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 11إلى آية   1 يةآمن   مريمسورة ( 305صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ احُلروُف  كهيعص  1/19 10270

ةُ  ذِْكرُ  2/19 10271  َحديُث َوقِصَّ

ِة َربَِّك  2/19 10272  إْحسانِِه وِرعاَيتِهِ   َرْْحَ

يِن احَلنِيِف، َكَفَل َمرَيَم الَعذَراءَ  كاننبي   َزَكِريَّا 2/19 10273  َيدُعو لِلدِّ

  دعاه وسأله  َناَدى َربَّهُ  3/19 10274

 مستورا  عن الناس بعيدا  عن الرياء  نداء َخِفيّا   3/19 10275

 رقَّ وَضُعف  َوَهنَ  4/19 10276

 اْنتَََشَ  َواْشتََعَل  4/19 10277

ْعرِ  َشيْبا   4/19 10278 يُْب: َبياُض الشَّ  الشَّ

 بُِسؤالَِك  بُِدَعائَِك  4/19 10279

 ََمْروما   خائب ا َشِقيّا   4/19 10280

ِع َمْكروه   ِخْفُت  5/19 10281  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 األقارَب والَعَصبةَ  املََْواِلَ  5/19 10282

 بعدي َوَرائِي 5/19 10283

   َزْوَجتي اْمَرَأِت  5/19 10284

 َعقيام  ال َتلُِد  َعاقِرا   5/19 10285

 فامنح وَأنِعم َفَهْب  5/19 10286

 ِمْن ِعنِْدكَ  ِمْن لَُدْنَك  5/19 10287

ا َواِرث ا، َوُمِعين ا َيِِل األَْمَر ِمْن َبْعدِ  َولِيًّا 5/19 10288  َولَد 

ت  َيِرُثنِي 6/19 10289   َيِرُث ِعلمي ونبُوَّ

 يف أخالقِِه وأفعالِه  مرضيا عنه َرِضيّا   6/19 10290

كَ  7/19 10291 ُ َك بَِخَِب  َسار   ُنبََشِّ  ُنْخِِبُ

 الغالم : املولود الذكر  بُِغالم   7/19 10292

ا، ََيْيَى  7/19 10293 احِليَ َكاَن ََييَى و ابُن َنبِّي اهللِ َزَكِريَّ ا َوِمن الصَّ  َنبِيًّا َوَحُصور 

َفةِ  َسِميّا   7/19 10294  ُمشاِركا  يف االْسِم أو الصِّ

 َوَصْلُت  َبَلْغُت  8/19 10295

يُْخوخة  الْكَِِبِ  8/19 10296  الشَّ

، حتَّى نِحل العظُم وَيبِس  ِعتِيًّا  8/19 10297 نِّ َِبِ يف السِّ
 غايَة الكِ

10298 9/19  ٌ  سهل ُميَّس  َهيِّ

 أْوَجْدُتَك ِمَن الَعَدِم   َخَلْقتَُك  9/19 10299

 عالمة   آَية   10/19 10300

ا َسِوّيا   10/19 10301  يس بك َمَرٌض لُمَعاًف   َصِحيح 

َمِة أو  املَُصَّلَّ الَِّذي ُيتََعبَُّد فِيهِ  املِْْحَراِب  11/19 10302  املصَّلاحُلْجَرة التي يِف ُمَقدِّ

َل النهاِر، وقيل: املراُد صالُة الغداةِ  ُبْكَرة   11/19 10303  أوَّ

واِل إىل املغِرب   َوَعِشيًّا 11/19 10304  آخَر النهاِر، أو: ما بعَد الزَّ
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 25إلى آية  12 يةآمن   مريمسورة ( 063صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  12/19 10305

