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 10إلى آية   1 يةآمن  األنبياءسورة ( 223صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ربر  1/21 10924 نرا اْقَتر  وقرب الزمن  در

همْ  1/21 10925 اُبه برةه املراد وقت  ِحسر ا عىل املهحاسر يْهر لر  عر
 األْعامِل ِمْن أْجِل املهجازاةِ

ْفلرة   1/21 10926 ول   غر هه ذه ْهو  ور  سر

ونر  1/21 10927 ْعِرضه  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مَّ

التَّْذكيِ  ذِْكر   2/21 10928 ْوِعظرِة ور ْلمر
رآِن لِ  آيات  من القه

ث   2/21 10929 ْدر د  إنزالهه ُّمح ردَّ  حديث العهد بالنزول  عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم  ُمه

عهوهه  2/21 10930 ِمعوه وأْصغهوا إليه اْسترمر  سر

بهونر  2/21 10931 ْلعر ْعبثون  ير ِْزلون وير  َير

ِهيرة   3/21 10932 ِغلة  الر نْشر  غافِلة  وساهية  مه

ى 3/21 10933 وْا النَّْجور ح َسر
أر اِء احلديث  ور ْونر بِهِ  الذيبرالرغهوا ِِف إِْخفر ترنراجر  ير

مْ  3/21 10934 ثْلهكه ٌ مِّ    ِمثلهكم إْنسانٌ  برَشر

ترأْتهونر  3/21 10935 ونر  أرفر تهامِرسه  أرفر

ونر  3/21 10936 أرنتهْم تهبِِْصه  ترْعلرمونر  أرنتهمْ و ور

ِميعه  4/21 10937 ْسنى جلميِع األصواِت الّساِمعه  السَّ ميعه ِمن أْسامِء اهللِ احله  والسَّ
ة   وال جاِرحر

يْف  وال آلة   واألقواِل باِل كر

لِيمه  4/21 10938 ا ِعْلمه املرْخلوقاِت  الْعر هر ْدِركه ِفيَّاِت الَّتِي ال يه ِر واخلر
ائِ ه بِالَّسَّ ْسنرى ، العاِِل ليمه ِمْن أْسامِء اهللِ احله  والعر

ةٌ  أرْضغراثه  5/21 10939 ْلتربِسر    أْخالٌط مه

راهه النائِم أرْحالرم   5/21 10940 ةر لرهو ما ير ِقيقر  الر حر

اهه  5/21 10941 ر ِذبا   اْفَتر  اْخترلرقه وجاء به كر

اِعرٌ  5/21 10942 هه  شر ْعرر أو أجادر ْن قالر الشِّ : مر  الّشاِعره

ْليرأْتِنرا  5/21 10943 ْليرِجئْنا  فر    فر

ة   5/21 10944 ة   بِآير المر  وعر
ة  ليل  وِعْْبر  ودر

ة  ْعِجزر  بِمه

لهونر  5/21 10945  الرسل من قبله  األروَّ

نرْت  6/21 10946  صّدقت وأذعنت آمر

ة   6/21 10947 ْرير    القرية: البْلدة، وتطلق عىل أهلها  قر

ا 6/21 10948  أْفنريْناها أرْهلرْكنراهر

ْؤِمنهونر  6/21 10949 لِهِ  يه سه حدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ره ونر بِور ِقرِّ  يه

برلِّغه بواِسطِة الوحي نحوِحي 7/21 10950  نه

اْسأرلهواْ  7/21 10951  فاسترعلِموا فر

ْكر  7/21 10952 لِة ِمن قبْله أْصحاب  أرْهلر الذِّ تهِب املنزَّ  الِعلِم بالكه

ونر  7/21 10953 ْعلرمه  ال ترْعِرفون وال تهْدِركهون  ال تر

دا   8/21 10954 سر ا ال يأكل، وال يَشب، وال يتحرك جر  ِجسام  جاِمد 

ِدينر  8/21 10955
الِ ىل  خر وامِ باقنير عر  الدَّ

ْعدر  9/21 10956 مه الْور ْقنراهه در ْزنا ما وعدناهم به من نِص  ونجاة   صر  أْنجر

مْ  9/21 10957 يْنراهه أرنجر  فأنقذناهم فر

فنِير  9/21 10958  املهْفِرطنير واملهجاِوزينر لالْعتِدالِ  املْهَّْسِ

مْ  10/21 10959 كه ْكره
ْم،   فِيِه ذِ كه ْم، إِِن اتَّعرظْتهْم بِهِ فِيِه ِعزح فهكه ر رشر  ور

ْعِقلهونر  10/21 10960 رونر أ أرفرالر تر كِّ ْم وتهفر قولركه  فرال تهْعِملونر عه
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 24إلى آية  11 يةآمن  األنبياءسورة ( 323صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْمنرا  11/21 10961 َّْسنا  أرهلكنا قرصر  وكر

ة   11/21 10962 ْرير  القرية: البْلدة، وتطلق عىل أهلها  قر

سيئرة   ظراملِرة   11/21 10963  مه

أْنرا 11/21 10964 أرنشر  وخلقنا ور

وا 12/21 10965 سح أرْوا أرحر    واشعر و رر

نرا  12/21 10966 نرا  برأْسر ذابر  عر

ونر  12/21 10967 ْركهضه َِّسعنير  ير بونر مه ره ، وَير ونر ِفرح  ير

اْرِجعهوا 13/21 10968 ودوا ور عه  ور

تهمْ  أهْتِرْفتهمْ  13/21 10969 ْ اْسترْكْبر برطِْرتهْم ور ْمتهْم فِيِه فر  نهعِّ

