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 15إلى آية  1  يةآمن   الحجرسورة ( 262صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  الر 1/15 8713

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  1/15 8714

بِين  1/15 8715  َبين واِضحن  مُّ

َبَم  2/15 8716 بٌَة ِمْن: ُربَّ َو ما، وجاَءْت إلفادة الكثرة رُّ  أو القلة ُمَركَّ

 حيبُّ ويتمنّى  َيَودُّ  2/15 8717

 اتُرْكهم وَدْعهم  َذْرُهمْ  3/15 8718

 أو يتلذذوا  وَينَْعُموا َوَيتََمتَُّعواْ  3/15 8719

فُهم  َوُيْلِهِهمُ  3/15 8720    َوُيْشِغلُهم ويْْصِ

 والرغبة يف احلصول عىل اليشء وغالبا يستخدم فيم يستبعد حصوله  الرجاء األََمُل  3/15 8721

 يْعِرفون ويْدِرُكون عاقبة أمرهم اخلارسة َيْعَلُمونَ  3/15 8722

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 4/15 8723

 القرية: البْلدة، وتطلق عىل أهلها  َقْرَيةن  4/15 8724

ْعُلومٌ  4/15 8725 رٌ وقت حمدد أو  كِتَاٌب مَّ  قضاٌء وأجٌل ُمَقدَّ

مُ  َتْسبُِق  5/15 8726   َتتََقدَّ

ةن  5/15 8727 ُة: ََجاَعٌة ِمن النَّاِس ََيَْمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

 مدهتا وفناءها وقت النقضاء  َأَجَلَها 5/15 8728

رون  َيْستَأِْخُرونَ  5/15 8729  يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

ْكرُ  6/15 8730  الكريم املُراد الُقْرآن الذن

 هَّلَّ ُُتِِضُ إلينا  لَْو َما َتأْتِينَا  7/15 8731

 بِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بِاحَلقن  8/15 8732

نظَِرينَ  8/15 8733 رين  مُّ  ُُمَْهلي مَؤخَّ

افِظُونَ  9/15 8734  َحافِظوَن: حمافظون عليه من النقص أو الزيادة أو الضياع والتَّحريِف  حَلَ

 ُأَمم وفَِرق  ِشيَعِ  10/15 8735

لِيَ  10/15 8736 ابَِقةِ  األَوَّ  األَُمِم السَّ

 ََييُؤُهمْ  َيأْتِيِهم  11/15 8737

وَن وحُيَقنرونَ  َيْستَْهِزُئونَ  11/15 8738  َيستَِخفُّ

 ُنْدِخُلهُ  َنْسُلُكهُ  12/15 8739

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِميَ  12/15 8740

 َمَضْت   َخَلْت  13/15 8741

ليَ  13/15 8742  اهلل بإهَّلك املكّذبي للرسل  عادةُ  أو  طريقة ُسنَُّة األوَّ

 أنشأنا هلم بابا   َبابا  َفتَْحنَا َعَليِْهم  14/15 8743

 َفَداموا واْستَمّروا  َفظَلُّواْ  14/15 8744

 يْصَعُدون َيْعُرُجونَ  14/15 8745

َرْت  15/15 8746 ْت، وُمنَِعت   ُسكن   النَّظََر  ُحبَسْت عن وُسدَّ

ْسُحوُرونَ  15/15 8747 ْحرُ  مَّ  َمفعوٌل ِِبُِم السن
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 31إلى آية  16  يةآمن   الحجرسورة ( 263صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْمِس والَقَمِر والنُّجومِ  ُبُروجا   16/15 8748   َمناِزَل للشَّ

نَّاَها 16/15 8749 ْلناَها  َوَزيَّ نّاَها وََجَّ  َوَحسَّ

 للُمشاهدين لِلنَّاظِِرينَ  16/15 8750

 وَرَعيْناها َحَرْسناها  َوَحِفظْنَاَها 17/15 8751

ِجيمن  17/15 8752 ِة اهللِ  رَّ  ِمْن َرْْحَ
 َمطْرودن

َق  18/15 8753 ْمعَ  اْسََتَ  استمع إىل املتكلم يف ُخْفية السَّ

 َفَلِحَقُه َوَأْدَرَكهُ  َفأَْتبََعهُ  18/15 8754

    َكوَكٌب ميضٌء، أو ُشعلٌة ساطِعٌة ِمن النَّارِ  ِشَهاٌب  18/15 8755

بِيٌ  18/15 8756  واِضٌح  مُّ

  َبَسطْناها َمَدْدَناَها 19/15 8757

 َوَوَضْعنا َوَألَْقيْنَا  19/15 8758

 راِسيَة   جباال  ثوابَت  َرَواِسَ  19/15 8759

 وأنشأنا َوَأنبَتْنَا  19/15 8760

ْوُزونن  19/15 8761 رن َمعلومن ِمقداُره مَّ  أو له وزنه   ُمَقدَّ

 أرزاقا  تعيشون ِباأو ما تعيشوَن به ِمن املطاِعِم واملَشاِرِب  َمَعايَِش  20/15 8762