ة   12/19 10306 ، َواْجتَِهاد   بُِقوَّ   وعزيمة  صادَِقة   بِِجد 

ْكمَ  12/19 10307   احِلْكَمَة َوُحْسَن الَفْهِم َوالَعَملِ  احْلُ

 من مل يبلغ احُلُلم  َصبِيّا   12/19 10308

ا  َرْحة  وَمبَّة َوَحنَانا   13/19 10309      وعطف 

 من عندنا  من لَُّدنَّـا 13/19 10310

ُنوِب َوَبَرَكة   َوَزَكاة   13/19 10311  وَصالحا   َطَهاَرة  ِمَن الذُّ

 ُمتَِّقي ا، َيْلَزم الطاعة، ويتََجنَّب املعصية َتِقيّا   13/19 10312

   إليِهام، واِصال  هلامَُمِْسن ا  َوَبّرا  بَِوالَِدْيهِ  14/19 10313

ا  14/19 10314 ا، متعالي ا عن َقبوِل احلقِّ  َجبَّار   متكِبِّ 

ا  َعِصيّا   14/19 10315  شديد املخالفة ألمر ربهعاصي ا أو عاقًّ

  َسالمٌة وأمانٌ  َوَسالمٌ  15/19 10316

 اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  ُيبَْعُث  15/19 10317

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  16/19 10318

ْت  انتَبََذْت  16/19 10319   اعتََزلْت، وانَفَرَدْت، وتنحَّ

قِيّا   16/19 10320 ِق ِمن مكاِن أهلِها  رَشْ ْ  إىل الَشَّ

 جهتهم ِمْن ُدوِِنِمْ  17/19 10321

ها ِحَجاب ا  17/19 10322 ا َيسُُتُ  حاِجز 

المُ جِبيل َعَليِْه  ُروَحنَا  17/19 10323  السَّ

رَ  َفتََمثََّل  17/19 10324  َفتََصوَّ

ا َسِوّيا   17/19 10325  سليم اخَلْلق ُمعتَِدال  تامًّ

ُن وأْعتِصُم وأستجيُ  َأُعوذُ  18/19 10326  َأْْلأُ َوأََتَصَّ

ك بأنْ  أِلََهَب لَك 19/19 10327  َسيُْعطِيك  ربك ُأَبَشِّ

ا َزكِيًّا  19/19 10328 ُنوِب ُمبَاَرك مولودا  ذكرا   ُغاَلم  ا ِمَن الذُّ  ا  َطاِهر 

 ومل َيقَرْبني أحٌد بنِكاح   َومَلْ َيْمَسْسنِي َبََشٌ  20/19 10329

 زانِيَة   َبِغيّا   20/19 10330

10331 21/19  ٌ  سهل ُميَّس  َهيِّ

ْقِضيّا   21/19 10332  نافِذا   مَّ

ا َمَكانا  َقِصيّا   22/19 10333  نائي ا  بعيدا موِضع 

ها  َفأََجاَءَها 23/19 10334  أَْلأها واْضطرَّ

 وَجُع الِوالدةِ، وهو الطَّْلُق  املََْخاُض  23/19 10335

 الشجرة املعروفة   النخلة ساُق  ِجْذِع النخلة 23/19 10336

 شيئا  مُتوكا  ال ُيْعَرف وال ُيْذَكر وال خيطر بالبال  َنْسي ا َمنِْسيًّا 23/19 10337

َزِن  24/19 10338  ال َتُكون َمْهمومة  وال َمْغمومة   َأالَّ ََتْ

ا  24/19 10339 يًّ ا   ََسِ ا صغي   َجدوال  وَِنر 

ي  25/19 10340 ء  من الُقّوة  َوُهزِّ كي بََشْ  وَحرِّ

ا ، َحديُث الَقطِْف   َجنِيّا   25/19 10341 ا َطِريًّ  ََمْنيًّا َغضًّ
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 38إلى آية  26 يةآمن   مريمسورة ( 730صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ي َعيْن ا 26/19 10342 ا  َوَقرِّ  اْهَدئِي واْطمئِنِّي  وطِيبي َنفس 

نَّ  َتَريِنَّ  26/19 10343  ُتبِِْصِ

 أوجبت عَّل نفيس َنَذْرُت  26/19 10344

 إْمساكا  َعن الَكالمِ و َصمت ا َصْوما   26/19 10345

 واِحدا  ِمَن البَََشِ  إِنِسيّا   26/19 10346

 َفجاَءْت  َفأََتْت  27/19 10347

 َفَعْلِت  ِجئِْت  27/19 10348

 عظيام  عجيب ا وُمنَْكرا   َفِريًّا 27/19 10349

 يا أخت الرجل الصالح هارون  َهاُرونَ َيا ُأْخَت  28/19 10350

 رجل رّش  اْمَرَأ َسْوء   28/19 10351

 زانِيَة   َبِغيّا   28/19 10352

 املراد أشارت إىل ابنها عيسى كأِنا تقول هلم وجهوا كالمكم له  َفأََشاَرْت إِلَيْهِ  29/19 10353

