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 19إلى آية  1  يةآمن   الشعراءسورة ( 673صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  طسم  1/26 12595

  آَياُت الُقْرآن  آَياُت الْكِتَاِب  2/26 12596

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيِ  2/26 12597

 قاتلها َغيًْضا أو َغّم أو ُمْهلٌِك  َباِخٌع َنْفَسك  3/26 12598

 ُنِردْ  نََّشأْ  4/26 12599

ًة وَعالَمةً  آَيةً  4/26 12600   ُمْعِجَزًة وَدليالً وِعْْبَ

  َفَداَمت واْستَمّرت  َفظَلَّْت  4/26 12601

َقبة َأْعنَاُقُهمْ  4/26 12602  الُعنُق هو الرَّ

 منقادين  َخاِضِعيَ  4/26 12603

 جديد   َحِديِث النُُّزولِ  ُُمَْدث   5/26 12604

 بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمْعِرِضيَ  5/26 12605

ُبوا 6/26 12606  ا َأنَكُرو َكذَّ

 َفَسيَجيُؤُهمْ  َفَسيَأْتِيِهمْ  6/26 12607

 شأن أخبار ذات  َأنبَاء  6/26 12608

وَن وُُيَقِّرونَ  َيْستَْهِزُئون 6/26 12609  َيستَِخفُّ

ُث َعنهم َأَوََلْ َيَرْوا  7/26 12610 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ  الِعباَرُة لِلَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ

 َنْوع  َحَسن  كثرِي النفِع  أو ِصنف   َزْوج  َكِريم   7/26 12611

ًة وَعالَمةً  آَلَيةً  8/26 12612  ملَُْعِجَزًة وَدليالً وِعْْبَ

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهم  8/26 12613

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعىَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  9/26 12614  ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِحيمُ  9/26 12615 ِحيُم ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى الَِّذي  الرَّ ، والرَّ
 َيْرَحُم املُْؤِمنَي ِِف اآلِخَرةِ

َك املَْْعبود  َربَُّك  10/26 12616  إََلُ

جاِل والنِّساءِ  الَْقْومَ  10/26 12617    ََجاَعُة الرِّ

 بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ  الظَّاملِِيَ  10/26 12618

 يستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  11/26 12619

ِع َمْكروه   َأَخاُف  12/26 12620  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

ُبونِ  12/26 12621  الَكِذب، أو ال ُيْؤِمنوا ب ينسبوا إيلَّ  ُيَكذِّ

ُ  َصْدِري َوَيِضيُق  13/26 12622  َأْحَزُن وَأَتأَلَّ

 ال َيتََكلَُّم بِطَالَقة     ال َينْطَلُِق لَِساِن و 13/26 12623

ُم ِمَن الِفْعِل واملراد قتل رجل منهم، وهو القبطي  َذنٌب  14/26 12624  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  15/26 12625  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَْبِ

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعىل ََمْلوقاتِهِ   ربُّ الَعاملَِيَ  16/26 12626

ائِيَل  17/26 12627  وإَِْسائِيل َتعنِي َعبَد اهللبُن إِسَحاق،  َيعُقوبَمْن َينْتَِسبُوَن إىل إِْْسائيَل وهو النبي  َبنِي إِْْسَ

ئَْك وُنْصلِْحَك وُننَّميَك   َأََلْ ُنَربَِّك  18/26 12628  َأََلْ ُننَشِّ

 طفالً  َولِيداً  18/26 12629

 َوأَقْمَت  َولَبِثَْت  19/26 12630

ّي بالوْكزة َوَفَعْلَت َفْعَلتََك  19/26 12631  املراد: َقتْل الرجل القبطي املْْصِ
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 39إلى آية   20  يةآمن   الشعراءسورة ( 683صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 عملتها  َفَعْلتَُها 20/26 12632

الِّيَ  20/26 12633 ، وَيبَْعثَنِي َرسوالً  َوَأَنا ِمَن الضَّ  اجَلاِهلَِي َقبَْل أْن ُيوِحي اهللُ إيَلَّ

 َفَهَرْبت   َفَفَرْرُت  21/26 12634

 َأْعطَى بال ِعَوض َفَوَهَب  21/26 12635

ةَ  وعلم نافعا واملراد هنا ِحْكَمًة  ُحْكمً  21/26 12636  النُّبُوَّ

ِن  َوَجَعَلنِي  21/26 12637 َ  َوَصريَّ

َليِْهم خري إما بتحقيق نِْعَمةٌ  22/26 12638
 خري أو بإزالة رشٍّ أو بِكِ

ُرن هبا َعىَل وجه التَْعيِري   ََتُنَُّها َعَلَّ  22/26 12639  ُتذكِّ

 َجَعْلتَُهْم َعبِيًدا َعبَّدتَّ  22/26 12640

 لََقُب ُمُلوِك ِمْْصَ ِِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِْرَعوُن موَسى املَعروف  فِْرَعْونُ  23/26 12641