ُكمْ  بَِراِزقِيَ  20/15 8763  ُمْعطَِي ِمن َخْْيِ

 القدرة عىل إَياده وتدبْيه اخلزانة: املكان الذي ُتفظ فيه األموال واألشياء الثمينة واملراد  َخَزائِنُهُ  21/15 8764

 بِِمْقدار  بَِقَدرن  21/15 8765

حاَب باملاِء، وأصُل )لقح(: يدلُّ عىل إحباِل َذَكرن ألُنثَى  لََواقَِح  22/15 8766 ُح السَّ  ُتَلقن

 َجعلناُكْم َترَشبوَن وترَتووَن ِمنْهُ   َفأَْسَقيْنَاُكُموهُ  22/15 8767

خرين بَِخاِزنِيَ  22/15 8768  بحافظي ومدَّ

 املالكون الباقون  الَْواِرُثونَ  23/15 8769

 َمن هلك يف السابِق ِمن لدن آدم  املُْْستَْقِدِميَ  24/15 8770

 املتأخرين واملراد الذين سيُخلقون إىل يوم القيامة املُْْستَأِْخِرينَ  24/15 8771

ُهمْ  25/15 8772  ََيَْمُعُهْم لِْلِحساِب   حَيْرُشُ

  طين يابسن له َصوٌت  َصْلَصالن  26/15 8773

 طين أْسَود َْحَإن  26/15 8774

ْسنُونن  26/15 8775   أو متغْي أو رطب  َمصبوبن  مَّ

آنَّ  27/15 8776  اَْلاّن: اِْلّن، واِْلّن: عاََلٌ ُمْستََِتٌ ال ُيرى، واملراد هنا أبو اْلن، وهو إبليس َواْْلَ

ُمومِ  27/15 8777 ُمومِ و  نار شديدة َبرَشا  احلرارة ال دخان هلا نَّاِر السَّ  التي تدُخُل َمسامَّ اإلنسانِ  السَّ
ةِ يِح احلارَّ  الرن

ا َخالٌِق  28/15 8778   إْنسانا  ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثالن سابِقن موِجٌد  َبرَش 

ْيتُهُ  29/15 8779    أْكَمْلتُُه وَهيَّأُْتهُ  َسوَّ

 ووضعت وبثثُت   َوَنَفْخُت  29/15 8780

وِحي 29/15 8781  وال يعلم حقيقة الروح إال اهلل    ما يكون به حياة النفوس واألجساد رُّ

 م عىل األَرض واسجدوا له سجود ُتية وإكرام كضعوا جباهخروا له و َساِجِدينَ َفَقُعوا لَُه  29/15 8782

ُهْم َأَْجَُعونَ  30/15 8783  َجيعهم دون ان يتخلف أحد ُكلُّ

 اْمتَنََع َكراِهيَة  وَعَدَم ِرض   َأَبى 31/15 8784
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 51إلى آية  32  يةآمن   الحجرسورة ( 264صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 هو أصل اْلن وكبْي الشياطي ورأسهم َخَلَقُه اهللُ ِمْن َنارن ، وهو روح جمّسدة للرّش    إِْبلِيُس  32/15 8785

اِجِدينَ  32/15 8786  ينألْرِض ُمتََعبندعىل ا ِجباَهُهْم  يَواِضعال السَّ

  طين يابسن له َصوٌت  َصْلَصالن  33/15 8787

 طين أْسَود َْحَإن  33/15 8788

ْسنُونن  33/15 8789   أو متغْي أو رطب  َمصبوبن  مَّ

ِة اهللِ مرجوم  َرِجيمٌ  34/15 8790  ِمْن َرْْحَ
 َمطْرودن

ْعنَةَ  35/15 8791 ْْحَةِ  اللَّ ْخط والطَّْرد من الرَّ  السَّ

ينِ  35/15 8792  َيْوُم اَْلزاءِ   يوِم القيامةِ  َيْوُم الدن

ْرن وأْمِهْلني  َفأَنظِْرِن  36/15 8793  فأخن

 املراد يوم القيامة والبَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  َيْوِم ُيبَْعثُونَ  36/15 8794