ْسأرلهونر  13/21 10970  وذلك عىل وجه السخرية واالستهزاء ُبم املراد يسألكم الناس  ته

نرا يرا 14/21 10971 ْيلر َّسح   ور ع وَتر  عبارة تفجح

لرهاملراد  ظراملنِِير  14/21 10972 سه فِرنا باهلل، وتكذيبِنا ره ِسنا بكه  ظاملنير ألنفه

الرْت  15/21 10973 ىلر الثَّباِت واالْستِْمرارِ  فرامر زر لح عر  ترده

مْ  15/21 10974 اهه ْعور ِسِهْم بِاهلالكِ   در ىل أْنفه ْم عر  دهعاءهه

ِصيدا   15/21 10975 بْق منه يشء املهراد هنا املقطوع  حر يرْت آثاره، فلم ير
ِ    املستأصل الذي ُّمه

اِمِدينر  15/21 10976 يِّتنير  خر  هالكنير مر

 هاِزلني عابِثني  الِعبنِير  16/21 10977

وا   17/21 10978 ْدي وال يهفيد هلرْ  الَّلْهو: االشتغال بام ال ُيه

نَّـا 17/21 10979  من عندنا  من لَّده

قِّ  18/21 10980 دح بِِه البراطِلر  نرْقِذفه بِاحْلر نرره بريِّنههه فر نه ْرِمي بِِه، ور  نر

هه  18/21 10981 غه يرْدمر بْطِلههه ويرْقيض عليه  فر  يه

اِهٌق  18/21 10982 الٌِك و زائٌِل وباطٌِل  زر  هر

ْيله  18/21 10983 ِْديد  الْور  وَتر
ِعيد  ةه ور  العذاب، والويل كلمر

ونر  18/21 10984  تذكرون من الصفات التي ال تليق باهلل سبحانه ترِصفه

بول احلق ال يستكْبون  19/21 10985  متواضعون ال يستكْبون عن قر

ونر  19/21 10986 ْسترْحَِّسه الر ير لحونر  ور  ال يصيبهم التعب أو الر يرمر

ونر  20/21 10987 بِّحه ون يهسر هه نرزِّ سون ويه  يهقردِّ

ونر ال  20/21 10988 ه ونر  يرْفَته ْسأرمه الر ير ، ور ونر  الر يرْضعهفه

ونر  21/21 10989  حييون املوتى يهنَِشه

ترا  22/21 10990 در سر ترا لرفر ِربر ، وخر امر هه ْخترلَّ نِظرامه  الر

انر اهللِ 22/21 10991 بْحر ةه التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ ترعاىل فرسه  ِصيغر

 أعظرمه املرخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل هو  الْعرْرشِ  22/21 10992

ْسأرله  23/21 10993 اسبه  ال يه  ال حيه

مْ  24/21 10994 انركه ْرهر اتهوا به   تكميِّنر وبر   تكمجَّ وح دليلركم  أرْحِِضوا هر

ِعير  24/21 10995 ن مَّ ْكره مر
ْرآنه  ذِ  القه

بِْل  24/21 10996 ن قر ْكره مر
ذِ ةه  ور ابِقر تهبه السَّ  الكه

ونر  24/21 10997 ْعِرضه  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مح
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 35إلى آية  25 يةآمن  األنبياءسورة ( 423صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْلنرا  25/21 10998 لِتربْليِغها إْرساله  أرْرسر ِل ُِبا ور ْلعرمر
يَّةر لِ
ِ سالرةر اإلهلر ْميلههه الرِّ سوِل: َتر  الرَّ

برلِّغه بواِسطِة الوحي نهوِحي 25/21 10999  نه

ونِ  25/21 11000 اْعبهده  فانقادوا واخضعوا يل فر

ذر  26/21 11001 ر عرلر  اَّتَّ  جر

ْْحرنه  26/21 11002 ِة  الرَّ  باهللِِمن األْسامِء اخلاصَّ

انرهه  26/21 11003 بْحر  ْسبيِح هللِ ترعاىل تترنْزيه و سه

ونر  26/21 11004 مه ْكرر بونر  مح قرَّ فونر مه َّ َشر  مه

ْسبِقهونرهه  27/21 11005  ال يتقدمون عليه ال ير

ْكِمِه وقضائِهِ  بِأرْمِرهِ  27/21 11006  بحه

ْعلرمه  28/21 11007 ْدِرك  ير ْعِرف ويه  ير

مْ  28/21 11008 هه ْلفر ا خر مر نْير أرْيِدَيِْم ور ا بر  ما سبق وما سيلحق من أعامهلم مر

عهونر و 28/21 11009 ْشفر يِّئرةِ  ال ير ن السَّ زر عر  ال يرطْلهبونر التَّجاوه

ِضر  اْرترضر  28/21 11010  رر

ْشِفقهونر  28/21 11011 ِذرونر  خائِفونر  مه  حر

 نهعاقِبههه  نرْجِزيهِ  29/21 11012

نَّمر  29/21 11013 هر ةِ  جر به ُِبرا ِِف اآلِخرر  النَّاره الَّتِي يهعرذَّ

ا  الظَّاملنِِير  29/21 11014 ُهه ْفِر أْو الِفْسِق أْو نرْحور دِّ بِالكه ْلحر
رينر املهترجاِوزينر لِ

 اجلائِ

رر  30/21 11015 ِب  أوِل ير ىل النَّظرِر والترعرجح ثِّ عر لحر
ةه لِ لِ ِعبارر  واالعتِباِر والتَّأرمح

ْتقا   30/21 11016 ترنْيِ  رر ْلترِصقر ترنْيِ أو مه ْلترِحمر ترنيِ  مه لترئِمر  مه