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعىل ََمْلوقاتِهِ   ربُّ الَعاملَِيَ  23/26 12642

موات  24/26 12643  خالُِقها ورافُِعها  َربُّ السَّ

وقِنِيَ  24/26 12644  مصدقي تصديقا جازما ، وعاملي علم اليقي  مُّ

 من  قومه  ما ُُييُط بِهِ  َحْولَهُ  25/26 12645

 ُتْصغونَ  َتْستَِمُعونَ  25/26 12646

لِيَ  26/26 12647 ابَِقةِ  اأْلَوَّ  السابقي ِف األَُمِم السَّ

 ملغلوب عىل عقله ألنه يقول قوال  ال نعرفه وال نفهمه ملََْجنُونٌ  27/26 12648

ِق  28/26 12649 ْمسِ  املَْْْشِ  مكاِن أو ِجَهِة ُطلوِع الشَّ

 موضع أو جهة غروب الشمس  َواملَْْغِرِب  28/26 12650

رونَ  َتْعِقُلونَ  28/26 12651  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

ْذَت  29/26 12652 َ  جعلت اَّتَّ

 من ُيوَضعوَن ِف السجن املَْْسُجونِيَ  29/26 12653

 أَتيْتَُك  ِجئْتَُك  30/26 12654

بِي   30/26 12655  َبيِّ واِضح   مُّ

ادِقِيَ  31/26 12656 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ املُتَِّصفَي  الصَّ ْدِق، والصِّ  بِالصِّ

   َفَرَمى  َفأَلَْقى 32/26 12657

ُب هبا َعَصاهُ  32/26 12658  الَعصا: ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيْْضَ

بِيٌ  ُثْعبَانٌ  32/26 12659  حية عظيمة ِف غاية الوضوح  مُّ

 َأْخَرَجَها ِمْن َجيْبِِه. َوَنَزَع َيَدهُ  33/26 12660

 للُمشاهدين لِلنَّاظِِرينَ  33/26 12661

 واسع العلم َعلِيمٌ  34/26 12662

 ُيبِْعَدُكم ُُيِْرَجُكم  35/26 12663

 ُتشريونَ  َتأُْمُرونَ  35/26 12664

ْرهُ  َأْرِجهِ  36/26 12665  َأخِّ

ينَ  36/26 12666  َجاِمعيَ  َحارِشِ

ار   37/26 12667 ق ِف معرفته  َسحَّ  َمن أجاد السحر، وتفوَّ

َحَرةُ  38/26 12668 وا َجيعاً  َفُجِمَع السَّ  ُأْحِْضُ

ينة  ملِِيَقاِت َيْوم  معلوم 38/26 12669  موعد ُمّدد، واملُراد يوُم الزِّ

ْتَِمُعونَ  39/26 12670 عونَ  ُّمُّ  ُمتََجمِّ
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 60إلى آية  40 يةآمن   الشعراءسورة ( 963صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َنْقتَدي  َنتَّبِعُ  40/26 12671

 املنتْصين  الَْغالِبِيَ  40/26 12672

 جلزاًء للعمل وِعَوضاً عنه أَلَْجًرا 41/26 12673

بِيَ  42/26 12674  ذوي الُقْرِب واملََكانة عند فرعون  املَُْقرَّ

 اْرُموا َألُْقوا  43/26 12675

ْلُقونَ  43/26 12676  رامون  مُّ

مْ  44/26 12677 باُط الذي ُيَشدُّ بِهِ احلبل  ِحبَاََلُ  هو الرِّ

ُب هبا َوِعِصيَُّهمْ  44/26 12678  الَعصا هي ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيْْضَ

ةِ فرعون 44/26 12679 ته  بِِعزَّ  بَِعظََمته وُقوَّ

.  َتْلَقُف  45/26 12680 َعة   َتبْتَلُِع بُُِسْ

 ا ْزِويرِ ت وَ  ما يصنعون افرتاًء وَكِذباً  َما َيأْفُِكونَ  45/26 12681

وا  َفأُلِْقيَ  46/26 12682  َخرُّ

 واِضعَي ِجباَهُهْم َعىل األْرِض ُخضوعاً لَِعظََمِة اهللِ  َساِجِدينَ  46/26 12683