رين املُْمَهلي  املُْنظَِرينَ  37/15 8795  املؤخَّ

 يوم القيامة أو يوم النفخة األوىل َيوِم الَْوْقِت املَْعُلوم 38/15 8796

ر الذي اس املَْْعُلومِ  38/15 8797  أثره اهلل بعلمهتاملَُقدَّ

  َأْضَلْلتني  َأْغَوْيتَنِي  39/15 8798

مْ  39/15 8799 نَنَّ هَلُ  ألَحبنبَنَّ الّسوَء لِبَني اإلْنسانِ  ألَُزين

 املُْختاريَن الذين أخلصتهم لطاعتك  املُْْخَلِصيَ  40/15 8800

اٌط َعََلَّ  41/15 8801    ُمستون ال ِعَوج فيهِ  َطريٌق  ُمْستَِقيمٌ ِِصَ

 َخْلقي ِعبَادِي  42/15 8802

ْلطَان: الَقْهر والَغَلبَة ُسْلطَانٌ  42/15 8803  والقوة السُّ

بََعَك  42/15 8804  اْنقاَد لََك  اتَّ

 مكان وْعِدهم ومآهلم ملََْوِعُدُهمْ  43/15 8805

 َمداِخَل سبعة  َسبَْعُة َأْبَوابن  44/15 8806

ْقُسومٌ  44/15 8807  فريق معّي متميّز عن غْيه  ُجْزٌء مَّ

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقيَ  45/15 8808

 وينابيع  َوُعيُونن  45/15 8809

   ساملي من كل سوء بَِسَّلَمن  46/15 8810

 مطمئني غْي خائفي  آِمنِيَ  46/15 8811

 وأخرْجنا وأخذنا َوَنَزْعنَا 47/15 8812

 َعداوة وِحْقد كاِمن وضغينة ِغل   47/15 8813

رن  47/15 8814    ما َُيَْلُس أو ُيْضطََجُع عليه رُسُ

تََقابِلِيَ  47/15 8815  متواجهي تتقابل وجوههم   مُّ

ُهمُ  48/15 8816  ال ُيِصيبُهم  ال َيَمسُّ

 تعب َنَصٌب  48/15 8817

 أخرب َنبنئْ  49/15 8818

 ِعقاب وَتنْكيَل  َعَذاِب  50/15 8819

 الناِزلُوَن ِعنَْدُه ِمن املََّلئَِكةِ   َضيُْف إبراهيمَ  51/15 8820
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 70إلى آية  52  يةآمن   الحجرسورة ( 265صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 لَفُظ َُتِيَّةن َوَتْسليمن  َسَّلما   52/15 8821

 فزعون  خائُفون َوِجُلونَ  52/15 8822

ْف  الَ َتْوَجْل  53/15 8823  ال ََتَ

كَ  53/15 8824 ُ َك بَِخرَبن َسار   ُنبَرشن  ُنْخرِبُ

  واملراد هنا اسحاق عليه السَّلم  باهلل وبدينه،ولود ذكر من أهل العلم مالغَّلم :  بُِغَّلمن َعلِيمن  53/15 8825

نَِي   54/15 8826 سَّ   أَصاَبني مَّ

يُْخوخة  الْكِرَبُ  54/15 8827  الشَّ

قن  55/15 8828  الذي أْعَلَمنَا بِِه اهللُ وباليقي  باخَلرَبِ الّصادِِق  بِاحْلَ

 اليائسي  الَْقانِطِيَ  55/15 8829

ِة َربنه 56/15 8830  َعْفِوِه وَتيْسِْيِه   َرْْحَ

آلُّونَ  56/15 8831  التائِهوَن َعْن َطريِق اهِلداَيةِ  الضَّ

 َما حالُكم َوَشأُْنكم  َخطْبُُكمْ  َفَم  57/15 8832

يَِّة َسواء  كاَن َنبِيّا   املُْْرَسُلونَ  57/15 8833
سالَِة اإلهَلِ  َبرَشا  أْو َكاَن َمَلكا  ِمن املََّلئَِكةِ املُْْرَسُل ُهَو حاِمُل الرن

