أي  أنَّ اللَ َشمَلت  َرْح  امِء اخلاصَّ نَى  ِمن األس   اللِ احُلس 

تاَِلٍف،  َتَفاُوٍت  3/67 20089  َوَتبَاُينٍ َخَلل أو اخ 

ِجِع ال بَََصَ  3/67 20090 ةٍ ُرّده عىل املنظور أو َأِعِد النَّظََر  َفار  َد َمرَّ ًة َبع     َمرَّ

 تب َِص وتَشاِهد  َتَرى 3/67 20091

 ُشُقوٍق، َوُصُدوعٍ  ُفطُورٍ  3/67 20092

20093 4/67  ِ َتني  َعتنَي   َكرَّ  أو مرتني َرج 

ب   4/67 20094
ِجع   َينَقلِ  َير 

 َذلِياًل َصاِغًرا َخاِسئًا  4/67 20095

 ُمت َعٌب، َكلِيٌل  َحِسريٌ  4/67 20096

نَّا  5/67 20097 ل نا َزيَّ نَّا ومَجَّ  َحسَّ

 بِنُجوٍم ُمضيئَةٍ  بَِمَصابِيَح  5/67 20098

يَاطنِيِ  5/67 20099 قِي  ُرُجوًما لِّلشَّ رَتِ ُس 
يَاطنِيِ ُشُهبًا حُم ِرَقًة ملِ ِع ِمَن الشَّ م   السَّ

َنا 5/67 20100 تَد  َنا َوَأع  َدد   وهيّأنا  َأع 

   ِعقاَب وتَّن كيَل  َعَذاَب  5/67 20101

ِعريِ  5/67 20102 ِعري: النّاُر املوَقَدةُ  السَّ َهنََّم، ومعنى السَّ ٌم جِلَ  اس 

ِمنُوا  َكَفُروا  6/67 20103  أنكروا وََل  ُيؤ 

ِجُع، َواملَآُل  امل َِصريُ  6/67 20104  املَر 

 ُرُموا وُقِذُفوا  ُأل ُقوا  7/67 20105

ًتا  َشِهيًقا  7/67 20106  ُمن َكًرا  شديًداَصو 

ِّل َغَليَاًنا َشِديًدا َتُفورُ  7/67 20107  َتغ 

 تقاِرُب وتوِشُك  َتَكادُ  8/67 20108

ارِ  مَتَيَُّز ِمَن ال َغي ظِ  8/67 20109 ةِ َغَضبَِها َعىَل الُكفَّ ُق ِمن  ِشدَّ  َتتََمزَّ

ٌج  8/67 20110  مَجَاَعةٌ  َفو 

 َحَفظَتُها املوكلون بأمرها  َخَزَنتَُها 8/67 20111

ُرُكم  َهَذا الَعَذاَب  َنِذيرٌ  8/67 20112  َرُسوٌل َُيَذِّ

 بعيدٍ  ذهاب عن احلق َضالٍل َكبرِيٍ  9/67 20113

ِقُل  10/67 20114 عى إليه َنع   نفكر فيام ُند 

ُفوا بَِذنبِِهم   11/67 20115 رَتَ  فأَقّروا به  َفاع 

ًقا 11/67 20116 ًدا َفُسح   هلم من رْحة الل  َبع 

ُم 12/67 20117 َن َرهبَّ ُف ِمن اللِ واتِّقاَءهُ  َُي َشو  يَُة: اخَلو     اخِلش 

َن الَعَذاَب َقب َل ُمَعاَينَتِهِ َوُهم   بِال َغي ِب  12/67 20118 نُيِ النَّاِس، َوَُي َشو   َغائِبُوَن َعن  َأع 

ٌر َكبرِيٌ  12/67 20119 ِفَرٌة َوَأج   عفو من الل عن ذنوهبم وثواب عظيم وهو اجلنة  َمغ 
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 26إلى آية  13من آية   الملكسورة ( 563صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لَُكم   13/67 20120 وا َقو  ُفو َوَأرِسُّ  َكالَمُكم  ا أخ 

َهُروا  13/67 20121 واتُِكم   اج  َفعوا أص   ار 

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال  َعلِيمٌ  13/67 20122
ائِ لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ ِرُكَها ِعل ُم املَخ   ُيد 

ُدور 13/67 20123  اخلفايا التي ف الصدور أو احلالة التي ف الصدور  بَِذاِت الصُّ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  14/67 20124 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

ٍ من حيث  اللَّطِيُف  14/67 20125 ِسُن اىل عباده ف َخفاٍء وِسرت  نى هو املُح  امِء اللِ احُلس   ال َيتسبون، واللطيف من أس 

برِيُ  14/67 20126 نى  اخل َ امِء اللِ احُلس   هو املطّلع عىل حقيقة األشياء فال ُتفى عىل الل خافية ، واخلبري من أس 

وَن َعَلي َها َذلُواًل  15/67 20127 تَِقرُّ َدًة َتس  َلًة، ُُمَهَّ ُ ف و َسه  ري  ُهُل السَّ  أن حائِهاَيس 

 َنَواِحيَها، َوَجَوانِبَِها  َمنَاكِبَِها  15/67 20128

قِهِ  15/67 20129 ز  ضِ  رِّ م  ِمن األر  ِه، أو  ُُي ِرُجُه هَلُ
زق: ما ُيع طيِه اللُ لِِعبادِ  الرِّ

 َواحِلَساِب إِلَي ِه ُتب َعثُوَن ِمن  ُقبُوِرُكم  لِل َجَزاِء  َوإِلَي ِه النُُّشورُ  15/67 20130

 أأحسستُم باألمان واالطمئنان َأَأِمنتُم 16/67 20131

اَمء  16/67 20132 ن ِف السَّ  اللَ الَِّذي ِف الُعُلوِّ  مَّ

َض  16/67 20133 َر   جَي َعلها َتغوُر بُِكم   َُي ِسَف بُِكُم األ 

تجُّ  مَتُورُ  16/67 20134 ك وَتتَداَفُع وتـَـر   وتضطرُب َتتََحرَّ

ِغرَيةِ ُمهلِكًة ِرًَيا  َحاِصبًا  17/67 20135  الصَّ
مُجُُكم  بِاحِلَجاَرةِ  َتر 

ِذيِري لَُكم  وإنذاري  َنِذيرِ  17/67 20136  حَت 

َمةِ  إِن َكاِري َعَلي ِهم   َنكِريِ  18/67 20137 يِرُي َما هِبِم  ِمَن النِّع   ومعاقبتي هلم ، َوَتغ 

ا  19/67 20138 ُث َعنهم َأَوََل  َيَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

اِّنَا ِف اهَلَواءِ  َصافَّاٍت  19/67 20139 نَِحتََها ِعن َد َطرَيَ  َباِسطَاٍت َأج 

نَ  19/67 20140 بِض  ياًنا َوَيق  نََها إىَِل ُجنُوهِبَا َأح  ُمم  نَ أو  َيض  نَها ليَطِر   جي َمع 

ِسُكُهنَّ  19/67 20141 نَعُهّن من السقوط ُيم   َيم 

َنُ  19/67 20142 ْح  امءِ  الرَّ َُن ِمن  أس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ف الدُّ تُُه املُؤ  َ ِة باللِ أي  أنَّ اللَ َشمَلت  َرْح  امِء اخلاصَّ نَى  ِمن األس   اللِ احُلس 

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصريٌ  19/67 20143  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

وان ُجنٌد  20/67 20144  اجُلن د: اجَلي ش، واألن صار واألع 

ُكم 20/67 20145  يعينكم ويؤّيدكم َينَُصُ

ي طَانِ ِخَداٍع  ُغُرورٍ  20/67 20146  َوَضاَلٍل ِمَن الشَّ

َقهُ  21/67 20147 َسَك ِرز  َق  َمنعَ  َأم  ز   َضيََّق الَعطاءَ و الرِّ

وا 21/67 20148 ا  جلَُّّ وا، َومَتَاَدو  تََمرُّ  اس 

بَارٍ  ُعتُوٍّ  21/67 20149 تِك  ، َواس 
 َِّتِبُّ و ُمَعاَنَدةٍ

ودٍ َوَتبَاُعٍد َعِن  َوُنُفورٍ  21/67 20150  احَلقِّ رُشُ

ًسا ُمكِبًّا  22/67 20151  ُمن َقلِبًا  ُمنَكَّ

ا  22/67 20152  ، ُمن تَِصَب الَقاَمِة َساملًِا مستقياًم معتدالً  َسِويًّ

تَِقيمٍ  22/67 20153 س  اٍط مُّ ِوَجاَج فِيهِ  ِِصَ  َطِريٍق َواِضٍح اَل اع 

َجَدُكم  و خلقكم َأنَشأَُكم   23/67 20154    َأو 

ئَِدةَ  23/67 20155 َف   والُقُلوب  َواأل 

ضِ  َذَرَأُكم   24/67 20156 ُكم  ِف األَر  ، َوَنَِّشَ  َخَلَقُكم 

ونَ  24/67 20157 َِّشُ َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  حُت  ل ِحساِب َبع 
َمعوَن َمَع النّاِس لِ  ُِّت 

ُد  25/67 20158  ميعاد احلِّش  ال َوع 

بنِيٌ  26/67 20159 ر من عذاب اللرسول  َنِذيٌر مُّ ف حُمَذِّ    واِضٌح ُمبلِّغ، َُمَوِّ
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 61إلى آية  1من آية   القلمسورة و 30إلى آية  27من آية   الملكسورة ( 456صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُه ُزل َفةً  27/67 20160 ا َعَذاَب اللِ َقِريبًا َرَأو  ِ  َرَأو   ُمشاَهدًا بالَعني 

َودَّت   ِسيئَت   27/67 20161 ، َواس   َذلَّت 

ُعونَ  27/67 20162 َزاءً  َتدَّ تِه  َل لَُكم  ِمَن الَعَذاِب اس   َتط ُلبُوَن َأن  ُيَعجَّ

تُم   28/67 20163 ويِن  َأَرَأي  ِِبُ  َأخ 

َلَكنِيَ  28/67 20164  أماتني َأه 

َسَن إلي نا  َرِْحَنَا 28/67 20165 انا أح   َوَنجَّ

نَعُ  ََي ِمي جُيِريُ  28/67 20166  وَيم 

 املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  ال َكافِِرينَ  28/67 20167

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٍب وتَّن كيلٍ  َعَذاٍب َألِيمٍ  28/67 20168

ل نَا 29/67 20169 رنا َتَوكَّ نا أم  ض  تََمدنا وَفوَّ  اع 

بنِيٍ َضالٍل  29/67 20170  َبنيِّ واِضٍح   َعَدُم اهِلداَيةِ  مُّ

ًرا  30/67 20171 ِض  َغو   اَل َتِصُلوَن إِلَي ِه بَِوِسيَلةٍ  إىل أسفلَذاِهبًا ِف األَر 

ِعنيٍ  30/67 20172 ُعيُونِ  مَّ ل 
ِض، َظاِهٍر لِ ِه األَر   َجاٍر َعىَل َوج 

جاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن  ن  1/68 20173 َلُم َحقيَقتَُه إالَّ اللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إع   املُتَشابِِه الَِّذي ال َيع 

تُُب بِِه املَاَلئَِكُة، َوالنَّاُس  َوال َقَلمِ  1/68 20174  َقَسٌم بِالَقَلِم الَِّذي َتك 

طُُرونَ  1/68 20175 تُبُونَ  َوَما َيس   َُيُطُّوَن َوَيك 

َمِة َربَِّك  2/68 20176  ورجاحة العقل واحلكمة  بإنعام الل عليك بالنبوة  بِنِع 

نُونٍ  2/68 20177  صاُب بِاجُلنونِ م بَِمج 

ًرا 3/68 20178  لَثواًبا عظياًم  أَلَج 

َ َُم نُونٍ  3/68 20179 َ  َغري    مقطوعَمن ُقوٍص، َواَل َغري 

 َطب ٍع وَسِجيٍَّة وعاَدةٍ ُُم تَثاِلً ملا اشتمل عليه القرآن من مكارم األخالق   ُخُلٍق َعظِيمٍ  4/68 20180

ونَ  5/68 20181 راُك احَلقِّ  َفَستُب َِصُ َوُيب َِصُ َيُة، واملُراُد إد  ؤ   اإلب صاُر: الرُّ

تُونُ  6/68 20182 ِ  بِأَييُِّكُم امل َف   الِفت نَُة، َواجُلنُوُن؟الواقع ف  منكمَف َأيِّ الَفِريَقني 

َلُم بَِمن َضلَّ  7/68 20183 ثَُر ِعل اًم  َأع   تاه وابتعد وَل هيتد  بمن  أك 

 دين الل القويم  وهوسبيل الل  َسبِيلِهِ  7/68 20184

تَِدينَ  7/68 20185  باملُستجيبني للِهداية بِامل ُه 

بنِيَ  8/68 20186  لُمنكِرينل َتتَّبِع  وال َُت َضع  ال  َفال ُتطِِع امل َُكذِّ

وا  9/68 20187  أحبّوا ومتنّوا َودُّ

ِهنُ  9/68 20188  ُتاَليُِن، َوُتَصانِعُ  ُتد 

ٍف  10/68 20189  كثرِي احَلل ِف ف احلّق و الباطل َحالَّ

ِهنيٍ  10/68 20190 اٍب، َحِقريٍ  مَّ  َكذَّ

ازٍ  11/68 20191 تَاٍب لِلنَّاسِ أو َعيّاب  مَهَّ   ُمغ 

اٍء بِنَِميمٍ  11/68 20192 شَّ َسادِ  مَّ ِه اإِلف  َ النَّاِس َعىَل َوج  ُل احَلِديِث َبني  َِّش بِالنَِّميَمِة، َوِهَي: َنق   َيم 

20193 12/68  ِ ٌع َوَصالٌح مل كثري املَن ع َمنَّاٍع لِّل َخري   ا ِمن ُه َنف 

تَدٍ  12/68 20194  متجاوز للَحّد ظاَل  ُمع 

دٍ َكثرِي اإلث ِم، واإِلث ُم ُهَو  َأثِيمٍ  12/68 20195 ٍم َوَتَعمُّ تَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه َمي ٌل َعن احَلقِّ بِِعل  ن ُب الَِّذي َيس   الذَّ

ِرهِ شديد َفاِحٍش، لَئِيٍم، َغلِيٍظ  ُعتُلٍّ  13/68 20196      ِف ُكف 

 املنسوب لغري أبيه  أو  املُلَصق بالقوم ليس منهم،دعي ليس له أصل  َزنِيمٍ  13/68 20197

ُه َكانَ  َأن َكانَ  14/68 20198 ِل َأنَّ  ِمن  َأج 

لنِيَ  15/68 20199 َوَّ   ُخرافاَُتُم  وأباطيُلُهم  وَما َسطََّر الُقَدَماُء ِمَن األََكاذِيِب  َأَساطرُِي األ 

َعُل لَُه  َسنَِسُمهُ  16/68 20200  َعاَلَمًة اَل ُتَفاِرُقهُ وِسَمًة َسنَج 

ُطومِ  16/68 20201 ر   فناألَ  اخل ُ
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 42إلى آية  71من آية  القلمسورة ( 565صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َناُهم   17/68 20202 َناُهم   َبَلو  تََِب   اخ 

نَّةِ  17/68 20203 َحاَب اجل َ  احَلِديَقةِ  أهُل  َأص 

ُمنََّها  17/68 20204 ِ  ثاَِمَر َحِديَقتَِها  وجَي ني لَيَق طَُعنَّ  لَيََص 

بِِحنيَ  17/68 20205 باِح  ُمص  ِت الصَّ  ف َوق 

تَث نُونَ َواَل  18/68 20206 ِة املََساكنِِي، َوََل  َيُقولُوا: إِن  َشاَء اللُ  َيس  تِث نَاَء ِحصَّ  َواَل َين ُووَن اس 

َّ هِبا  َفطَاَف َعَلي َها َطائٌِف  19/68 20207 َرَقت َها  هاَأَحاطَ وأََل  َناٌر َأح 

يمِ  20/68 20208 ِ ي ِل املُظ لِمِ أو املَصوم وهو: املقطوع، أو األرض السوداء ال ُتن بُِت شيئاً  َكالَصَّ  َكاللَّ

 َناَدى َبع ُضُهم  َبع ًضا  َفتَنَاَدوا 21/68 20209

ُدوا 22/68 20210 ِرينَ وانطَلُِقوا  َأِن اغ  َهبُوا ُمبَكِّ  اذ 

ثُِكم   22/68 20211 َرَعتُِكم   َحر   َمز 

يَن َعىَل َقط ِع الثِّاَمرِ أو قاطِفنَي  َصاِرِمنيَ  22/68 20212  ُمَِصِّ

عنيَ  َفانطََلُقوا 23/68 20213 ِ    َفَذَهبوا ُمرس 

ين  َيتََخاَفتُونَ  23/68 20214  يتحادثون متسارِّ

كنِيٌ  24/68 20215 س  كني: الذي أسكنه العجز وليس عنده ما يكفي وهو أسوأ حااًل من الفقري مِّ   املِس 

دٍ  25/68 20216 يِِّئ ِف َمن ِع  َعىَل َحر  ِدِهُم السَّ مان وَعىَل َقص   املََساكنِيِ ِحر 

نوَن ِمن قصدهم السيِّئ ف جني الثامر َقادِِرينَ  25/68 20217 ُم  ُمتََمكِّ اٍر ووامِهنَي أّنَّ  عاِزمنَي بإِص 

طِئُوَن  أو   لتائِهونَ  لََضالُّونَ  26/68 20218  ملَُخ 

ِقياءُ  حَم ُروُمونَ  27/68 20219 ِ ُتَعساُء َأش   َُم نوعوَن َعن اخَلري 

َسطُُهم   28/68 20220 ، َأو  م  َدهُلُ اًل َودِينًا  وأحسنهم  َأع  ُهم  َعق  ُ  َوَخري 

اَل ُتَسبُِّحونَ  28/68 20221 ُكُروَن اللَ،  لَو  ، َوُخب ِث نِيَّتُِكم  َهالَّ َتذ  ُكم 
لِ ِفُروَنُه؛ ِمن  فِع  تَغ   َوَتس 

نَا  29/68 20222  ننزه ربنا ونستغفره عام حدث منا  ُسب َحاَن َربِّ

 ظاملني ألنفسنا حني منعنا حق الل تعاىل عن عباده  َظاملنِِيَ  29/68 20223

 َعىَل َما َقَصُدوُه ِمن  َمن ٍع لِل َمَساكنِيِ َيُلوُم َبع ُضُهم  َبع ًضا  َيتَاَلَوُمونَ  30/68 20224

َلنَا 31/68 20225 ٍ بمعنى يا هالكنا  َيا َوي  ع وحَترسُّ  عبارة تفجُّ

ِّ  َطاِغنيَ  31/68 20226  جُماِوزيَن لِل َحدِّ ف الِّشَّ

َضنا  ُيب ِدلَنَا  32/68 20227  ُيَعوِّ

َ  متوّجهون مطيعون َراِغبُونَ  32/68 20228  َطالِبُوَن اخَلري 

َر اللِ َكَذلَِك ال َعَذاُب  33/68 20229 ُب ُكلَّ َمن  َبِخَل، َوَخالََف َأم 
 ِمث َل َذلَِك الِعَقاِب الَِّذي َعاَقب نَاُهم  بِِه ُنَعاقِ

ِرِمنيَ  35/68 20230  كالكافِريَن املُعانِدينَ  َكامل ُج 

ُكُمونَ  36/68 20231 ِصُلونَ َتق ضوَن  حَت   وَتف 

ُرُسونَ  37/68 20232 َرأونَ  كتاب ساموي كِتَاٌب فِيِه َتد   فِيهِ  َتق 

ونَ  38/68 20233 ُ تَُهونَ  َُتَريَّ  ُتتارون خري األشياء وتنتقونه و َتش 

اَمٌن َعَلي نَا َبالَِغةٌ  39/68 20234  واثقة مؤكدة من الل سبحانه  ُعُهوٌد، َوَمَواثِيُق  َأي 

ُكُمونَ  39/68 20235 تَُهونَ  إِنَّ لَُكم  ملََا حَت  ُصُل لَُكم  َما ُتِريُدوَن، َوَتش  ُه َسيَح   إِنَّ

م  َذلَِك  َزِعيمٌ  40/68 20236  َكِفيٌل َوَضاِمٌن بِأَن  َيُكوَن هَلُ

َكاء 41/68 20237 ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الِّشكاء: الذيَن اُتُّ

َشُف َعن َساٍق  42/68 20238 ِشُف َربُّنَا َعن  َساقِهِ  ُيك  ِجُز املُنَافُِقوَن؛ َكاَم َثبََت ِف احَلِديِث التي ال يشبهها َشء َيك  ِمنُوَن، َوَيع  ُجُد املُؤ   ؛ َفيَس 

تَطِيُعونَ  42/68 20239  ال َيق ِدرونَ ف َفال َيس 
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َفُعوَّنَا ساكِنَة  َخاِشَعًة َأب َصاُرُهم   43/68 20240 ًة َذلِيَلًة؛ اَل َير   ُمن َكرِسَ

َهُقُهم   43/68 20241 َشاُهم   َتر   حتيطهم وُتغطيهمو َتغ 

ان ونـَـدامة  ذِلَّةٌ  43/68 20242  َهواٌن وذّل وخرس 

اُء، َقادُِرونَ  َساملُِونَ  43/68 20243  َأِصحَّ

يِن  44/68 20244 ـني، وهذا َتديد شديد  َفَذر   فاتركني وَدع 

ِديِث  44/68 20245 آنِ  احل َ  الُقر 

ِرُجُهم 44/68 20246 تَد  م   َسنَس  َراًجا هَلُ تِد  َواِل َوالنَِّعِم؛ اس  ُهم  بِاألَم   َسنَُمدُّ

م   45/68 20247 ِّل هَلُ اَمَرُهم   َوُأم  ، َوُأطِيُل َأع  ِهُلُهم   ُأم 

ذي َكي ِدي 45/68 20248  أخ 

، َشِديدٌ  َمتنِيٌ  45/68 20249  َقِويٌّ

راً  46/68 20250 م  َأج  أَهُلُ  َجزاًء وِعَوضاً  َتط ُلُب ِمن ُهم   َتس 

َرمٍ  46/68 20251 غ  َرةِ  مَّ  َغَراَمِة تِل َك األُج 

ث َقُلونَ  46/68 20252 لون وُمَكلَُّفوَن  مُّ  ِْح اًل َثِقياًل حُمَمَّ

ِهم   ال َغي ُب  47/68 20253 راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   َما َخِفَي واس 

تُبُونَ  47/68 20254 نون َيك  لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

وِت  48/68 20255 المُ ِمث َل ُيوُنَس  َكَصاِحِب احل ُ  َعَلي ِه السَّ

ظُومٌ  48/68 20256  َُم ُلوٌء غيظاً وغاّمً  َمك 

 أدركه، وأكثر ما يكون ذلك ف اإلغاثة والنِّعمة َتَداَرَكهُ  49/68 20257

بِّهِ  49/68 20258 ن رَّ َمٌة مِّ ا املراد  نِع  َبِة، َوَقبُوهِلَ لتَّو 
فِيِقِه لِ  بِتَو 

لَِكةِ  لَنُبَِذ بِال َعَراءِ  49/68 20259 ِض الَفَضاِء املُه  ترت فيه بَّشء  لَطُِرَح ِمن  َبط ِن احُلوِت بِاألَر   ال ُيس 

ُمومٌ  49/68 20260    آٍت باَِم ُياَلُم َعَلي هِ  َوُهَو َمذ 

تَبَاهُ  50/68 20261 طََفاهُ  َفاج  تَاَرهُ  اص  ُه لِِرَسالَتِهِ  واخ   َربُّ

لُِقوَنَك  51/68 20262 عوَنَك  بِأَب َصاِرِهم   لَيُز  َ ِقطُوَنَك بِنَظَِرِهم  إِلَي َك َعَداَوًة َوُبغ ًضاو لَيََص   لَيُس 

رٌ  52/68 20263 كريِ  ذِك  ِعظَِة َوالتَّذ  ل َمو 
آٌن لِ  ُقر 

ةُ  1/69 20264 اقَّ ا واقعة الِقيَاَمُة  احل َ يَت  بذلك ألّنَّ ا وُسمِّ ُد َوالَوِعيُد وَحقًّ ُق فِيَها الَوع   َيتََحقَّ

َراكَ  3/69 20265 َلَمَك  َوَما َأد   َوَما َأع 

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم والثمد: املاء: القليل  َثُموُد   4/69 20266  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

قاِف ِمن  باِلدِ اليََمنِ  َوَعادٌ  4/69 20267 م  باألح  ، وكاَنت  َمناِزهُلُ ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
م هودٍ  قـَـو 

ا  بِال َقاِرَعةِ  4/69 20268 َواهِلَ َرُع الُقُلوَب بِأَه   بِالِقيَاَمِة الَّتِي َتق 

لُِكوا  5/69 20269  َفُعوقِبوا باهلالك وُأبِيدوا َفأُه 

َِتَا بِالطَّاِغيَةِ  5/69 20270 ي َحِة الَّتِي َجاَوَزِت احَلدَّ ِف ِشدَّ  أو بسبب طغياّنم وكفرهم بآيات الل بِالصَّ

َِصٍ بِِريٍح  6/69 20271 ٍت  َِص   وَصو 
دٍ  ريٍح ذات َبر 

 اهُلبُوِب  َعاتِيَةٍ  6/69 20272
 َشِديَدةِ

َرَها َعَلي ِهم   7/69 20273  َسلَّطََها َعَلي ِهم   َسخَّ

، َواَل َتن َقطِعُ قاطِعاٍت  ُحُسوًما 7/69 20274 رُتُ  ُمتُتُابَِعًة؛ اَل َتف 

َعى 7/69 20275 ِض ني طروحم َِص  َتىأو عىل األر     َمو 

لٍ  7/69 20276 َجاُز َنخ  لٍ  َأع   أي  ُجذوع نـَخل بال ُرُءوس ُأُصوُل َنخ 

 ساقطة عىل األرض  أو فارغةَخِرَبٍة ُمتَآكَِلِة  َخاِوَيةٍ  7/69 20277

 َبقاءٍ  َباقِيَةٍ  8/69 20278
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َتِفَكاُت  9/69 20279 َقَلبَت  هِبِم  دَِياُرُهم   وهم املقلوبات َوامل ُؤ  ِم لُوٍط الَِّذيَن ان  ُل ُقَرى َقو   َأه 

اطِئَةِ  9/69 20280  اجَلِسيمِ  أبِالَفَعاَلِت َذاِت اخَلطَ  بِاخل َ

ا 10/69 20281 يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َفَعَصو   الِعص 

ابِيَةً  10/69 20282 ةِ  رَّ دَّ  والعنف  َبالَِغًة ِف الشِّ

ُه،  َطَغى امل َاءُ  11/69 20283 ءٍ فاَض وَجاَوَز املَاُء َحدَّ َق ُكلِّ ََش  َتَفَع َفو   َوار 

اِرَيةِ  11/69 20284 ِفينَِة الَّتِي َصنََعَها ُنوٌح  اجل َ ِري ِف املَاءِ -عليه السالم  -السَّ  ، َِّت 