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  47/26 12684

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعىل ََمْلوقاتِهِ  بَِربِّ الَعاملَِيَ  47/26 12685

 ومعبود إله َرّب  48/26 12686

 َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ َ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

 ألْفِصَلنَّ  أَلَُقطَِّعنَّ  49/26 12692

ْن ِخاَلف   49/26 12693 ْجِل  مِّ ى، َأْو َعْكَس َذلَِك.بَِقطِْع اليَِد اليُْمنَى َوالرِّ  اليُُْسَ

بَنَُّكمْ  49/26 12694 ْلُب: َشدُّ األطراِف والتَّْعليُق  َوأَلَُصلِّ  الصَّ

رَ  ال َضرْيَ  50/26 12695  ال مباالَة وال ََضَ

 صائرون وراجعون ُمنَقلِبُونَ  50/26 12696

ُل  َنطَْمعُ  51/26 12697  َنْرجو َوَنْرَغُب َوَنتَأَمَّ

 َيْسرُت وَيْعفو  َيْغِفرَ  51/26 12698

دة  َخطَاَياَنا  51/26 12699 ْنوب املَقصودة املُتعمَّ  الذَّ

 ِْسْ ِف الليل َأْْسِ  52/26 12700

تَّبَُعونَ  52/26 12701  َيتْبُعُهم فِرَعْوُن وُجنوُدُه لألْخِذ هِبِمْ  مُّ

 بمْصمملكة فرعون  َجع مدينة: وهي مدن   املََْدائِنِ  53/26 12702

ينَ  53/26 12703  َجاِمعَي للجيش ليتبَعوا موسى وبني إْسائيل َحارِشِ

ذَِمةٌ  54/26 12704  ِمن النّاسِ  ةليلُ قَ  لَطَائَِفٌة َحِقرَيٌة  لَِْشْ

 ملَُْغِضبون  لََغائِظُونَ  55/26 12705

زونَ  َحاذُِرونَ  56/26 12706  ُُمْرَتِ

 وينابيع  َوُعيُون   57/26 12707

 الَكنْز: ماٌل مدفوٌن حتت األرِض، وُيراد به املال الكثري  َوُكنُوز   58/26 12708

 همرُي ةَمنَاِزَل ِحَسان  َطيّب َوَمَقام  َكِريم   58/26 12709

 وَملَّْكناها َوَأْوَرْثنَاَها 59/26 12710

قِيَ  60/26 12711 ْْشِ ْمسِ َوْقُت رُشوِق  َفَلِحقوُهم  َفأَْتبَُعوُهم مُّ  الشَّ
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 83إلى آية   61  يةآمن   الشعراءسورة ( 703صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْمَعانِ  61/26 12712  َرَأى ُكلُّ َفِريق  اآلَخرَ  َتَراَءى اجْلَ

 أتباُعه  أْصَحاُب ُموَسى  61/26 12713

 ملِحوق بنا ومقبوٌض علينا  ملَُْدَرُكونَ  61/26 12714

َي املَْْعبود  َربِّ  62/26 12715  إََلِ

 سريشدن  َسيَْهِدينِ  62/26 12716

 بلَّْغناه بواسطة الَوْحي َفأَْوَحيْنَا إىَِل ُموَسى  63/26 12717

 َفاْنَشّق  َفانَفَلَق  63/26 12718

 قِطَْعة  ِمَن البَْحرِ  فِْرق   63/26 12719

 كاجلبل  َكالطَّْودِ   63/26 12720

ْبنا َوَأْزلَْفنَا  64/26 12721  َوَأْدَنيْنَا وَقرَّ

 ُهناكَ  َثمَّ  64/26 12722

 الفريق اآلخر اآْلَخِرينَ  64/26 12723

 وأنقذنا َوَأنَجيْنَا  65/26 12724

 أْهَلْكنا َغَرًقا َأْغَرْقنَا 66/26 12725

ًة   آَلَيةً  67/26 12726  وَعالَمةً ملَُْعِجَزًة وَدليالً وِعْْبَ

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهم  67/26 12727

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعىَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزُ  68/26 12728   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِحيمُ  68/26 12729 ِحيُم ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي ِِف  الرَّ ، والرَّ
 اآلِخَرةِ