ا  30/21 11017 ر ترْقنراُهه فر ْقناُها فر قر ا  فرشر ر ْلنراُهه صر  فرفر

اِسر  31/21 11018 ور  جباال  ثوابِتر  رر

ِيدر  31/21 11019 كر  َتر رَّ  تستقر تضطرب وال و َتيلر وتتحر

اجا   31/21 11020 ا واسعة بعيدة  فِجر ق   طهره

بهال   31/21 11021 ،  سه ة  ْهلرة  واِضحر قا  سر  طهره

ونر  31/21 11022 ْترده ْسلركهم  َير فون مر رَّ  يترعر

ْقفا   32/21 11023 ء   سر ْ : أْعىلر كهلِّ يشر ْقفه  السَّ

وظا   32/21 11024 ْفه يراطنِيه مصونا  مرعيا  فال ترْسقهطه  ُّمَّ ا الشَّ هر قه ِ َتر ْ الر َّتر  ور

اَِترا  32/21 11025 الماَِتِا آير ِها وعر ِ ِها وِعْبر
ْعِجزاَِتِا ودرالئِلِ  مه

ونر  32/21 11026 ْعِرضه  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مه

لرك   33/21 11027 ار النحجوِم  فر لرك: مدر   األجرام السامويةو الفر

ونر  33/21 11028 ْسبرحه  كهلٌّ ُيري ِف مداره فال حييد عنه  ير

ْلدر  34/21 11029 وام والبرقاء اخْله  الدَّ

ةه املرْوت  35/21 11030 ائِقر  مدركة له بكل حواسها ذر

بْلهوكهم 35/21 11031 نر م ور نرْخترِْبكه  ور

ْيِ  35/21 11032 اخْلر ِّ ور ،  بِالَشَّ ةِ تارة  دَّ خاِء والنِّعرمِ باملصائِِب والشِّ  تارة  أخرى وبالرَّ

 اْختِبرار واْبتاِلء فِتْنرة   35/21 11033
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 44إلى آية  36 يةآمن  األنبياءسورة ( 523صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

آكر  36/21 11034 كر  رر ر  أْبِصر

ا  36/21 11035 و  زه ونركر إاِلَّ هه تَِّخذه ونر بكيسخرون منك  ير  ويرسترِخفح

ره آهلتكم 36/21 11036 ْذكه  يتحدث عنها بالسوء ويعيبها  ير

ْْحن  36/21 11037  املراد هنا القهرآن بِِذْكِر الرَّ

ونر  36/21 11038 افِره رونر مكّذبون كر
نْكِ  مه

لِقر  37/21 11039 ْيِ ِمثال  سابِق   خه ىل غر ِم عر در  أوِجدر ِمنر العر

ل   37/21 11040 جر يه قبلر أوانِه  ِمْن عر رِّ ِء وَتر : طرلربه الَّشَّ لةه ، والعرجر وال  جه  عر

مْ  37/21 11041 أهِريكه    سأجعلكم ترون بالعني سر

الماِت  آيراِت  37/21 11042 ي وعر ِ ِل وِعْبر
ْعِجزاِت ودرالئِ  مه

ْسترْعِجلهونِ  37/21 11043 لون   فرال تر  العذاب وتطلبونه عىل وجه الَّسعة   فرال تتعجَّ

ْعده  38/21 11044  ميعاده العرذاِب  الْور

قنِير  38/21 11045
ادِ الِم للواقِعِ  صر ةه الكر طابرقر : مه ْدقه دِق، والصِّ تَِّصفنير بالصِّ  مه

ْعلرمه  39/21 11046 ْدِرك  ير ْعِرف ويه  ير

ونر  39/21 11047 فح ْمنرعون  الر يركه ْدفرعهونر والر ير  الر ير

ونر  39/21 11048 ه نقرذون يهنِصر  يه

ْغترة   40/21 11049 ْجأة   بر    فر

مْ  40/21 11050 تههه تربْهر مْ  فر هه ه يِّ ر ْم وَته هه  تهْدِهشه

ْسترطِيعهونر  40/21 11051 ْقِدرونر  فرال ير  ال ير

ا 40/21 11052 هر دَّ فرها رر ْ ْفعر أو  َصر  ها در

ونر  40/21 11053 لهونر  يهنظرره ْمهر ون يه ره  ويهؤخَّ

ل   41/21 11054 سه قِّروا اْستهْهِزئر بِره  اْستهِخّف ُِبِْم وحه

اقر  41/21 11055 لر  فرحر ، ونزر لَّ  وأصابر   فرحر

وا  41/21 11056 ِخره ِزئوا  سر  هر

مْ  42/21 11057 كه ْكلرؤه كم ير سه ره ظهكم، وحير فر م  حير ْرعاكه  وير

ِم 42/21 11058 ُبِّ ْكِر رر
لِ  ذِ بحر والتَّأرمح ْلِب مع التَّدر ْرآنِِه، أْو اْستِحضاِرِه ِف القر    قه

ونر  42/21 11059 ْعِرضه  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مح

م 43/21 11060 ْنرعههه ْميهم ِمنّا، فال نصل إليهم َتر  َتر

ترجاِوزينرنا  من دونِنا  43/21 11061  مه

ْسترطِيعهونر  43/21 11062 ْقِدرونر  ال ير  ال ير

برة والعرْون والتأييد  نرِْصر  43/21 11063 لر  النرِْص: الغر

بهونر  43/21 11064 ْمنرعهونر  يهْصحر ونر ويه اره ونر  ُيه  ويهنِصر

تَّْعنرا هؤالء  44/21 11065 ْدنا هلم ِف احلياة مع إسباغ النِّعرم  مر در  مر

مانههه  طرالر  44/21 11066 ادر زر : زر ره يِْهمه الْعهمه لر  عر

ا  44/21 11067 هر  نقتطعها  نرنقهصه

ا  44/21 11068 افِهر وانبِها، ونرواحيها  أرْطرر  جر

الِبهونر  44/21 11069  املنتِصون الْغر
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 57إلى آية  45 يةآمن  األنبياءسورة ( 263صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