َفظََهاو َوَتِعيََها 12/69 20285  حَت 

ورِ  13/69 20286 ِق َوالبَع ِث  الصُّ ع  لصَّ
افِيُل لِ َ ِن الَِّذي َين ُفُخ فِيِه إرِس   الَقر 

َخٌة َواِحَدةٌ  13/69 20287 ِق  َنف  ع  َخُة الصَّ َخُة األُوىَل الَّتِي َيُموُت هِبَا اخَلل ُق؛ َوِهَي َنف   النَّف 

 ُرفَِعت  ِمن  َأَماكِنَِها َوُْحَِلِت  14/69 20288

تَا 14/69 20289 َتاوُفتِّتَتا  َفُدكَّ َ تَا، َوُكرسِّ  والدك: التفتيت  ُدقَّ

 َقاَمِت الِقيَاَمةُ  َوَقَعِت ال َواقَِعةُ  15/69 20290

 َوان َصَدَعِت  َوانَشقَِّت  16/69 20291

ِخيَةٌ  َواِهيَةٌ  16/69 20292 رَت   َضِعيَفٌة، ُمس 

 املَاَلئَِكةُ  َوامل ََلُك  17/69 20293

َجائَِها  17/69 20294 َرافَِها  َأر   َجَوانِبَِها، َوَأط 

َش  17/69 20295  هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  َربَِّك  َعر 

َرُضونَ  18/69 20296  َعىَل اللِ لِل َجَزاِء َواحِلَساِب  ُتع 

َفى الَ  18/69 20297 تَرِتُ  َُت   الَ َتغيُب والَ َتس 

 بيده اليمنى  َصحيفَة أعامله ُأعطِيَ  ُأوِتَ كِتَاَبُه بِيَِمينِهِ  19/69 20298

 ُخُذوا تعالوا أو  َهاُؤمُ  19/69 20299

َقن ُت  َظنَنُت  20/69 20300  َأي 

صاُء  مواِجهٍ  ُمالٍق ِحَسابِيه   20/69 20301  َعَلي َها املُحاَسبَُة، وهَي إح 
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج   األع 

اِضيَةٍ  21/69 20302 ِضيَّةٍ  رَّ طِيَت   َهنِي ئٍَة َمر  ٍس َطيّبة بام ُأع   ذات ًنف 

 َرفيعة الدرَجات َجنَّة َعالِية  22/69 20303

ا الَقاِعُد  ُقطُوُفَها َدانِيَةٌ  23/69 20304 طَِجعُ ثاَِمُرَها َقِريبٌَة َيتَنَاَوهُلَ  َواملُض 

رٍ  َهنِيئًا  24/69 20305 َ ُمن غٍَّص، َواَل ُمَكدَّ  َغري 

تُم   24/69 20306 َلف  تُم   َأس  م   َقدَّ

الِيَةِ  24/69 20307 اِم اخل َ َيَّ  املاضية  األزمان األ 

 الشامل  ُأعطَِي َصحيفَة أعامله بيده ُأوِتَ كِتَاَبُه بِِشاَملِهِ  25/69 20308

 َما َجَزائِي؟ َما ِحَسابِيه   26/69 20309

ِري، َكاَنِت ال َقاِضيَةَ  27/69 20310 َتَة الَقاطَِعَة أِلَم  لِكة، واملراد التي ال حياة بعدها املَو      املُه 

نَى 28/69 20311  ما َكفاين و َما َنَفَعنِي َما َأغ 

 وضاع  َذَهَب َعنِّي َهَلَك َعنِّي 29/69 20312

ِت  ُسل طَانِيه   29/69 20313 تِي، َوُقوَّ ري وَغَلبَتي و ُحجَّ  َقه 

اللِ  امسكوه ُخُذوُه َفُغلُّوهُ  30/69 20314  َفَقيِّدوه باألغ 

ِحيَم َصلُّوُه   31/69 20315 ِخُلوه ِف  اجل َ ِرقوُه   َأد   َجَهنََّم وأح 

ُعَها  32/69 20316 ا و ِمق داُرها َذر   ُطوهُلَ

ُلُكوهُ  32/69 20317 ِخُلوُه فِيَها َفاس   َفأَد 

نى  ال َعظِيمِ  33/69 20318 امِء اللِ احُلس   هو عظيم الشأن املنّزه عن صفات األجسام فالل أعظم قدرًا من كل عظيم، والعظيم من أس 

 نفسه وال غريه  ال ََيُثُّ و َوال ََيُضُّ  34/69 20319

كنِيٍ  34/69 20320 ُل  َطعاُم املِس   َوَتق ديُم َطَعاٍم لَهُ َبذ 

ِفٌق  َقِريٌب  َْحِيمٌ  35/69 20321  ََي ِميِه ِمَن الَعَذاِب   ُمش 
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لنِيٍ  36/69 20322 ِل  ِغس   النَّارِ َصِديِد َأه 

اطِئُونَ  37/69 20323 نِبُوَن، اخل َ رِ   الُمْنَحِرفونَ  املُذ  وَن َعىَل الُكف   املَُِصُّ

ِسمُ  38/69 20324 ِسُم، َو )اَل(: لِتَاكِيِد الَقَسمِ  َفاَل ُأق   ُأق 

ونَ  38/69 20325  بام ترون أو تستطيعون رؤيته من املخلوقات كالسامء واألرض  باَِم ُتب َِصُ

  املراد  حممد صىل الل عليه وسلم  َرُسوٍل َكِريمٍ  40/69 20326

ِل َشاِعرٍ  41/69 20327 رَ  بِكالمِ  بَِقو  ع   َمن  قاَل الشِّ

ِل َكاِهنٍ  42/69 20328 ِعي التَّنَبُّؤ بالَغي ب  بكالم بَِقو   من َيدَّ

ُرونَ  42/69 20329 تَِِبونَ َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن  َتَذكَّ  وَتع 

ل  َتن ِزيٌل  43/69 20330  ُمنَزَّ

َل  44/69 20331 تََلَق، َواف رَتى َعَلي نَا َتَقوَّ  اخ 

ََقاِويلِ  44/69 20332 َواِل املُفرتاةِ  األ   األق 

َنا ِمن ُه بِال يَِمنيِ  45/69 20333  ّف ميامنه ءألخذناه بالقوة والقدرة، وعِب عنهام باليمني، ألن قوة كل َش أَلََخذ 

نَا  46/69 20334 نا  لََقطَع   لَبَرَت 

ٌق ُمتَِّصٌل  ال َوتنِيَ  46/69 20335   إَِذا ُقطَِع َماَت َصاِحبُهُ  يغذى اجلسم بالدم النقي بالقلبِعر 

 َمانِِعنَي اهَلاَلَك َوالِعَقاَب َعن هُ وفاِصلنَي  َحاِجِزينَ  47/69 20336

كَِرةٌ  48/69 20337 تِبارِ  لَتَذ  ِر واالتِّعاِظ واالع  ك  َرة: ما َيب َعُث َعىل الذِّ
كِ    التَّذ 

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  لِّل ُمتَِّقنيَ  48/69 20338 حاِب التَّق َوى بِطاَعِة اللِ والبُع   ألَص 

بنِيَ  49/69 20339 َكذِّ  نكِرينم مُّ

ةٌ  50/69 20340 َ رس   وَأَسٌف  َعظِيَمةٌ لَنََداَمٌة  حَلَ

قُّ ال يَِقنيِ  51/69 20341  العلم الثابت الذي ال شك فيه وهو  اليقني الكامل حَلَ

ِم َربَِّك  52/69 20342 َمهُ  َفَسبِّح  بِاس  ًرا اس 
ه  َربََّك َعامَّ اَل َيلِيُق بِِه َذاكِ  َفنَزِّ

 َدَعا َداعٍ  َسأََل َسائٌِل  1/70 20343

 الَعَذاِب َعَلي ِهم   ونزول بُِوُقوعِ  بَِعَذاٍب َواقِعٍ  1/70 20344

 رادٌّ  َدافِعٌ  2/70 20345

 أو صاحب املِنَن والدرجات التي يرفع إليها عباده َصاِحِب الُعُلوِّ َواجَلاَللِ  ذِي امل ََعاِرِج  3/70 20346

ُرُج  4/70 20347 َعُد  َتع   َتص 

وُح  4/70 20348 يُل  َوالرُّ ِ  عليه السالم  -ِجِب 

مٍ  4/70 20349  يوم من األوقات املُقّدرة التي ِعل ُمها عند الل َيو 

ا مَجِياًل  5/70 20350 ً م معه َصِب  ًا َحَسناً ال تِبُّ ِ اللِ و  َصِب  َغري 
َوى ِمن ُه لِ  اَل َجَزَع فِيِه، َواَل َشك 

َنُه َبِعيداً  6/70 20351 َ واقِعٍ  َيظُنُّوَنهُ  َيَرو   َغري 

 واقًعا قريبًا ال حمالة وَنعَلُم أنَّهُ  َوَنَراُه َقِريباً  7/70 20352

لِ  8/70 20353 ي ت، أو املُذاب من النُّحاس واحَلِديد ونحومها َكامل ُه   كِعكر الزَّ

نِ  9/70 20354 يُح   َكال ِعه  ُه الرِّ بُوِغ املَن ُفوِش الَِّذي َذَرت  وِف املَص   َكالصُّ

أَُل  10/70 20355 لِمُ  ال َيس   ال يستع 

 َقريٌب أو صديٌق  َْحِيمٌ  10/70 20356



 

569 
 

 
 
 
 

 40إلى آية  11من آية   المعارجسورة ( 569صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وَّنُم   11/70 20357 ُ ِرُفُه َواَل ُيَكلُِّمهُ  ُيبََصَّ  ُيَشاِهُد َبع ُضُهم  َبع ًضا، َوَيع 

   َيبُّ ويتمنّى  َيَودُّ  11/70 20358

ِرمُ  11/70 20359  الكافُِر املُعانُِد  امل ُج 

تَِدي  11/70 20360 َية َيف   عن النَف سِ  ِعَوٌض أو ال االفتداء: تقديم الِفد 

الدِهِ  بِبَنِيهِ  11/70 20361 ِه أي  أو 
 أب نائِ

َجتِهِ  َوَصاِحبَتِهِ  12/70 20362  َوَزو 

 الَقِريبَة َعِشرَيتِهِ  َوَفِصيَلتِهِ  13/70 20363

ويهِ  13/70 20364 ُه، َوَين تَِمي إِلَي َها  ُتؤ   َتُضمُّ

 ينقذه ُينِجيهِ  14/70 20365

ُر َكاَم  َكالَّ  15/70 20366 تَِداءِ لَي َس األَم  َا الَكافُِر ِمن  ُحُصوِل ااِلف   َتتََمنَّاُه َأهيُّ

ُب   أي َوَتتََلظَّى َناُرَها أو لطبقة من طبقاته  اسٌم من أسامء جهنم لَظَى 15/70 20367  َتتََلهَّ

َوى 16/70 20368 اَعًة لِّلشَّ اِس، َوَسائَِر  َنزَّ َدَة الرَّ َها ِجل   َحرِّ
ةِ َراِف البََدنِ َتن ِزُع بِِشدَّ  َأط 

ُعو 17/70 20369  ُتنادي وَتطلب َتد 

20370 17/70  ٰ َبَر َوَتَوىلَّ َف  َوىّل ُدبَرُه عن احلق ف الدنيا َأد  َرض وانََصَ  وَأع 

 املراد مجع املال َومَجَعَ  18/70 20371

َعى  18/70 20372 َسَك َمالَُه ِف ِوَعاٍء، َوََل  ُيَؤدِّ َحقَّ  َفأَو   اللِ فِيهِ َأم 

ص ِعن َد املُِصيبَةِ كثرَي اجَلَزَع  َهُلوًعا 19/70 20373 ُ  ، شديد احِلر   إَِذا َأَصاَبُه اخَلري 

20374 20/70  ُّ ُه الِّشَّ  األَذى والُسوُء والَفسادُ  أصاَبهُ  َمسَّ

نِ  َجُزوًعا 20/70 20375  َكثرَِي األََسى َواحُلز 

ُه  21/70 20376 ُ َمسَّ ري  ُ  أصاَبهُ  اخل َ ٌع َوَصالٌح و املَاُل، َواليُرس     ما ِمن ُه َنف 

 كثري املَن ِع واالمساك َمنُوعاً  21/70 20377

 حُمافِظون عىل أدائها ف مجيع األوقات  َدائُِمونَ  23/70 20378

ُلومٌ  24/70 20379 ع  ٌ َفَرَضُه اللُ  َحقٌّ مَّ َكاةُ َنِصيٌب ُمَعنيَّ ؛ َوُهَو الزَّ  َعَلي ِهم 

ائِلِ  25/70 20380  لِطالِب املَُعوَنةِ  لِّلسَّ

ُرومِ  25/70 20381 َؤالِ و الذي ال جيد ما يدفع حاجته َوامل َح  ُف َعِن السُّ  َيتََعفَّ

ينِ  26/70 20382 ِم الدِّ ِم اجَلَزاِء َواحِلَساِب  بِيَو   َيو 

ِفُقونَ  27/70 20383 ش   خائِفونَ  مُّ

ُ َمأ ُمونٍ  28/70 20384 ُثوٍق بعدِم وقوِعه، واملراد  َغري    َمنَُه َأَحٌد أاَل َين بَِغي َأن  يَ َغري  َمو 

 فظ الفروج: صيانتها عن الفاحشةح لُِفُروِجِهم  َحافِظُونَ  29/70 20385

اَمُّنُم   30/70 20386 م  إَِمائِِهُم  َما َمَلَكت  َأي  ُلوَكاِت هَلُ  املَم 

ُ َمُلوِمنيَ  30/70 20387 ُ ُمَؤاَخِذينَ  َغري   َغري 

تََغى َوَراء َذلَِك  31/70 20388 َ  َطَلَب وأرادَ  اب    َذلَِك  َغري 

 املُتََجاِوُزوَن احَلاَلَل إىَِل احَلَرامِ  ال َعاُدونَ  31/70 20389

  املرعية التي جيب حفظها وأداؤهاحلقوقهم  أِلََماَناَِتِم   32/70 20390

 َحافِظُونَ  َراُعونَ  32/70 20391

يِرٍي، َأو  كِت اَمنٍ  بَِشَهاَداَِتِم  َقائُِمونَ  33/70 20392 ، ُدوَن َتغ 
َهاَدةِ وَن لِلشَّ  ُمَؤدُّ

 أوقاَِتا، بأركاِّنا ورُشوطِها وواِجباَِتاُمواظِبوَن عىل أداِء َصَلواَِتم ف  َعىَلٰ َصاَلَِتِم  َُيَافِظُونَ  34/70 20393

َرُمونَ  35/70 20394 ك   مكرمون بتكريم الل هلم  مُّ

طِِعنيَ  36/70 20395 بِلنَِي َعَلي َك  قِبََلَك ُمه  َوَك، ُمق  ِعنَي َنح  ِ  ُمرس 

َقةً  ِعِزينَ  37/70 20396 َدًة َوُمتََفرِّ  مَجَاَعاٍت ُمتََعدِّ

َغُب  َأَيط َمعُ  38/70 20397  َأَيرجو وَير 

نَاُهم 39/70 20398 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلق  َناُهم ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد   أو 

ِسمُ  40/70 20399 ِسُم، َو )اَل(: لِتَاكِيِد الَقَسمِ  َفاَل ُأق   ُأق 

 األخرى الشمس والكواكب  خالق ومالك مشارق بَِربِّ امل ََشاِرِق   40/70 20400

 مغارب  الشمس والكواكب األخرى َوامل ََغاِرِب  40/70 20401

رة لََقادُِرونَ  40/70 20402  تامة  َذُوو ُقد 
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 10إلى آية  1من آية  نوحسورة و  44إلى آية  14من آية   المعارجسورة ( 705صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ن ُهم   41/70 20403 ًا مِّ َل َخري  بَدِّ  نستبدل هبم قوًما أفضل منهم وأطوع لل نُّ

بُوقنِيَ  41/70 20404 ِجُزَنا  بَِمس     َعن إيقاِع ما ُنريُد فيَمن  ُنريُد اَل َأَحَد َيُفوُتنَا َوُيع 

ُهم   42/70 20405   فاتركهم  َفَذر 

ِ ُهَدى  َُيُوُضوا 42/70 20406  يتََكلَّموا َعىل َغري 

َعبُوا 42/70 20407 بثوا َوَيل  ِزلوا وَيع   َوهَي 

 ُيواِجهوا وُيقابِلوا ُيالُقوا 42/70 20408

َمُهمُ  42/70 20409  املراد يوم القيامة  َيو 

 ُين َذرونالذي  ُيوَعُدونَ  لَِّذيا 42/70 20410

َداِث  43/70 20411 َج   الُقبُورِ  األ 

 للعبادة من دون الل كاحلجر واألصنام واألوثان وغريها ما ُينصب  ُنُصٍب  43/70 20412

ُعونَ  ُيوفُِضونَ  43/70 20413 ِ ِولُوَن، َوُيرس   هُيَر 

ةً  ساكِنَة  َخاِشَعةً  44/70 20414  َذلِيَلًة، ُمن َكرِسَ

َهُقُهم   44/70 20415 َشاُهم   َتر   حتيطهم وُتغطيهمو َتغ 

 َهوانٌ  ذِلَّةٌ  44/70 20416

 أول الرسل ومن أويل العزم دعا قومه لعبادة الل وحده وترك عبادة غريه تسعامئة ومخسني َسنَةً  ُنوًحا 1/71 20417

م   َأنِذر   1/71 20418
 بلِّغ  وأعلِ

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  1/71 20419

ف  َنِذيرٌ  2/71 20420 ر من عذاب اللرسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ     حُمَذِّ

بنِيٌ  2/71 20421  واِضٌح أو  موِضٌح  مُّ

بُُدوا  الل 3/71 20422  ان قادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اع 

َعلوا لَكم وقاية من عذاب الل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َواتَُّقوهُ  3/71 20423   واج 

تَجيبُوا  َوَأطِيُعونِ  3/71 20424 َوتاس  َدع 
 لِ

ِفر   4/71 20425 رُت وَيع فو  َيغ   َيس 

ُم ِمَن الِفع لِ  ُذُنوبُِكم   4/71 20426  الَذن ُب: اإلث ُم، واملَُحرَّ

ُكم   4/71 20427 ر   ويؤّجلكم َوُيَؤخِّ

ى  4/71 20428 َسمًّ رٍ  َأَجٍل مُّ ٍت ُمَقدَّ  ِف ِعل ِم اللِ َتَعاىَل  ُمَعنيَّ  َوق 

يِء َعَذابِهِ  َأَجَل اللَِّ 4/71 20429 َت جَمِ  َوق 

ُت قومي 5/71 20430  َحثَث تُُهم عىل عبادة رهبم  َدَعو 

 عن اإليامن  ونفوراتـَـبَاُعـًدا  فَِراراً  6/71 20431

ا ثِيَاهَبُم   7/71 20432 َشو  تَغ  ا هِبَا؛  َواس  َرضوا َتَغطَّو   واملراد: َأع 

وا  7/71 20433 ِرِهم  وَثبَتُوا  لَِزُموا َوَأَِصُّ  َعىَل ُكف 

بَاراً  7/71 20434 تِك  ًا وتعاُظاًم وتعالياً  اس   َتَكِبُّ

 َعالنِيَةً  ِجَهاراً  8/71 20435

َلنُت  9/71 20436 ت َأع  ِت َداِعيًاو  أظَهر   َرَفع ُت َصو 

اراً  9/71 20437 َ م  إرِس  ُت هَلُ ر  َ ا ف اخَلفاءِ  َوَأرس     دعوَتم رسًّ

اراً  10/71 20438  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغّفار هو الذي يغفر الذنوب  َغفَّ
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 28إلى آية  11من آية  نوحسورة ( 571صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِسِل  11/71 20439 اَمءَ ُير  امءِ  َيب َعِث  السَّ َحاُب الَّتِي ِف السَّ  السَّ

َراًرا 11/71 20440 د   ُمتَتَابًِعاُمن ِزلًَة َمطَرًا غزيرًا  مِّ

ُكم   12/71 20441 ِدد  ُكم  َوُيم  د   َوُيَزوِّ

 َبَساتنِيَ  َجنَّاٍت  12/71 20442

ُجوَن للَِِّ َوَقاًرا  13/71 20443 اُفوَن َعظََمَة اللِاَل  اَل َتر   َُتَ

َواالً وَهي ئاٍت  َأط َواًرا 14/71 20444  َعىَل َمَراِحَل َُم تَلَِفٍة: ُنط َفًة، ُثمَّ َعَقَلًة، َوَهَكَذا و أح 

ا  15/71 20445 ُث َعنهما َأََل  َتَرو  ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 لِعباَرُة لِ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  15/71 20446 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

َق َسامءٍ  طِبَاًقا  15/71 20447 : َسامًء َفو  َق طبََقٍة، أي   َطبََقًة َفو 

اًجا  16/71 20448 بَاًحا ُمِضيئًا، َوفِيِه َحَراَرٌة،  رِسَ  ويعِب به عن الشمس، وعن كل ما هو ميضءِمص 

َلُكم   َأنبَتَُكم  17/71 20449 َشأَ َأص   وأوجدكم  َأن 

 يرجعكم بعد املوت  ُيِعيُدُكم   18/71 20450

ِت لِل ِحساِب  َوُُي ِرُجُكم   18/71 20451 َد املَو  ياَء َبع    َوَيب َعثُُكم  أح 

َدًة كالبِساِط أو  الِفراشِ  بَِساطاً  19/71 20452  ُُمَهَّ

ُلُكوا 20/71 20453  لتذهبوا فيها  لِتَس 

 ُطُرًقا ُسبُاًل  20/71 20454

 َواِسَعةً  فَِجاًجا  20/71 20455

يِن  21/71 20456 يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصو   الِعص 

 ضياعاً وهالكاً  َخَساراً  21/71 20457

تالوا ف تدبري الَِّشّ  َوَمَكُروا  22/71 20458  َوَخاَدعوا واح 

 بالغ السوء َعظِياًم  ُكبَّاراً  22/71 20459

ُكنَّ  اَل َتَذُرنَّ  23/71 20460 ُ  اَل َترت 

  لقبيلة بني كلب بدومة اجلندل َصناًَم عىل ُصورة َرُجل كان معبوًدا ف اجلاهلية َوّداً  23/71 20461

ِم نوح، وُنِقَل إىل الَعَرِب  ُسَواعاً  23/71 20462    َفُعبَِد   لقبيلة هذيل َصنٌَم ُعبَِد ف َقو 

بُده  َيُغوَث  23/71 20463  َأَسد كاَنت  َتع 
   ف اجلاهلية بني غطيف َصنٌَم عىل ُصورةِ

بُده قبيلة  َوَيُعوَق  23/71 20464  ف اجلاِهليّة  مهدانصنم عىل ُصورة َفَرس كانت َتع 

اً  23/71 20465 ، كانت  َوَنرس  بُده ِْح رَي َصناًَم عىل ُصوَرة َنرس   َتع 

 اإلضالل : اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق وااليقاع ف الغواية والضالل  َأَضلُّوا 24/71 20466

َومُها  الظَّاملنِِيَ  24/71 20467 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

ًدا َعِن  َضاَلاًل  24/71 20468  احَلقِّ ُبع 

َّا َخطِيئَاَِتِم   25/71 20469 د ةاملَقصود بَِسبَِب ُذُنوهِبِم   ُِم  ةاملُتعمَّ

 فلم يلقوا  َفَلم  جَيُِدوا  25/71 20470

واناً  َأنَصاراً  25/71 20471  أع 

ُك ال َتَذر   26/71 20472  ال َترت 

اًرا  26/71 20473 ِض  َديَّ كُ َأَحًدا َحيًّا َعىَل األَر   َيُدوُر، َوَيتََحرَّ

اراً  27/71 20474 رِ  الكفر  شديَد فاسدا ف األعامل  َفاِجرًا َكفَّ ٍث بالُكف  رَتِ َ ُمك    َغري 

ِفر   28/71 20475 ُف  اغ   اسرُت  واع 

اًنا َتبَاًرا  28/71 20476 َ  َوَدماراً   َهاَلًكا، َوُخرس 
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 13إلى آية   1من آية   الجنسورة ( 572صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُبلِّغ ُت بواِسطِة الوحي ُأوِحَي إيَِلَّ  1/72 20477

تََمعَ  1/72 20478 َغى  اس   َسِمع وأص 

  مَجَاَعةٌ  َنَفرٌ  1/72 20479

نِّ  1/72 20480 ترٌِت ال  اجل ِ  ُيراه البِّشاجلن: هم جنس من املخلوقات خلقهم الل لعبادته كاإلنس وهو عاََل ُمس 

ُب ِمن ُه ِف َفَصاَحتِِه، َوَباَلَغتِِه، َوَمَعانِيهِ  َعَجبًا  1/72 20481  ُيتََعجَّ

دِ  2/72 20482 ش  ِشد إىَل اإليامِن  هَي ِدي إىَِل الرُّ ، َواهُلَدىوُير   وُيَوفِّق إلَي هِ  احَلقِّ

َس وتعالَت   َتَعاىَل  3/72 20483 َه وتَقدَّ  َعظََمتُهُ َتنَزَّ

نَا، َوَجاَللُُه، َوِغنَاهُ  َجدُّ َربِّنَا  3/72 20484  َعظََمُة َربِّ

َجةً  َصاِحبَةً  3/72 20485  َزو 

 لعنه الل إِب لِيُس واملراد هنا  جاهلنا املنحرف عن الدين َسِفيُهنَا  4/72 20486

   جورًا وِّتاوزًا َوُبع دًا َعن احَلقِّ  َشطَطًا 4/72 20487

نا  َظنَنَّا 5/72 20488 تََقد   اع 

 لَن َتتَكلَّم لَّن َتُقوَل  5/72 20489

 الَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد واملراد افرتاءً  َكِذباً  5/72 20490

تَِعيُذونَ  َيُعوُذونَ  6/72 20491 تَِجرُيوَن، َوَيس   َيس 

ياًنا،  َرَهًقا 6/72 20492  َوَسَفًهاُطغ 

ُم  َظنُّوا  7/72 20493 اَر اإِلن ِس َحِسبُوا َوَأّنَّ  أَيَقنُوا و َوَأنَّ ُكفَّ

ِسَل  لَّن َيب َعَث  7/72 20494  لن ُير 

اَمءَ  8/72 20495 نَا السَّ عِ أو  وصلنا  ملََس  م  اِق السَّ رِتَ اَمِء؛ اِلس   َطَلب نَا ُبُلوَغ السَّ

 فراغها كله ُأشِغل  ُملِئَت   8/72 20496

اساً وُحّفاظاً  َحَرساً  8/72 20497  ُحرَّ

 َقِوّياً  َشِديداً  8/72 20498

    ُنُجوًما حُم ِرَقةً  َوُشُهبًا 8/72 20499

ُعُد  9/72 20500  َنِجلس َنق 

عِ  9/72 20501 م  لسَّ
بَاِرَها  َمَقاِعَد لِ تَِمَع إىَِل َأخ   َمَواِضَع؛ لِنَس 