يَّأ للطِّْفل  أو الِفراُش  املَْْهدِ  29/19 10354  احِلْجُر الذي ُُيَ

 َرضيعا  املراد  َصبِيّا   29/19 10355

 عابد طائع هلل أو خملوق من خملوقاته   َعبُْد اهلل 30/19 10356

 سيُؤتيني اإلنجيَل  آَتاِنَ الْكِتَاَب  30/19 10357

ا  31/19 10358  َعظِيَم اخَلْيِ َوالنَّْفعِ  ُمبَاَرك 

 وأمرن  َوَأْوَصاِن  31/19 10359

ةِ حيات  َما ُدْمُت َحيًّا  31/19 10360  يف ُمدَّ

ا بَِوالَِدِت  32/19 10361 ا هلا، َمسن ا إليها  َوَبرًّ دت مريَم، ُمطيع 
ا بوالِ  بارًّ

 متكِبا  متسلِّطا  قاهرا   َجبَّارا   32/19 10362

 ََمْروما  خائبا  َشِقيّا   32/19 10363

اَلُم َعَِلَّ  33/19 10364 المُة واألماُن ل َوالسَّ ، والسَّ  والتحيَُّة ِمَن اهللِ عِلَّ

قِّ  34/19 10365  الِْصْدِق  احْلَ

ونَ  34/19 10366 وَن وخيتَلِفونَ  َيْمَُتُ  َيُشكُّ

ا له  َيتَِّخَذ ِمْن َولَد   35/19 10367  جيعل ِمن عباده وَخْلقه ولد 

 تنْزيِه وتْسبيِح هللِ َتعاىل  ُسبَْحاَنهُ  35/19 10368

ا  35/19 10369  أراد وَقّدر حدوث أمر أو اجياد يشء  َقََضٰ َأْمر 

ا كام يشاُء كلمح البِص   بكلمة كن  يأُْمر ُكن َفيَُكونُ  35/19 10370  فيَصُي َموجود 

اطٌ  36/19 10371    َطريٌق  ِِصَ

ْستَِقيمٌ  36/19 10372  ُمستو  ال ِعَوج فيهِ  مُّ

 اختلفت الِفَرق َفاْختََلَف اأْلَْحَزاُب  37/19 10373

 َعذاٌب و َفَهاَلٌك  َفَوْيٌل  37/19 10374

 ُحضورِ وُشُهودِ  َمْشَهدِ  37/19 10375

هم  َأْسِمْع ِِبِْم َوَأْبِِصْ  38/19 10376  ما أَشدَّ َسْمَعهم، وما أنَفَذ َبَِصَ

   طريق اهلداية واحلق تيه وبعد وانِصاف عن  َضالل   38/19 10377

بِي   38/19 10378  َبيِّ واِضح    مُّ
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 51إلى آية  39 يةآمن   مريمسورة ( 830صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

فهم وحّذرهم  َوَأنِذْرُهمْ  39/19 10379  وخوِّ

ةِ  39/19 10380 ْسَ  يوم القيامة  النََّداَمةِ يوٌم  َيْوَم احْلَ

 ُحِسَمْت املسألة وُفِصَل فيها  ُقِِضَ األَْمرُ  39/19 10381

 َسْهو  َوُذُهول   َغْفَلة   39/19 10382

 َنْملِكها، واملراد يبقى اهلل جل شأنه بعد فناء العامل  َنِرُث اأْلَْرَض  40/19 10383

 ونُيَردُّ و  ُيعادونَ  ُيْرَجُعونَ  40/19 10384

ْث  و َواْذُكرْ  41/19 10385 دَّ  ََتَ

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  41/19 10386

يقا   41/19 10387 دِق  ِصدِّ  مالزما له يف كل أقواله وأفعاله وأحوالهكثَي الصِّ

بِيّا   41/19 10388  النَبِّي: من اصطفاه اهلل من عباده وأوحى إليه بَشيعة من رشائعه نَّ