ِْرِميَ  58/15 8834  كافِريَن ُمعانِدينَ  جمُّ

وُهمْ  59/15 8835  ملنقذوهم ملَُنَجُّ

ْرَنا  60/15 8836  َقَضيْنا وَحَكْمنا  َقدَّ

 الباقَي يف العذاِب  اهلالِكِي الَْغابِِرينَ  60/15 8837

      حينَم أَتى َفَلمَّ َجاء 61/15 8838

نَكُرونَ  62/15 8839  غْي معروفي  جَمُْهولُون مُّ

ونَ  63/15 8840 كون َيْمََتُ  ُيَشكن

قن  64/15 8841  َوِجئْناَك بِالصدق وباألمر الثابِت الَصحيح  َوَأَتيْنَاَك َباحْلَ

ْدُق: مت  َوإِنَّا لََصادُِقونَ  64/15 8842 دق، والصن  ُمطاَبَقُة الَكَّلِم للواقِعِ صفون بالصن

 رِسْ ليَّل   َفأرَْسِ  65/15 8843

َن اللَّيْلِ  65/15 8844  ببقيَّةن تبَقى ِمن آِخِره أو  بُِجْزءن  بِِقطْعن من

 وامِش َخْلَفهم  رس وراءهم َواتَّبِْع َأْدَباَرُهمْ  65/15 8845

ا، واملراد ُمتابعة السْيو وراَءه وال ينظُْر أحٌد منكم  َوالَ َيْلتَِفْت  66/15 8846  ال ُيِمْل َوْجَهه َيمين ا أو َيسار 

 وسْيوا واذهبوا َواْمُضواْ  66/15 8847

 أوحينا إليه  إِلَيْهِ  َوَقَضيْنَا 66/15 8848

  استئصاهلم َجيعا  حتَّى ال يبَقى منهم أحٌد وذلك كناية عن  إفناؤهم عن آخرهم  َدابَِر َهُؤالء َمْقطُوعٌ  66/15 8849

اهنَا وأَتى َوَجاء َأْهُل املَِْدينَةِ  67/15 8850    ُسكَّ

ونَ  67/15 8851 ا بُقدوِم أضياِف لُوطن  َيْستَبْرِشُ ُ َبعُضهم بعض   ُيبَرشن

  املُراُد الناِزلُوَن ِعنَْد لوط ِمن املََّلئَِكةِ  َضيِْفي 68/15 8852

 لضيويف  باإلساءةال تلحقوا ب العار  َتْفَضُحونِ َفَّلَ  68/15 8853

ُزونِ  69/15 8854   الَ ُتِذلُّون والَ وهُتينون  َوالَ َُتْ

 َأَوََلْ نأمرك    َأَوََلْ َننَْهَك  70/15 8855

 ضيافِة أحدن من النَّاسِ  املراد  عدم َعِن الَْعاملَِيَ  70/15 8856
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 90إلى آية  71  يةآمن   الحجرسورة ( 266صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 عاِزمَي عىل قضاء وطركم  َفاِعلِيَ  71/15 8857

، وَعْمُرك: حياُتك لََعْمُركَ  72/15 8858  صيغة َقَسمن

 غلبة األهواء عىل عقوهلم و  َغوايتِهم وَضَّللتِهم َسْكَرهِتِمْ  72/15 8859

وَن، َيْعَمُهونَ  72/15 8860    ويََتدَّدوَن وَيتََخبَّطُون َيتََحْيَّ

  فأهلكتهم  َفأََخَذهْتُمُ  73/15 8861

يَْحةُ  73/15 8862 َخُة املُْهلَِكةُ  الصَّ ْ ديدِ  الْصَّ وِت الشَّ    أو الصَّ

قِيَ  73/15 8863 ْمِس   ُمرْشِ  َوْقُت رُشوِق الشَّ

 َقَلبْنا َعليهم مدينَتَهم، فَجَعْلنا أعَّلها أسَفَلها َعالِيََها َسافَِلَها َفَجَعْلنَا  74/15 8864

يلن  74/15 8865 رن  ِسجن  طين ُمتَحجن

ِميَ  75/15 8866 سي املُعتَرِبيَن  لنْلُمتََوسن    املتأملياملتَفرن

 لَبِطَريقن واضحن ثابتن  لَبَِسبِيلن ُمِقيمن  76/15 8867

ة  وَعَّلَمة   آلَية   77/15 8868  ملَُْعِجَزة  وَدليَّل  وِعرْبَ

َّلمُ   أْصَحاُُب األيَكةِ  78/15 8869 َجُر املُلتَفُّ املُجتَِمعُ  َقْوُم ُشَعيْب َعَليِْه السَّ  واأليكُة: الشَّ