َصداً  9/72 20502 مُجه  رَّ  راِصًدا، ُمـرتّقـبا َير 

ِري 10/72 20503 َلمُ  ال َند    ال َنع 

: األذى والُسوء والفسادهل هو رش ؟ و َأرَشٌّ  10/72 20504 ّ  الِّشَّ

َةً  َرَشًدا 10/72 20505 ا، َوَصاَلًحا، َوَرْح  ً  َخري 

ونَ  11/72 20506 احِلُ الُقُهم  الَِّذيَن َحُسنَت   الصَّ م  وأخ  امهُلُ  أع 

 غري الصاحلني واملراُد الكافرون واملنافقون والفاسقون  ُدوَن ذلك  11/72 20507

 فَِرًقا َوَمَذاِهَب َُم تَلَِفةً  َطَرائَِق قَِدًدا  11/72 20508

َقنَّا.  َظنَنَّا 12/72 20509  َأي 

ِجَز اللَ 12/72 20510 َت ِمن  َقب َضتِهِ لَن  َنُفوَتُه،  لَن  ُنع 
لِ  وسلطانه  َوُنف 

 فِراًرا  َهَرباً  12/72 20511

َدى 13/72 20512  القرآن وهو مصدر اهِلداَية اهل ُ

ًسا 13/72 20513  ُنق َصاًنا ِمن  َحَسنَاتِهِ  َبخ 

       َسيِّئَاتِهِ ِزَياَدةٍ ِف أو َيل َحُقُه وقهرًا َواَل ُظل اًم  َواَل َرَهًقا  13/72 20514
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 28إلى آية  14من آية   الجنسورة ( 573صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اجَلائُِروَن، الظَّاملُِوَن الَِّذيَن َحاُدوا َعِن احَلقِّ  ال َقاِسطُونَ  14/72 20515

ا َرَشًدا  14/72 20516 و  رَّ تََهُدوا  َقَصُدوا حَتَ  والصواب َطِريَق احَلقِّ  وأصابواَواج 

َهنَّمَ  15/72 20517 ب هِبا ِف اآلِخَرةِ  جِلَ     الناُر التي ُيَعذَّ

 وقوداً  َحطَباً  15/72 20518

تََقاُموا 16/72 20519 ارُ  َوَألَِّو اس  تََقاَم الُكفَّ ُه لَِو اس   َسلكوا الطريق القويم و َوَأنَّ

اَلمِ  الطَِّريَقةِ  16/72 20520  دِيِن اإِلس 

 واملراد سعة ف الرزق ف الدنيا َكثرًِيا َغَدًقا 16/72 20521

تِنَُهم   17/72 20522 ُهم   لِنَف  تَِِبَ  لِنَخ 

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال ُيع ِرض   17/72 20523

هُ  17/72 20524 ُلك  ُه  َيس  ِخل   ُيد 

ا  َصَعًدا 17/72 20525  َشِديًدا َشاقًّ

ص األماكن امل ََساِجَد  18/72 20526  للصالة والعبادة  ةاملَُخصَّ

ُعوا فَ  18/72 20527  ال َتعبدوا ف اَل َتد 

عَ  َقامَ  19/72 20528  وقف أو رَشَ

 العابد املطيع لل واملراد النبي حممد صىل الل عليه وسلم  َعب ُد اللَِّ 19/72 20529

ُعوهُ  19/72 20530 بُُد َربَّهُ  َيد   َيع 

َشكوا َكاُدوا 19/72 20531  قاَربوا وأو 

آِن ِمن هُ  لِبًَدا 19/72 20532 َساَمِع الُقر 
دَِحاِمِهم  لِ  از 

ةِ َق َبع ٍض، ِمن  ِشدَّ اكِبًَة َبع ُضَها َفو   مَجَاَعاٍت ُمرَتَ

ُك بِِه َأَحًدا  20/72 20533 ِ ُه رَشيكاً لَُه ِف و َوال ُأرش  َ َعُل َغري   عبادت أو صالت أو نسكي ال َأج 

 ال أستطيع ال أملك 21/72 20534

اً  21/72 20535  املراد دفع الِّش وإبعاد الرضر ََضّ

ًعا َرَشًدا 21/72 20536 فيقاً  أو  َنف   ِهداَيًة وَتو 

نََعنيوََيميني و ُين ِقَذيِن  جُيِرَييِن  22/72 20537  َيم 

 َأفِرُّ إِلَي هِ َمالذًا َوَملَجأً  ُمل تََحًدا 22/72 20538

لُِك َأن  ُأَبلَِّغُكم   إاِلَّ َباَلًغا 23/72 20539  لَكِن  َأم 

ِة  َوِرَساالتِهِ  23/72 20540 امِويَّ سوُل ِمن التَّعاليِم السَّ َي ما ُيرَسُل بِِه الرَّ  لِتَب ليِغها لِلنّاسِ ِرَساالَُت اللِ: وه 

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َيع صِ  23/72 20541  الِعص 

وامِ  َخالِِدينَ  23/72 20542  باقنَي َعىل الدَّ

 بغري  ِّنايٍة وال ان ِقطاعٍ  َأَبداً  23/72 20543

 بِهِ وا الَعَذاُب الَِّذي ُوِعد   واملراد ُين َذرون ُيوَعُدونَ  24/72 20544

َعُف َناِِصاً  24/72 20545     أَقلُّ ُمعيناً  َأض 

ِري إِن  َأد ِري  25/72 20546 َلمُ أو  َما َأد   ال َأع 

ًة  َأَمًدا 25/72 20547  َطِويَلةً  وغايةُمدَّ

يٌط بُكلِّ  َعاَِلُ ال َغي ِب  26/72 20548 ِهم  َما َخِفَي  حُمِ راَكُه بَِحواسِّ تَطِِع النَّاُس إد  تَرَتَ َوََل  َيس   واس 

 ال ُيط لِعُ ف َفاَل ُيظ ِهرُ  26/72 20549

َتَضٰ ِمن  َرُسولٍ  27/72 20550  املراد الرسول الذي ارتضاه واختاره من خلقه ار 

ُلُك  27/72 20551 ِسُل  َيس   ُير 

 ََي َفظُوَنُه، َوََي ُرُسوَنهُ َماَلئَِكًة  َرَصًدا 27/72 20552

َلُغوا 28/72 20553 ا للناس كام أوِحيَت  بدون نقٍص وال زيادة َأب  سالَِة: إيصاهُلَ  َتبليُغ الرِّ

ِم   28/72 20554  شملهم علمه وقدرته من مجيع اجلهات َوَأَحاَط باَِم لََدهي 

ىَص  28/72 20555 ُه،  َوَأح  ء: َعدُّ َصاُء الََّش  ظُهُ إح   ويقتيض ذلك اإِلحاَطَة بِِه وِحف 
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 19إلى آية  1من آية    المزملسورة ( 574صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُل  1/73 20556 مِّ ُف  امل ُزَّ  )النبي صىل الل عليه وسلم(  بِثِيَابِهِ  أو املتغطي املُتََلفِّ

ي َل  2/73 20557  للعبادة اّنض فيه  ُقِم اللَّ

 َقلِّل   انُقص   3/73 20558

ٍل؛ ُمبَيِّنًا  َوَرتِّلِ  4/73 20559  َومَتَهَّ
َرا بِتَُؤَدةٍ  ُمت ِقناً َماِرَج احُلروِف واق 

آنَ  4/73 20560 د َصىلَّ اللُ َعَلي ِه   ال ُقر  ِه حُمَمَّ
َزلَُه َعىَل َرُسولِ ِجِز الَِّذي َأن   َوَسلَّمَ كِتاُب اللِ املُع 

 َسنُن ِزُل  َسنُل ِقي 5/73 20561

تَِماًل َعىَل األََواِمِر َوالنََّواِهي َثِقياًل  5/73 20562  واملراد الرسالة  َعظِياًم، ُمش 

ي ِل  وحتدث الِعبَاَدَة الَّتِي َتن َشأُ وقِيام الليل  َناِشئََة اللَّي لِ  6/73 20563 ِف اللَّ  ِف َجو 

   أشد تأثرًيا ف القلب، وثباتا للقَدم ورسوخاً ف العبادة  َأَشدُّ َوط ئًا  6/73 20564

َوُم قِياًل  6/73 20565 الً حلضور القلِب فيها وفراغه ِمن مشاغل الدنيا َوَأق  راَءًة وأبني َقو 
بَُت قِ  أث 

َك  َسب ًحا  7/73 20566 ًفا، َوَتَقلُّبًا ِف َمَصاحِلِ  َتَّصُّ

َم َربَِّك  8/73 20567 ُكِر اس   أكثر من ذكره ويشمل مجيع أنواع الذكر  َواذ 

 ان َقطِع  لِِعبَاَدتِهِ  َوَتبَتَّل   8/73 20568

املْ ْغِرِب  9/73 20569 ِق و  بُّ املْ رْشِ  خالقهام ومالكهام  ر 

 ال معبود بحق إال الل  اَل إِلََٰه إاِلَّ ُهوَ  9/73 20570

هُ  9/73 20571 ِذ   فاجعله َفاُتَّ

 ومدبرا ألمورك كلها حافِظًا وُمَهي منًا َوكِياًل  9/73 20572

ِِب   10/73 20573 َزع   َواص  لَّد  وال َِّت   َوَِّتَ

 َيتََكلَّموَن فيك وف دينك  َعىَلٰ َما َيُقولُونَ  10/73 20574

ًرا مَجِياًل  10/73 20575 ِرض  َعن ُهم   َهج  ن ُهم  وال  أذى معهترًكا ال  واتركهم  َأع   اِن تَِقاَم م 

يِن  11/73 20576  واتركني  َوَذر 

ِف   ُأويِل النَّع َمةِ  11/73 20577 َ َحاَب النَِّعيِم َوالرتَّ  والَرفاهية وطيب العيش ف الدنيا َأص 

ل ُهم  َقلِياًل  11/73 20578 ل ُهم  َزَمنًا َقلِياًل بِتَ و ال َتع َجل  عليهم َوَمهِّ  ِخرِي الَعَذاِب َعن ُهم  أَأجِّ

 أو عذابا شديدا ُقيُوًدا َثِقيَلةً  َأنَكااًل  12/73 20579

امِء َجَهنَّمَ نارا حامية و َوَجِحيامً  12/73 20580  اجَلِحيم: ِمن أس 

ةٍ  13/73 20581 تََساُغ؛ لَِكَراَهتِهِ  َذا ُغصَّ  َين َشُب ِف احُلُلوِق، اَل ُيس 

 موجعا َشديد اإليالمِ  وِعقاباً وَتن كيالً  َوَعَذاباً َألِيامً  13/73 20582

ُجُف  14/73 20583 طَِرُب  َتر   اضطراًبا شديًدا  َتض 

اًل جُم تَِمًعا َكثِيبًا  14/73 20584  َرم 

ِهيالً  14/73 20585  إذا حرك من أسفله إّنال عله من أعاله  َسائِاًل ُمتَنَاثًِرا مَّ

   شاهًدا عىل أمته بإبالغهم الرسالة َشاِهدًا َعَلي ُكم   15/73 20586

نَ  15/73 20587 َعو  َعوُن موَسى املَعروف  فِر  َ ِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِر   لََقُب ُمُلوِك ِمَص 

يَاُن:  َفَعىَص  16/73 20588  اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ الِعص 

ذاً  16/73 20589 َناُه َأخ   إهالكاً  فأهلكناه َفأََخذ 

 ثقيال َشِديًدا َوبِياًل  16/73 20590

 تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  17/73 20591

ُرُهم   ِشيباً  17/73 20592  الذيَن اب يَضَّ َشع 

ِم الِقيَاَمةِ  ُمنَفطٌِر بِهِ  18/73 20593 َعٌة ِف َيو   لشدة هوله  ُمتََصدِّ

ُعواًل  18/73 20594  َواقًِعا اَل حَمَالَةَ  نافذاً  َمف 

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِياًل  19/73 20595
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ًدا ِمَن اللَّي لِ  َتُقومُ  20/73 20596  ُتَصّلِّ ُمتََهجِّ

َنى 20/73 20597  َأَقلَّ  َأد 

َقةٌ  َوَطائَِفةٌ  20/73 20598  مَجاَعٌة أو  فِر 

 من أصحابك  ِمَن الَِّذيَن َمَعَك  20/73 20599

ي َل َوالنََّهارَ  20/73 20600 ُر اللَّ د ُطوهَلام ُيَقدِّ  َُيَدِّ

ي ِل ُكلِّهِ تطيقوا لَن   لَّن حُت ُصوهُ  20/73 20601  أو َضب ط َوقِت قِـيامه قِيَاُم اللَّ

َف َعَلي ُكم   َفتَاَب َعَلي ُكم   20/73 20602  َخفَّ

20603 20/73  َ َرُؤوا َما َتيَرسَّ يَّأما  َفات ُلوا َفاق  َكن وََتَ  أم 

ُبون ف األرض 20/73 20604 َهبوَن وُيـسافـرون للتجارة ونحوها َيرض   َيذ 

 َيط ُلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيب تَُغونَ  20/73 20605

ِل الل  20/73 20606 ِق اللِ َفض  ساُنهُ  ِرز   إح 

 إلعالء دين الل ونَصته وهو االسالم   ف سبيل الل 20/73 20607

ِرُضوا  20/73 20608 ُقواو َوَأق   َتَصدَّ

ًضا َحَسنًا 20/73 20609 ُم من صدقة أو عمل لوجه الل تعاىل َقر   سطِيِب َنف  وب ما ُيَقدَّ

ُموا أِلَنُفِسُكم 20/73 20610 ل ُتَقدِّ     ذواتكم  تفعلوه ألَج 

ِفُروا  20/73 20611 تَغ   واطلبوا املغفرة  َواس 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ  َغُفورٌ  20/73 20612 ثُُر ِمن ُه املَغ     ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  20/73 20613 ِمننَي ف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

ثِّرُ  1/74 20614  الل عليه وسلم وهو النبي حممد صىل  املُتََغطِِّي بِثِيَابِهِ  امل ُدَّ

َض   ُقم  َفأَنِذر   2/74 20615 م   اّن 
  فبلِّغ  وأعلِ

برِِي َوالتَّع ظِيمِ وحده َربََّك  خص  َوَربََّك َفَكِبِّ   3/74 20616  بِالتَّك 

ر   4/74 20617 َسَك ِمَن املََعايِص و َخلِّص  الثِّياَب ِمن النَّجاساِت  َوثِيَاَبَك َفطَهِّ ر  َنف   َواآلَثامِ َطهِّ

زَ  5/74 20618 ج  كِ  َوالرُّ اَمَل الِّشِّ  نَاَم، َوَأع   األَص 

ُجر   5/74 20619  َفات ُرك   َفاه 

ثِرُ  6/74 20620 تَك  ثََر ِمن َهاأو  َتُعّده َكثرًياو بَعطائكوتتباهى وال ُتَعريِّ   َواَل مَت نُن َتس  ِط الَعطِيََّة، َكي  َتل تَِمَس َأك   اَل ُتع 

ِِب   7/74 20621 َربَِّك َفاص 
 احتسب بصِبك واقصد به وجه الل  َولِ

َخُة البَع ِث  ُنِقَر ِف النَّاُقورِ  8/74 20622 وِر َنف   والنّشور  ُنِفَخ ِف الصُّ

ٌم َعِسريٌ  9/74 20623  شديد لكثرة أهواله وشدائده شاقٌّ  املراد يوم القيامة َيو 

20624 10/74  ُ  سهلٍ غري  َيِسريٍ َغري 

يِن  11/74 20625  اتركني  َذر 

 الَولِيُد ب ُن املَغرَيةِ  َواملَُراُد بِِه:  َفِريًدا  منفرًدا َوِحيًدا 11/74 20626

 َمب ُسوًطا َواِسًعا كثريًا  ُمَّ ُدوًدا  12/74 20627

الدُ  َوَبننِيَ  13/74 20628    األب ناُء أي  األو 

 اَل َيِغيبُوَن َعن هُ  َمَعهُ  ُحُضوًرا ُشُهوداً  13/74 20629

دتُّ لَُه مَت ِهيًدا 14/74 20630 ُت لَُه ُسبَُل الَعي ِش َتي ِسرًيا  َوَمهَّ  َيرسَّ 

َغُب  َيط َمعُ  15/74 20631  َيرجو وَير 

 يعرفه مستكِبًا متجاوزًا احلد ف العصيان وراّدًا للحق َمالفاً له وهو  َعنِيداً  16/74 20632

ِهُقُه َصُعوًدا 17/74 20633 ا اَل َراَحَة لَُه فِيهِ  َسأُر  ُفُه َعَذاًبا َشاقًّ  َسأَُكلِّ

رَ  18/74 20634 َله  َفكَّ َمَل َعق   أع 

رَ  18/74 20635 آِن، َوَمن  َجاَء بِهِ  َوَقدَّ ِن ِف الُقر   َهيَّأَ َما َيُقولُُه ِف الطَّع 
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ِعَد  َفُقتَِل  19/74 20636    ُدعاٌء باهلالك ،  ُغلَِب َوُقِهرَ وُأب 

َر   َنظَرَ  21/74 20637 َل فِياَم َهيَّأَ ِمَن الطَّع نِ وَفكَّ  َتأَمَّ

َههُ  َعبََس  22/74 20638  َقطَُّب َوج 

تَدَّ ِف الُعبُوِس ملََّا َضاَقت  َعَلي ِه احِليَُل ِف الطَّع نِ  َوَبرَسَ  22/74 20639  اش 

َبرَ  23/74 20640 ِرًضا َعِن احَلقِّ  َأد   َرَجَع ُمع 

َِبَ  23/74 20641 تَك   َوَتعاَظَم وَتعاىل  َواس 

رٌ  24/74 20642 ُل القائُِم َعىَل  ِسح  ُل أو  الِفع  ُر: الَقو  ح  َعاَدةِ السِّ ويِه وَعىَل األُُموِر اخَلاِرَقِة لِل   اخِلداِع والتَّم 

َثرُ  24/74 20643 َوى وُيـتعلُم أو  ُيؤ  لنِيَ ُير   ُين َقُل َعِن األَوَّ

ُل ال بََِّشِ  25/74 20644  النَّاسِ  َكالمُ  َقو 

لِيِه َسَقرَ  26/74 20645 ىَل  َسأُص  ِخُلُه َجَهنََّم؛ َكي  َيص  َهاَسأُد   َحرَّ

َراكَ  27/74 20646 َلَمَك  َوَما َأد   َوَما َأع 

اًم  اَل ُتب ِقي َواَل َتَذرُ  28/74 20647 ُك حَل  ُ ُك َعظ اًم واَل َترت  ُ  إال أحرقته اَل َترت 

بََِّشِ  29/74 20648 اَحٌة لِّل  ةِ مسودة حُم ِرَقٌة  لَوَّ بََِّشَ ل 
ٌة لِ َ ، ُمَغريِّ

 لِل ُجُلودِ

َعَة َعَِّشَ  30/74 20649  يتوىل أمرها ويتسلط عىل أهلها بالعذاب تسعة عِّش ملًكا من الزبانية األشداء َعَلي َها تِس 

 َخَزَنتَُها أصحاُب النّارِ  31/74 20650

ََتُم   31/74 20651  عددهم ِعدَّ

تِبَاًرا  فِت نَةً  31/74 20652 ارِ وابتالء اخ   لِل ُكفَّ

تَي ِقنَ  31/74 20653  ليعلم عىل وجه اليقني، وال يَِقنِي: العلم الثابت الذي ال شك فيه لِيَس 

َتاَب  31/74 20654  اَل َيُشكَّ و َواَل َير 

َرٌض  31/74 20655  َشكٌّ َونِفاٌق  مَّ

 َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين ُيِضلُّ  31/74 20656

 ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوهَي ِدي 31/74 20657

 َماَلئَِكتَهُ املراد هنا  ُجنُوَد َربَِّك  31/74 20658

بََِّشِ  31/74 20659 ل 
َرى لِ ِعظَة ذِك  َرة َوَمو 

كِ  لِلنَّاسِ  َتذ 

َبرَ  33/74 20660 هاِب  َأد   أَخَذ ِف الذَّ

َفرَ  34/74 20661 َق  َأس  َ  أضاَء وأرش 

َدى ال ُكَِبِ  35/74 20662 َا إَلِح  َدى الَعظَائِمِ  إِّنَّ واِهي و إِنَّ النَّاَر إَلِح   الدَّ

 إنذارًا وحتذيرًا من عذاب الل  َنِذيراً  36/74 20663

رَ  37/74 20664 َم َأو  َيتَأَخَّ تِكاِب املَعايص أو  يسبق إىل اخلري  والطاعة َيتََقدَّ َر بار   يتأَخَّ

هونة  َعِمَلت  بام  َكَسبَت  َرِهينَةٌ باَِم  38/74 20665  عنده تعاىل حَم بُوَسٌة بَِعَملَِهاَمر 

َحاَب ال يَِمنيِ  39/74 20666 ُل املَن ِزلَِة العالِيَةِ  َأص   واملُراد أهُل الّسعادة أه 

أُل َبع ُضُهم  َبع ضاً  َيتََساءلُونَ  40/74 20667  َيس 

ِرِمنيَ  41/74 20668  الكافِريَن املُعانِدينَ  امل ُج 

َخَلُكم   ِف َسَقرَ  َما َسَلَكُكم   42/74 20669  ف نار جهنم َما َأد 

كنِيَ  44/74 20670  الذي أسكنه العجز وليس عنده ما يكفي وهو أسوأ حااًل من الفقري امل ِس 

ِ  َنُخوُض  45/74 20671 ِر َعىل َغري  ُث بِالبَاطِلِ و ُهَدىنتََكلَّم ف األَم   َنتََحدَّ

ينِ  46/74 20672 ُم الدِّ ُم اجَلزاءِ  َيو   َيو 

ُت  جاَءنا َأَتاَنا ال يَِقنيُ  47/74 20673      املُو 
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  تفيدهم َتنَفُعُهم   48/74 20674

 الَشَفاَعُة: َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  َشَفاَعةُ  48/74 20675

افِِعنيَ  48/74 20676 يِّئَةِ  الشَّ  طالِبي التَّناُزل َعن السَّ

كَِرةِ  49/74 20677 ِر  التَّذ  ك  تِبارِ ما َيب َعُث َعىل الذِّ     واالتِّعاِظ واالع 

ِرِضنيَ  49/74 20678  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمع 

تَن ِفَرةٌ  50/74 20679 ٌر ُمس  ِشيٌَّة  ُْحُ ٌر َوح  دةُْحُ  النفور َشِديَدُة  َفِزَعة ُمَِّشّ

ت   51/74 20680  َهَرَبت   َفرَّ

َوَرةٍ  51/74 20681  ونحوه أو صائد ورام يريدها َأَسٍد َكارِسٍ  َقس 

    ُكتُباً ساموّيةً  ُصُحفاً  52/74 20682

ةً  52/74 20683 َ نَِّشَّ ط مُّ  َمب ُسوطة غاية البَس 

نَ  ال َُيَاُفونَ  53/74 20684  ال َُي َشو 

 اتعظ بام فيه أرادَ  َمن  ف َفَمن َشاء َذَكَرهُ  55/74 20685

ُل التَّق َوى 56/74 20686 ل  هو  َأه  تَِحقٌّ ألَن  َيتَّقيِه ِعباُدهُ وأه   ويطيعوه ُمس 

ِفَرةِ  56/74 20687 ُل املَغ  ِفَرُه ِعباُدُه َوألن َيغِفُر ملَِن  آَمَن بِِه وأطاَعهُ  َوَأه  تَغ  ٌل ألَن  َيس    َأه 

ِسمُ  1/75 20688 ِسُم، َو )اَل(: تَ  اَل ُأق   كِيٌد لِل َقَسمِ أُأق 

ِم الِقياَمةِ  1/75 20689 ُم ُيب َعُث النَّاُس ِمن  ُقبُوِرِهم   بِيَو   َيو 

اَمةِ  2/75 20690 ِس اللَّوَّ  عىل ترك الطاعات وفعل املوبقات الَّتِي َتُلوُم َصاِحبََها التقية املستقيمة النَّف سِ  بِالنَّف 

 َأَيظُنُّ  َأََي َسُب  3/75 20691

َمَع  3/75 20692  نقدر عىل مجع وضم عظامه بعد تفرقهاَألَّن  ِعظاَمهُ َألَّن َنج 

َي َبنَاَنهُ  4/75 20693 ا  نَُّسوِّ  كام كانت قبل املوتمتقنا نجعل أصابعه بعد مجعها َخل ًقا سويًّ

ُجَر َأَماَمهُ  5/75 20694  يكذب بام أمامه من البعث  يوم القيامة، والفجور: هو الفعل القبيح أو الكذب   لِيَف 

 َمتَى؟ َأيَّانَ  6/75 20695

َ وَفِزَع  َبِرَق ال بَََصُ  7/75 20696 ريَّ َواِل الِقيَاَمةِ  وملعحَتَ  البَََصُ َوُدِهَش أِلَه 

ُءه انطامس نوره واختفاء َوَخَسَف الَقَمرُ  8/75 20697  َضو 

ُس َوال َقَمرُ  9/75 20698 م   أو أحرضت مجيعاُقِرَن َبي نَُهاَم ِف الطُُّلوِع أو مُجِع بينهام ف ذهاب الضوء،  َومُجَِع الشَّ

َرب واملَل َجأ امل ََفرُّ  10/75 20699  واخلالص املَه 

 ِمَن اللِ ُيعتََصُم بهاَل َمل َجأَ َواَل َمن َجى لَُه  اَل َوَزرَ  11/75 20700

تََقرُّ  12/75 20701 جُع، َواملَِصريُ  امل ُس   املَر 

 ُُيَِب  ُينَبَّأُ  13/75 20702

رَ  13/75 20703 َم َوَأخَّ  بجميع عمله احلسن واليسء ف أول وقته وآخره  باَِم َقدَّ

 أو ُحّجة َبيّـنـَـة  َتن طُق َجَواِرُحُه بَِعملِهِ وُمراقٌِب َشاِهٌد  َبِصرَيةٌ  14/75 20704

مَ  َأل َقى َمَعاذِيَرهُ  15/75 20705 تَِذُر هِبَا، َما ُقبَِلت   اعتذاراته َقدَّ  َيع 

ك  بِِه لِساَنَك  16/75 20706 رِّ  بالقرآن لسانك لتقرأه حني نزول الوحي  -أهيا النبي-ال حترك  ال حُتَ

ع بحفظه، َمافة أن يتفلَّت منك  لِتَع َجَل بِهِ  16/75 20707 ِ  لِتُرس 

َفظَهُ  مَج َعهُ  17/75 20708 رَك وحَت   ِّتَمَعُه ف َصد 

آَنهُ  17/75 20709  قَِراَءَتُه بِلَِسانَِك َمتَى ِشئ َت  َوُقر 

آَنهُ  18/75 20710 يَل، ُثمَّ  َفاتَّبِع  ُقر  ِ تَِمع  لِِقَراَءتِِه ِمن  ِجِب  َرَأكَ اس  َراُه َكاَم َأق   اق 

َحُه وإيضاَحُه وتـَـفـ ـسري ما أشكل َبيَاَنهُ  19/75 20711 ُمهُ  رَش   ِمن  َمعانيه َفه 
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 الدنيا  ال َعاِجَلةَ  20/75 20712