 َخَْبَ  َنبَأَ  69/26 12730

جاِل والنِّساءِ  َوَقْوِمهِ  70/26 12731  الَقْوُم: ََجاَعُة الرِّ

ًة ِمن دوِن اهللِ  َأْصنَاماً  71/26 12732 َِذْت آَِلَ  ََتاثيُل ِمن أْحجار  أو َنحِوها ُعبَِدْت واَّتُّ

 ُمقيمي ومالزمي للعبادة  َعاكِِفيَ  71/26 12733

 تستغيثون أو َتْعبدوَن أو ُتنادونَ  َتْدُعونَ  72/26 12734

 يفيدونكم َينَفُعوَنُكمْ  73/26 12735

ونَ  73/26 12736  ُيْلِحُقوَن َمكروهاً أو أذىً  َيُْضُّ

 لقينا أو علمنا  َوَجْدَنا 74/26 12737

ر   َأَفَرَأْيتُم  75/26 12738 ُتْم بِتََدبُّ  َأْخِْبون أو  َأْبَْصْ

 األسبقون  اأْلَْقَدُمونَ  76/26 12739

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدو   77/26 12740  الَعُدوُّ

 أْوَجَدِن ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقنِي 78/26 12741

 يرشدن  ََيِْدينِ  78/26 12742

 َيْروينِي  َوَيْسِقيِ  79/26 12743

ُئني ِمن َمَرِض  َيْشِفيِ  80/26 12744  ُيْْبِ

 ََيَبُني احَلياةَ  ُُيْيِيِ  81/26 12745

ُل َأْرجو َوَأْرَغُب  َأْطَمعُ  82/26 12746  َوَأَتأَمَّ

 َيْسرُت وَيْعفو  َيْغِفرَ  82/26 12747

 َذْنبي َخطِيئَتِي 82/26 12748

ينِ  82/26 12749  َيْوُم اجَلزاءِ   َيْوُم الدِّ

 امنح وَأنِعم َهْب  83/26 12750

 ِعْلًم َوَفْهًم  ُحْكمً  83/26 12751

يَ  83/26 12752 احِلِ ْقنِي بِالصَّ
ْم وأخالُقُهمْ  اْجَعْلنِي مع َوَأحْلِ  الَِّذيَن َحُسنَْت أعمَُلُ
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 111إلى آية   84  يةآمن   الشعراءسورة ( 713صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُسْمَعة طيبة، وذِكًرا َحَسناً  لسان ِصْدق 84/26 12753

 القيامة تون بعدي إىل يوم أالذين ي اآْلِخِرينَ  84/26 12754

 اجلنة الذين ُْيظَْوَن بدخول َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيم  85/26 12755

 َواسرُتْ واْعُف  َواْغِفرْ  86/26 12756

 لِوالِِدي  أِلَِب  86/26 12757

الِّيَ  86/26 12758  التائِهَي َعْن َطريِق اَِلداَيةِ  الضَّ

ِزِن  87/26 12759  َتْفَضْحنِي وال ُتتَِهنّي ال  َواَل َُّتْ

 املراد يوم القيامة  َيْومَ  87/26 12760

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  ُيبَْعثُونَ  87/26 12761

 ال يفيد ال َينَفعُ  88/26 12762

 َوال أْبناءَ  َوال َبنُونَ  88/26 12763

 جاءَ  َأَتى 89/26 12764

نوِب  َسلِيم  بَِقْلب   89/26 12765 ِك والذُّ ْ  َوالنَِّفاِق  َقْلٌب خالٌِص َساَِل  ِمن الْشِّ