 َفعاَقبْناهم َفانتََقْمنَا ِمنُْهمْ  79/15 8870

ن  لَبِإَِمامن ُمبِين  79/15 8871  لَبِطَريقن ُمتَّبع واِضحن بين

امِ ويقع أْصحاُب ديار ثمود، واحِلْجُر وادهيِْم  أْصَحاُب احِلْجرِ  80/15 8872  بَي املدينِة والشَّ

 والتنحي والصدود االبتعاداإلعراض :  ُمْعِرِضيَ  81/15 8873

 حَيِْفروَن ويقرشون ويربون  َينِْحتُونَ  82/15 8874

 مطمئني غْي خائفي  آِمنِيَ  82/15 8875

باِح  ُمْصبِِحيَ  83/15 8876  يف َوْقِت الصَّ

 ما َكفاُهم وما َنَفَعُهم َفَم َأْغنَى عنهم 84/15 8877

 قوة ال وما يتمتعون به من  حيققون من األموال واحلصون يف اْلبال َيْكِسبُونَ  84/15 8878

اَعةَ  85/15 8879  الِقياَمةِ َيْوم   السَّ

  وجتاوز واعف  فأَْعِرْض  َفاْصَفِح  85/15 8880

 الَعفو الذي ال َعتََب فيهِ  الَصْفح اَْلِميل  85/15 8881

َّلَُّق  86/15 8882  املْوِجُد الذي خلَق ُكلَّ ََشءن، فَّل ُيعِجُزه ََشءٌ  اخْلَ

ائِِر  الَْعلِيمُ  86/15 8883  واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت والَعليُم ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى العاَِلُ بِالَّسَّ

َن املَْثَاِن  87/15 8884 َن اآليات التي تثنّى وتكرّر قراءهتا يف الّصَّلة واملراد سورة الفاُتة  َسبْعا  من  َسبْعا  من

نَّ َعيْنيْك  88/15 8885  ال َتتَطَلَُّع َنْفُسك وال تتمنّىو  َتنظُرَ ال  ال متدَّ

 َمَدْدنا هلم يف احلياة الدنيا مع إسباغ الننَعم َمتَّْعنَا  88/15 8886

ا ِمنُْهمْ  88/15 8887 ا  َأْزَواج  ا منهم وأْمثاال  وأشبَاه   أصناف 

َزنْ  88/15 8888  ال َتُكْن َمْهموما  وال َمْغموما   َوالَ َُتْ

 َألِْن جانِبََك وارُفْق ِبم، وتواَضْع هلم  َواْخِفْض َجنَاَحَك  88/15 8889

ر من عذاب اهلل  النَِّذيرُ  89/15 8890 ف واملَُحذن  الرسول املُبَلنغ، املُخون

موا القرآن، فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه اآلخر  املُْقتَِسِميَ  90/15 8891  الذين قسَّ
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ا أجزاء، فآَمنُوا ببعِضه وكَفروا ببعضه  ِعِضيَ  91/15 8892 ق   ُمَفرَّ

 لَنُحاِسبَنَُّهمْ  لَنَْسأَلَنَُّهمْ  92/15 8893

 يْفَعُلونَ  َيْعَمُلونَ  93/15 8894

 فاجَهْر وأظِهرْ  َفاْصَدعْ  94/15 8895

 ُتَكلَُّف  ُتْؤَمرُ  94/15 8896

 والتنحي االبتعاداإلعراض :  َوَأْعِرْض  94/15 8897

 َْحَيْناَك من كيدهم وأذاهم  َكَفيْنَاكَ  95/15 8898

 املُْستَِخفُّي الساِخُرين  املُْْستَْهِزئِيَ  95/15 8899

  يتَِّخذونَ  ََيَْعُلونَ  96/15 8900

ا آَخرَ  96/15 8901 ا يف عبادتِه َيعبُدوَنه معه املراد  إهَِله   رشيك 

ُ  َيِضيُق َصْدُركَ  97/15 8902 َزُن وَتتَأَلَّ  أْي أنََّك َُتْ

 َتسبيُح اهللِ: َتْقديُسُه وَتنْزهُيُه َعْن ُكلن َما ال َيليُق بِِه، وذِْكُرهُ  َفَسبنْح  98/15 8903

اِجِدينَ  98/15 8904  الَعابِِديَن، املَُصلنَي.  السَّ

 املَْوُت  الْيَِقيُ  99/15 8905

 