 وترتكون َوَتَذُرونَ  21/75 20713

ةٌ  22/75 20714 َقة ُمتهلـّـلة ناعمة نَّاَِضَ ِ  َحَسنَة ُمِّش 

َا ِف اجَلنَّةِ  شاخصة حمّدقة َناظَِرةٌ  23/75 20715  َتَرى َرهبَّ

ةٌ  24/75 20716 ةٌ  َبارِسَ  َعابَِسٌة، َكاحِلَ

تَِقُد  َتظُنُّ  25/75 20717  َتع 

رِ أو داهية  َفاقَِرةٌ  25/75 20718  ُمِصيبٌَة َعظِيَمٌة َتق ِصُم َفَقاَر الظَّه 

اقِيَ  26/75 20719 َ ُقوة العظام املحيطة بالنحرال َبَلَغت  الرتَّ رِ واملراد  رُت  د  وُح إىَِل َأَعايِل الصَّ  وأوشك صاحبها أن يموت  َوَصَلِت الرُّ

ِفيِه؟ َراٍق َمن   27/75 20720 قِيِه، َوَيش   َهل  ِمن  َراٍق َير 

تَرِضُ  َوَظنَّ  28/75 20721 َقَن املُح   َأي 

يَا، واملُراُد: املوت ال ِفَراُق  28/75 20722 ن   االنقطاع َعن الدُّ

اِق  29/75 20723 اُق بِالسَّ ِت السَّ ِت  َوال تَفَّ َرى ِعن َد املَو  َدى َساَقي ِه بِاألُخ  ت  إِح  ِل اآلِخَرةِ واملعنى َوال تَفَّ  َأوَّ
ةِ ن يَا بِِشدَّ ُة آِخِر الدُّ  اتََّصَلت  ِشدَّ

ُق الِعبَادِ لِل َجَزاءِ  امل ََساُق  30/75 20724  إما إىل َجنٍَّة أو إىل نارٍ   َسو 

َق َوال َصىلَّ  31/75 20725 الةَ  فال آمن بالرسول وال بالقرآن َفال َصدَّ  َوال أدَّى الصَّ

َب َوَتَوىلَّ  32/75 20726 َرض  أن َكرَ  َكذَّ    َعِن اإِلياَمنِ وَأع 

يَتِِه َُم تَااًل  َيتََمطَّى 33/75 20727 رَتُ ِف ِمش   َيتَبَخ 

ىَل  34/75 20728 ىَل لََك َفأَو  : َهاَلٌك لَِك  َأو   َفَهاَلكٌ َكلَِمُة َوِعيٍد، َأي 

 َأَيظُنُّ  َأََي َسُب  36/75 20729

َمالً  ُسًدى 36/75 20730 َمُر، َواَل َُيَاَسُب ُمه   اَل ُيؤ 

 النُّطفُة: ما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة  ُنط َفةً  37/75 20731

نِيٍّ  37/75 20732 َرةِ  مَّ ُجِل من ماٍء ِعن َد َثو  هوة ما َُي ُرج ِمن الرَّ    الشَّ

نَى 37/75 20733 ِحمِ و ُيق َذف ُيم   ُيَصبُّ ِف الرَّ

ٌر ِمن أطواِر اجلنني َعَلَقةً  38/75 20734 ِحِم، وهي َطو  َر َغلِيٍظ َتَعلََّق ِف الرَّ َ  َدٍم َأْح 

ى  38/75 20735 َضاَءهُ  َفَسوَّ َل َخل َقُه، َوَأع   َعدَّ

20736 39/75  ِ َجني  و   الِصن فني  الزَّ

َتى  40/75 20737 يَِي املَو  بُُهم  احَلياةَ  َُي   هَيَ

 َقد  َمَض  َهل  َأَتى  1/76 20738

دٍ  ِحنيٌ  1/76 20739 ُ حُمَدَّ ٌت َغري   َوق 

رِ  1/76 20740 ه  َمن الطَّويل الدَّ  الزَّ

ُكوراً  1/76 20741 ذ  ُث عنه  مَّ  موجوًدا ُيتََحدَّ

َشاٍج  2/76 20742 َأةِ  َأم  ُجِل َوَماِء املَر  طٍَة ِمن  َماِء الرَّ
 َُم تَلِ

ب تَلِيهِ  2/76 20743 هُ  نَّ تَِِبُ  َنخ 

بِيَل  3/76 20744 نَاُه السَّ ِّ  َهَدي  ، َوالِّشَّ ِ  َبيَّنَّا لَُه َطِريَق اخَلري 

َمتَه َشاكِراً  3/76 20745 ر نع 
 َربَّه ُمث ٍن َعَلي ِه هِبا  ذاكِ

ِر واجُلحودِ  َكُفوراً  3/76 20746  ُُم ِعناً ف الُكف 

َنا  4/76 20747 تَد  نا وهيّأنا  َأع  َدد   أع 

ُجُلُهم   وهي َحَلٌق من حديد ونحوه يدخل بعضه ف بعض  َساَلِساَل  4/76 20748  ُتَشدُّ هِبَا َأر 

اَلاًل  4/76 20749 ِهم   وُقيوًدا َوَأغ 
نَاقِ ِدهيِم  إىَِل َأع  َمُع هِبَا َأي   ُِّت 

َرُقوَن هِبَا َوَسِعرًيا  4/76 20750 َهنَّمَ  َناًرا َُي  ٌم جِلَ عرُي: اس   والسَّ

َرارَ  5/76 20751 َب   لل واملسارعني ف فعل اخلري والشاكرين لل عىل نعمه َكثرِيو الطَّاَعةِ  األ 

ِر، َوفِيَها مَخ رٌ  َكاسٍ  5/76 20752 ِب اخَلم   إَِناِء رُش 

َسِن َأن َواِع الطِّيِب، َوُهَو َماُء الَكاُفورِ  ِمَزاُجَها َكاُفوًرا 5/76 20753  ََم ُلوَطًة بِأَح 
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 25إلى آية  6من آية   اإلنسانسورة ( 579صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُين بُوع املاء  َعي ناً  6/76 20754

ُروَّنَا 6/76 20755  َيُشّقوّنا وجُي روّنا حيث شاءوا من منازهلم  ُيَفجِّ

ر  7/76 20756 َجبُوا َعىَل َأن ُفِسِهم  ِمَن ُيؤّدون ويوفون  ُيوُفوَن بِالنَّذ   الطَّاَعاِت باَِم َأو 

روٍه  َوَُيَاُفونَ  7/76 20757 ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

هُ  7/76 20758  سوُؤُه وأذاهُ  رَشُّ

تَطرًِيا 7/76 20759 ا  ُمس  يًا ُمن تَِِّشً  ُمتََفشِّ

كِيناً  8/76 20760 كنِي: الَفقري الِذي  ِمس  رُ املِس   أَذلَُّه الَفق 

ُدُه َقب َل ُبُلوِغِه، َواَل َماَل لَهُ  َوَيتِياًم  8/76 20761
اًل َماَت َوالِ  طِف 

 املأخوذ من األَعداء ف احلرب  َوَأِسرياً  8/76 20762

ِه اللِ 9/76 20763 َوج 
 املخلوق واملُراد ابتغاء الثواب من الل وجه الل عز وجل احلقيقي الذي هو صفة من صفاته ، نؤمن بأن لل وجها ال كوجه   لِ

 ال َنط ُلُب  ال ُنِريدُ  9/76   20764

  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َجَزاء 9/76 20765

يَِوّياً أو  َثناءً  َوال ُشُكوراً  9/76 20766  َوال ِعَوضاً ُدن 

لهتعبس  َعبُوًسا  10/76 20767 و  ـلـَُح فيه الُوُجوه هِلَ  وتـَـك 

طَِريًرا 10/76 20768  شديدًا صعباً وقيل طويالً، واملراد يوم القيامة  َقم 

 فحفظهم وْحاهم  َفَوَقاُهمُ  11/76 20769

اُهم   11/76 20770 طَاُهم   َولَقَّ  َوَمنََحهم َأع 

ةً  11/76 20771 َ نًا و هبجة وإرشاًقا َنرض   َوُنوًراُحس 

وراً  11/76 20772  لذة ف القلب عند حدوث خري أو االبتعاد عن َضر  َورُسُ

 احَلِرير: نوٌع رقيٌق من الثياب َوَحِريراً  12/76 20773

 جالسني مستندين مستقرين ُمتَّكِئنِيَ  13/76 20774

ََرائِِك  13/76 20775 نَِة بَِفاِخِر  األ   املَُزيَّ
ةِ تُورِ األرَِسَّ  الثِّيَاِب، َوالسُّ

َهِريًرا  13/76 20776 دًا َشديداً  َزم   َبر 

 َقِريبَةً  َوَدانِيَةً  14/76 20777

ا 14/76 20778 سِ  ظاِلهُلَ م  ُء الشَّ : ما ُووِرَي فيِه َضو   الظِلُّ

ُذ ثاَِمِرَها َوُذلَِّلت  ُقطُوُفَها 14/76 20779 م  َأخ  َل هَلُ  ُسهِّ

 َوُيَدارُ  َوُيطَاُف  15/76 20780

َجاِج  إناء رقيق  َقَواِريَرا 15/76 20781  ِمَن الزُّ

ُروَها  16/76 20782 ر  َقدَّ َدة وَجَعلوا رشاهَبا عىل قد  اِرُبونَ َصنَُعوها بمقادير حُمَدَّ تَِهي الشَّ   َما َيش 

َلُط به ِمَزاُجَها 17/76 20783  ما ُُت 

 غاية ف السالسة والسهولة ف مروره ف احللق لعذوبته َسل َسبِياًل  18/76 20784

َلَُّدونَ  19/76 20785 م   ِول َداٌن َمُّ
َمِة َدائُِموَن َعىَل َحاهِلِ  ال هيرمون وال يموتون   ِغل اَمٌن لِل ِخد 

نثُوراً  19/76 20786 لًُؤا مَّ لُؤِ  لُؤ   تفرقاملُ  َكاللُّؤ 

َت َأيَّ َمَكاٍن ِف اجَلنَّةِ  َوإَِذا َرَأي َت َثمَّ  20/76 20787  َوإَِذا َأب ََص 

ُلوُهم   َعالِيَُهم   21/76 20788  َيع 

 َرقيق  احَلِريِر أو الّديباِج، وهَو احَلريُر املَن سوُج  ثِيَاُب ُسنُدسٍ  21/76 20789

ٌق  21/76 20790 َ تَِب  يبَاِج املصنوع من احلرير السميك  َوإِس   الَغلِيظُ  الدِّ

  وُأل بُِسوا احُلِّلّ  َوُحلُّوا   21/76 20791

، وَُييُط بِاملِع َصمِ  َأَساِورَ  21/76 20792  ما ُيل بَُس ف اليَد ِمن احِلِّلّ

َس فِيِه، َواَل َدَنَس  َطُهوًرا 21/76 20793 ِسِه و اَل ِرج  ِه َطاِهًرا ف َنف  ِ َغري 
ًرا لِ  ُمطَهِّ

يُُكم 22/76 20794 ن يَا َسع  الُِح ِف الدُّ  اجلاد ومثابرتكم فيه  َعَمُلُكُم الصَّ

ِم َربَِّك  24/76 20795 ك    قضاؤه العادل حِلُ

 مرتكباً لإلثم أي الذنب الذي يستحق العقوبة  آثاِمً  24/76 20796

َرًة َوَأِصياًل  25/76 20797 َل  ُبك   النََّهاِر، َوآِخَرهُ َأوَّ
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 19إلى آية  1من آية  المرسالتسورة و  31إلى آية  26من آية اإلنسان  سورة ( 805صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

هُ  26/76 20798  وقتا طويال من الليلَصلِّ ونزهه وَتجد له و لَي اًل َطِوياًل  َوَسبِّح 

 الدنيا  ال َعاِجَلةَ  27/76 20799

 بعدهم  ويرتكون َوَيَذُروَن َوَراءُهم   27/76 20800

ماً َثِقيالً  27/76 20801  املراد يوم القيامة  َيو 

ُهم   28/76 20802 َ َنا َأرس  نَا َخل َقُهم   َوَشَدد  َكم   َأح 

ل نَا  28/76 20803 َنا  َبدَّ  َغريَّ 

كَِرةٌ  29/76 20804 تِبارِ  ِعظَةٌ  َتذ   واع 

 أو َوسيَلةً  َطِريًقا َسبِياًل  29/76 20805

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيامً  30/76 20806 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ   لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة للِ  َحكِيامً  30/76 20807 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

َتِهِ  31/76 20808 ِزِه َوَنعيِمهِ  َرْح   َفو 

ِر أو   َوالظَّاملنِِيَ  31/76 20809 ل َحدِّ بِالُكف 
َومُها اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ ِق أو  َنح   الِفس 

ز  َأَعدَّ  31/76 20810  َهيَّأَ وَجهَّ

 موجعا َشديد اإليالمِ  ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً َألِيامً  31/76 20811

َسالِت  1/77 20812 ياِح  َوامل ُر   الرِّ

فاً  1/77 20813 ُفو َبع ُضَها َأَثَر َبع ضٍ  ُعر   ََتُبُّ ُمتَتَابَِعًة َيق 

ًفا  2/77 20814 لَِكةِ ال َفال َعاِصَفاِت َعص   اهُلبُوِب املُه 
 َشِديَدةِ

ا 3/77 20815 ً اِت َنِّش  ُحِب َيُسوُقوَّنا َحي ُث َشاَء اللُاملالئكة  َوالنَّارِشَ  املُوَكلنَِي بِالسُّ

ًقا 4/77 20816 ِرُق  َفال َفاِرَقاِت َفر  ، َوالبَاطِلِ املَاَلئَِكِة الَّتِي َتن ِزُل باِم َيف  َ احَلقِّ  َبني 

ًرا 5/77 20817 بِيَاءِ  َفامل ُل ِقيَاِت ذِك  َي ِمَن اللِ، َوَتن ِزُل بِِه َعىَل األَن  َكِة الَّتِي َتتََلقَّى الَوح 
 املَاَلئِ

ًرا 6/77 20818 َذاًرا ِمَن اللِ إىَِل َخل ِقهِ  ُعذ   إِع 

ًرا 6/77 20819  اللِ َإىَل َخل ِقهِ  ِمَن  ِلِإِلن َذار ُنذ 

ون ُتوَعُدونَ  7/77 20820 َِبُ ِر الِقيَاَمِة َوَما فِيَها ِمن  َجَزاٍء، َوِحَساٍب  ُُت   ِمن  َأم 

 ملتحقق ثابت  لََواقِعٌ  7/77 20821

، َوَذَهَب ُنوُرَها ُطِمَست   8/77 20822 يَت 
 حُمِ

،  ُفِرَجت   9/77 20823 َعت   َوَتَشقََّقت  َتَصدَّ

، َوَتنَاَثَرت   ُنِسَفت   10/77 20824 تِلَعت  من أُصوهِلا و َتطَاَيَرت   اق 

تَت   11/77 20825 َ ُأَُمِِهم   ُأقِّ ِل َبي نَُهم  َوَبني  ل َفص 
ٌت َوَأَجٌل، لِ م  َوق  َ هَلُ  ُعنيِّ

َلت   12/77 20826 ٍم ُأجِّ ٍم َعظِيٍم  أِلَيِّ َيو  ُسُل أِلَيِّ َيو  َرِت الرُّ  ُأخِّ

لِ  13/77 20827 ِم ال َفص  َ اخَلاَلئِِق  لِيَو  َصُل فِيِه َوُيق َض َبني  ٍم ُيف   وهو يوم القيامة لِيَو 

َراكَ  14/77 20828 َلَمَك  َوَما َأد   َوَما َأع 

ٌل  15/77 20829  هالٌك ، أو َحرسة أو شدة عذاٍب وهي كلَمُة َوِعيٍد وََت ِديد  َوي 

َمئِذٍ  15/77 20830 م  َيو   َذلَِك اليَو 

 َأََل  نعاقب  باهلالك  َأََل  ُّن لِِك  16/77 20831

لنِيَ  16/77 20832 َوَّ ابَِقةَ  األ   األَُمَم السَّ

ِخِرينَ  17/77 20833  تون ف األزمنة املتأخرة أالذين ي ُنل ِحُقُهم   ُنت بُِعُهُم اآل 

ِرِمنيَ  18/77 20834  بِالكافِريَن املُعانِدينَ  بِامل ُج 

بنِيَ  19/77 20835  لِلُمنكِرين الكافرين  لِّل ُمَكذِّ
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 50إلى آية  20من آية اإلنسان  سورة ( 581صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

م 20/77 20836 ُلقكُّ ِ ِمثاٍل سابٍِق  َنخ  م ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   نوِجدكُّ

ِهنيٍ  20/77 20837 اٍء مَّ  َضِعيٍف َحِقرٍي؛ َوُهَو النُّط َفةُ  مَّ

كنِيٍ  21/77 20838 ِحم  َمَكاٍن َحِصنيٍ  َقَراٍر مَّ  ثابت ال يتزحزح عن موضِعه وهو الرَّ

ُلومٍ  22/77 20839 ع  ٍت  َقَدٍر مَّ رٍ  َوق   معلوم عند الل تعاىل حمدد ُمَقدَّ

َنا 23/77 20840  فقدرنا عىل خلقه وتصويره وإخراجه َفَقَدر 

ٌل  24/77 20841  هالٌك ، أو َحرسة أو شدة عذاٍب وهي كلَمُة َوِعيٍد وََت ِديد  َوي 

َمئِذٍ  24/77 20842 م  َيو   َذلَِك اليَو 

بنِيَ  24/77 20843  لِلُمنكِرين  لِّل ُمَكذِّ

يَاَء  كَِفاًتا  25/77 20844 َواَت   فوق ظهرهاِوَعاًء َتُضمُّ األَح   ف باطِنها َواألَم 

َتِفَعاٍت  َرَواِِسَ َشاَِمَاٍت  27/77 20845  ِجبَااًل َثَوابَِت، ُمر 

 َشديد الُعذوبة  ُفَراًتا 27/77 20846

عنيَ  انطَلُِقوا 29/77 20847 ِ َهبوا ُمرس   اذ 

 ُهَو ُدَخاُن َجَهنَّمَ  ظِلٍّ  30/77 20848

ُع ِمن ُه َثاَلُث قِطَعٍ  ذِي َثاَلِث ُشَعٍب  30/77 20849  من النار َيتََفرَّ

مِ  اَل َظلِيلٍ  31/77 20850  اَل ُيظِلُّ ِمن  َحرِّ َذلَِك اليَو 

نِي  31/77 20851 َفُع، َواَل  َواَل ُيغ   َيِقي اَل َيد 

 كأنه لِسان  اشتعاهلا عند  ما يرتفع من النار اللََّهِب  31/77 20852

رٍ  32/77 20853 ِمي بَِِّشَ  َما َيتَطَاَيُر ِمَن النَّارِ  ُتل ِقي َتر 

20854 32/77  ِ تَِفاعِ  َكال َقَص    كِناية عن ضخامته وانتشاره  َكالبِنَاِء املَُشيَِّد ِف الِعظَِم َوااِلر 

رٌ  33/77 20855 َرةِ  مِجَالٌَت ُصف  ف  ُّنَا إىَِل الصُّ  إِبٌِل ُسوٌد َيِميُل لَو 

 ال يتكلمون ال َينطُِقونَ  35/77 20856

َذنُ  36/77 20857    وال ُيسَمُح   والَ ُيؤ 

تَِذُرونَ  36/77 20858  َفيُب دون األسباب ملحو اإلساءة  َفيَع 

َي بذلك إلنَّ الل يفصُل فيه بني اخلالئق بالعدل  يوم الفصل  38/77 20859  يوم القيامة، وُسمِّ

لنِيَ  38/77 20860 َوَّ نَاُكم  َواأل  ناكم  مَجَع   املاضية املتقّدمني ف األزمنةمع َضَمم 

 ِحيَلٌة ِف اخَلاَلِص ِمَن الَعَذاِب  َكي ٌد  39/77 20861

حاب  امل ُتَِّقنيَ  41/77 20862 ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ أص   التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع 

تِظلِّنَي ف  ظاَِللٍ  41/77 20863 َجاِر ُمس      َنعيٍم َوَرفاِهيَةٍ ف ظِلِّ األَش 

    وينابيع  َوُعيُونٍ  41/77 20864

تَُهونَ  42/77 20865 بَتُُهم  فيهِ  َيش   َتشتَدُّ َرغ 

ِ َتن ِغيٍص، َواَل َكَدرٍ  َهنِيئًا  43/77 20866  ُمتََهنِّئنَِي ِمن  َغري 

ِزي 44/77 20867  ُنثيُب َوُنكافِئُ  َنج 

ِسننيَ  44/77 20868   الذين أحسنوا أقواهلم وأفعاهلم وصانوا أنفسهم عن كل ما ال يريض الل  امل ُح 

ر من  َومَتَتَُّعوا 46/77 20869 نُه لكم الُكف   الشهواتوانعموا بام ُيَزيِّ

 كافِروَن ُمعانِدونَ  جمُّ ِرُمونَ  46/77 20870

َكُعوا 48/77 20871 َشعوا  ار   َصلُّوا واخ 

 كِتَاٍب َوَكاَلٍم  فبأي  َفبِأَيِّ َحِديٍث  50/77 20872

َدهُ  50/77 20873 آنِ  َبع  َد الُقر   َبع 

ِمنُونَ  50/77 20874 وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ  ُيؤ  سوِل باالّتباعِ ُيِقرِّ ِه وَينقادوَن للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  وبِِصد 
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 30إلى آية  1من آية  النبأسورة ( 582صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ءٍ  َعمَّ  1/78 20875  َعن  َأيِّ ََش 

أُل َبع ُضُهم  َبع ضاً  َيتََساءلُونَ  1/78 20876  َيس 

آُن الَِّذي فِيِه َخَِبُ البَع ِث  النَّبَإِ ال َعظِيمِ  2/78 20877  الَعظِيِم؛ َوُهَو الُقر 
 اخَلَِبِ

ٌب  مصدقفمنهم  ُيالف بعضهم بعضا َُم تَلُِفونَ  3/78 20878  ومنهم ُمَكذِّ

َلُمونَ  4/78 20879  سيعرفون ويدركون  َسيَع 

َدًة َكالِفَراشِ  ِمَهاًدا  6/78 20880 ه  ُُمَهَّ ِ  ف ُسهولَة العيش َعَلي ها وُيرس 

َتاًدا 7/78 20881 َرُز ف أرٍض أو ِجداٍر ليَُشّد بِه َشءٌ  َأو  َض  واملراد الَوتُد: ما ُيغ   كي ال تتحرك  ُتثَبُِّت األَر 

نَاُكم   8/78 20882 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َوَخَلق  ناُكم  ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد   أو 

َواًجا 8/78 20883 نَاًفا: ُذُكوًرا َوإَِناًثا  َأز   َأص 

ُكم   وسكوناً َراَحًة  ُسبَاًتا  9/78 20884
اَملِ ، َوَقط ًعا ألَع  َدانُِكم   أِلَب 

 َكاللِّبَاسِ َساتًِرا لَُكم  بِظُل َمتِِه؛  لِبَاًسا  10/78 20885

ُلوَن فِيِه َما َتِعيُشوَن بِهِ وقتاً  َمَعاًشا  11/78 20886  حُتَصِّ

ُعَها وإقاَمتُها وَخل ُقَها حُم َكَمةً  َوَبنَي نَا  12/78 20887 امِء: َرف   بِناُء السَّ

اًدا  12/78 20888 بًْعا ِشد   سبع سموات ف غاية القوة والصالبة والشدة  س 

اًجا  13/78 20889 اًجا َوهَّ اًدا، ُمِضيئًا  رِسَ بَاًحا َوقَّ  ِمص 

اِت  14/78 20890 طَِرةِ  امل ُع َِصَ ُحِب املُم   السُّ

اًجا  14/78 20891  ُمن َصبًّا بَِكث َرةٍ  َثجَّ

      والشعري واألرز حِلن طَِة كا َحبّاً  15/78 20892

 زرعاً وشجراً  َوَنبَاتاً  15/78 20893

َجاُرَها  َوَجنَّاٍت َأل َفاًفا  16/78 20894 ًة َأش  تَفَّ  َبَساتنَِي ُمل 

لِ  17/78 20895 َم ال َفص  َي بذلك إلنَّ الل يفصُل فيه بني اخلالئق بالعدل َيو   يوم القيامة، وُسمِّ

تاً  ِميَقاًتا  17/78 20896 داً َوِميَعاًدا َوق   حُمَدَّ

َخُة البَع ث  املراد  ُينَفُخ  18/78 20897  َنف 

ورِ  18/78 20898 افِيُل  الصُّ َ ِن الَِّذي َين ُفُخ فِيِه إرِس   الَقر 

َواًبا  19/78 20899  َذاَت َأب َواٍب َكثرَِيةٍ؛ لِنُُزوِل املَاَلئَِكةِ  َأب 

ِت  20/78 20900 َ َعت   َوُسريِّ َكت  ِمن أماكِنِها أو َتَصدَّ َد و  ُحرِّ  ُثبُوَِتَاُنِسَفت  َبع 

اًبا  20/78 20901 اِب الَِّذي اَل َحِقيَقَة لَهُ  رَسَ َ  َكالرسَّ

ُب هِبَا ِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمَ  21/78 20902  النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

َصاًدا 21/78 20903 دِ  ِمر  ص  لرَّ
ُقبُُهم   َمكاناً لِ َلَها، َوَتر  ُصُد َأه   َتر 

ِجعاً  لِل طَّاِغنَي َمآباً  22/78 20904 ِّ لَمر     والظلم لُمجاِوزيَن للَحدِّ ف الِّشَّ

َقاًبا  23/78 20905  اَل َتن َقطِعُ متعاقبة ُدُهوًرا فيها  ُمقيمني  اَلبِثنَِي فِيَها َأح 

ًدا 24/78 20906 ِهم   َبر 
َسادِ ُد َحرَّ النَّاِر َعىَل َأج   َما ُيَِبِّ

ا َبالًِغا ِّنَاَيَة احَلَراَرةِ  َْحِياًم  25/78 20907  َماًء َحارًّ

اًقا 25/78 20908  من القيح والدماء والصديد ما َيِسيل من ُجلودِ أهل النار  َوَغسَّ

م   ِوَفاًقا 26/78 20909
اَمهِلِ اًل، ُمَوافًِقا أِلَع 

 َعادِ

ُجون 27/78 20910  ال َُيافوَن وال يتوقعونَ  ال َير 

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  28/78 20911  بُِمع ِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

َصي نَاهُ  29/78 20912 ُفوظِ  كِتَاباً  َأح  ِح املَح  تُوًبا ِف اللَّو   َحِفظ نَاُه، َوَضبَط نَاُه َمك 

 ِعقاباً وَتن كيالً  َعَذاباً  30/78 20913
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 61إلى آية  1من آية   النازعاتسورة و  04إلى آية   31من آية  النبأسورة ( 358صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  لِل ُمتَِّقنيَ  31/78 20914 حاِب التَّق َوى بِطاَعِة اللِ والبُع   ألَص 