َبْت  َوُأْزلَِفِت  90/26 12766  َوُقرِّ

َزِت  90/26 12767  وُأْظِهَرِت  َوُبرِّ

ِحيمُ  90/26 12768  ِمن أْسمِء َجَهنَّمَ  اجْلَ

الّي  لِْلَغاِوينَ  91/26 12769  للضَّ

وَنُكمْ  93/26 12770  ينقذونكم َينُْصُ

ونَ  93/26 12771  يدفعوَن العذاب عن أنفسهم  َينتَِْصُ

 َفُجِمُعوا، َوُألُْقوا َفُكبْكِبُوا 94/26 12772

الُّون  َوالَْغاُوونَ  94/26 12773  والضَّ

 من اإلنس واجلن األْنصار واألْعوان َوُجنُوُد إِْبلِيَس  95/26 12774

 َيتَناَزعوَن وَيتَجاَدلونَ  َُيْتَِصُمونَ  96/26 12775

بِي   97/26 12776  مُّ
 َبيِّ واِضح   تيه وبعد وانْصاف عن طريق اَلداية َضالل 

يُكم 98/26 12777  نجعلكم مثله ُنَسوِّ

 َعْن َطريِق اَِلداَيةِ فنا َصْ  َأَضلَّنَا 99/26 12778

 الكافِروَن املُعانِدونَ  املُْْجِرُمونَ  99/26 12779

 شفعاء يشفعون لنا عند ربنا  َشافِِعيَ  100/26 12780

تَمُّ بِأَْمِرَنا. َقريب   ََحِيم   101/26 12781  ََيْ
 أو ُمْشِفق 

ةً  102/26 12782 ْنيَاو َعْوَدةً  َكرَّ  َرْجَعًة إىَِل الدُّ

ًة وَعالَمةً ملَُْعِجَزًة وَدليالً  آَلَيةً  103/26 12783  وِعْْبَ

َبْت  105/26 12784  أْنَكَرْت  َكذَّ

 تستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  106/26 12785

 ُمْؤََتَن موثوق به َأِميٌ  107/26 12786

 اْستَجيبُوا لَِدْعَويت َوَأطِيُعونِ  108/26 12787

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  َأْسأَلُُكمْ ما و 109/26 12788

 َجزاء  لِْلَعَمِل وِعَوض  َعنْهُ  َأْجر   109/26 12789

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اهللِ   َفاتَُّقوا اهللَّ 110/26 12790

َفَلُة ِمَن النَّاسِ أو  األِخّساء اأْلَْرَذلُونَ  111/26 12791  السَّ
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 136إلى آية   112  يةآمن   الشعراءسورة ( 723صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 معرفتي  ِعْلِمي 112/26 12792

 َعَليَْها  ِحَساهُبُمْ  113/26 12793
 احِلَساُب: املُحاَسبَُة، وهَي إْحصاُء األْعمِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

وَن  َتْشُعُرونَ  113/26 12794 سُّ
 وَتْعَلمونَ حُتِ

 بُِمبِْعدِ  بِطَاِردِ  114/26 12795

ر من عذاب اهلل، َنِذيرٌ  115/26 12796 ف ُُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، َُمَوِّ

بِيٌ  115/26 12797  واِضٌح أْو موِضٌح  مُّ

ْ َتنتَهِ  116/26 12798  َل َتْستَِجْب للنّهي  َلَّ

 املَْْقتُولَِي َرْميًا بِاحِلجاَرةِ  املَْْرُجوِميَ  116/26 12799

ُبونِ  117/26 12800  نسبوا إيلَّ الكذب  َكذَّ

 اْقِض وافصْل و اْحُكمْ  َفاْفتَْح  118/26 12801

نِي 118/26 12802  وأنقذن  وسلِّمني َوَنجِّ

 بالناس والدواّب واملتاع  ةاملَْمُلوء السفينة الُْفْلِك املَْْشُحونِ  119/26 12803

 أْهَلْكنا َغَرًقا َأْغَرْقنَا 120/26 12804

ة   121/26 12805 يآ ًة وَعالَمةً  َلآ  ملَُْعِجَزًة وَدليالً وِعْْبَ

 عاد: قـَـْوم هود  عليه السالم  َعادٌ  123/26 12806

 َكاُنوا بِاألَحَقاِف ُأرِسَل إىَِل َقوِم َعاد  الَِّذيَن نبي   ُهودٌ  124/26 12807

 ُمْؤََتَن موثوق به َأِميٌ  125/26 12808

 اْستَجيبُوا لَِدْعَويت َوَأطِيُعونِ  126/26 12809

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  َوَما َأْسأَلُُكمْ  127/26 12810

 َجزاء  لِْلَعَمِل وِعَوض  َعنْهُ  َأْجر   127/26 12811

 َثواب َأْجِريَ  127/26 12812

 أُتنِْشئُوَن وُتقيمونَ  َأَتبْنُونَ  128/26 12813

، وكل مكان مرتفع ِريع   128/26 12814  َجبَل 

   عالمًة ودليالً واملراد: بِناًء عالِيًا  آَيةً  128/26 12815

 ُتْفِسُدون َتْعبَثُونَ  128/26 12816

 أو حياضا  جتمعون فيه مياه األمطار ُقُصوًرا َمنِيَعًة َوُحُصوًنا ُمَشيََّدًة،  َمَصانِعَ  129/26 12817