 يا والِدي َأَبِت  َيا 42/19 10389

 ال يكفي وال ينفع الَ ُيْغنِي و 42/19 10390

َق وَحَصَل ل َجاَءِن  43/19 10391 قَّ  ََتَ

  َفاْقتَِد ب  َفاتَّبِْعنِي 43/19 10392

  أْرِشدَك وأدلّك  َأْهِدكَ  43/19 10393

اطا  َسِوّيا   43/19 10394  ال عوج فيه  َطريقا  مستقيام  معتدال   ِِصَ

يْطَانَ ال  44/19 10395   ال تنَقْد وال ختضْع لَِوساِوِسهِ  َتْعبُِد الشَّ

ا شديد املخالفة ألمر ربه َعِصيّا   44/19 10396  عاصي ا أو عاقًّ

ِع َمْكروه   َأَخاُف  45/19 10397  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

َك  45/19 10398  ُيصيبََك  َيَمسَّ

 قرينا يف النّار  َولِيّا   45/19 10399

 أُمْعِرٌض  َأَراِغٌب  46/19 10400

تِي 46/19 10401 َذ َمْعبُودا   آهِلَ
ِ  اإللَُه: ُكلُّ َما اختُّ

ْ َتنتَهِ  46/19 10402  مل َتْستَِجْب للنّهي  ملَّ

    الَْقتَُلنََّك َرْمي ا بِاحِلجاَرةِ  الَْرُُجَنََّك  46/19 10403

  واتركني  َواْهُجْرِن  46/19 10404

 َزَمن ا َطويال   َملِيّا   46/19 10405

  َرِحيام  بَِحاِل ُيْكِرُمنِي َوجُيِيبُنِي إَِذا َدَعْوُتهُ  َحِفيّا   47/19 10406

 وأبتعد عنكم َوَأْعتَِزلُُكمْ  48/19 10407

 ََمْروما  ضائَِع املَْسَعى  َشِقيّا   48/19 10408

 وأعطَينا  منحنا وأنعمنا َوَهبْنَا 49/19 10409

تِنَا  50/19 10410 ْْحَ  إْحسانِنا وِرعاَيتِنا  رَّ

 َعلِيًّا 50/19 10411
ا َحَسنا ، َوَثنَاء  َباقِي ا يِف النَّاسِ  لَِساَن ِصْدق  كر 

 ُسْمَعة طيبة، وذِ

 خمتارا  خالصا  من الدنس خُمَْلصا   51/19 10412

 كان رسوال  إىل بني إَسائيَل والِقبِط، ونبيًّا رفيَع الَقدِر ُيوحي اهللُ إليهو َرُسوال  َنبِيًّاوكان  51/19 10413
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 64إلى آية  52 يةآمن   مريمسورة ( 930صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وجهنا اخلطاب له َوَناَدْينَاهُ  52/19 10414

   ة ناِحيَ  َجانِِب  52/19 10415

بَل   اَْلبَل، أو الطُّورِ  52/19 10416  اسٌم ِْلَ

ْبنَاهُ  52/19 10417    وَأْدَنيْنَاهْ  َوَقرَّ

 ُمناجيا لنا  َنِجيّا   52/19 10418

 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهبْنَا  53/19 10419

تِنَا  53/19 10420 ْْحَ  إْحسانِنا وِرعاَيتِنا  رَّ

  الوعد ملتزم به ُموف  بِ  الَْوْعدِ َصادَِق  54/19 10421

تَهُ  َأْهَلهُ  55/19 10422    َزْوَجتَُه َوأْوالَدُه وقيَل ُأمَّ

 مقبوال  َمبوبا   َمْرِضيّا   55/19 10423

ابِِريَن،  إِْدِريَس  56/19 10424 ا َنبِيًّا َوِمن الصَّ يق  ُل َنبِي  ُبِعَث َبعَد آَدمَ وهو َكاَن ِصدِّ  َأوَّ