ًزا  َمَفاًزا  31/78 20915 ُم برضوان الل ووظَفـًرا  َفو   اجَلنَّةَ بُِدُخوهِلِ

َجار  ذاتَبَساتنَِي َعظِيَمًة  َحَدائَِق  32/78 20916  َأش 

نَاًبا  32/78 20917    أشجاُر العنب َوَأع 

نِّ  َوَفتَياٍت  َوَكَواِعَب  33/78 20918  باِرزاِت النُُّهودِ  َحِديثَاِت السِّ

َراًبا 33/78 20919 تَِوَياٍت ِف ِسنٍّ َواِحَدةٍ  َأت   ُمس 

 َُم ُلوَءًة مَخ ًرا كأسا  َوَكأ ًسا دَِهاًقا 34/78 20920

ًوا 35/78 20921 شاً من الكالم أو  لَغ  لِ ُفح   َباطاًِل ِمَن الَقو 

 َثواباً ومكافأةً  َجَزاء 36/78 20922

 عطاًء كثرًيا كافيًا هلم َعطَاء ِحَساباً  36/78 20923

َنِ  37/78 20924 ِة  الرْح  امِء اخلاصَّ نَى ِمن األس  امِء اللِ احُلس  َُن ِمن  أس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ف الدُّ تُُه املُؤ  َ  باللِ أي  أنَّ اللَ َشمَلت  َرْح 

تَطيعون أن يسألوه إال فيام أذن هلم فيه ال يملكون منه خطابا 37/78 20925  ال َيس 

وُح  38/78 20926 يُل  الرُّ ِ  عليه السالم  -ِجِب 

ا  38/78 20927 نيَ  َصفًّ طَفِّ  ُمص 

 ال ينطقون واملراد ال يشفعون ال َيتََكلَُّمونَ  38/78 20928

ا، َوَسَداًدا َصَواًبا 38/78 20929  َحقًّ

قُّ  39/78 20930  الَِّذي اَل َري َب ِف ُوُقوِعهِ  احل َ

ِجًعا  َمآًبا  39/78 20931  باإليامن والطاعة والعمل الصالح مر 

َناُكم   40/78 20932  خوفناكم وحّذرناكم َأنَذر 

َمت   40/78 20933 املٍ  نفسه ما َفَعلت   َيَداهُ  ما َقدَّ  ف الدنيا من أع 

واَح الَكافِِرين من أجسادهم َوالنَّاِزَعاِت  1/79 20934  املالئكة َتن ِزُع أر 

ًقا 1/79 20935 ًعا َشِديًدا َغر   يبلغ الغاية ف القسوة والغلظة َنز 

منني برفق  َوالنَّاِشطَاِت  2/79 20936 واَح املُؤ  تَلُّ أر  كة َتس 
 املَالئِ

ابَِحاِت  3/79 20937 ها إِلَي َهاواملالئكة تنزل مرسعة ملا أِمرت  به   َوالسَّ
اَمِء، َوُصُعودِ ا ِمَن السَّ بَُح ِف ُنُزوهِلَ    َتس 

ابَِقاِت  4/79 20938 َقهُ و ترسع وتسبق إىل تنفيذ أمر اللاملَاَلئَِكِة  َفالسَّ رَتِ ِي إىَِل األَن بِيَاء؛ لِئَالَّ َتس  يَاطنَِي بِالَوح  بُِق الشَّ  َتس 

ًرا  5/79 20939 َراِت َأم   األمطار وغري ذلكاملالئكة تنزل بالتدبري املأمور به من الل سبحانه مثل بيان احلالل واحلرام نزول  َفامل َُدبِّ

اِجَفةُ  6/79 20940 ُجُف الرَّ ع ِق تضطرب األرض اضطراباً شديدًا بالنفخة األوىل وهي نفخة  َتر   اإلماتةأو  الصَّ

ادَِفةُ  7/79 20941  تعقبها نفخة البعث التي تّل النفخة األوىل  َتت بَُعَها الرَّ

طَِرَبةٌ َخائَِفٌة،  َواِجَفةٌ  8/79 20942  ُمض 

ِل َما ُتَشاِهدُ  ساكِنَة  َخاِشَعةٌ  9/79 20943  َذلِيَلٌة ِمن  َهو 

افَِرةِ  10/79 20944 ُدوُدوَن ِف احل َ وَن  ملََر  ُ ضِ إىل ملَُصريَّ  والعودة إىل احلياة بعد املوت  احَلالَِة الَّتِي ُكنَّا َعَلي َها َف األَر 

ة َبالِيَةً  نَِّخَرةً  11/79 20945  َهشَّ

ةٌ  12/79 20946 ٌة َخارِسَ َدةٌ  َكرَّ َعٌة َخائِبٌَة و َعو   متصفة باخلسارة والضياع واهلالكَرج 

َرةٌ  13/79 20947 َخُة البعث  َزج   َصي َحٌة، واملراد هبا َنف 

اِهَرةِ  14/79 20948 ِه عىل  بِالسَّ َِّشِ َوج  ُض املَح  ض، واملُراد: أر   األر 

   ُموَسى َرسول الل َخَِبُ  جاَءكَ  أَتاَك َحِديُث ُموَسى 15/79 20949

سِ  16/79 20950 رِ  بِال َوادِ امل َُقدَّ  موسى تكلياًم   فيه وادٍ َكّلَم اللوهو  املبارك املُطَهَّ

ُم الَوادِي ُطًوى 16/79 20951  اس 
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 46إلى آية  71من آية  النازعاتسورة ( 584صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َف ِف الظُّل مِ  َطَغى  17/79 20952 َ َ وأرس  ِبَّ  َِّتَ

ِر  َتَزكَّى  18/79 20953 َر ِمَن الُكف   َوَتتََحىلَّ بِاإِلياَمنِ  واملعايص... َتتَطَهَّ

ِدَيَك   19/79 20954 ِشَدكَ  َوَأه   وأدلّك ُأر 

َشى  19/79 20955 يَُة ِمن  َفتَخ  ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ اخِلش   اللِ: اخَلو 

َى 20/79 20956 َيَة ال ُكِب  ِجَزَة الَعَصا، َواليََد البَي َضاءَ العالمة العظمى وهي  اآل   ُمع 

َب َوَعىَص  21/79 20957   كذب نبي الل موسى وعىص ربه عز وجل   َفَكذَّ

َعىٰ  22/79 20958 َبَر َيس   جمتهًدا ف معاَرَضِة موسى وىلَّ معرًضا عن اإليامن  َأد 

َل َُم َلَكتِهِ  َفنَاَدى َفَحَِّشَ  23/79 20959  وناداهم بالصوت مَجََع َأه 

ىَل  24/79 20960 َع   أنا ربكم الذي ال ربَّ فوقه  َأَنا َربُُّكُم األ 

 العذاب والُعقوبة الشديدة  َنَكاَل  25/79 20961

ُوىَل  25/79 20962 ن يا احَلياُة  َواأل   الدُّ

ةً  26/79 20963 َ  لَِعظَةً  لَِعِب 

َعُب َخل قِ  َأَشدُّ َخل قاً  27/79 20964  املراد: إحياء للبعث بعد املوت اأص 

ُعَها وإقاَمتُها وَخل ُقَها حُم َكَمةً  َبنَاَها  27/79 20965 امِء: َرف   بِناُء السَّ

َكَها 28/79 20966 ىَل  َرَفَع َسم  َفَها َأع   َسق 

اَها  28/79 20967 ق بال َعي ب فال تفاوت فيها وال فطور َفَسوَّ ـتـَـوية اخللــ   جعلها ُمس 

طََش لَي َلَها 29/79 20968 ِسَها  َوَأغ  َلَم لَي َلَها بُِغُروِب َشم   َأظ 

َرَج ُضَحاَها 29/79 20969 َحى: وأبرز وأضاء ّنارها ، و َوَأظ َهرَ  َوَأخ  تِدادِ النَّهارِ الضُّ تِفاِع الّشمِس واش  ُت ار   َوق 

َدَع فِيَها َمنَافَِعَها  َدَحاَها  30/79 20970  َبَسطََها، َوَأو 

َعاَها 31/79 20971 َعى ِمَن النَّبَاِت  َوَمر   َما ُير 

َساَها 32/79 20972 َتادِ  َأر  َو  ِض؛ َكاأل  بَتََها َعىَل األَر   َأث 

 ما ُيتََمتَُّع به وُين تََفُع بِهِ  َمتَاعاً  33/79 20973

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َوأِلَن َعاِمُكم   33/79 20974

َى  34/79 20975 ُة الُكِب  َخُة الثَّانِيَةُ العظمى  الكِبى والشدة الِقياَمُة  الطَّامَّ     َوِهَي النَّف 

 جد واجتهد وثابر ف عمله   َسَعى  35/79 20976

ِحيمُ  36/79 20977 َزِت اجل َ َهاًرا َبيِّنًاجهنم ُأظ ِهَرت   َوُبرِّ   إِظ 

تارَ  َوآَثرَ  38/79 20978 َل واخ   َوَفضَّ

 املَِصريُ  َوىأامل َ  39/79 20979

ِه لِل ِحَساِب  َمَقاَم َربِّهِ  40/79 20980 َ َيَدي  َربِّ  الِقيَاَم َبني 

َوى  40/79 20981  ما َتواه النفس ومتيل إليه اهل َ

َساَها 42/79 20982 اَن ُمر  ُت   َأيَّ  ؟ ُوقوِعهاَمتَى َوق 

َراَها 43/79 20983  استحضارها، والنطق بوقتها، وإعالمهم هبا ذِك 

 انتهاُء وَمَردُّ ِعل ِمَها ُمنتََهاَها  44/79 20984

 َُياُف َعذاهَبامن   ُمعلِم وُمبلغ ُمنِذُر َمن َُي َشاَها  45/79 20985

بَثُوا 46/79 20986  ََل  ُيِقيموا  ََل  َيل 

سِ  َعِشيَّةً  46/79 20987 م  ِر إىَِل ُغُروِب الشَّ َ الظُّه   َما َبني 

ِف النََّهارِ  ُضَحاَها 46/79 20988 ِس إىَِل نِص  م  َ ُطُلوِع الشَّ  َما َبني 
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 04إلى آية   1من آية   عبسسورة ( 558صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِ َعَلي هِ  َعبََس  1/80 20989 َهُه، َوظَهَر َأَثُر التََّغريُّ  َقطََّب َوج 

َرَض  َوَتَوىلَّ  1/80 20990  َأع 

َمى 2/80 20991 َع  لِ  َأن َجاَءُه األ   أم مكتوم فاقد البَص، واملراد: األعمى عبد الل بن   أتاهُ  أِلَج 

كَّى  3/80 20992 ُر ِمن  ُذُنوبِهِ  َيزَّ  َيتَطَهَّ

رُ  4/80 20993 كَّ  زدجار يتََدبَُّر وَيصل له املزيد من االعتبار واال َيذَّ

نَى 5/80 20994 تَغ   استغنى عن هديك اس 

ى 6/80 20995 ُض لَهُ  َتَصدَّ ِغي لَِكالِمهِ  َتتََعرَّ  وُتص 

َعى  8/80 20996  حريصا عىل اللقاء ويسرييمَّش  َيس 

 وُياف عقابه ويرجو ثوابه اللِ ُيشى  َُي َشى  9/80 20997

ى  10/80 20998  وتـُـع رض  َتتََشاَغُل وتتلهـّى  َتَلهَّ

كَِرةٌ  11/80 20999 تِبارِ  َتذ  ِر واالتِّعاِظ واالع  ك  َرة: ما َيب َعُث َعىل الذِّ
كِ  التَّذ 

َمةٍ ُصُحٍف  13/80 21000 َكرَّ فةصحف معظمة  مُّ  ُمَِّشّ

ُفوَعةٍ  14/80 21001 ر  ر واملَنزلة عنده تعاىل مَّ  َرفيعة القـَد 

َرةٍ  14/80 21002 طَهَّ  مطهرة من الدنس والزيادة والنقص  مُّ

َ اللِ َوَخل ِقهِ  َسَفَرةٍ  15/80 21003  َبني 
َفاَرةِ َكٍة َكتَبٍَة َيُقوُموَن بِالسِّ

 َماَلئِ

فاء كَِرامٍ  16/80 21004  كرام اخللق رُشَ

 اَل َيع ُصوَنهُ  وصادقني ُمطِيِعنَي للِ َبَرَرةٍ  16/80 21005

نَسانُ  17/80 21006 ِ َب  ُقتَِل اإل   لُِعَن الَكافُِر، َوُعذِّ

َفَرهُ  17/80 21007 َرهُ  َما َأك   َما َأَشدَّ ُكف 

 َوُهَو املَنِيُّ َماٍء َقلِيٍل َمِهنٍي؛  نُّط َفةٍ  19/80 21008

َرهُ  19/80 21009 َواًرا َفَقدَّ ُلح لهأو    َخَلَقُه َأط   َفَسّواُه وهيَّأَُه ملا َيص 

هُ  20/80 21010 َ بِيَل َيرسَّ ِّ  السَّ ِ َوالِّشَّ َ لَُه َطِريَق اخَلري  ِه، َوَبنيَّ َل لَُه َطِريَق ُخُروِجِه ِمن  َبط ِن ُأمِّ  َسهَّ

هُ  21/80 21011 َِبَ ق 
َِبُ فِيهِ  َفأَ  َجَعَل لَُه َمَكاًنا ُيق 

هُ  22/80 21012  بعثه حيًّا بعد موته َأنَِّشَ

 اللُ بِِه ِمَن اإِلياَمِن َوالطَّاَعةِ وكلفه ََل  ُيَؤدِّ الَكافُر َما َأَمَرُه  ملََّا َيق ِض َما َأَمَرهُ  23/80 21013

 أنزلنا  ماء املطر بقوة وكثرة  َصبّاً  امل َاء َصبَب نَا 25/80 21014

َض   26/80 21015 َر  نَا األ   النّـبات   املراد بام أخرجنا منها من َشَقق 

بًا 28/80 21016 بًا  َوَقض  َوابِّ  يقال له القت يستخدمَنباًتا َرط  لدَّ
   َعَلًفا لِ

َجارِ كثِيفة ُملتَّفة  ُغل بًا  30/80 21017  َعظِيَمَة األَش 

بًا  َوَأبًّا 31/80 21018 بََهائِمِ وُعش  ل 
 َكأَلً لِ

ةُ  33/80 21019 اخَّ ا الصَّ هِلَ ِم الِقيَاَمِة الَّتِي َتُصمُّ اآلَذاَن ِمن  َهو   ِشدَِتا واملراد: النفخة الثانية  و َصي َحُة َيو 

 هَيرب ويتخىّل  َيِفرُّ  34/80 21020

َجتِهِ  َوَصاِحبَتِهِ  36/80 21021  َوَزو 

نِيهِ  37/80 21022 ٌر َوحاٌل  َشأ ٌن ُيغ  َغُلُه.  َأم   َيش 

ِفَرةٌ  38/80 21023 س  تَنرَِيةٌ  مُّ َقةٌ  ُمس  ِ  ُمِّش 

ةٌ  39/80 21024 تَب ِِّشَ س  ِ  َفِرَحةٌ  مُّ ل َخري 
 ُمن تَظِرٌة لِ

ةٌ  40/80 21025 ت وُجوُهُهم  ُغبَاٌر، َوُكُدوَرةٌ  َغَِبَ    غممن شدة اهلم والواملراد تَغريَّ
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 29إلى آية  1من آية  التكويرسورة و 42إلى آية  41سورة عبس من آية  ( 658صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ةٌ  41/80 21026 َهُقَها َقرَتَ  وسواد ذِلٌَّة، َوُظل َمةٌ  حتيطها وُتغطيها َتر 

 الُعَصاةُ والفاسقون اجَلاِحُدوَن  ال َكَفَرُة ال َفَجَرةُ  42/80 21027

َرت   1/81 21028 ُؤَها  ُكوِّ ، َوَذَهَب َضو  ت   لُفَّ

 ، َوَذَهَب ُنوُرَها وتساَقطَت  َتنَاَثَرت   انَكَدَرت   2/81 21029

ت   3/81 21030 َ َكت  ِمن أماكِنِها  ُسريِّ ِض؛ َفَصاَرت  َهبَاًء َمن ثُوًراوُحرِّ ِه األَر   ُأِزيَلت  َعن  َوج 

 التي مض عىل ْحلها عِّشة أشهر  النُّوُق احَلَواِمُل  ال ِعَشارُ  4/81 21031

، َوُتِرَكت   ُعطَِّلت   4/81 21032 َِلت   َفصاَرت  باِل راعٍ  ُأمه 

ت   5/81 21033 تَصَّ لِبَع ِضَها ِمن  َبع ضٍ  ُحِِّشَ ؛ لِيُق  تََلطَت  ، َواخ   مُجَِعت 

َرت   6/81 21034 ، َفان َفَجَرت، ُثمَّ اتََّقَدت  نرَِياًنافُملِئَت  َحتَّى  ُسجِّ  اَضت 

َجت   7/81 21035 ا َوَنظَائِِرَها  ُزوِّ ثَاهِلَ  ُقِرَنت  بِأَم 

ُءوَدةُ  8/81 21036 ُفوَنُة َحيَّةً  امل َو  َلُة املَد   خشيَة العار الطِّف 

ُم ِمَن الِفع لِ الَذن ُب: اإلث ُم،  َذنٍب  9/81 21037  واملَُحرَّ

ُحُف  10/81 21038 اَملِ  الصُّ  ُصُحُف األَع 

ت   10/81 21039 ، َوُبِسطَت   ُنِِّشَ  وُعرَضت    ُفتَِحت 

، َوُأِزيَلت   ُكِشطَت   11/81 21040  ُقلَِعت 

، ُسعَِّرت   12/81 21041    َوُهيَِّجت    ُأوقَِدت 

لَِفت   13/81 21042 َبت  ِمن   ُأز  لَِها ُقرِّ  َأه 

ت   14/81 21043 رَضَ ٍ َأو  رَشٍّ ما  ما َأح  َمت  ِمن  َخري   َقدَّ

ِسمُ  15/81 21044 ِسُم، َو )اَل(: لِتَاكِيِد ال َقَسمِ  َفاَل ُأق   ُأق 

نَّسِ  15/81 21045 تَِفيَِة َأن َواُرَها َّنَاًرا  بِاخل ُ  النُُّجوِم املُخ 

َوارِ  16/81 21046 اَلكَِها اجل َ  برسعة النُُّجوِم اجَلاِرَيِة ِف َأف 

َراِجِها  ال ُكنَّسِ  16/81 21047  ِف َأب 
ةِ تَرِتَ  النُُّجوِم املُس 

َعَس  17/81 21048 َبرَ  َعس  بََل بِظَاَلِمِه، َوَأد   َأق 

َس  18/81 21049 هُ  َتنَفَّ تَدَّ وأقبل  َظَهَر ِضيَاؤ   ، َوام 

   عليه السالمملراد جِبيل ا َكِريمٍ َرُسوٍل  19/81 21050

ةٍ  20/81 21051  ذِي قوة ف تنفيذ ما يؤمر به  ذِي ُقوَّ

شِ  20/81 21052  صاحب العرش ذِي ال َعر 

ِر واملَن ِزلَةِ  َمكنِيٍ  20/81 21053  َمَكاَنٍة َرفِيَعٍة ِعن َد اللِ وذِ  عظيم الَقد 

 ُمن َقاَدٌة لَُه املَالئَِكةُ أي   ُمطَاعٍ  21/81 21054

مَتَن موثوق به َأِمنيٍ  21/81 21055  ُمؤ 

ٌد َصىّل اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  َصاِحبُُكم  22/81 21056  املُراُد هنا النَّبِيُّ حُمَمَّ

يَل َعىَل  َرآُه  23/81 21057 ِ ٌد صىل الل عليه وسلم ِجِب  َق َعَلي َهاَرَأى َنبِيُّنَا حُمَمَّ
 ُصوَرتِِه الَّتِي ُخلِ

ُُفِق امل ُبنِيِ  23/81 21058   وهو أفق الشمس الواِضح عند مطلعها  بِاأل 

ِي  بَِضننِيٍ  24/81 21059  بِبَِخيٍل ِف َتب لِيِغ الَوح 

ِة اللِ  َرِجيمٍ  25/81 21060 َ  ِمن  َرْح 
ُجوٍم، َمط ُرودٍ  َمر 

َهبُونَ َفأَي َن  26/81 21061  فأين تذهب بكم عقولكم ف التكذيب بالقرآن بعد هذه احلجج القاطعة؟ َتذ 

رٌ  27/81 21062 كريِ  ذِك  ِعظَِة َوالتَّذ  ل َمو 
آٌن لِ  ُقر 

 اإِلن ِس، َواجِلنِّ  لِّل َعاملنَِيَ  27/81 21063

تَِقيمَ  28/81 21064  يسُلك الطريق القويم َيس 

َِعنيَ  ال َعاملنَِيَ َربُّ  29/81 21065 ِق َأمج 
   َربُّ اخَلاَلئِ
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 4إلى آية  1من آية  المطففينسورة و  91إلى آية  1من آية   االنفطارسورة ( 758صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ـيَـام الساعة ان َشقَّت   انَفطََرت   1/82 21066
 عند قِ

ـيَـام الساعةتساقطت  انتَثََرت   2/82 21067
 وتفرقت عند قِ

َرت   3/82 21068 رت كتفّجر الِباكني  ُفجِّ ، َوَسالَت  ِميَاُهَهاأو تفجَّ ، َفان َفَجَرت  ، َوَفاَضت  تَأَلَت   ام 

رج موتاها  ُبع ثَِرت   4/82 21069  ُأثريت وقـُلَِب تراهُبا وأخ 

َمت   5/82 21070 امٍل  ما َقدَّ  ما َفَعلت  ف الدنيا من أع 

َرت   5/82 21071  ، أو سنَّت  سنّه حسنة أو سيئة ُيع َمل هبا بعدها  فلم تعمله تركت عمالً  َوَأخَّ

َك بَِربَِّك  6/82 21072 يَانِِه؟  َما َغرَّ ِر بِِه، َوِعص  َأَك َعىَل الُكف   َما َخَدَعَك، َوَجرَّ

نى كثري  ال َكِريمِ  6/82 21073 امِء اللِ احُلس   اخلري، اجلواد املعطي ، اجلامع ألنواع اخلري والِّشف والفضائل، والكريم من أس 

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَقَك  7/82 21074 َجَدَك ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

اكَ  7/82 21075 َضاءِ  َفَسوَّ تَِوَي اخِلل َقة َساَِلَ األَع   َجَعَلَك ُمس 

َضاءِ  َفَعَدلََك  7/82 21076 تَِدَل اخَلل ِق ُمتَنَاِسَب األَع   َجَعَلَك ُمع 

َمةٍ  ُصوَرةٍ  8/82 21077  جُمَسَّ
ٍل أو  صوَرةٍ  َشك 

بََك  8/82 21078  صّورك  َركَّ

ينِ  9/82 21079 ُبوَن بِالدِّ    َواحِلَساِب البعث واجلزاء   ُتن كِرون ُتَكذِّ

افِظنِيَ  10/82 21080 تُبُونَ  حَلَ َكًة ُرَقبَاَء َيك 
اَملَُكم وَيفظون ملََاَلئِ  َأع 

فاء، كراماً عىل الل  كَِراماً  11/82 21081     رُشَ

نني َكاتِبنِيَ  11/82 21082 لني وُمَدوِّ  ُمَسجِّ

َعُلونَ  12/82 21083 َلُموَن َما َتف  ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   تعملونما  َيع 

َرارَ  13/82 21084 َب   األتقياء املُكثرين من طاعة الل والقيام بحقوق الل وحقوق عباده األ 

تَمتُع به َنِعيمٍ  13/82 21085  النَّعيم: ُكّل ما ُيستطاب وُيس 

ارَ  14/82 21086 ِرهم ال ُفجَّ ثني بُِكف  رَتِ  الُكّفار غري املُك 

امِء  َجِحيمٍ  14/82 21087  َجَهنَّمَ اجَلِحيم: ِمن أس 

َّنَا  15/82 21088 َلو  قوَن فِيها َيص    يصيبهم هلبها وُيـقـاسوَن َحّرها وََي رَتِ

ينِ  15/82 21089 َم الدِّ ُم اجَلزاءِ  َيو   َيو 

 َفاَل َُي ُرُجوَن ِمن  َجَهنََّم، َواَل َيُموُتونَ بِمبعدين  بَِغائِبنِيَ  16/82 21090

 تستطيعال  ال مَت لِك 19/82 21091

َمئٍِذ للِ  19/82 21092 ُر َيو  َم  ُم والقضاءُ  َواأل  م واحُلك    تعاىلللِ َذلَِك اليَو 

ٌل  1/83 21093  أو  َهالك أو وادٍ ف جهـنـّـم َشِديٌد َعذاٌب  َوي 

ِفنيَ  1/83 21094 ِدلون والَِّذيَن َيب َخُسوَن  لِّل ُمطَفِّ يَاَل، ال َيع   َواملِيَزانَ املِك 

تَالُوا   2/83 21095 ه  اك  ِ اء أو َغري   َأَخُذوا ما ُيكاُل بالِّشِّ

ُفونَ  2/83 21096 تَو   يأُخُذون وافيا، أو يزيدون  َيس 

ونَ  3/83 21097 يَاِل، َواملِيَزانَ  ُُي رِسُ  َين ُقُصوَن ِف املِك 

 َيعتَِقُد  َيظُنُّ  4/83 21098

ب ُعوُثونَ  4/83 21099 ِت  مَّ َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 
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 33إلى آية   5من آية  المطففين سورة ( 588صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ٍم َعظِيمٍ  5/83 21100   املراد يوم القيامة  لِيَو 

 َيِقفوَن للحساب  َيُقوُم النَّاُس  6/83 21101

َربِّ الَعاملنَِيَ  6/83 21102
 بني يدي الل ليحاسبهم  لِ

ارِ  7/83 21103 ، َأو  َمِصرَيُهمِ  كِتَاَب الُفجَّ م 
اَمهِلِ  كِتَاَب َأع 

نيٍ  7/83 21104 ٍن، َوِضيٍق  ِسجِّ  ِسج 

َراكَ  8/83 21105 َلَمَك  َوَما َأد   َوَما َأع 

ُقومٌ  9/83 21106 ر  تُوٌب  كِتَاٌب مَّ َحىمفروغ منه   َمك   وال يزاد فيه وال ينقص منه أحد   اَل ُيم 

ٌل  10/83 21107   هالٌك ، أو َحرسة أو شدة عذاٍب وهي كلَمُة َوِعيٍد وََت ِديد  َوي 

َمئِذٍ  10/83 21108 م  َيو   َذلَِك اليَو 

بنِيَ  10/83 21109  لِلُمنكِرين  لِّل ُمَكذِّ

ينِ  11/83 21110 ِم الدِّ ُم اجَلزاءِ  بِيَو   َيو 

تَدٍ  12/83 21111  َظاَِلِ ُمتََجاِوٍز لِل َحدِّ  ُمع 

دٍ  َأثِيمٍ  12/83 21112 ٍم َوَتَعمُّ تَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه َمي ٌل َعن احَلقِّ بِِعل  ن ُب الَِّذي َيس   َكثرِي اإلث ِم، واإِلث ُم ُهَو الذَّ