كهم 45/21 11070    أبلِّغكم وأعلِمكم وأحّذركم  أهنِذره

ْحِي  45/21 11071  بام أوِحير إيلَّ وأهلِْقير ِف قلبي، واملراد هنا القرآن بِالْور

مح  45/21 11072 مع وافقدمن  الصح ة السَّ قِّ  حاسَّ ْلحر
: الَّذينر ال يرْصغونر لِ    ونهوال يرقبله  واملهراده

اء  45/21 11073 عر  النِّداء الدح

ونر  45/21 11074 ره رون من عذاب اهلل  يهنذر فون وحيرذِّ  خيوَّ

مْ  46/21 11075 تْهه سَّ ابرتهم  مَّ    أصر

اِب  46/21 11076 ذر ٌة ِمْن عر ء  ِمن أو  نرِصيٌب يرِسي نرْفحر    عذاِب الأقرلح يشر

نرا يرا 46/21 11077 ْيلر َّسح   ور ع وَتر  عبارة تفجح

عه  47/21 11078 نرضر   ونقيم ور

اِزينر  47/21 11079 ْزن األشياء  املْرور ر ُبا ور قردَّ  آلة يه

ْدل الِْقْسطر  47/21 11080  العر

بَّة   47/21 11081 بَّة    ِمثْقرالر حر زنر حر  ور

ل   47/21 11082 ْردر مِسِم، خر بِّ السِّ قيقٌة كحر بوٌب در : حه له ردر ِر   اخلر غر به به املرثرله ِف الصِّ  ويهِضر

يْنرا  47/21 11083  ِجئْنا  أرتر

ى  47/21 11084 فر كر  بلغ منتهى الكفاية، وبلغ املراد ِف األمر  ور

اِسبنِير  47/21 11085 ْصني  حر ين ُّمه ادِّ  عر

انر  48/21 11086 ْرقر البراطِلِ  الْفه قِّ ور ةر برنْير احلر اِرقر اةر الفر  التَّْورر

ِضيراء 48/21 11087 قِّ املراد  ور ضيئة  طرريقر احلر ا ِف القرلِب، مه  نور 

ذِْكرا   48/21 11088 وِعظةٌ  ور  تذكٌي ومر

تَِّقنير  48/21 11089 ِة اهللِ  لِّْلمه ى بِطاعر ْعِصيرتِهِ ألرْصحاِب التَّْقور ْن مر  والبهْعِد عر

ْونر  49/21 11090 ْشر هم خير ُبَّ م رر ُبَّ افونر رر  خير

يِْب  49/21 11091 ِهمْ  بِالْغر واسِّ هه بِحر ْسترطِع النَّاسه إْدراكر ْ ير ر وِلر ِفير واْسترَتر ا خر : مر يْبه  الغر

ةِ  49/21 11092 اعر ةِ  السَّ ْوم الِقيامر  ير

ْشِفقهونر  49/21 11093  خائِفونر  مه

ا ذِْكرٌ  50/21 11094 ذر هرَٰ ره ويتَِّعظه به  ور كَّ كٌر يتذر
 وهذا القرآنه ذِ

كٌ  50/21 11095 برارر وائِدِ  كثيه اخلياِت  مح ثِي املرنافِِع والفر  كر

ونر  50/21 11096 ره
نكِ  جاحدون مه

هه  51/21 11097 ْشدر داه  ره    هه

ثِيله  52/21 11098  األصنامه  التَّامر

ونر  52/21 11099 اكِفه ا  عر ونر هلرر ِزمه الر َِترا، مه ىلر ِعبرادر ونر عر ِقيمه  مه

ْدنرا 53/21 11100 جر  لقينا أو علمنا  ور

ابِِدينر  53/21 11101  طائعني عر

الل   54/21 11102  تيه وبعد وانِصاف عن طريق اهلداية واحلق  ضر

بنِي   54/21 11103  برنيِّ واِضح   مح

ِعبنِير  55/21 11104  اهلاِزلني العابِثني  الالَّ

نَّ  56/21 11105 هه نَّ  فرطررر لرقرهه  وابتدأرهنَّ  خر

اِهِدينر  56/21 11106  املقّرين بذلك والشاِهدين عىل ذلك  الشَّ

نَّ  57/21 11107 نَّ  الركِيدر رر نَّ  ألمكه ر أهكرَّسِّ   ور

لحوا  57/21 11108    تنِصفوا تهور

ْدبِِرينر  57/21 11109 ْعِرضنير  مه  ذاِهبنير مه
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 72إلى آية  58 يةآمن  األنبياءسورة ( 723صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اذا   58/21 11110 ذر تات ا  جه ة  وفه ر َّسَّ كر طرعا  مه
طاما  وقِ  حه

ْرِجعهونر  58/21 11111  هيهراِجعونرهه ويرسترْعلِمونر ِمنْ  إِلريِْه ير

 عمل  فرعرلر  59/21 11112

تِنرا  59/21 11113 ْعبهودا   بِآهِلر ذر مر
ِ ا اَّتح لح مر : كه  اإللرهه

رينر املتجاوزين احلد الظَّاملنِِير  59/21 11114
 اجلائِ

ِمْعنرا  60/21 11115 ْن طرريِق اال سر ْفنا عر رر لِْمنا، أْو عر  بِاألهذهنِ ْستاِمِع  عر