يقا   56/19 10425 دِق مالزما له يف كل أقواله وأفعاله وأحواله ِصدِّ  كثَي الصِّ

   ورَفْعنا ذِْكره يف العاملي، ومنزلته بي املقربي َوَرَفْعنَاهُ  57/19 10426

ابَِعُة  َمَكانا  َعلِيّا   57/19 10427 امُء الرَّ ، وقيل السَّ  َمنِْزلَة  عالِيَة 

 يّسَ وهيّأَ أسباَب ََتسِي احلاِل وطيِب الَعيِْش   َأْنَعمَ  58/19 10428

ةِ  58/19 10429 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ  الُذرِّ

   اإليامن، وَوفَّقنا إليهأرَشْدنا إىل  َهَدْينَا 58/19 10430

نا َواْجتَبَيْنَا  58/19 10431  واْصطََفيْنا واْخَُتْ

دا   58/19 10432 وا ُسجَّ   َنَزلُوا أْرضا  واِضعَي ِجباَهُهْم َعَّل األْرضِ  َخرُّ

 جاء بعدهم  َخَلَف من بعدهم  59/19 10433

الةَ  59/19 10434  أمهلوها  َأَضاُعوا الصَّ

َهَواِت  59/19 10435 بَُعوا الشَّ  النفس يف فعل ما َتبه وتريده  اترغبل واْنقاُدوا َواتَّ

ا َغيّا   59/19 10436 ا، وُخسان ا، وَهالك   جهنَّمَ  و: هو واد  يفأ رشًّ

 َرَجَع َعن املَعاص  َتاَب  60/19 10437

ياَدةِ ال جُياُر َعليِْهْم وال ُيتَجاَوُز  ُيظَْلُمونَ  َوال 60/19 10438  احَلدُّ َعليِْهْم بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ

 جنّات إقامة واستقرار واطمئنان وثبات ، وُيراُد ِبا موضع يف اَْلنَّة جنَّات َعدن   61/19 10439

ِهمْ الَغيُْب: َما َخِفَي واْستََُتَ ومَلْ َيْستَطِع النَّاُس إْدراَكُه  بِالَْغيِْب  61/19 10440  بَِحواسِّ

 آتِي ا اَل ََمَالَةَ أو  واقِعا   َمأْتِيّا   61/19 10441

اب لَْغوا   62/19 10442    اطال  ِمن الكالِم، وُفحش 

ْمسِ  ُبْكَرة    62/19 10443 ُل النَّهاِر إىل ُطلوِع الشَّ    أوَّ

واِل إىل  َوَعِشيّا   62/19 10444  املغِرب آخَر النهاِر أو: ما بعَد الزَّ

   ُنَملِّك ُنوِرُث  63/19 10445

 ُمتَِّقي ا، َيْلَزم الطاعة، ويتََجنَّب املعصية َتِقيّا   63/19 10446

ُل  64/19 10447  َننِْزُل من السامء اىل األرض َنتَنَزَّ

 ما سيأت من أمر اآلخرة  له ما بي َأْيِدينَا  64/19 10448

 الدنياوما مَض من  وما خلفنا 64/19 10449

ا لك َوَما َكاَن َربَُّك ناسي ا لَشء من األشياء َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيّا   64/19 10450  أو: تارك 
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 76إلى آية  65 يةآمن   مريمسورة ( 103صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِْب  َواْصطَِِبْ  65/19 10451 كأو: ِزْد يف  الَْزِم الصَّ  َصِْبِ

ا  َسِميًّا  65/19 10452 ا وَنظي   َمثيال  وَشبيه 

 فارقُت احلياة ِمتُّ  66/19 10453

 ُأْبَعُث حيّا  َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب   َحيّا   ُأْخَرُج  66/19 10454

 َيْستَْحِِضُ ُمتََدبِّرا  ُمتَِّعظا  ويتنبَُّه  َيْذُكرُ  67/19 10455

 أْوَجْدَناُه ِمَن الَعَدِم   َخَلْقنَاهُ  67/19 10456

ُمْ  68/19 10457 ِنَّ ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  لَنَْحَُشَ
 لَنَْجَمَعنَُّهْم لِ