َرأ ُتت ىَل آَياُتنَا  13/83 21113   آيات القرآن الكريم ُتق 

لنِيَ  13/83 21114 َوَّ ابَِقةِ  ُخرافات وأباطيل َأَساطرُِي األ   األَُمِم السَّ

 َغـلَب وَغطَّى أو طبعَ  َرانَ  14/83 21115

ِسبُونَ  14/83 21116 لونَ  َيك  َعلوَن وَيتََحمَّ  َيف 

ُجوُبونَ  15/83 21117 ِم  حَم ُروُموَن ِمن  مستورون  ملََّح  َيِة َرهبِّ  ُرؤ 

ِحيمِ  16/83 21118 َها لداخلوا لََصالُوا اجل َ قوَن فِيها النَّاِر ُيَقاُسوَن َحرَّ  حُم رَتُ

ه إليهمو مُيقال هل  ُيَقاُل  17/83 21119  توبيخا وتقريعا ُيَوجَّ

َرارِ  18/83 21120 َب  املِ  كِتَاَب األ   الطَّاَعةِ َكثرِيي املتقني األبرار  َصحيفة َأع 

َتبٍَة َوَمَكاٍن َعالٍ  لَِفي ِعلِّيِّنيَ  18/83 21121  لَِفي َمر 

ُبونَ  21/83 21122 َهُدُه امل َُقرَّ هُ  َيش  ِب واملََكانة عند الل   ََي رُضُ  ذوو الُقر 

تَمتُع به َنِعيمٍ  22/83 21123  النَّعيم: ُكّل ما ُيستطاب وُيس 

ََرائِِك  23/83 21124 نَِة  األ   املَُزيَّ
ةِ  ، احلسان  َوالثِّيَاِب بالفرش األرَِسَّ

 خريات و نعيم ينظرون إىل رهبم، وإىل ما أعدَّ هلم من َينظُُرونَ  23/83 21125

ةَ  24/83 21126 َ  هبجة وإرشاق َنرض 

ِحيٍق  25/83 21127 حيق:  رَّ  يةفالطيبة الصاأطيب ما يكون من األرشبة وألذها واملراد هنا اخلمر  الرَّ

 إناؤها حمكم اإلغالق، ال َيُفكُّ ختاَمه إال َمن ُخصَّ به َمَّ تُومٍ  25/83 21128

ٌك  26/83 21129  من الطيب يؤخذ من بعض الغزالننوع  مسك وهو آِخُرهُ  ِختَاُمُه ِمس 

يَتَنَاَفِس امل ُتَنَافُِسونَ  26/83 21130  املتسابقون  فليتسابق َفل 

َلُط به  َوِمَزاُجهُ  27/83 21131  ما ُُي 

نِيمٍ  27/83 21132 ىَل اجَلنَّةِ  َتس  ٍ ِف َأع   َعني 

ُب هِبَا 28/83 21133 َ ذِيَن هِبَا  َيِّش  ُبوَن ُمتََلذِّ َ  َيِّش 

َرُموا 29/83 21134  الَكَفَرةاملراد  الَِّذيَن َأج 

َحُكونَ  29/83 21135 َخرونَ  َيض   َيس 

َزاءً  َيتََغاَمُزونَ  30/83 21136 تِه  يُنِِهُم اس  ِمُز َبع ُضُهم  َبع ًضا بِأَع   َيغ 

 َرَجعوا وارَتّدوا انَقَلبُوا  31/83 21137

ِرَيتِِهم  ِمَن  َفكِِهنيَ  31/83 21138 ذِيَن بُِسخ  ِمننِيَ ُمتََلذِّ  املَؤ 

 لتائهون ف اتباعهم حممًدا صىل الل عليه وسلم املراد  لََضالُّونَ  32/83 21139

ِسُلوا 33/83 21140  ُبِعثوا ُأر 

م   حاِرسنَي ُمراقِبنيَ  َحافِظنِيَ  33/83 21141 اَمهَلُ  َُي ُصوَن َأع 
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 42إلى آية  1من آية   االنشقاقسورة و 36إلى آية   34من آية  المطففين سورة ( 958صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا   34/83 21142 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

ََرائِِك  35/83 21143 نَِة  األ   املَُزيَّ
ةِ  ، احلسان  َوالثِّيَاِب بالفرش األرَِسَّ

 خريات و نعيم ينظرون إىل رهبم، وإىل ما أعدَّ هلم من َينظُُرونَ  35/83 21144

َب  36/83 21145  ُكوفِئَ و ُجوِزيَ  ُثوِّ

ارُ  36/83 21146  املُن كِروَن لُِوُجودِ اللِ ال ُكفَّ

َعُلونَ  36/83 21147  َيع َملونَ  َيف 

َم الِقيَاَمةِ  انَشقَّت   1/84 21148 ، َوَتَفطََّرت  َيو  َعت   َتَصدَّ

َا 2/84 21149 َرهبِّ
َا وانـ ـقاَدت  َأَطاَعت   َوَأذَِنت  لِ ِر َرهبِّ  أِلَم 

ا َأن  ُتطِيعَ  َوُحقَّت   2/84 21150  تنقاد و َوُحقَّ هَلَ

ت   3/84 21151 َعت   ُمدَّ ، َوُوسِّ  ُبِسطَت 

َواِت طرحت و َوَأل َقت   4/84 21152  ومن كنوز ومن غريمها َقَذَفت  َما ِف َبط نَِها ِمَن األَم 

لَّت   4/84 21153  وخلت منهم خلوا تامة  َوَُتَ

ٌح إىَِل َربَِّك  6/84 21154
 وجاهٌد ف عملك إىل لقاء رّبـكَساٍع إىَِل اللِ  َكادِ

 ماثل لديه ُمالٍق جزاء عملك َفُمالقِيهِ  6/84 21155

 ُأعطِيَ  ُأوِتَ  7/84 21156

 َصِحيَفَة َعَملِهِ  كِتَاَبهُ  7/84 21157

 بيده اليمنى بِيَِمينِهِ  7/84 21158

 َعَلي َها  َُيَاَسُب  8/84 21159
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   املُحاَسبَُة، وهَي إح 

 ال مناقشة فيه سهالً حسابا  ِحَساباً َيِسرياً  8/84 21160

 ويرجع َوَينَقلُِب  9/84 21161

وراً  9/84 21162 ُ  َفِرحاً مبتهجاً  َمرس 

ِرِه  10/84 21163 رُ  خلف  َوَراء َظه   من خلفه ، واملراد هنا: َمن َيأخذ كتابه بيده الشاملهَظه 

ُعو ُثبُوًرا  11/84 21164 ُعو  َيد  !َيد  اًل: َواُثبُوَراه 
 بِاهَلاَلِك َقائِ

ىَل َسِعرًيا  12/84 21165 ُخُل  َوَيص  َهنَّمَ موقدة َناًرا َيد  ٌم جِلَ عرُي: اس  َرُق هِبَا والسَّ  َُي 

وراً  13/84 21166 ُ   َبطِرًا َمغ رورًا ، ال يفكر ف العواقبفرحا  َمرس 

 َتيَقَّنَ  َظنَّ  14/84 21167

ِجَع إىَِل اللِ ََيُورَ لَّن  14/84 21168  لِيَُحاِسبَهُ  حيا  لَن  َير 

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكي ٍف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصرياً  15/84 21169  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، أي  أنَّ

ِسمُ  16/84 21170 ِسُم، َو )اَل(: لِتَاكِيِد  َفاَل ُأق   الَقَسمِ ُأق 

َفِق  16/84 21171 َِراِر األُُفِق ِعن َد الُغُروِب  بِالشَّ  إىل ُقبَيل العشاء بِاْح 

 مَجَعَ  َضّم و َوَسَق  17/84 21172

ًراَتَكاَمَل ُنوُرُه،  اتََّسَق  18/84 21173  وصار َبد 

َكبُنَّ  19/84 21174  ون  وتعانون لَتُالقُ  لَرَت 

َوااًل ُمتَبَايِنًَة: ُنط َفًة، ُثَم َعَلَقًة، َوَهَكَذا  َطبٍَق َطبًَقا َعن  19/84 21175 َدًة، َوَأح  َواًرا ُمتََعدِّ  َأط 

ِمنُونَ  20/84 21176 م  اَل ُيؤ   فأي َشء يمنعهم من اإليامن بالل واليوم اآلخر  َفاَم هَلُ

ُجُدونَ  21/84 21177  ينقادون ألوامره ونواهيه املراد  هنا ال ُيضعون للقرآن وال  اَل َيس 

ُبونَ  22/84 21178  ويعاندون احلق بعدما تبني ُين كِرونَ  ُيَكذِّ

ِذيِب  ُيوُعونَ  23/84 21179 تُُموَن ِف ُصُدوِرِهم  ِمَن الِعنَادِ، َوالتَّك   َيك 

ُهم بَِعَذاٍب َألِيمٍ  24/84 21180 ُهم  بِِعقاٍب َشديد ، واستعمل هنا  َفبَِّشِّ  ِِب    التبشري عىل سبيل التهكم أخ 
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 22إلى آية  1من آية   البروجسورة و   25سورة االنشقاق آية  (590صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُ َُم نُونٍ  25/84 21181 ُ َمق طُوٍع، َواَل َمن ُقوصٍ  َغري   َغري 

وِج  1/85 21182 ِس والَقَمِر والنُّجوِم التي ف السامء ، َذاِت املَنَاِزلِ  َذاِت ال ُِبُ م   والِبوج: َمناِزَل الشَّ

ُعودِ  2/85 21183 ِم امل َو  ُم الِقيَاَمةِ  َوال يَو   وسمي بذلك ألنَّ الل وعد اخللق أن جيمعهم فيه  ُهَو: َيو 

ِه فيهِ  ف ذلك اليوم العظيم والرائي ألهواله وعجائبه  اَِضٍ احل َوَشاِهدٍ  3/85 21184 ِ َهُد َعىل َغري   أو  شاِهٍد َيش 

ُهودٍ  3/85 21185  ما يشاهد ف ذلك اليوم من أهوال يشيب هلا الولدان  َوَمش 

َب  ُقتَِل  4/85 21186 ِعَد  لُِعَن، َوُعذِّ  ُدعاٌء باهلالك ، وُأب 

َحاُب  4/85 21187 ُدودِ َأص  ُخ  ا َعظِياًم  األ  ِض َشقًّ ِمننِيَ  ؛ كاخَلن َدق طويالالَِّذيَن َشقُّوا ِف األَر  َراِق املُؤ   إِلِح 

َعُل َوُتوَقُد بِِه النَّارُ  ال َوُقودِ  5/85 21188  َما ُتش 

 جالِسون  ُقُعودٌ  6/85 21189

َعُلونَ  7/85 21190    َيع َملونَ  َيف 

ِمننِيَ  7/85 21191 سوِل باالّتباعِ  بِامل ُؤ  ِه وَينقادوَن للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد    الذين ُيِقرِّ

 ُحضوٌر أو شهود يشهد بعضهم عىل بعض  ُشُهودٌ  7/85 21192

 والعقاب الشديدأخذوهم بالعذاب والتنكيل كرهوا وأنكروا و َنَقُموا ِمن ُهم   8/85 21193

نَى  ال َعِزيزِ  8/85 21194 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ِميدِ  8/85 21195 امِء  احل َ ِح، واحَلميُد من أس  ِد والثَّناِء واملَد  ل َحم 
تَِحقُّ لِ نى هو املُس   اللِ احُلس 

 هو املالك املتَصف  لَُه ُمل ُك  9/85 21196

 عاَِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  9/85 21197

ِمننِيَ  10/85 21198 ُقو وعذبوهم و ابتلوهم  َفتَنُوا امل ُؤ   بِالنَّارِ  همَحرَّ

ِجعوا َعن املَعايِص  ََل  َيتُوُبوا 10/85 21199  َل َير 

ِريِق َعَذاُب  10/85 21200 ِرُق  الشديد الَعَذاُب  احل َ  املُح 

ِري 11/85 21201 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

زُ  11/85 21202  الظََّفر والفالح   ال َفو 

َذُه الَعنيَف ه وان تَِقامَ  َربَِّك  َبط َش  12/85 21203  َأخ 

 لََقِويٌّ وأليمٌ  لََشِديٌد  12/85 21204

ُلُق اخَلل َق اب تَِداءً  ُيب ِدئُ  13/85 21205 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َُي   َعىَل َغري 

َِتِم   َوُيِعيُد  13/85 21206 َد َمو   َُي يِيِهم  َبع 

نى  ال َغُفورُ  14/85 21207 امِء اللِ احُلس      هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أس 

نى هو الذي يودُّ عباده الصاحلني  ال َوُدودُ  14/85 21208 امِء اللِ احُلس   فريض عنهم ويتقبّل أعامهلم، والودود من أس 

شِ  15/85 21209  هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وصاحب العرش  ُذو ال َعر 

نى  امل َِجيُد  15/85 21210 امِء اللِ احُلس   هو الواسع الكرم العايل القدر، واملجيد من أس 

 ال يمتنع عليه َشء يريده  َفعَّال ملا يريد 16/85 21211

نُودِ  16/85 21212 وان واملراد: اجُلموع الكافرة املكذبة ألنبيائها  اجل ُ  اجَلي ش، واألن صار واألع 

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم والثمد: املاء: القليل  َوَثُمودَ  17/85 21213  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

   خلفهم َوَرائِِهم 20/85 21214

يطٌ  20/85 21215 ِ ءٌ  حمُّ ٍء ِعلاًم فال َيغيُب عن ِعل ِمِه ََش   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََش 

يٌد  21/85 21216 ِ يٌف عالٍ  جمَّ  رَشِ

ٍح حمَّ ُفوظٍ  22/85 21217    مصون، ال يناله تبديل وال حتريف  ِسِجّل فيه ما كان وما سيكون لَو 
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 01إلى آية  1من آية   األعلىسورة و 17إلى آية  1من آية   الطارقسورة ( 915صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِم الَِّذي َيط ُلُع لَي اًل  َوالطَّاِرِق  1/86 21218  النَّج 

َراكَ  2/86 21219 َلَمَك  َوَما َأد   َوَما َأع 

ُج  الثَّاقُِب  3/86 21220  النافذ ف الظلامء بضوئه امليُِضُء املُتََوهِّ

 َمَلٌك رقيٌب ََيفظ عليها أعامهلا لتُحاسب عليها يوم القيامة  َحافِظٌ  4/86 21221

ل   َفل يَنظُرِ  5/86 21222    َفليَتَبنَيَّ  وليتأمَّ

ِ ِمثاٍل سابٍِق  ُخلَِق  5/86 21223  أوِجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري 

اء َدافٍِق  6/86 21224  منيٍّ منصبٌّ وُمتَدفٌِّق برسعة ف الرحم مَّ

ائِِب  7/86 21225 َ ل ِب َوالرتَّ ُجلِ  الصُّ ِر الرَّ أةِ   َفَقاِر ظَّه  ِر املَر  د   َوِعظاِم صَّ

ِعهِ  8/86 21226 ِقِه  َرج  ِت وإعاَدةِ َخل  َد املَو  ِه َحيًّا َبع   َردِّ

ائِرُ  9/86 21227 َ َشُف َضاَمئُِر الُقُلوِب  ُتب ىَل الرسَّ ، َوُتك  تََِبُ ِفَي ف النفوسو ُُت   ما أخ 

ةٍ  10/86 21228   ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

 َوال ُمِعني  َوال َناِِصٍ  10/86 21229

عِ َذاِت  11/86 21230 ج  رِ  الرَّ  َصاِحبَِة املَطَِر املُتََكرِّ

عِ  12/86 21231 د  ِق بِالنَّبَاِت  َذاِت الصَّ  َذاِت التََّشقُّ

ٌل  13/86 21232 ، َوالبَاطِلِ  َفص  َ احَلقِّ  َفاِصٌل َبني 

لِ  14/86 21233 ز  وى منه  بِاهل َ  اهلَذيان وما ال َجد 

ارِ ََيتالُوَن ِف  َيكِيُدونَ  15/86 21234  اإِلَض 

بري الكافِِرين وُأجازهيم عليه َوَأكِيدُ  16/86 21235 بُِط َتد   ُأح 

ِل ال َكافِِرينَ  17/86 21236  بطلب إنزال العقاب هبم -أهيا الرسول -فتَأَنَّ وال تستعجل هلم  َفَمهِّ

ًدا  17/86 21237 ِهل ُهم  ُرَوي       َقلِياًل أنظرهم  َأم 

َم َربَِّك َسبِِّح  1/87 21238 َمُه بِلَِسانَِك  اس  ًرا اس 
ه  َربََّك َذاكِ  َنزِّ

ىَل  1/87 21239 َع  رِ  األ  ِر، َوُعُلوُّ الَقه  اِت، َوُعُلوَّ الَقد   الَِّذي لَُه ُعُلوُّ الذَّ

ى  2/87 21240 َجَد ِمَن الَعَدِم   َخَلَق َفَسوَّ َسنَهُ وأو   َأت َقَن َخل َقُه، َوَأح 

رَ  3/87 21241  جعَل األشياَء عىل َمقادِيَر ََمصوصهٍ  َقدَّ

َ لَُه َما ُينَاِسبُهُ  َفَهَدى  3/87 21242  َيرسَّ

َعى  4/87 21243 َرَج امل َر  عى من الُعشِب  َأخ  رَضَ أنـ ـبََت ما ُير   الَرط ِب الَغضِّ   األَخ 

ايابًِسا  ُغثَاءً  5/87 21244 ي ِل الَِّذي َيط ُفو َعىَل املَاءِ َكُغثَاِء  َهِشياًم َجافًّ  السَّ

َوى 5/87 21245 ا َأح  ً َمَر بعد اخُلرضة  ُمتََغريِّ وَد أو أس   أس 

ِرُؤكَ  6/87 21246  سنَُعلُِّمك قراءة القرآن املوحى إليك َسنُق 

 فال يغيب عن ذكرك َشء  َفال َتنَسى  6/87 21247

اهُ  إاِلَّ َما َشاَء اللَُّ  7/87 21248 َمُه، َوُين ِسيََك إِيَّ  إاِلَّ َما َأراَد اللُ َأن  َين َسَخ تاَِلَوَتُه َوُحك 

َر َوَما َُي َفى  7/87 21249 ه  تَرِت و الَعالنِيَةَ  اجل َ  َما َيغيُب وَيس 

ى 8/87 21250 َ ل يُرس 
َك لِ ُ ُقَك  َوُنيَرسِّ يَعتَِك، َوَحيَاتَِك  وُّنَيِّئك وُنوفِّ ةِ ِف رَشِ َ لطَِّريَقِة املُيَرسَّ

 لِ

َرى 9/87 21251 ك   التذكري واملوعظة َأفادت نََّفَعِت الذِّ

ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َُي َشى  10/87 21252 يَُة ِمن اللِ: اخَلو   اخِلش 
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 22إلى آية  1من آية   الغاشيةسورة و 19إلى آية  11من آية   األعلىسورة ( 592صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َقى 11/87 21253 َش   األت َعس حاالً  وَيب تَِعُد َعن الذكرى  َوَيتََجنَّبَُها األ 

ىَل النَّارَ  12/87 21254 َها  َيص  ُخُلَها، َوُيَقاِِس َحرَّ  َيد 

َلَح  14/87 21255  بِاملَط ُلوِب َفاَز، َوَظِفَر  َأف 

َها بِالطَّاَعةِ  َتَزكَّى  14/87 21256 َسُه ِمَن املََعايِص، َوَحالَّ َر َنف   َطهَّ

الةَ  َفَصىلَّ  15/87 21257  َفأدَّى الصَّ

ثُِرونَ  16/87 21258 تارونَ  ُتؤ  لوَن َوَُت   ُتَفضِّ

نيَا  16/87 21259 بُِق احَلياَة اآلِخَرةَ املَعيَشُة  احَلياُة الدُّ ُة التي َتس  يَِويَّ ن   الدُّ

ِخَرةُ  17/87 21260 ِت  َواآل  َد املَو   َبع 
 داُر احَلياةِ

ٌ َوَأب َقى  17/87 21261 عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف  َومُ  أك   َوأد 

ُوىَل  18/87 21262 ُحِف األ  َمِة أو   الصُّ لَة املُتقدِّ ابَِقةِ الُكتُب املُنَزَّ     السَّ

َلُه َعىَل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ  إبراهيم   19/87 21263  ُهَو َخلِيُل اللِ، اِصطََفاُه اللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  وموسى  19/87 21264

 جاَءكَ  َأَتاكَ  1/88 21265

ا  ال َغاِشيَةِ  1/88 21266 َواهِلَ  الِقيَاَمِة َتغ َشى النَّاَس بِأَه 

َمئِذٍ  2/88 21267 م  َيو     َذلَِك اليَو 

ةٌ َذليلٌة  َخاِشَعةٌ  2/88 21268 ي  ُمن َكرِسَ  خاِضعٌة من اخِلز 

 الشاق املرهق جُم َهَدٌة بِالَعَمِل  َعاِمَلةٌ  3/88 21269

 ُمَّا تـُالقِيه فيها من العذاب تعبا شديدا تـَِعبَة نَّاِصبَةٌ  3/88 21270

ىَل َناًرا  4/88 21271 َها َتص  ُخُل َناًرا، َوُتَقاِِس َحرَّ  َتد 

ِج  َحاِميَةً  4/88 21272  شديدة احلرارة  َشِديَدَة التََّوهُّ

َقى 5/88 21273 ُب وُتروى  ُتس   ُتَِّشَّ

ٌ آنِيَة  5/88 21274  احَلرِّ بالغة ّنايتها ف  َعني 
ةِ  ِشدَّ

يعٍ  6/88 21275 كٍ  َنبات َخبيث ُمن تِن ََضِ  ذِي َشو 

ِمن 7/88 21276 امً  ال ُيس  َم حَلاًم أو َشح   ال َيزيُد اجِلس 

نِي ِمن ُجوعٍ و 7/88 21277  ال َيدَفُع عـنهم ُجوًعا وال يسدُّ َرَمقاً  ال ُيغ 

َمٍة وإرشاٍق  نَّاِعَمةٌ  8/88 21278  وهبجٍة وُحسٍن وَنضارةٍ ذاُت نِع 

يَِها 9/88 21279 َسع 
يَا  لِ ن   لَِعَملَِها بِالطَّاَعِة ِف الدُّ

طِيَت  ف اآلخرة َراِضيَةٌ  9/88 21280 ٍس َطيّبة بام ُأع   ذات ًنف 

 َرفيعة الدرَجات، عالية املكان واملكانة َجنَّة َعالِية  10/88 21281

 فاحشاً أو لَغًوا أو باطاِلً كالماً  اَلِغيَةً  11/88 21282

َقٌة بِاملَاءِ  َجاِرَيةٌ  12/88 21283  ُمتََدفِّ

ُفوَعةٌ  13/88 21284 ٌر َمر   جمالس مرتفعة ف ذاَتا وبام عليها من الفرش رُسُ

ُضوَعةٌ  14/88 21285 و  اِربنِيَ معّدة مصفوفة  مَّ  بني أيدهيم لِلشَّ

ُفوَفةٌ َوَناَمِرُق  15/88 21286  ُبع ُضَها بِجانِِب َبع ضٍ  َوَسائُِد  َمص 

ُروَشةٌ منتِّشة عىل األرض  َكثرَِيٌة فاخرة ُبُسٌط  َوَزَرايِبُّ َمب ثُوَثةٌ  16/88 21287    َمف 

ُلون  َينظُُرونَ  17/88 21288  يتأمُّ

 ُجِعَلت  مرفوعة فوق األرض بال أعمدة ُرفَِعت   18/88 21289

 فحصل هبا الثبات لألرض واالستقرارأقِيمت  ُنِصبَت   19/88 21290

َدت   ُسطَِحت   20/88 21291 ، َوُمهِّ  ُبِسطَت 

رٌ  21/88 21292  واِعظٌ  ُمَذكِّ

ِرُهُهم  َعىَل اإِلياَمنِ  جبَّـارٍ  بُِمتََسلِّطٍ  بُِمَصي طِرٍ  22/88 21293  ُتك 
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 22إلى آية  1من آية   الفجرسورة و 26إلى آية  23سورة الغاشية من آية  ( 593صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َف  َتَوىلَّ َوَكَفرَ  23/88 21294  وأِصَّ عىل كفره  أعرض عن التذكري واملوعظة وانََصَ

 َعذاب اآلخرة وهو العذاب الشديد ف النار  الَعذاب األكِب  24/88 21295

ِت  إَِياهَبُم   25/88 21296 َد املَو  ِجَعُهم  َبع   بالبعث َمر 

 َعَلي َها  ِحَساهَبُم   26/88 21297
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   املُحاَسبَُة، وهَي إح 

رِ  1/89 21298  الّليل   ظالم الوقت الذي يبدأ فيه النهار بالظهور  بعد َوال َفج 

21299 2/89  ٍ ِ األَُوِل ال الليايل َولَيَاٍل َعِّش  اَملٍ من شهر َعِّش  َفت  بِِه ِمن  َأع  ِة ، َوَما رَشُ  ذِي احِلجَّ

ِع  3/89 21300 ف  رِ ما يكون ثانيا لغريه َوالشَّ   ، وقيل املراد بالشفع يوِم النَّح 

 َعَرَفةٍ ، وقيَل أنَّ املُراُد َيوُم الَّشء املنفرد َوال َوت رِ  3/89 21301

21302 4/89  ِ ي  َيرس  ِ  بِظَاَلِمهِ  يميض ويذهب وَيرس 

رٍ  5/89 21303 ِذي ِحج 
 لَِصاِحِب َعق لٍ  لِ

ِل ف شأن من يتحدث عنهم َأََل  َترَ  6/89 21304 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

م هودٍ ق بَِعادٍ  6/89 21305 قاِف ِمن  باِلدِ اليََمنِ ـَو  م  باألح  ، وكاَنت  َمناِزهُلُ ِم أبيِهم  يَت  باس   عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ

ِهم  أو اسم بلدة  إَِرمَ  7/89 21306 بَُة إىَِل َجدِّ  َقبِيَلِة إَِرَم؛ نِس 

ةِ،  َذاِت ال ِعاَمدِ  7/89 21307 ِمَدةِ َصاِحبَِة الُقوَّ ُفوَعِة َعىَل األَع  نِيَِة املَر   َواألَب 

 هلا املُشابِهُ  ََل  يوَجد   ََل  ُُي َلق  ِمث ُلَها 8/89 21308

بَة ونـََحتـُوا فيه بيوتـَهم  ا َقـطَُعو َجاُبوا الصخر  9/89 21309  احِلجاَرة الَعظيَمة الّصل 

 الَعَربِيَّةِ  بِال َوادِ  9/89 21310
ِب اجَلِزيَرةِ  َوادِي الُقَرى َشاَمَل َغر 

َتادِ  10/89 21311 َو   الَِّذيَن َثبَّتُوا ُمل َكهُ  ذِي األ 
 َصاِحِب اجُلنُودِ

ا 11/89 21312 وا  َطَغو  ُ ِبَّ وا وظلمواَِّتَ    واستبدُّ

داث االختالل واالضطراب  ال َفَسادَ  12/89 21313  إح 

 أنزل هبم َفَصبَّ عليهم 13/89 21314

َط َعَذاٍب  13/89 21315  َعَذاًبا َشِديًدا َسو 

َصادِ  14/89 21316 ِهُلُهم   لَبِامل ِر  ُقُب الَعاِصنَي، َوُيم  تَِدرٍ  ُخُذُهم  أ، ُثمَّ يَ َقليالً  َير  َذ َعزيٍز ُمق   أخ 