ت ى  60/21 11116 ولة فر جه قرة والرح اهر ابًّا برني املهرر  شر

مْ  60/21 11117 هه ره ْذكه ْم بِالّسوءِ  ير نْهه ثه عر دَّ ترحر  ير

اِهيمه  60/21 11118 لِقهِ  إِْبرر ثِي  ِمن خر ىلر كر لرهه عر فرضَّ الرتِِه ور اهه اهلله بِِرسر لِيله اهللِ، اِصطرفر ور خر  هه

ِ النَّاسِ ع 61/21 11119 ْرأ ى ِمنر النَّاسِ  ىلر أرْعنيه  بِمر

ونر  61/21 11120 ده ْشهر ىل اْعَِتافِِه  ير هودا  عر ترنا له أو   يكونونر شه قوبر دونر عه  يرشهر

عرْلتر  62/21 11121  حطَّمتر املراد  فر

تِنرا  62/21 11122 هاب بِآهِلر نا التي نرعبهده  أصنامر

مْ  63/21 11123 هه بِيه  عظيمهم  كر

مْ  63/21 11124 اْسأرلهوهه ها  فر  استرْعلِموهم لِيهخِْبوكم بمن حطَّمر

 يتكلمون  يرنطِقهونر  63/21 11125

عهوا  64/21 11126 جر رر  فرعادوا فر

الهوا  64/21 11127 قر هم لِبرعض   فر  فقال بعضه

وِسِهمْ  65/21 11128 ؤه ىلر ره وا عر عهوا  نهكِسه جر   وِعنادِهم عادوا إىل جهلِهم ورر

لِْمتر  65/21 11129  عرفت وأدركت  عر

ونر  66/21 11130 ترْعبهده تنقادون وَّتضعون  أرفر  أفر

وِن اهللِ 66/21 11131 ترجاِوزينرهه  من ده ْيهه أْو مه هه أْو غر عر  مر

مْ  66/21 11132 عهكه نفر  ال يفيدكم ال ير

كهمْ و 66/21 11133 ح ْم  ال يرِضه ْلِحقه بِكه كروها  أو أذى  ال يه  مر

م   أهفٍّ   67/21 11134 ح ترْبر  ور
ر  جح ةه ترضر لِمر  كر

ْعِقلهونر  67/21 11135 رونر  أرفرالر تر كِّ ْم وتهفر قولركه  أفرال تهْعِملونر عه

وهه  68/21 11136 قه رِّ هلِكا   حر ْرقا  شديدا  مه هه حر ِرقه  اْجعرلوا النّارر َتر

وا  68/21 11137 ه انِصه م ور تركه  اغضبوا وانتقموا هلا   آهِلر

ْردا   69/21 11138 ةِ  بر رارر ِفضةر احلر نْخر    مه

الما   69/21 11139 سر  سالمة ور

يْدا   70/21 11140  ْحتِياال  ِِف اإِلْْضارِ ا كر

ينر  70/21 11141 ِ الكا   اأْلرْخَّسر ياعا  وهر دح ضر  األشر

يْنراهه  71/21 11142 نرجَّ  وسلَّمناه ور

ْكنرا  71/21 11143  بالد الشام  اأْلرْرِض الَّتِي برارر

 زيادة  وفرضال  عاّم سأل نرافِلرة   72/21 11144

نير  72/21 11145
احِلِ ترنِبنير ُّماِرمر  صر عنير هلل، ُمه

مْ ه وطائِ هه ْم وأخالقه نرْت أعامهلهه سه : الَِّذينر حر نير
احِلِ  الصَّ
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 81إلى آية  73 يةآمن  األنبياءسورة ( 283صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ة   73/21 11146   يرقتردي ُبم النَّاسه  أرئِمَّ

ونر  73/21 11147 ْده    يرشدون إىل اإليامن  َير

ْكِمنا وقضائِنا  بِأرْمِرنرا  73/21 11148  بحه

يْنرا 73/21 11149 أرْوحر ْحِي  ور ْغنرا بواسطة الور لَّ  بر

اِت  73/21 11150 ْير  األعامل الصاحلة  اخْلر

ابِِدينر  73/21 11151  طائعني عر

يْنراهه  74/21 11152  أرْعطريْناهه  آتر

ْكام   74/21 11153 ْوِل والِفْعلِ نبوة أو  حه وابه ِف القر ِف والصَّ ح ْسنه التَِّصر : حه ةه ، واحِلْكمر ة   ِحْكمر

يْنراهه  74/21 11154 نرجَّ  وسلَّمناه ور

ةِ  74/21 11155 ْرير  البْلدة الْقر

برائِثر  74/21 11156 ةِ   األفعال املنكرة واألشياء املستقذرة اخْلر ْهور جاِل للشَّ  واملهراده إْتيانه الرِّ

ْوء   74/21 11157 ْومر سر بْح   قر قه  ور
اد   أرْهلر فرسر

 عاصني خارجني عن حدود الَشع  فراِسِقنير  74/21 11158

تِنرا  75/21 11159 ْْحر تِنا  رر  إْحسانِنا وِرعاير

نير  75/21 11160
احِلِ مْ  الصَّ هه ْم وأْخالقه نرْت أْعامهلهه سه  الَِّذينر حر

 ربه  دعا وسأل نرادرى  76/21 11161

بْنرا  76/21 11162 اْسترجر  ه دهعائ ناقبل فر

أرْهلرهه  76/21 11163 تِهِ  ور َْسر
 واملهْؤِمننير ِمن أْفرادِ أه

ْرِب  76/21 11164 ديدِ  الْكر  الِضيِق والغرمِّ الشَّ

نراهه  77/21 11165 ْ نرِصر ّلْصناه ور  ونّجيناه وخر

بهوا بآياتِنا  77/21 11166 ذَّ وها  كر ره  أرنكر

مْ  77/21 11167 ْقنراهه أرْغرر ا  فر ق  رر ْم غر أْهلرْكناهه  فر

ودر  78/21 11168 اوه در وٌل آتراهه اهلله الِعلمر  ور سه ِديدر رر أرالنر لرهه احلر هه ور عر بِّحنر مر الطَّير يهسر رر لرهه اجِلبرالر ور خَّ سر ةر ور احِلكمر  ور