ُلُدونَ  129/26 12818  َيدوُم َبقاؤكم  ََّتْ

 أَخْذُتم بُِعنْف   َبطَْشتُم 130/26 12819

دين  َجبَّاِرينَ  130/26 12820  ُعتاة ُمتََمرِّ

 لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ اْجَعلوا  َفاتَُّقوا اهللَّ 131/26 12821

ُكم  132/26 12822  َأْعطَاُكْم َوَأْنَعَم َعَليُْكمْ  َأَمدَّ

 النََّعُم: اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  بِأَْنَعام   133/26 12823

 َبنَي: أْبناء أْي أْوالد َوَبنِيَ  133/26 12824

 وينابيع  َوُعيُون   134/26 12825

  املراد يوم القيامة  َيْوم  َعظِيم   135/26 12826

 متساو  عندنا َسَواء َعَليْنَا 136/26 12827

ْفَت  َأَوَعظَْت  136/26 12828 ْرَت بالعواقب َنَصْحَت وَأَخوَّ  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

لِيَ  137/26 12830 ابَِقةِ  اأْلَوَّ  األَمِم السَّ

بِيَ  138/26 12831  بمعاَقبِيَ  بُِمَعذَّ

 َفأْفنَيْناهم َفأَْهَلْكنَاُهمْ  139/26 12832

ًة وَعالَمةً ملَُْعِجَزًة  آَلَيةً  139/26 12833  وَدليالً وِعْْبَ

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهم  139/26 12834

َك املَْْعبودَ  َربََّك  140/26 12835  إََلَ

َبْت  141/26 12836  أْنَكَرْت  َكذَّ

يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً  املُْْرَسلِيَ  141/26 12837
َسالَِة اإلََلِ  َبَْشًا أْو َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ املُْْرَسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ

 َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ إىَِل َقوِم َثُمودَ  َصالٌِح  142/26 12838

 تستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  142/26 12839

 ُمْؤََتَن موثوق به َأِميٌ  143/26 12840

 اْستَجيبُوا لَِدْعَويت َوَأطِيُعونِ  144/26 12841

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  َوَما َأْسأَلُُكمْ  145/26 12842

 َجزاء  لِْلَعَمِل وِعَوض  َعنْهُ  َأْجر   145/26 12843

ُكونَ  146/26 12844 لَّْوَن َوُتَذرونَ  َأُترْتَ  أَُّتَ

  للتَّنْبيه واإِلشارة إىل املكان  َهاُهنَا 146/26 12845

 مطمئني غري خائفي  آِمنِيَ  146/26 12846

 وينابيع  َوُعيُون   147/26 12847

 َثَمُرَهاالطلع هو الظهور وهو ثمر النخل أول ما يطلع  واملراد  َطْلُعَها 148/26 12848

ٌ َنِضيٌج  َهِضيمٌ  148/26 12849  َيانٌِع لَيِّ

ِفروَن وتقْشون وتْبون حَتِتُّوَن  َوَتنِْحتُونَ  149/26 12850  وحَتْ

 حاذِقِي.   َماِهِريَن بِنَْحتَِها  َفاِرِهيَ  149/26 12851

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اهللِ   َفاتَُّقوا اهلل 150/26 12852

فِيَ  151/26 12853   املُْفِرطَي املُتََمدِيَن ِِف َمْعِصيَِة اهللِ املُُْْسِ

 ُُيِْدثوَن االختالل واالضطراب  ُيْفِسُدونَ  152/26 12854

 ال ُُيسنونَ و َوال ُيْصلُِحونَ  152/26 12855

ِرينَ  153/26 12856 ْحرِ  املَُْسحَّ  السِّ
ْم بَِكثَْرةِ حر، أو املَْغُلوِب َعىَل ُعُقوَِلِ  َمْن ُفِعَل هبم السِّ

ادِقِيَ  154/26 12857 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ املُتَِّصفَي  الصَّ ْدِق، والصِّ  بِالصِّ

المُ  َناَقةٌ  155/26 12858  األُنثى من اإلبل، واملراد هبا ناقة صالح َعَليِْه السَّ

ُب  155/26 12859  َنِصيٌب ِمَن املَاِء.  رِشْ

وَها  156/26 12860  ال ُتصيبوهاو َوال ََتَسُّ

 بِأذىً  بُِسوء   156/26 12861

 َفنََحروها  َفَعَقُروَها  157/26 12862

 آِسِفي َفصاُروا َفأَْصبَُحوا َنادِِميَ  157/26 12863

 الِعَقاُب والتَّنْكِيُل  فأهلكهم َفأََخَذُهُم الَْعَذاُب  158/26 12864

ُه َتَعاىَل َغالٌِب  الَْعِزيزُ  159/26 12865   َعىَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِحيمُ  159/26 12866 ِحيُم ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي ِِف اآلِخَرةِ
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 183إلى آية   160  يةآمن   الشعراءسورة ( 473صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َبْت  160/26 12867  أْنَكَرْت  َكذَّ