ُمْ  68/19 10458 ِنَّ  لنأتَِيَّ ِبم  لَنُْحِِضَ

 باركي عَّل ُرَكبهم خاضعي ُمهانِي أذالَّء ِجثِيًّا  68/19 10459

ة  وُعنف   لَنَنِزَعنَّ  68/19 10460  لنأُخَذنَّ بِشدَّ

 َطائَِفة  أو  فرقة ِشيَعة   69/19 10461

 َأْقَوى َأَشدُّ  69/19 10462

ا َوِعْصيَان ا  ِعتِيًّا  69/19 10463 د   ََتَرُّ

 أحّق  َأْوىَل  70/19 10464

، َوُمَقاَساة  واْحُِتاقا   ِصلِيًّا 70/19 10465 َها ُدُخوال  رِّ  حِلَ

 مارٌّ عليها أو داخُلها َواِرُدَها 71/19 10466

ا واِجبا  الُبدَّ ِمن فِْعلِهِ  َحتاْم   71/19 10467    الِزم 

ْقِضيّا   71/19 10468  نافِذا   مَّ

ي 72/19 10469  ُننقذ ُننَجِّ

  َْحَْوا أنفسهم بوقاية اتََّقوا  72/19 10470

َنَذرُ  72/19 10471  ونُتك وَّ

 اْلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَومُها  الظَّاملِِيَ  72/19 10472

 باركي عَّل ُرَكبهم خاضعي ُمهانِي أذالَّء   ِجثِيّا   72/19 10473

 ُتْقَرأ ُتتََّْل  73/19 10474

 واِضَحات   َبيِّنَات   73/19 10475

 اْلامعتي، واملراد: املؤمني والكافرين الَْفِريَقْيِ  73/19 10476

َقاما   73/19 10477  منزلة مَّ

 ََمْلِسا  وَُمتمعا َنِديًّا 73/19 10478

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 74/19 10479

ة ِمن الناِس ُمقُتنَِي يف زَمن  واحد   َقْرن   74/19 10480  قوم  وُأمَّ

   متاعا من الَفْرش والثياب و غيها َأَثاثا   74/19 10481

 ومنظرا  وهيئة وشكال   َوِرْئيا   74/19 10482

اللَةِ  75/19 10483    التيه والبعد واالنِصاف عن طريق اهلداية واحلق الضَّ

 وَيُمدَّ له   يمهله ويمِل َفْليَْمُددْ  75/19 10484

 ُينَْذرون ُيوَعُدونَ  75/19 10485

 اُْلنْد: اَْليْش، واألْنصار واألْعوان ُجندا   75/19 10486

 األعامل الصاحلة ُعموما  وقيل: التسبيُح والتحميد والتكبي والتهليل َوالْبَاقِيَاُت الصاحلات  76/19 10487

َرّدا   76/19 10488 ا مَّ  َوَعاقِبَة   َمْرِجع 
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 95إلى آية  77 يةآمن   مريمسورة ( 113صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

  َأَعلِْمَت  َأَفَرَأْيَت  77/19 10489

 أَلُْعطََيَّ  أَلُوَتَيَّ  77/19 10490

َلَع الَْغيَْب  78/19 10491 َم الَغيَْب وأْدرَك أَساره ؟ َأطَّ
 هل َعلِ

َذ  78/19 10492 َ  ، جعل  أخذ اختَّ

 بميثاقالَعْهد: االلتزام  َعْهدا   78/19 10493

نَ  َسنَْكتُُب  79/19 10494 َل وُنَدوِّ  َسنَُسجِّ

 لَهُ  ُنزيد َوَنُمدُّ لَهُ  79/19 10495

 الِعَقاِب والتَّنْكِيلِ  الَْعَذاِب  79/19 10496

نيا بَموتِه َوَنِرُثُه َما َيُقوُل  80/19 10497  وَيْرجع إلينا مالَه وولََده يف الدُّ

ا َوجَييُؤنا َوَيأْتِينَا َفْردا   80/19 10498   َوحَده  ُمنَْفرد 

ُذوا  81/19 10499 َ  وجعلوا  َواختَّ

 َمَعُه أْو َغْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اهللِ 81/19 10500