نر  78/21 11169 لرياْمر سه اجِلنَّ   ور يراحر ور رر لرهه الرِّ خَّ سر انراِت ور يرور احلر نطِقر الطَِّي ور هه مر لَّمر عر ةر ور احِلكمر  آتراهه اهلله الِعلمر ور

نِ  78/21 11170 امر ْكه ْقِضيراِن ويرْفِصالنِ  حير  ير

ْرِث  78/21 11171 ْرعِ  احْلر  الزَّ

ْت  78/21 11172 شر ْعي  نرفر ت لريْال  للرَّ  اْنترَشر

ْكِمِهمْ  78/21 11173    لقضائهم وفعلهم حِله

اِهِدينر  78/21 11174 عنير عاملنِير  شر
طَّلِ  مه

ا  79/21 11175 ْمنراهر هَّ فر ا  فر هر مه ْفهر ْلنراهه ير عر  فرجر

ْرنرا 79/21 11176 خَّ سر نا ور ْ يرَّسَّ لَّْلنا ور ذر  ور

نْعةر لربْوس   80/21 11177 روِع التي  صر ملر الدح ْرِب عر ْلبرسه ِف احلر  ته

م  80/21 11178 مْ  لِتهْحِصنركه  لِترمنرعركم ولِترْحِميركه

مْ  80/21 11179 مْ  برأِْسكه ْربِكه   حر

ة   81/21 11180 اِصفر بهوِب  عر ةر اهله ِديدر  شر

ا  81/21 11181 ْكنرا فيهر ْير والنَّامءر  بارر ا اخلر ْلنرا فيهر عر  جر
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 90إلى آية  82 يةآمن  األنبياءسورة ( 293صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونر  82/21 11182 اِج الَّآللِئِ  يرغهوصه اِر؛ اِلْستِْخرر  ينِزلهونر َتتر املاِء ِِف البِحر

لِكر  82/21 11183 ونر ذر لِكر   ده ْير ذر  غر

افِظنِير  82/21 11184 راقِبنير  حر  حاِرسنير مه

أريحوبر  83/21 11185 ى إِلريِهم ور انر ِمن النَّبِيِّنير املهوحر اِهيمر كر يِِّدنرا إِبرر اللرِة سر  ِمن سه

بَّهه  83/21 11186  دعاه وسأله  نرادرى رر

نِير  83/21 11187 سَّ ابرني مر  أصر

ح  83/21 11188 ِن والفقر الِضح ة ِف البردر  سوءه احلاِل بسبب الِشدَّ

اِْحنِير  83/21 11189 مه الرَّ ْونا  وإْحسانا   أرْرحر ْم عر هه  أْكثرره

بْنرا  84/21 11190 اْسترجر  ه دهعائ ناقبل فر

ْفنرا 84/21 11191 شر  فرأزلنا ورفعنا  فركر

يْنراهه أرْهلرهه  84/21 11192 آتر أرْعطريْناهه  ور  ما فقده من أهل وولد  ور

مْ  84/21 11193 عرهه ْم مر ِمثْلرهه دِهم زيادة  عىل ذلك  ور در ْقناه معهم آخرينر ِمثلر عر زر  ورر

ْْحرة   84/21 11194  إْحسانا   رر

ى  84/21 11195 ْكرر
ذِ ْوِعظرة  ور مر ة ور رر

ترْذكِ  ور

ابِِدينر  84/21 11196 ْلعر
 للطائعني  لِ

إِْدِريسر  85/21 11197 له  ور ، أروَّ ابِِرينر ِمن الصَّ بِيًّا ور ا نر يق  انر ِصدِّ مر كر  نربِيٍّ بهِعثر ِِف األررِض برعدر آدر

ا الْكِْفلِ  85/21 11198 ذر نير  ور
احِلِ ير بِِذي الكِفلِ  ِمن األرنبِيراِء الصَّ مِّ عرلر فرسه فر م فر هه م أرمرر يركِفيرهه م بِالعردِل ور وِمِه أرن يرقيِضر برينرهه لر لِبرنِي قر فَّ  قِيلر إِنَّهه تركر

تِنرا  86/21 11199 ْْحر تِنا  رر  إْحسانِنا وِرعاير

نير  86/21 11200
احِلِ مْ  الصَّ هه ْم وأْخالقه نرْت أْعامهلهه سه  الَِّذينر حر

ا النحونِ  87/21 11201 ذر ور  ور هه وِت ور اِحبر احله صر ه من جوفه  يهونهسه  عليه السالم النبي  ور جر  وسمي بذلك ألّن احلوت الْترقرمه ثم أْخرر

غراِضبا   87/21 11202 اِخطا  عىل قومه لكفرهم مه  سر

تريرقَّنر  فرظرنَّ  87/21 11203  فر

يْهِ  87/21 11204 لر يِّقر عليه  نرْقِدرر عر  نهضر

ِت  87/21 11205 يِْل والبرْحِر وبرطِْن احلوِت  الظحلهامر  املهراده ظهلهامته اللَّ