 َمْن ُبِعَث إليهم َقْوُم لُوط   160/26 12868

يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبَْشًا أْو َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ  املُْْرَسلِيَ  160/26 12869
َسالَِة اإلََلِ  واملُْْرَسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ

 تستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  161/26 12870

 ُمْؤََتَن موثوق به َأِميٌ  162/26 12871

 اْستَجيبُوا لَِدْعَويت َوَأطِيُعونِ  163/26 12872

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  َوَما َأْسأَلُُكمْ  164/26 12873

 وِعَوض  َعنْهُ َجزاء  لِْلَعَمِل  َأْجر   164/26 12874

 َثواب َأْجِريَ  164/26 12875

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعىل ََمْلوقاتِهِ  َربِّ الَْعاملَِيَ  164/26 12876

ْكَرانَ  165/26 12877 كورِ  أتنكحون َأَتأُْتوَن الذُّ  الذُّ

 من بني آدم أْجناُس اخَلْلِق  الَْعاملَِيَ  165/26 12878

 وترتكون َوَتَذُرونَ  166/26 12879

 لكم  أْوَجَد ما  َما َخَلَق لَُكمْ  166/26 12880

 َزْوَجاتُِكم َأْزَواِجُكم 166/26 12881

 ُمتََجاِوُزوَن َما َأَباَحُه اهللُ لَُكمْ  َعاُدونَ  166/26 12882

 َل َتْستَِجْب للنّهي  ََلْ َتنْتَهِ  167/26 12883

 املُْبَْعِدينَ  املُْْخَرِجيَ  167/26 12884

 املراد لفعلكم القبيح الذي ترتكبونه مع الذكور لَِعَملُِكم 168/26 12885

 املُبِْغِضي ُبْغًضا َشِديًدا  الَْقالِيَ  168/26 12886

نِي َوَأْهِل  169/26 12887 يِت  َنجِّ  سلِّمني َوأْفراَد ُأْْسَ

يْنَاُه َوَأْهَلهُ  170/26 12888   وأهل بيته  فسلَّمناه َفنَجَّ

ّن واملراد زوجة لوط عليه السالم  َعُجوزاً  171/26 12889  امرأًة كبريًة ِف السِّ

 اَلالِكِي البَاقَِي ِِف الَعَذاِب  الَْغابِِرينَ  171/26 12890

ْرَنا اآْلَخِرينَ  172/26 12891  الفريق اآلخر  أْهَلْكنا َدمَّ

 حجارة من السمء ُمهلكة تنزل نزول املطر  املراد أنزلنا عليهم َوَأْمطَْرَنا َعَليِْهْم َمطًَرا  173/26 12892

 َقبَُح، َنقيُض َحُسنَ  َفَساء  173/26 12893

رين من عذاب اهلل  املُْنَذِرينَ  173/26 12894 في املَُحذِّ  املُبَلَّغي املَُخوَّ

ًة وَعال  آَلَيةً  174/26 12895  ملَُْعِجَزًة وَدليالً وِعْْبَ

المُ  أْصَحاُُب األيَكةِ  176/26 12896 َجُر املُلتَفُّ املُجتَِمعُ  َقْوُم ُشَعيْب َعَليِْه السَّ  واأليكُة: الشَّ

 َوَكاُنوا َيعبُُدوَن األَيَكةَ   ُأرِسَل إىَِل َقوِم َمدَينَ رسول  ُشَعيٌْب  177/26 12897

 أّدوه وافياً كامالً أَتوه و َأْوُفوْا الَْكيَْل  181/26 12898

ينَ  181/26 12899 ُقوِق النَّاسِ ا املُْْخُِسِ  لنَّاقِِصَي حِلُ

 وقّدروا بالوزن َوِزُنوا 182/26 12900

 العادل  بامليزان بِالِْقْسطَاِس املُْْستَِقيمِ  182/26 12901

 ُتنِْقُصواال و َواَل َتبَْخُسوا  183/26 12902

 اَل ُتْكثُِروا الَفَسادَ و َواَل َتْعثَْوا  183/26 12903

 ُُمِْدثي لالختالل واالضطراب  ُمْفِسِدينَ  183/26 12904
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 206إلى آية   184  يةآمن   الشعراءسورة ( 573صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اهللِ اْجَعلوا  َواتَُّقوا 184/26 12905