تَاَلهُ  15/89 21317 َمةِ  اب  ُه بِالنِّع  تََِبَ  اخ 

َرَمُه َوَنعََّمهُ  15/89 21318 َفهُ  َفأَك   يرّسَ وهيّأَ له أسباَب حَتسنِي احلاِل وطيِب الَعي شِ و  َفَِّشَّ

َقهُ  16/89 21319  عطاَءهُ  َضيََّق  َفَقَدَر َعَلي ِه ِرز 

 أذلَّني َأَهاَننِ  16/89 21320

ِرُموَن   17/89 21321 ون وال حتِسنُون اَل ُتك   ال َتَِبُّ

 الَِّذي َماَت َأُبوُه َقب َل ُبُلوِغهِ  ال يَتِيمَ  17/89 21322

ونَ  18/89 21323  اَل ََيُثُّ َبع ُضُكم  َبع ًضا  َواَل حَتَاضُّ

كنِيِ  18/89 21324  يكفي وهو أسوأ حااًل من الفقريالذي أسكنه العجز وليس عنده ما  امل ِس 

اَث  19/89 21325 َ ُكُلوَن الرتُّ
 بغري حق املرَِياَث تأخذون  َوَتأ 

الً ملًَّا 19/89 21326 َ احَلالِل واحَلرامِ  َأك   َأك الً شديدًا أو مَج ًعا َبني 

ِرًطا كثرياً  مَجًّا 20/89 21327    ُمف 

ِت  21/89 21328 ت  دقَّـت   ُدكَّ  ُزل ِزلَت  و وُكـرِسَ

ا ُمـتـَتـَابـًِعا َدّكاً َدّكاً  21/89 21329    مرة بعد مرة   َدكًّ

يئًا َيلِيُق بَِجاَللِهِ  َوَجاَء َربَُّك  22/89 21330 َ الِعبَادِ جَمِ ِل الَقَضاِء َبني   من غري تكييف وال متثيل َجاَء َربَُّك لَِفص 

 املَاَلئَِكةُ  َوامل ََلُك  22/89 21331

ُفوفنَي ُصفوفاً   َصّفاً َصّفاً  22/89 21332    َكثرَِيةً َمص 
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 18إلى آية  1من آية   سورة البلدو 30إلى آية  32من آية   الفجرسورة ( 594صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ب هِبا ُأِتَ بالنارُ  َوِجيَء بجهنم  23/89 21333  التي ُيَعذَّ

رُ  23/89 21334  يتذكر تفريطه ف الدنيا و  يستحرض ف ذهنه َيتََذكَّ

َرى  23/89 21335 ك  رُ  َوَأنَّى لَُه الذِّ  َفَقد  َفاَت َأَواُنهُ  االتِّعاظ والتوبةو اَل َين َفُعُه التََّذكُّ

يَاِت  24/89 21336 ُت حِلَ م  َعيَشتي بعد البَع ِث و  فَعل ُت آلِخَرت  َقدَّ
   ملِ

َمئِذٍ  25/89 21337  ذلك اليوم  َفيَو 

ُب  25/89 21338 ل  ال ُيعاَقب أو ال ُيَعذِّ  ُينَكِّ

اَللِ  َواَل ُيوثُِق   26/89 21339 اَلِسِل، َواألَغ     اَل َيُشدُّ بِالسَّ

 ِمث َل إِيثَاقِهِ  َوَثاَقُه  26/89 21340

ُس امل ُط َمئِنَّةُ  27/89 21341 ُس الراِضيَُة اهلادَِئُة  النَّف   اآلمنة من اخلوف أو احلزن يوم القيامةالنَّف 

ِجِعي 28/89 21342  عودي  ار 

ِضيَّةً  28/89 21343 ر  ٍس َطيّبة َراِضيًَة مَّ  أعطاك الل من ثواب ومريض عنك منه بسبب إيامنك وعملك  بام  راضية ذات ًنف 

ُخِّل ِف ِعبَادِي  29/89 21344 ُخِّل ِف مُجلِة عباد الل الصاحلني   َفاد     املرضني َفاد 

ُخِّل َجنَّتِي 30/89 21345  وادخّل اجلنة التي وعد الل هبا وأعدها للنعيم الدائم املقيم  َواد 

ِسمُ اَل  1/90 21346 ِسُم، َو )اَل(: لِتَاكِيِد الَقَسمِ  ُأق   ُأق 

ةَ  ال بََلدِ  1/90 21347  َمكَّ

نَُع بِِه ِمَن ُمَقاَتَلةِ   أو فيه ساكن ومقيم ِحّل هبذا البلد 2/90 21348 لُّ لََك َما َتص 
 املِّشكني ََيِ

تُهُ آَدُم عليه السالم  املراد  َوَوالٍِد َوَما َولَدَ  3/90 21349 يَّ  َوُذرِّ

ةٍ  َكبَدٍ  4/90 21350  َمَشّقة وَعناءوِشدَّ

 َأَيظُنُّ  َأََي َسُب  5/90 21351

ِدرَ  5/90 21352  لَن َيق وى  لَّن َيق 

ُت  6/90 21353 َلك  نَي ُت وأنَفق ُت  َأه   َأف 

 ُمتجّمًعا  َكثرًِيا لُّبًَدا 6/90 21354

 َل ُيب َِصه  َلَّ  َيَرهُ  7/90 21355

َعل 8/90 21356  َأََل  ُنَصريِّ  َأََل  َنج 

نَاهُ  10/90 21357  َبيَّنَّا لَهُ  َوَهَدي 

َدي نِ  10/90 21358 ِّ  النَّج  ِ َوالِّشَّ  َطِريَقي اخَلري 

تََحمَ  11/90 21359 اَوزَ  َفاَل اق   ودخل بقوة واملراد جماهدة النفس َفَهالَّ َِّتَ

َة اآلِخَرةِ؛  ال َعَقبَةَ  11/90 21360 الِِح  بعمل ما فيه النجاة منهاَمَشقَّ  بِإِن َفاِق املَاِل، َوالَعَمِل الصَّ

َراكَ  12/90 21361 َلَمَك  َوَما َأد   َوَما َأع 

تَاق  َفكُّ َرَقبَةٍ  13/90 21362 قِّ  وحَترير َعب ٍد َُم لوكٍ إِع   ِمَن الرِّ

َغبَةٍ  14/90 21363  َشِديَدةٍ جَمَاَعٍة  َمس 

َرَبةٍ  15/90 21364   الَِّذي َماَت َأُبوُه َقب َل ُبُلوِغهِ الطفل القريب الفقري  َيتِياًم َذا َمق 

َبةٍ  16/90 21365 َ كِينًا َذا َمرت  َء ِعن َدهُ شديد الفقر فقرًيا  ِمس  ِدًما اَل ََش   ُمع 

21366 17/90  ِ ِب  ا بِالصَّ َّص بعُضهم  َوَتَواَصو  ُ ب َبع ًضاوَأو  تاِملِ و الَصِب  ُن االح     التََجلُُّد وُحس 

َْحَةِ  17/90 21367 ة بِامل َر  قَّ  والَعط ف  والرْحة بالرِّ

عاَدة أو  امل َي َمنَةِ  18/90 21368 ن والسَّ َخَذ هِبِم  َذاَت اليَِمنِي إىَِل اجَلنَِّة.اليُم   اليَِمنِي؛ بِأَن  ُيؤ 
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   15إلى آية  1من آية   الشمسسورة و  20إلى آية   19سورة البلد من آية  ( 595صفحة )
 9إلى آية  1من آية   سورة الليلو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

أََمةِ  19/90 21369 املِ  امل َش  م، أو ناِحيَِة الشَّ ؤ  اَمِل إىَِل النَّارِ الشُّ َخَذ هِبِم  َذاَت الشِّ  ؛ بِأَن  ُيؤ 

َصَدةٌ  20/90 21370 ؤ  َلَقةٌ  مُّ  ُمط بََقٌة ُمغ 

ِس ُضًحى  َوُضَحاَها 1/91 21371 م  اِق الشَّ تِدادِ النَّهارِ  َقَسٌم بِإرِِشَ تِفاِع الّشمِس واش  ُت ار   َوق 

 َتبَِعها  َتاَلَها 2/91 21372

َها 3/91 21373 ا َجالَّ ي ِل َوَأَزاهَلَ ل َمَة اللَّ  َكَشَف ظ 

َشاَها 4/91 21374 َض بِظُل َمتِهِ  َيغ   ُيَغطِّي األَر 

ُعَها وإقاَمتُها وَخل ُقَها حُم َكَمةً  َبنَاَها  5/91 21375  َرف 

 َبَسطََها َطَحاَها 6/91 21376

اَها 7/91 21377 تَِها َسوَّ َمَل َخل َقَها؛ أِلََداِء ُمِهمَّ  َأك 

َمَها  8/91 21378 ِعها  َفأَهل َ َ هلاَفألقى ف َرو    وبنيَّ

َواَها 8/91 21379 ِّ  ُفُجوَرَها َوَتق  ، َوَطِريَق الِّشَّ ِ  َطِريَق اخَلري 

َلَح  9/91 21380  ظفر وفاز َأف 

اَها 9/91 21381 َها بِالطَّاَعةِ  َزكَّ َرَها َوَنامَّ  َطهَّ

 وَل َيظ َفر  باِم َطَلَب  َخرِسَ  َخاَب  10/91 21382

اَها  10/91 21383 َفى  َدسَّ  فضائلها َوَْحََلها عىل الُفجوِر أو أخفى نفسه ف املعايصَأخ 

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم والثمد: املاء: القليل  َثُمودُ  11/91 21384  قبيلة النبي صالح ُسمِّ

َواَها 11/91 21385 يَاِّنَا، بِطَغ  واِّنا  بَِسبَِب ُطغ  يَانِ  وُعد  اُوِزَها احَلدَّ ِف الِعص   َوَِّتَ

َدَفَع  انبََعَث  12/91 21386 ِر النَّاَقةِ وَهبَّ وان  ًعا؛ لَِعق  ِ  َّنََض ُمرس 

َقاَها 12/91 21387 ثَُرُهم  َشَقاَوًة،  َأش  ًدا؛ َوُهَو ُقَداُر ب ُن َسالٍِف  حاالً  م أت َعسهوَأك   َومَتَرُّ

يَاَها 13/91 21388 وَها بُِسوٍء، َناَقَة اللَِّ َوُسق  َذُروا َناَقَة اللِ َأن  مَتَسُّ يَِها   أو متنعوها من الِّشب اح  تَُدوا َعىَل َسق    َوَأن  َتع 

 َفنََحُروَها  َفَعَقُروَها  14/91 21389

َدمَ  14/91 21390 بََق َعَلي ِهم  الُعُقوَبةَ  َفَدم   َفأَط 

اَها  14/91 21391 ت  ِمن ُهم  َأَحٌد  َفَسوَّ
لِ ُهم  بِالُعُقوَبِة؛ َفَلم  ُيف   َعمَّ

بَاَها  15/91 21392  َعاقِبََة َما َنَزَل هِبِم  ِمَن الُعُقوَبةِ  ُعق 

َض  َيغ َشى  1/92 21393  ُيَغطِّي بِظَاَلِمِه األَر 

 َظَهَر بِنوِرِه و ان َكَشَف  َِّتَىلَّ  2/92 21394

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  3/92 21395 َجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغري   أو 

يَُكم  لََشتَّى 4/92 21396 تَلٌِف  َعَمَلُكم   َسع   ملَُخ 

طَى 5/92 21397 ًقا  َأع   َبَذَل َمالَُه ُمتََصدِّ

 نفَسه بوقايةوَْحَى  َواتََّقى 5/92 21398

نَى 6/92 21399 س  اَملِهِ  بِاحل ُ ِن اجَلزاِء أو  اجَلنَّةِ  بِالثََّواِب َعىَل َأع   َوُحس 

هُ  7/92 21400 ُ ـُقهُ  َفَسنُيَرسِّ  فسنهيِّئُُه وُنـَوفِّ

ى 7/92 21401 َ ل يُرس 
 والّراَحةاملَؤّدية إىل اليُرس    َسَعاَدةٍ الوَ الطريق األسهل وأسباب اخلري   لِ

ُلُح َحب ُسُه َعن هُ  َبِخَل  8/92 21402 ساُك املاِل َعامَّ ال َيص  ُل: إم      البُخ 

نَى  8/92 21403 تَغ  تََفى بام عنده واستغنى عن جزاء ربه  َواس   واك 
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 11إلى آية  1من آية   سورة الضحىو  21إلى آية   01من آية   الليلسورة ( 596صفحة )
 2إلى آية   1من آية    سورة الشرحو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ى 10/92 21404 َ ، َوَشَقاَوةٍ  لِل ُعرس  ٍ     لُِكلِّ ُعرس 

نِي  11/92 21405 فع العذاب عنه م َوَما ُيغ   ا يكفي وما ينفع وما َيد 

 َوَقَع ِف النَّارِ ماَت أو  َتَردَّى 11/92 21406

َةً  َعَلي نَا لَل ُهَدى إِنَّ  12/92 21407 اًل ِمنَّا َوَرْح  َ َطِريَق اهُلَدى؛ َفض   َعَلي نَا َأن  ُنبنَيِّ

ُوىَل  13/92 21408 ِخَرَة َواأل  ِت  لَآل  َد املَو   َبع 
ن ياو اآلِخَرُة: داُر احَلياةِ ُوىَل: احَلياُة الدُّ  األ 

ُتُكم   14/92 21409 فتكم  َفأَنَذر   وحّذرتكم فأعلمتكم وخوَّ

ُج  َتَلظَّى 14/92 21410 يبهاو َتتََوهَّ تَّد هَلِ  َيش 

اَلَها  15/92 21411 َها اَل َيص  ُخُلَها، َوُيَقاِِس َحرَّ  اَل َيد 

َقى 15/92 21412 َش   األت َعس حاالً  األ 

َب َوَتَوىلَّ  16/92 21413 َرَض عن اإليامن بالل ورسوله وَعن   أن َكرَ  َكذَّ  طاعتهام وأع 

 َسيُب َعُد َعن َها  َوَسيَُجنَّبَُها  17/92 21414

َت َقى 17/92 21415 ثَُر َتق َوى األ   األك 

 من الذنوبأو  تزكية ماله وتطهري نفسه   سمعةالرياء وال خاليا منزاكياً نامياً ليكون  َيتََزكَّى  18/92 21416

 حتسني احلال وطيب العيشخري ديني أو دنيوي يكون معه  نِّع َمةٍ  19/92 21417

َزى 19/92 21418  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَمل، وُتَكاَفأُ  ُِّت 

 َطَلَب والتاِمس اب تَِغاء  20/92 21419

ِه َربِّهِ  20/92 21420  وال تكييف ، وف اآلية إثبات صفة الوجه لل تعاىل بام يليق به سبحانه دون تشبيه رضا ربه َوج 

َض  21/92 21421 َف َير  َف ل َولََسو   ه ويسعده ويِّشح صدره تطيب نفسه بنعطيه عطاء  َسو 

َحى 1/93 21422 تِدادِ النَّهارِ  َوالضُّ تِفاِع الّشمِس واش  ُت ار  َحى: َوق   الضُّ

 َهَدأ وَسَكَن أو اشتّد ظالمه  َسَجى 2/93 21423

َعَك  3/93 21424  أو َهَجرك َتَرَكَك َما  َما َودَّ

يَ وال كرهك  َما َأب َغَضَك  َوَما َقىَل  3/93 21425  ِعن َدَما َأب طَأَ َعَلي َك الَوح 

ُوىَل  4/93 21426 ن يَا  األ   دار الدُّ

نَُحَك ويعطيك ِمن أنواع اإلنعام ف اآلخرة  ُيع طِيَك  5/93 21427  ُيم 

 تطيب نفسك بام أعطاك  َفرَت َض  5/93 21428

 اليتيم: َمن َفَقد َأباه قبل سّن البلوغ، واملراد هنا: طِفالً مات أبوك وأنَت ف بطن أّمك َيتِيامً  6/93 21429

 َفآَواَك، َوَرَعاكَ  َفآَوى 6/93 21430

آنَ حائًرا غافاِلً  َضااّلً  7/93 21431 َلُم الُقر  َي، َواَل َتع  ِري الَوح    اَل َتد 

 يامن وألحسن األعاملفَهـَداك إىل الدين احلّق بام أوحى إليك ووفقك لإل َفَهَدى  7/93 21432

نَى 8/93 21433  َفَوَهب لك املاَل الكثري وساق لك الرزق الوفري َفِقرًيا َعائِاًل َفأَغ 

َهر   9/93 21434   ُخذ  َمالَهُ أاَل ُتِسئ  ُمَعاَمَلتَُه، َوتَ  َفاَل َتق 

ائَِل  10/93 21435 أَُل، َوَطالَِب الِعل مِ  السَّ  الَفِقرَي الَِّذي َيس 

ُجر   َفاَل َتن َهر   10/93 21436  وال تغلظ له القول  اَل َتز 

َمِة َربَِّك  11/93 21437  باخلري الديني أو الدنيوي من َربِّك بِنِع 

ث   11/93 21438  فتحدث هبا وأدِّ حقَّ شكرها وأظهر آثارها  َفَحدِّ

ح   1/94 21439 َ ُه  َأََل  َنِّش  يِق َأََل  نب سط ُه ونوِسع  ةِ َوالضِّ َ َد احَلري  اَلِم َبع    بِنُوِر اإِلس 

نَا 2/94 21440 َنا َوَوَضع  نا َحطَط نَا، َوَغَفر   وَرَفع 

َركَ  2/94 21441  ِْح لك، وما أمهَّكو َذن بََك  ِوز 
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   8إلى آية  1من آية   التينسورة و  8إلى آية  3سورة الشرح من آية ( 597صفحة )
 21إلى آية   1من آية    سورة العلق و

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َرك 3/94 21442 َّا تطيُق  َأنَقَض َظه  ثََر ُِم َقَلُه وَْحََّلَك أك   أث 

َركَ  4/94 21443 نَا لََك ذِك   منزلة رفيعة عاليةوجعلناك ف  َوَرَفع 

21444 5/94  ِ ة ال ُعرس  دَّ     الضيق والشِّ

اً  5/94 21445  فرًجا وُسهولًَة وَسَعةً  ُيرس 

َت  7/94 21446 تََهي َت  َفَرغ  يَا  ان  ن  َغاِل الدُّ  ِمن  َأش 

 َفِجدَّ ِف الِعبَاَدةِ  َفانَصب   7/94 21447

َغب   8/94 21448 ،  َفار  ه  ع  َفتََوجَّ ، َوَترَضَّ  فيام عند الل  رغبة  َواط ُلب 

تُونِ  1/95 21449 ي   أقسم الل بالتني والزيتون ومها من الثامر املعروفة بمنافعهام  َوالتِّنِي َوالزَّ

 َجبَِل ُطوِر َسي نَاَء الَِّذي َكلََّم اللُ َعَلي ِه ُموَسى  عليه السالم  َوُطوِر ِسيننِيَ  2/95 21450

ةَ  َوَهَذا ال بََلدِ  3/95 21451  َمكَّ

َِمنيِ  3/95 21452  ال خوف فيهو كان آمنا الذي من ًدًخًلهُ  األ 

نَا  4/95 21453 ِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلق  َنا ِمَن الَعَدِم َعىل َغري  َجد   أو 

ِويمٍ  4/95 21454 َسِن َتق  َمِل َتعِديٍل وأحسِن ُصوَرةٍ  َأح   أك 

َناهُ  5/95 21455  َجَعل نا مصرَيه وُمنتَهاهُ  َرَدد 

َفَل َسافِلنِيَ  5/95 21456 ُه إىل النار  َأس     إِن  ََل  ُيطِِع اللَأقل درجة من السافلني، واملراد أن مَردَّ

ِق ُرُسلِِه وانقادوا للِ بالطّاعِة  آَمنُوا 6/95 21457 سوِل باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   وللرَّ

اِت  6/95 21458 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

رٌ  7/95 21459  هَجزاٌء لِلَعَمِل وِعَوٌض َعن   َأج 

ُ َُم نُونٍ  7/95 21460 ُ َمق طُوٍع، َواَل َمن ُقوصٍ  َغري   َغري 

ُبَك  7/95 21461 ٍء َيسوقك  فام ُيَكذِّ    وجيعلك تنكر وتكذبأيُّ َش 

ينِ  7/95 21462  بِالبَع ِث، َواجَلَزاءِ  بِالدِّ

َكِم احلاكِِمنيَ  8/95 21463 امً  بِأَح   أعلمهم وأعدهلم ُحك 

ِم َربَِّك  1/96 21464 َرأ  بِاس  تَتًِحا باسم ربك  -أهيا النبي-ات ُل واقرأ  اق   ما ُأنزل إليك من القرآن ُمف 

َجَد ِمَن الَعَدِم   َخَلَق  1/96 21465  أو 

 أو جامد  قِط َعِة َدٍم َغلِيظٍ  َعَلٍق  2/96 21466

َرمُ  3/96 21467 َك   األكثر إحساناً واألوسع جوداً  األ 

َم وَعلَّـَم اإلنساَن الكتابةَ  بِال َقَلمِ  َعلَّمَ  4/96 21468 َف وَفهَّ  بِال َقَلمِ  َعرَّ

َلم  َما ََل   5/96 21469  ََل  َيُكن  َيع ِرف  ما  َيع 

ِ  َيتََجِبَّ ويتجاوز حدود الل لَيَط َغى 6/96 21470 ِب 
يَاِن، َوالكِ  ِف الِعص 

نَى 7/96 21471 تَغ  آُه اس  َسُه  َأن  رَّ  أب طََرُه الِغنى أو  باَِملِهِ  غنيابَِسبَِب َأن  َرَأى َنف 

َعى 8/96 21472 ج  َدة الرُّ ُجوَع، َواملَِصريَ و الَعو   الرُّ

 يمنع  َين َهى 9/96 21473

 املراد بالعبد هنا رسول الل صىل الل عليه وسلم  َعب ًدا 10/96 21474

َدى 11/96 21475   واالستقامةاالهتداء   اهل ُ

تِناِب َنواهيهِ االتَِّقاُء وَجعُل ِوقاَيٍة ِمن  َعَذاِب اللِ بِاتِّباِع  بِالتَّق َوى  12/96 21476  أواِمِرِه واج 
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   5إلى آية  1من آية  القدرسورة و 19إلى آية  13سورة العلق من آية ( 598صفحة )
 5إلى آية  1من آية   سورة البينةو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َب َوَتَوىلَّ  13/96 21477 َرَض َعِن و أن َكَر ما ُيدعى إليه َكذَّ  اإِلياَمنِ َأع 

 املراد أن الل يراه ويسمع كالمه وسيجازيه عىل فعله بِأَنَّ اللََّ َيَرىٰ  14/96 21478

َفًعا  15/96 21479 ًذا َعنِيًفا َفنَط َرُحُه ِف النَّارِ  لَنَس  ُه َأخ   لَنَاُخَذن 

ر ُمَقّدمة الّرأس  بِالنَّاِصيَةِ  15/96 21480  َشع 

 آثَِمةٍ  َخاطِئَةٍ  16/96 21481

عُ  17/96 21482 ، َول يُنَادِ  َفل يَد  رِض   َفل يُح 

ِمِه، َوَعِشرَيتِهِ  َنادَِيه  17/96 21483 ِسِه ِمن  َقو 
َل جَم لِ  َأه 

َبانِيَةَ  18/96 21484  َماَلئَِكَة الَعَذاِب  الزَّ

ب   19/96 21485 رَتِ ب  َواق  ُن َتَقرَّ  بطاعته  من اللاد 

ن يَا  َأنَزل نَاهُ  1/97 21486 اَمِء الدُّ  ِف السَّ
ةِ ُفوِظ إىَِل َبي ِت الِعزَّ ِح املَح  َلًة َواِحَدًة ِمَن اللَّو  آَن مُج  َزل نَا الَقر   َأن 

رِ  1/97 21487 ِف، َوالَعظََمِة، َوكِتَاِب املََقادِيرِ  لَي َلِة ال َقد  َ  لَي َلِة الِّشَّ

َراكَ  2/97 21488 َلَمَك َوَما  َوَما َأد   َأع 

21489 3/97  ٌ عاً َوَصالحاً و أفضل  َخري  ثَُر َنف   أك 

ُل  4/97 21490 ج أو يكثر نزول املالئكة، والنزول: املجيء من ُعُلوٍّ  َتنَزَّ ل وَتَدرُّ  تنزل ف مَتَهُّ

وُح  4/97 21491 يُل  عليه السالم  َوالرُّ ِ  ِجِب 

ِم   4/97 21492 ِن َرهبِّ  بمشيئته وأمره   بِإِذ 

رٍ  4/97 21493 نَةِ  َأم  َرُه اللُ ِف تِل َك السَّ  َقَضاٍء َقدَّ

لِيٌم ِمَن املَاَلئَِكةِ  َساَلمٌ  5/97 21494 ٌن، َوَساَلَمٌة، َوَتس   َأم 

رِ  5/97 21495 ب حالفجر و  وقت ُطُلوع َمط َلِع ال َفج  شاُف ُظل َمِة الّليل عن ضوء الصُّ
 انكِ

ِمنُوا  َكَفُروا  1/98 21496  أنكروا وََل  ُيؤ 

ِل ال كِتَاِب  1/98 21497 راة واإِلن ِجيلو املُراُد اليَهوُد والنَّصاَرى َأه   الكِتاِب التَّو 

كنِيَ  1/98 21498 ِ َعلُ  َوامل ُِّش   إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  ونالذي جَي 

نيَ  1/98 21499 فنَِي  ُمنَفكِّ َرُهم  َتاِركنَِي و من ََصِ  ُكف 

ابَِقةِ الواضحة الَعاَلَمُة واحُلّجة  ال بَيِّنَةُ  1/98 21500  الَّتِي ُوِعُدوا هِبَا ِف الُكتُِب السَّ

َن اللَِّ 2/98 21501 : َوالبَيِّنَُة َرُسوٌل ِمَن اللِ َرُسوٌل مِّ  َأي 

َرأُ  َيت ُلو 2/98 21502  َيق 

 مكتوباً فيها القرآن العظيم ُصُحفاً  ُصُحفاً  2/98 21503

َرةً  2/98 21504 طَهَّ يَاطنِيِ  مُّ َهًة ِمَن البَاطِِل، حَم ُفوَظًة ِمَن الشَّ  ُمنَزَّ

بَاٌر َصادَِقٌة، َوَأَواِمُر َعادِلَةٌ  ُكتٌُب َقيَِّمةٌ  3/98 21505  حُم َكَمة ُمستَقيمٌة ال ِعَوج فيها َأخ 

َق  4/98 21506 تََلَف  َتَفرَّ  اخ 

طوا ُأوُتوا ال كِتَاَب  4/98 21507  اليَُهوُد َوالنََّصاَرى التوراة واإلنجيل وهم  ُأع 

ُمُ  4/98 21508    أَتت ُهمُ  َجاءَت 

ُقوا، َوَكاُنوا جُم تَِمِعنَي َعىَل  ال بَيِّنَةُ  4/98 21509 ا، َتَفرَّ ُه َنبِيٌّ َحقًّ ِد َما َتبَيَّنُوا َأنَّ تِِه َقب َل َذلَِك ِمن  َبع  ِة ُنبُوَّ  ِصحَّ