انركر  87/21 11206 بْحر يِع  سه ك عن َجر هه ِص والعهيوِب أهنرزِّ
 النَّقائِ

ْجته ِمن قرومي املراد  ِمنر الظَّاملنِِير  87/21 11207 رر عِصيتِك حنير خر  ظاملِ ا لِنرفيس بمر

يْنراهه  88/21 11208 نرجَّ  وسلَّمناه ور

ْرب  الْغرمِّ  88/21 11209 ْزن أو الكر  احله

 نهنقذ نهنِجي 88/21 11210

ِريَّا 89/21 11211 كر زر يرى  كاننبي   ور بر لرهه حير هر ة  فرور احِلر ة  صر يَّ رِّ هه ذه قر ا اهللر أرن يررزه عر ، در اءر ريرمر العرذرر لر مر فر نِيِف، كر يِن احلر و لِلدِّ  يردعه

ْردا   89/21 11212 ْرِِن فر ا  ال تَتكني ال ترذر رد  نْفر  مه

اِرثنِير  89/21 11213 ْيه الْور ْن  خر ْيه مر خر ، ور ْيه البراقنِير ْي  خر نِي بِخر لرفر  خر

ْيرى  90/21 11214 نذه  حير ا مه ِرع  ِقيًّا ور ا تر انر برارًّ ، كرام كر احِلنير ِمن الصَّ ا ور ور  صه حر بِيًّا ور يرى نر انر حير ِريَّا، وكر كر  ِصبراهه  ابنه نربِّي اهللِ زر

هه  90/21 11215 ْوجر أرْصلرْحنرا لرهه زر اجعلناها زوجة صاحلة ِف أخالقها   ور  وصاحلة للحمل بعد أن كانت عاقر 

اِت  90/21 11216 ْير ونر ِِف اخْلر اِرعه بادِرونر  يهسر يه  األعامل الصاحلة ِف  يرْمضونر ور

ب ا  90/21 11217 هر رر ب ا ور غر ا ِمنر الِعقراِب  رر ْوف  خر اِب، ور اء  ِِف الثَّور جر  رر

اِشِعنير  90/21 11218 ،  خر تواِضعنير خاِضعنير لِّلنير ال يرستكِْبونر مه تذر  مه
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 101إلى آية  91 يةآمن  األنبياءسورة ( 303صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ها 91/21 11219 ْرجر نرْت فر راِم  أرْحصر ِفظرتْهه ِمنر احلر ةوحر  صانته بالِعفَّ

ْخنرا  91/21 11220 نرفر خر  فر نفه ْرنا جْبيلر أن ير افأمر ِْحِهر ةه إىِلر رر لرِت النَّْفخر صر ا، فرور ِميِصهر يِْب قر   ِِف جر

وِحنرا 91/21 11221 يله  ِمن رح : ِجْْبِ ور هه وِحنرا، ور ِة ره  عليه السالم  -ِمْن ِجهر

ا 91/21 11222 اْبنرهر المه  ور يِْه السَّ لر ى عر ها عيسر لردر  ور

ة   91/21 11223 ةِ اهللِ  آير ْدرر ىلر قه ة  عر مر الر  عر

ة   92/21 11224 اِحدر ة  ور ْم أهمَّ تهكه ْم ودينكم  أهمَّ مه  ِملَّتهكه : اإِلْسالر ِهير ، ور ة  اِحدر  ِملَّة  ور

ونِ  92/21 11225 اْعبهده  فانقادوا واخضعوا يل فر

ترقرطَّعهوا  93/21 11226 وا  ور قه رَّ ترفر وا ور  اْخترلرفه

اِجعهونر  93/21 11227 دونر  رر
 عائِ

اِت  94/21 11228 احِلر ةِ  الصَّ  األْعامِل الّصاحِلر

ْؤِمنٌ  94/21 11229 لِهِ  مه سه حدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ره ِقّر بِور  مه

انر  94/21 11230 ْفرر ودر  فرالر كه حه  ال إنكارو فرالر جه

ْعيِهِ  94/21 11231 سر
لِهِ  لِ عرمر

 لِ

اتِبهونر  94/21 11232 لَّها ِف صحيفة األعامل  كر احِلةر كه لون أعاملره الصَّ جِّ سر  مر

امٌ  95/21 11233 رر حر ْترنِعٌ  ور  ُمه

ا 95/21 11234  أْفنريْناها أرْهلرْكنراهر

ْرِجعهونر  95/21 11235 ْنيرا؛  رال يرعودوناملراد  ال ير طهوا فِيهِ إىِلر الدح رَّ ا فر وا مر  لِيرْسترْدِركه

وجه  96/21 11236 ْأجه مر وجه ور ْأجه ْت ير تِحر دح  فه تِح سر بيلرتا  يأجوج ومأجوج  فه  قر

ب   96/21 11237 در  من كل جانب مرتفع حر

نِسلهونر  96/21 11238 ي  ير  خيرجون مَّسعني ِِف السَّ

ربر  97/21 11239 اْقَتر نرا  ور  در

قح  97/21 11240 ْعده احْلر لَّفه  الْور ترخر  ميعاد يوم القيامة النّاِجزه الذي ال ير

مْ  97/21 11241 هه اره ٌة أرْبصر اِخصر رترِفعةه األجفاِن ال تهطِْرفه   شر يهوِن مه ةه العه ْفتوحر  مر

نرا يرا 97/21 11242 ْيلر َّسح   ور ع وَتر  عبارة تفجح

ْفلرة   97/21 11243 ول   غر هه ذه ْهو  ور  سر

نَّمر  98/21 11244 هر به جر صر ا حر طربههر حر ا، ور هر وده قه لح ما يهلقى فيها لتشتعل بهو ور  كه