ا ِعّزا   81/19 10501  َمنََعة وُقّوة و ُشَفَعاَء َوَأْنَصار 

 ستكفر هذه اآلهلة بعبادة العابدين هلا  بِِعبَاَدِِتِمْ َسيَْكُفُروَن  82/19 10502

: املُخالُِف واملُنافُِس، واملُراُد:   ِضّدا   82/19 10503 دُّ  صومُخ الضِّ

لِ  َأمَلْ َترَ  83/19 10504 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعَّل النَّظَِر والتََعجُّ
 ِعباَرُة لِ

 َبَعثْنا  َأْرَسْلنَا  83/19 10505

ا 83/19 10506 ُهْم َأزًّ ا َتُؤزُّ ، وُتزِعُجهم إزعاج    ُتغوُيم إغواء 

ع  َفال َتْعَجْل  84/19 10507  َفال ُتْسِ

 نحسب ونحيص َنُعدُّ  84/19 10508

 َنْجَمعُ  َنْحَُشُ  85/19 10509

 والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ  املُْتَِّقيَ  85/19 10510

ا ُمْكَرِميَ  َوْفدا   85/19 10511  ركبانا  أو وافدين ُوُفود 

 كام تساق البهائم َندَفُعهْم ِمن اخَلْلِف  َوَنُسوُق املُْجِرِميَ  86/19 10512

 ُمشاة  ِعطاشا، أو كالّدواّب التي َترُد املاء  ِوْردا   86/19 10513

 ال َيْستَطيعون َيْملُِكونَ ال  87/19 10514

َفاَعةَ  87/19 10515  َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  الشَّ

 َواّدعوا افُتاء   َوَقالُوا 88/19 10516

ْْحَُن َولَدا   88/19 10517 َذ الرَّ َ  َجَعَل له مما خلق ولدا  له  اختَّ

ا فظيعا إِّدا   89/19 10518  َعظيام  ُمنَكر 

 تقاِرُب وتوِشُك  َتَكادُ  90/19 10519

ْقَن  َيتََفطَّْرنَ  90/19 10520 ا يتََشقَّ طَع 
 قِ

عُ و َوَتنَشقُّ  90/19 10521  تتَصدَّ

ا  90/19 10522 بَاُل َهدًّ رُّ اْْلِ
ا َوخَتِ  مهدومة متناثرة َتْسُقُط ُسُقوط ا َشِديد 

ْْحَِن َولَدا  91/19 10523  َنَسبوا إليه َولَدا   َدَعْوا للرَّ

 َيْصُلُح  وال َيلِيُق،  وال  ال َيسن َوَما َينبَِغي 92/19 10524

ْْحَنِ  93/19 10525 ٌم إلَيْهِ   آِت الرَّ
 قادِ

ُه، ويقتِض ذلك اإِلحاَطَة بِِه وِحْفظُهُ  َأْحَصاُهمْ  94/19 10526 ء: َعدُّ  إْحَصاُء الََشْ

ا َفْردا   95/19 10527  ُمنَْفرد 
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   98إلى آية  96 يةآمن   مريمسورة ( 123صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اِت  96/19 10528 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ  األْعامِل الّصاحِلَ

 ََمَبّة   ُوّدا   96/19 10529

َناهُ  97/19 10530 ْ  َسّهْلناه َيسَّ

 بُِلَغتَِك  بِلَِسانَِك  97/19 10531

َ بِِه املُْتَِّقيَ  97/19 10532  َتِعَدُهْم بِثَواِب اهللِ  لِتُبََشِّ

ر من عذاب اهلل  َوُتنِذرَ  97/19 10533 ف وََتذِّ م وخُتَوِّ
 وُتعلِ

ا 97/19 10534  بِالبَاطِلِ  واْلدال َشِديِدي اخُلُصوَمةِ  لُدًّ

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 98/19 10535

ة ِمن الناِس ُمقُتنَِي يف زَمن  واحد   َقْرن   98/19 10536  قوم  وُأمَّ

سُّ   98/19 10537
 تدرك بحسك و  تَرى، وجتُِد، وتعلمُ  َُتِ

ار 98/19 10538  َصوت ا َخِفيًّا ال ُيفَهمُ  ْكز 

 