   ُكلِّفوا ُأِمُروا  5/98 21510

بُُدوا 5/98 21511  لينقادوا وُيضعوا  لِيَع 

َدهُ  َُم لِِصنيَ  5/98 21512 َه اللِ َوح   َقاِصِديَن َوج 

ينَ  5/98 21513 يَعة والطاَعة واالن ِقياد والِعباَدة  الدِّ  الِّشَّ

ِك إىَِل اإِلياَمنِ  ُحنََفاءَ  5/98 21514  َمائِلنَِي َعِن الِّشِّ 

الةَ  5/98 21515  ُيَؤّدوها كاِملًة ف أوقاَِتا املَِّشوعةِ  َوُيِقيُموا الصَّ

َكاةَ  5/98 21516 ُتوا الزَّ تِها  َوُيؤ  عي وف َوق  راُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا الِّشَّ كاةِ: إخ  عيإيتاُء الزَّ    الِّشَّ

 رشيعة امللة املستقيمة وهي احلنيفية، اإِلسالم   دِيُن الَقيَِّمة  5/98 21517
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 8إلى آية   1من آية   سورة الزلزلةو  8آية   إلى 6من آية   البينةسورة ( 599صفحة )
 5إلى آية   1من آية  سورة العادياتو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُب هِبَا ِف اآلِخَرةِ  َناِر َجَهنَّمَ  6/98 21518   النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

وامِ  َخالِِدينَ  6/98 21519  باقنَي َعىل الدَّ

ةِ  6/98 21520 يَّ ًا وسوءاً  رَشُّ ال َِبِ  أَشدُّ اخلليَقِة رَشّ

 َثواهُبُم  ومكافأَُتُم   َجَزاُؤُهم   8/98 21521

نٍ  8/98 21522  جنّات إقامة واستقرار واطمئنان وثبات ، وُيراُد هبا موضع ف اجَلنَّة َجنَّاُت َعد 

ِري 8/98 21523 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

وامِ  َخالِِدينَ  8/98 21524  باقنَي َعىل الدَّ

 بغري  ِّنايٍة وال ان ِقطاعٍ  َأَبداً  8/98 21525

 عملواأجزل هلم ثواب ما  َريِضَ الل عنهم 8/98 21526

   طابت نفوسهم بام أعطاهم َوَرُضوا َعن هُ  8/98 21527

ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َخَِّشَ َربَّهُ  8/98 21528    اخَلو 

ت   ُزل ِزلَِت  1/99 21529  َوُرجَّ
ةٍ َكت  بُِقوَّ ا شديًداُحرِّ    رجًّ

ا  1/99 21530 ِديدَ  ِزل َزاهَلَ ِريَكَها الشَّ  حَت 

َرَجِت  2/99 21531  أظهرت وأبرزت  َوَأخ 

ا  2/99 21532 َتى والُكنُوزِ  َأث َقاهَلَ  َما ِف َبط نَِها ِمَن املَو 

ا  3/99 21533 ا؟ َما هَلَ  َما الَِّذي َحَدَث هَلَ

َمئِذٍ  4/99 21534 م  َيو     َذلَِك اليَو 

بَاَرَها 4/99 21535 ُث َأخ  دِّ لُِن  حُتَ ُض باَِم وُتع  ِِبُ األَر   من خري أو رش  ُعِمَل َعَلي َهاُُت 

ا 5/99 21536 َحى هَلَ ِِبَ  وَسّخرها َأَمَرَها َأو   بِأَن  ُُت 

ُدُر النَّاُس  6/99 21537 قِِف احِلَساِب  َيص  ِجُعوَن َعن  َمو   َير 

تَاًتا  6/99 21538 قنِيَ   َأش  ناًفا ُمتََفرِّ ـواهِلم   َأص   عىل َحَسب أح 

م   6/99 21539 اَمهَلُ ا َأع  و  هَيُُم اللُ َما َعِمُلوا، َوجُيَاِزهَيُم  َعَلي هِ  لِّرُيَ
 لِرُيِ

ةٍ  7/99 21540 غر ِمث َقاَل َذرَّ ا، بالغ الصِّ  مقدار ووزن ذرة وهو قدٌر ضئيل جدًّ

اً  7/99 21541 ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري    اخل َ

 َثواَبه ف اآلخرة يبَصه أو َيَر  َيَرهُ  7/99 21542

اً  8/99 21543  َعَمالً َسيِّئاً  رَشّ

 اخَلي ِل اجَلاِرَيِة ِف َسبِيِل اللِ َوال َعادَِياِت  1/100 21544

وِ ِحنَي َيظ َهُر  َضب ًحا  1/100 21545  صوُت أن فاِسها ف َجوفِها حنَي الَعد 

ًحا  2/100 21546 راخَلي ُل تُصكُّ  َفامل ُوِرَياِت َقد  َ ِوَها احلجارة بحوافرها فيتطاير منها الِّشَّ ةِ َعد   ِمن  ِشدَّ

 َفاخَلي ِل الَّتِي ُتِغرُي َوُتبَاِغُت الَعُدوَّ َصبَاًحا  َفامل ُِغرَياِت ُصب ًحا 3/100 21547

نَ  4/100 21548 نَ  َفأََثر  نَ  َفَهيَّج   وَنَِّش 

ًعا  4/100 21549  منتًِّشا  ُغبَاًرا َنق 

َداءِ  َفَوَسط َن بِِه مَج ًعا  5/100 21550 بَاِّنِنَّ مُجُوَع األَع  ط َن بُِرك   َفتََوسَّ
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 11إلى آية  1من آية   القارعةسورة و  11إلى آية  6من آية   العادياتسورة ( 600صفحة )
 8إلى آية   1من آية   التكاثرسورة و

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َشِديد اجُلحود لِنَعم الل لََكنُودٌ  6/100 21551

ٌف و  ملَُِقرٌّ  لََشِهيٌد  7/100 21552 رَتِ  َعىَل ُجُحودِهِ  ُمع 

ِ لََشِديدٌ  8/100 21553 ري  بِّ اخل َ   ولكسبه املَالِ شديد احلب جلمع  حِلُ

ثِرَ  9/100 21554 ِرَج  ُبع   ُأثرَِي، َوُأخ 

 دفنالضع امو ال ُقبُورِ  9/100 21555

ُدورِ  10/100 21556 َل َما ِف الصُّ ِهَر   َوُحصِّ ِرَج وُأظ  تُخ   ما استرت ف الصدور من خري أو رش ومُجَِع للحساب  ُاس 

ُم 11/100 21557 ُهم امل َع بود  َرهبَّ  إهَلَ

َمئِذٍ  11/100 21558 م  َيو    َذلَِك اليَو 

برِيٌ  11/100 21559  وَتعاىل، واخلبري: هو املطّلع عىل حقيقة األشياء فال ُتفى عىل الل خافيةِصَفة للِ ُسب َحاَنُه  خلََّ

ا  ال َقاِرَعةُ  1/101 21560 َواهِلَ َرُع الُقُلوَب بِأَه   الِقيَاَمُة الَّتِي َتق 

َراكَ  3/101 21561 َلَمَك  َوَما َأد   َوَما َأع 

ِق َكال َفَراِش  َكال َفَراِش امل َب ثُوِث  4/101 21562  املُن تَِِّشِ املُتََفرِّ

نِ  5/101 21563 بُوِغ بِأَل َواٍن َُم تَلَِفةٍ  َكال ِعه  وِف املَص   َكالصُّ

َزاُؤهُ  امل َنُفوشِ  5/101 21564 َقت  َأج  َق، َوُنِفَش، َفتََفرَّ  فيصري هباء ويزول  الَِّذي ُمزِّ

 أعامله الصاحلةو َحَسنَاتِهِ كفة َرَجَحت   َثُقَلت  َمَواِزينُهُ  6/101 21565

اِضيَةٍ  7/101 21566 طِيَت   كريمة َطيّبةحياة هنية  ِعيَشٍة رَّ   ف اجلنة بام ُأع 

ت  موازينه  8/101 21567   َرَجحت مقادير َسيّـئاته وذلك كناية عن قلة َمقادير حسناته َخفَّ

ُه َهاِوَيةٌ  9/101 21568  َعىَل َراِسهِ  فيهاإىَِل َجَهنََّم هَي ِوي    َفَمأواهُ  َفأُمُّ

ا ِهي هْ  10/101 21569 اك  م  ا أ ْدر  م  َلَمَك َوَما  و   ما هذه اهلاوية ؟ َأع 

 نار جهنم وهي نار اآلخرة  َنارٌ  11/101 21570

ٌة  َحاِميَةٌ  11/101 21571  شديدة احلرارة َحارَّ

اُكمُ  1/101 21572   َشَغَلُكم  َعن  َطاَعِة اللِ َأهل َ

اَلدِ َواملَتَاعِ  التََّكاُثُر  1/101 21573 َواِل َواألَو   األَم 
 التََّفاُخُر بَِكث َرةِ

ُتُم امل ََقابِرَ  2/101 21574  ُدفِن تُم  ِف الُقبُورِ املراد  ُزر 

 ما هكذا ينبغي  َكالَّ  3/101 21575

َف  3/101 21576 َلُمونَ َسو   سوف تتبيَّنون أن الدار اآلخرة خري لكم َتع 

َلُمونَ  5/101 21577 ِرُكونَ لو  لَو  َتع  ِرفوَن وُتد   َتع 

َم ال يَِقنيِ  5/102 21578  العلم الثابت الذي ال شك فيهأو  َحقَّ الِعل م ِعل 

ُونَّ  6/102 21579 نَّ  لَرَتَ     لتُب َِصُ

ِحيمَ  6/102 21580 امِء َجَهنَّمَ  اجل َ  ِمن أس 

َا 7/102 21581 ُوّنَّ ا  لَرَتَ ّنَّ  لتبَِصُ

َ ال يَِقنيِ  7/102 21582  َيِقينًا باَِل َري ٍب  اليقني بذاته وهو املشاهدة َعني 

أَلُنَّ  8/102 21583     لتَُحاَسبُنَّ  لَتُس 

َمئِذٍ  8/102 21584 م  َيو   َذلَِك اليَو 

تَمتُع هبالتي ُكلِّ َأن َواِع النَِّعِم  النَِّعيمِ  8/102 21585  واملراد النَِّعيِم الذي أهلاكم  عن  طاعة َرّبكم   اُيس 
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 9إلى آية   1من آية  سورة الهمزةو 3إلى آية   1من آية   العصرسورة ( 601صفحة )
 5إلى آية  1من آية   سورة الفيلو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

21586 1/103  ِ رِ  َوال َعَص  ه   َوالدَّ

نَسانَ  2/103 21587 ِ  ُكلَّ َبنِي آَدمَ  اإل 

21588 2/103  ٍ اٍن، َوَهَلَكٍة، َوُنق َصانٍ  ُخرس  َ  وَضياعٍ  ُخرس 

ِق ُرُسلِِه وانقادوا للِ  آَمنُوا 3/103 21589 سوِل باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد   بالطّاعِة وللرَّ

اِت  3/103 21590 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

ا 4/103 21591 َّص بعُضهم َبع ًضا َوَتَواَصو    وَأو 

قِّ  4/103 21592 تَِقاًدا، َوَعَماًل  بِاحل َ ِ ُكلِِّه: اع  حيَحةِ  وبالتمسك بِاخَلري   الثابِتَِة الصَّ
 بِالَعقيدةِ

21593 4/103  ِ ِب  تاِمِل الصِب  بِالصَّ ُن االح  ملَِةِ  واملراد الصِبالتََجلُُّد وُحس  َداِر اللِ املُؤ   َعىَل الطَّاَعِة، َوَعِن املَع ِصيَِة، َوَعىَل َأق 

ٌل  1/104 21594  عذاب أو َهالك أو  َوادٍ ف َجهنّمو رَشٌّ  َوي 

َزةٍ  1/104 21595 تَاٍب لِلنَّاسِ  مُهَ  اهلمز: الطعن ف أعراض الناس ورميهم بام يؤذهيم    ُمغ 

اٍن ِف النَّاسِ  ملََُّزةٍ  1/104 21596  واللمز: السخرية من الغري عن طريق اإلشارة باليد أو العني أو غريمها َطعَّ

ه مجع املال  مَجََع َماالً  2/104 21597  كان مهُّ

َدهُ  2/104 21598 َصاهُ  َوَعدَّ رى َمّرًة بعد  َأح   ُأخ 

 َيظُنُّ  ََي َسُب  3/104 21599

تََلُك ِمن  َمتاٍع أو  َعقاٍر أو  ُنقودٍ  َمالَهُ  3/104 21600   أو  َحيَوانٍ أو ِّتارة املَاُل: َما ُيم 

َلَدهُ  3/104 21601 يَا  َأخ  ن   َأب َقاُه َخالًِدا ِف الدُّ

ُر َكاَم َيظُنُّ  َكالَّ  4/104 21602  لَي َس األَم 

 لَيُط َرَحنَّ  لَيُنبََذنَّ  4/104 21603

طََمةِ  4/104 21604  ُكلَّ َما ُيل َقى فِيَهاوحتطم النَّاِر الَّتِي ََت ِشُم  احل ُ

َراكَ  5/104 21605 َلَمَك  َوَما َأد   َوَما َأع 

 نار جهنم وهي نار اآلخرة  َنارُ  6/104 21606

تَِعلة امل ُوَقَدةُ  6/104 21607  املُش 

ئَِدةِ  7/104 21608 َف  َساِمِهم  إىَِل ُقُلوهِبِم   َتطَّلُِع َعىَل األ  َِتَا ِمن  َأج  ِشدَّ
ِرُقها  َتن ُفُذ لِ  وحَت 

َصَدةٌ  8/104 21609 ؤ   مغلقة ُمط بََقةٌ  مُّ

َدةٍ  9/104 21610 َدَّ ِمَدةٍ َطِويَلٍة ِمَن النَّارِ  ِف َعَمٍد ُمُّ لة ِف َأع  َدةٍ؛ لِئَالَّ َُي ُرُجوا ِمن َها أو سالسل وأغالل مطوَّ ِمَدةٍ ُُمَدَّ َلَقٌة بِأَع  َواهَبَا ُمغ     ، َأو  َأنَّ َأب 

؟ َأََل  َترَ  1/105 21611 َلم   َأََل  َتع 

َحاِب ال ِفيلِ  1/105 21612 ، َوَجي ُشُه الَِّذيَن  بِأَص  َرَهُة احَلبََِّشُّ : َأب  بَةِ َوُهم  ِمرَي الَكع   َأَراُدوا َتد 

 َأََل  ُيَصريِّ  َأََل  جَي َعل   2/105 21613

بَةِ  َكي َدُهم   2/105 21614 ِريِب الَكع  يَُهم  لِتَخ  برَِيُهم  َوَسع   َتد 

لِيلٍ  2/105 21615 يِيٍع، َوإِب طَاٍل، َوَخَسارٍ  َتض   َتض 

َسَل  3/105 21616  َوَبَعَث  َوَأر 

اً  3/105 21617 ُم  َطري  : اس  ُ  ف اهلواء  َيطريُ  لكل ماالطَري 

 مَجَاَعاٍت ُمتَتَابَِعةً  َأَبابِيَل  3/105 21618

ِميِهم 4/105 21619  تقذفهم وُتل ِقي عليهم  َتر 

يلٍ  4/105 21620 رٍ  يابس طنِيٍ  ِسجِّ  ُمتََحجِّ

ُهم   َفَجَعَلُهم   5/105 21621 َ   َفَصريَّ

ٍف َمأ ُكولٍ  5/105 21622 ُم، ُثمَّ َرَمت  هِبَا. َكَعص 
ِع اليَابَِسِة الَّتِي َأَكَلت َها البََهائِ ر  َراِق الزَّ  حُمَطَِّمنَي؛ َكأَو 
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 7إلى آية  1من آية   سورة الماعونو 4إلى آية   1من آية   قريشسورة ( 602صفحة )
 3إلى آية  1من آية    سورة الكوثرو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ياَلِف ُقَري شٍ  1/106 21623 ِهم  ِعبَاَدَة اللِ   إِلِ
كِ ، َوَتر  ِ َلتنَي  ح  تَاُدوُه ِمَن الرِّ َجبُوا لُِقَري ٍش َما َألُِفوُه َواع   اع 

تَاءِ  2/106 21624 َلَة الشِّ  اليََمنِ بالد إىَِل  ارحتاهلم ف الشتاء ِرح 

ي ِف  2/106 21625 امِ  بالد إىَِل الصيف ارحتاهلم ف  َوالصَّ  الشَّ

بُُدوا  3/106 21626 يَع   وليخلصوا العبادة  َفلينقادوا وليخضعوا َفل 

بَة َهَذا البَي ت 3/106 21627  املِّشفة الَكع 

 وسع هلم الرزق ومهد هلم سبيله  َأط َعَمُهم   4/106 21628

 خلو املَِعَدةِ ِمَن الطَّعامِ األَل الناتج عن  ُجوعٍ  4/106 21629

 منحهم األمان واالطمئنان  َوآَمنَُهم 4/106 21630

ٍف  4/106 21631 روٍه  َخو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ف النَّف   اخَلو 

ين َأَرَأي َت  1/107 21632 ِِب   َأخ 

ُب  1/107 21633  ُين كِرُ  ُيَكذِّ

ينِ  1/107 21634  بِالبَع ِث، َواجَلَزاءِ  بِالدِّ

هِ  َيُدعُّ ال يَتِيمَ  2/107 21635 َفُع اليَتِيَم بُِعن ٍف َعن  َحقِّ  َيد 

 اَل ََيُثُّ النَّاَس  َواَل ََيُضُّ  3/107 21636

كنِيِ  3/107 21637 ُر   امل ِس   الَفقري الِذي أَذلَُّه الَفق 

ٌل  4/107 21638 ٌل:  َفَوي      ، وَكلَِمُة َوِعيٍد وََت ِديدٍ  َشِديدٌ  َعذاٌب َوي 

الةَ  لِّل ُمَصلِّنيَ  4/107 21639 وَن الصَّ  املَُصلِّني: الَِّذيَن ُيَؤدُّ

ِهَها َساُهونَ  5/107 21640 يُموَّنَا َعىَل َوج  تَِها، َواَل ُيق  ُروَّنا َعن  َوق  ُ ُمبَالنَِي هِبَا؛ ُيَؤخِّ  َغري 

ياَء بأعامهِلم   ُيَراُؤونَ  6/107 21641  َيقصدوَن الرِّ

نَُعوَن امل َاُعونَ  7/107 21642 نَُعونَ   َوَيم  ِهم  و إعطاء َيم 
لِ َها؛ لِبُخ  ِ  إَِعاَرَة َما اَل َترُضُّ إَِعاَرُتُه ِمَن اآلنِيَِة َوَغري 

طَي نَاكَ  1/108 21643  منحناك  َأع 

َثرَ  1/108 21644 َ  ال َكو  َثِر ِف اجَلنَّةِ اخَلري   الَكثرَِي، َوِمن َه َّن ُر الَكو 

: أدِّ  َفَصلِّ  2/108 21645   وداوم عليها َصالةَ الَصلِّ

َدهُ  َوان َحر   2/108 21646 َبح  َذبِيَحتََك للِ َوح   اذ 

  ُمب ِغَضَك  َشانِئََك  3/108 21647

َب رَتُ  3/108 21648 ٍ املُن َقطُِع َأَثُرُه،  األ   املَق طُوُع ِمن  ُكلِّ َخري 
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 3إلى آية  1من آية  سورة النصرو  6إلى آية  1من آية  الكافرونسورة ( 603صفحة )
 5إلى آية   1من آية   سورة المسد

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 قل أهيا الرسول الكريم ُقل   1/109 21649

 املُن كِروَن لُِوُجودِ اللِ ال َكافُِرونَ  1/109 21650

بُُد  2/109 21651  ال أنقاد وال أخضع ال َأع 

بُُدونَ  2/109 21652  األصنام واآلهلة الزائفة التي تنقادون وُتضعون هلا  َما َتع 

 طائعون  َعابُِدونَ  3/109 21653

بُُد  3/109 21654  أطيُع وأنقاد وأخضعما  َما َأع 

ا َعبَدتُّم   4/109 21655 بَاًل وما أنا خاضٌع وال مؤمن  َواَل َأَنا َعابٌِد مَّ تَق   من األصنام واآلهلة الباطلة َعبَدتُّم  بام ُمس 

ُرُكم  رشيعتكم وعبادتكم واملراد لَُكم   لَُكم  دِينُُكم   6/109 21656 ، َوُكف  ُكُكم   رِش 

هُ يِل  َويِلَ دِينِ  6/109 21657 َ ِحيِدي الَِّذي اَل َأب ِغي َغري  اَليِص، َوَتو   واملراد االسالم  إِخ 

َق وَحَصَل  َجاء 1/110 21658 قَّ   حَتَ

ُ الل  1/110 21659  املراد إعانة الل تعاىل لنبيه صىل الل عليه وسلم عىل أعدائه  َنَص 

َة، َوَكاَن َذلَِك ِف  َوال َفت ُح  1/110 21660 ِريِّ َفت ُح َمكَّ  الَعاِم الثَّاِمِن اهِلج 

َت  َوَرَأي َت  2/110 21661 َت وشاَهد   وأب ََص 

ُخُلونَ  2/110 21662  َين َضّمونَ  َيد 

 رَشيَعته، اإِلسالم دِيِن الل 2/110 21663

َواًجا 2/110 21664 َو مَجَاَعاٍت  َأف   مَجَاَعاٍت َكثرَِيًة تِل 

ِد َربَِّك َفَسبِّح   3/110 21665 ِدهِ  بَِحم  ُحوًبا بَِحم  ُه َربََّك َتن ِزهًيا َمص   متجيده وتعظيمهو َنزِّ

هُ  3/110 21666 ِفر  تَغ   واطلب العفو واملغفرة منه سبحانه َواس 

اًبا  3/110 21667 َبَة  َتوَّ بَُل التَّو  َرت  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والتّواب ُهَو الَِّذي َيق   ُكلَّاَم َتَكرَّ

، َتبَّت   1/111 21668 ، َوَهَلَكت  ت    َوَهَذا ُدَعاٌء َعَلي هِ  وَشِقيَت    َخرِسَ

ٍب  1/111 21669 ِب، َعمِّ النَّبِيِّ َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  أيب هَلَ
ى بن َعب ِد املُطَّلِ  لََقُب َعب ِد الُعزَّ

 اخَلَساُر َواهَلاَلُك، َوَهَذا َخَِبٌ َعن هُ َحَصَل لَُه  َوَتبَّ  1/111 21670

نَى َعن هُ  2/111 21671  َما َدَفَع َعن ُه اخَلَسارَ وما َكفاُه وما َنَفَعُه  َما َأغ 

 املُراد هنا َولََدهُ  َوَما َكَسَب  2/111 21672

ىَل َناًرا  3/111 21673 َها َسيَص  ُخُل َناًرا ُيَقاِِس َحرَّ  َسيَد 

ٍب  3/111 21674 َجًة، ُمتَِّقَدةً  َذاَت هَلَ  َناًرا ُمتَأَجِّ

َرَأُتهُ  4/111 21675 َجته َوام   َوَزو 

طَِب  4/111 21676 َك، َفتَط َرُحُه ِف َطِريِق النَّبِيَّ  َْحَّالََة احل َ و  ِمُل الشَّ ذَِيهُ -صىل الل عليه وسلم  -حَت   ؛ لِتُؤ 

 ُعنُِقَها  ِجيِدَها 5/111 21677

َسدٍ  َحب ٌل  5/111 21678 ن مَّ َمى  ِرباٌط  مِّ َفُع بِه ِف النَّاِر، ُثمَّ ُتر   ِمن  لِيٍف َشِديٍد َخِشٍن ُتر 
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 5إلى آية  1من آية  سورة الفلق و  4إلى آية  1من آية   اإلخالص سورة ( 604صفحة )
 6إلى آية   1من آية    سورة الناسو

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 قل قوال جازما به معتقدا له  ُقل 1/112 21679

 أي: قد انحَصت فيه األحدية فهو األحد املنفرد بالكامل  شبيه وال نظري له واحٌد ِوت ٌر ال ُهَو اللَُّ َأَحدٌ  1/112 21680

َمُد  2/112 21681 نى هو الذي ُيصمُد اليه وحده ف األمور كّلها  الصَّ امِء اللِ احُلس   وُيقصُد ف احلوائِِج والنّواِزِل، والصمد من أس 

   تنزيه لل تعاىل أن يكون له ولد أو بنت  َل َيلِد   3/112 21682

 أب وال أم تنزيه لل تعاىل أن يكون له  َوََل  ُيولَد   3/112 21683

 ال ف أسامئه وال ف صفاته وال ف أفعاله  ُمَكافِئًا، َوُُمَاثاًِل، َوَنظرًِياَل يكن له  أحد  َوََل  َيُكن  ُكُفًوا 4/112 21684

تِصُم وأستجريُ  َأُعوذُ  1/113 21685 ُن وأع  أُ َوأحَتَصَّ  َأجل 

ب ِح خالق  بَِربِّ الَفَلق 1/113 21686  ومنريه  الصُّ

 وفساد  ىِمن  سوِء وأذ ِمن  رَشِّ  2/113 21687

 ما أوجد من اخللق  خلقما  2/113 21688

 لَي ٍل َشِديِد الظُّل َمةِ  َغاِسٍق  3/113 21689

 إَِذا َدَخَل َظاَلُمُه، َوَتَغل َغَل  إَِذا َوَقَب  3/113 21690

اَثاِت ِف ال ُعَقدِ  4/113 21691 َن  النَّفَّ اِحَراِت اللََّواِت َين ُفخ  ِر، َسَواٌء ُكنَّ نَِساًء، َأو  أن ُفًسا َخبِيثَةً اخَلي ِط؛ فيام يعقدن من ُعَقد السَّ ح  ِد السِّ  بَِقص 

هِ  َحاِسدٍ  5/113 21692 ِ َمِة َعن  َغري   َمن  َيتََمنَّى َزَواَل النِّع 

تَِصُم، َوَأل تَِجئُ  َأُعوذُ  1/114 21693  َأع 

 وُمَربِّـيِهم  وُمدّبر أحواهلم خالِقهم وراِزقهم  بَِربِّ النَّاسِ  1/114 21694

 املتَصف ف كل شؤوّنم، الغنيِّ عنهم َملِك الناس  2/114 21695

بُودِِهُم احَلقِّ  إِلَِه النَّاسِ  3/114 21696  َمع 

َواسِ  4/114 21697 ي طَاِن الَِّذي ُيل ِقي ُشُكوَكُه َوَأَباطِيَلُه ِف الُقُلوِب ِعن َد  ال َوس  َلةِ الشَّ  الَغف 

نَّاسِ  4/114 21698 ِر اللِ  اخل َ  الَِّذي َُي تَِفي َوهَي ُرُب ِعن َد ذِك 

ِوُس  5/114 21699  يوحي ويزّين  ُيَوس 

نَِّة َوالنَّاسِ  6/114 21700 ِ َوُس فِيِهم  ِمَن اجِلنَِّة  ِمَن اجل  ِسيًّا، َأِو املَُوس  ِوُس َيُكوُن َجنِّيًّا َوإِن   َوالنَّاسِ املَُوس 
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