ونر  98/21 11245 اِرده  داخلون  ور

ة   99/21 11246 ْعبهودا   آهِلر ذر مر
ِ ا اَّتح لح مر  كه

ا 99/21 11247 وهر ده رر لوها ور  درخر

ونر  99/21 11248 ده
الِ وامِ  خر ىل الدَّ  باقونر عر

فِيٌ  100/21 11249 ة   زر ة  وِشدَّ وَّ ِس بقه  صوتب إخراجه النَّفر

عهونر  100/21 11250 ْسمر  العرذاِب  ال ير
ةِ يئ ا بآذاِِنِم لِِشدَّ عونر شر مٌّ ال يرسمر  صه

برقرْت  101/21 11251 ْم ِمنَّا  سر لِ املراد  هلره برق ِف ِعْلِمنا منذه األزر برترْت  سر  وثر

ْسنرى  101/21 11252 زاِء  احْله ْسِن اجلر حه ِة ور ْعده اهللِ بِاملرثوبر عادةه أو ور  اجلنَّةه أو السَّ

ونر  101/21 11253 بْعرده بونر منهااملراد  مه ا، وال يرقرر لوِنر نَّمر يومر القيامِة، فال يردخه هر بعردونر عن جر  مه
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 112إلى آية  102 يةآمن  األنبياءسورة ( 133صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

ا 102/21 11254 هر ِسيسر بِها  حر كةر تلرهح رر ا وحر ْوَتر  صر

ْت  102/21 11255 ْغبتها  اْشترهر ت رر  اشتدَّ

ونر  102/21 11256 ده
الِ واوماكِثونر  خر ىل الدَّ  مباقونر عر

همه  103/21 11257 ِنه ْزه مح  ال حير مح وال غر ْم هر  ال يهِصيبههه

عه األكْب 103/21 11258 زر ْوله األرْعظرمه  الْفر َِش  املراد:و اهلر  يرومر القيامِة ِعندر النَّفِخ للحر

مه  103/21 11259 ترلرقَّاهه تر ترْسترقبلهم ور  ور

مه  103/21 11260 كه ْومه  املراد يوم القيامة  ير

ونر  103/21 11261 ده ون تهوعر  تهبرَشَّ

امءر  104/21 11262 ىل برْعض    نرطِْوي السَّ ها عر مح برْعضر  نرضه

ِجلِّ  104/21 11263 ِجّل ما يكتب فيه من ورق ونحوه، واملراد: كام يهطْوى الورق  كطرّي السِّ  السِّ

ْلق   104/21 11264 لر خر ْأنرا أروَّ ة   بردر رَّ ِل مر ْلقه ألوَّ ْيِ ِمثال  سابِق    اخلر ىلر غر ِم عر در  ِمنر العر

هه  104/21 11265  نرجعه نحِعيده

يْنرا 104/21 11266 لر ْعدا  عر ا علينا أْن نرِفير به  ور قًّ ا حر عد  ْدناكم ذلك ور عر  ور

اِعلنِير  104/21 11267  عاملني  فر

تربْنرا  105/21 11268 لنا  كر جَّ  بريّنا وسر

بهورِ ا 105/21 11269 امِء، ويهطلرقه عىل  لزَّ لِة ِمن السَّ تهِب املهنرزَّ المه الكه ِل عىل داودر عليه السَّ  الكِتاِب املنزَّ

ْكرِ  105/21 11270 ْعِد الذِّ تِبر ِف اللَّْوِح املرْحفوظِ  ِمن بر  ِمن برْعِد ما كه

ا 105/21 11271 ِرثههر  يملكها  ير

ونر  105/21 11272 احِله مْ  الصَّ هه ْم وأْخالقه نرْت أْعامهلهه سه  الَِّذينر حر

 لكفاية   لربرالغا   106/21 11273

ابِِدينر  106/21 11274  طائعني عر

ْْحرة   107/21 11275 ْي   رر رر خر ْصدر ْفو  ومر عر  ور
ة  دَّ ور مر  ور

طْف   ذا عر

املرنِير  107/21 11276 لِق  لِّْلعر ميِع اخلر  جِلر

مْ  108/21 11277 كه عبودهكم إهِلرَٰه  مر

ونر  108/21 11278 ْسلِمه سترسلِمونر  مه همه ْحدر طاعتِه وِعبادتِه ور
نقادونر لِ  لِتروحيِد اهللِ، مه

لَّْوا  109/21 11279 وا ترور ضه  أرْعرر

مْ  109/21 11280 نتهكه م آذر م وبلَّغتهكه  أعلمتهكه

اء   109/21 11281 ور ىلر سر  املهراد: أنا وأنتم مستوون ِف العلم   عر

إِنْ  109/21 11282  لرْسته أرْدِريأو  ال أرْعلرمه  أرْدِري ور

ونر  109/21 11283 ده رون تهوعر  تهنذر

ْهرر  110/21 11284 ْوِت  اجْلر ْفعه الصَّ  رر

ونر  110/21 11285  َّْتفون  ترْكتهمه

 اْختِبرار واْبتاِلء فِتْنرةٌ  111/21 11286

تراٌع إىِلر ِحني   111/21 11287 مر رتحعٌ  ور د   إىِلر  َتر ردَّ ْيِ ُّمه ْقت  غر  ور

قِّ  112/21 11288 م بِاحْلر قِّ  اْحكه اِء احلر بنِير بِالقرضر ذِّ برنْير املهكر يْنرنرا، ور  اِْفِصْل بر

 املطلوب منه العون املْهْسترعرانه  112/21 11289

ونر ت 112/21 11290  تكِذبونر وتقولونر  ِصفه
 