 أْوَجَدُكْم ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقُكمْ  184/26 12906

لِيَ  184/26 12907 َة اأْلَوَّ بِلَّ ابِقيَ  واخلليقة َواجْلِ  السَّ

ِرينَ  185/26 12908 ْم، أو َمْن ُأْطِعموا طعاماً وُعلُِّلوا بهَمْن َأَصاهَبُْم ِسْحٌر َشِديٌد، َفَذَهَب  املَُْسحَّ  بُِعُقوَِلِ

ثُْلنَا 186/26 12909  لنا  شابِهم إْنسانٌ  َبَْشٌ مِّ

 َنْعتَِقُد أنََّك  نَّظُنَُّك  187/26 12910

 َفأْنِزْل  َفأَْسِقطْ  187/26 12911

 قِطًَعا ِمَن الَعَذاِب  كَِسًفا 187/26 12912

 أْكثَُر ِعْلًم، والِعْلُم: إْدراُك َحقيَقِة األْشياءِ  َأْعَلمُ  188/26 12913

 فأهلكهم  َفأََخَذُهمْ  189/26 12914

تََها َبْرًدا، َفلمَّ اْجتََمُعوا َأْحَرَقتُْهْم بِنَاِرَها  الظُّلَّةِ  189/26 12915 تُْهْم َوَجُدوا حَتْ  َأَظلَّ
 َسَحاَبة 

ًة وَعالَمةً  آَلَيةً  190/26 12916  ملَُْعِجَزًة وَدليالً وِعْْبَ

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهم  190/26 12917

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعىَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى  لَْعِزيزُ ا 191/26 12918   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِحيمُ  191/26 12919 ِحيُم ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي ِِف اآلِخَرةِ

ل من رب العاملي  لَتَنِْزيُل َربِّ الَْعاملَِيَ  192/26 12920  ُمنَزَّ

 هبط َنَزَل  193/26 12921

وُح اأْلَِميُ  193/26 12922 المُ  الرُّ  جْبيل َعَليِْه السَّ

 املُعلمي املُبلِّغي، واإلنذار هو أسلوب ِف التبليغ واإلخبار فيه التخويف والتحذير  املُْنِذِرينَ  194/26 12923

  بُِلَغة   بِلَِسان   195/26 12924

 َفصيح بلغة العرب  َعَرِبٍّ  195/26 12925

بِي   195/26 12926  َبيِّ واِضح   مُّ

لِيَ  196/26 12927 ابِِقيَ ُكتُِب  ُزُبِر اأْلَوَّ  األَْنبِيَاِء السَّ

تَِك  آَيةً  197/26 12928 ِة ُنبُوَّ  َعاَلَمًة َعىَل ِصحَّ

 َيْعِرفه وُيْدِركه َيْعَلَمهُ  197/26 12929

 َأْحبَاُرهم ُعَلمُء بني إْسائيل  197/26 12930

 الَِّذيَن اَل َيتََكلَُّموَن الَعَربِيَّةَ  أو الذين ال ُيْفِصُحون وال ُيبِينون اأْلَْعَجِميَ  198/26 12931

   َعَليِْهم  َفتَالهُ  َفَقَرَأُه َعَليِْهم  199/26 12932

 مصّدقي ومذعني ُمْؤِمنِيَ  199/26 12933

 أْدَخلناهُ  َسَلْكنَاهُ  200/26 12934

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِميَ  200/26 12935

 الشديد اإليالم الِعَقاَب والتَّنْكِيَل  ُيبِْْصوا َيَرُوا الَْعَذاَب اأْلَلِيمَ  201/26 12936

 َفْجأةً  َبْغتَةً  202/26 12937

وَن وال َيْعَلمونَ  ال َيْشُعُرونَ  202/26 12938 سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال َُيِ

ُرون مُمَْهلون  ُمنظَُرونَ  203/26 12939  مَؤخَّ

لون ِف األمر ويطلبونه عىل وجه الُسعة َيْستَْعِجُلونَ  204/26 12940  يتعجَّ

ن أو  ؟ َأَفَعلِْمَت  َأَفَرَأْيَت  205/26 12941  َأْخِْبْ

تَّْعنَاُهمْ  205/26 12942  يتمتعون ِف الدنيا َمَدْدنا َلم ِف احلياة  مَّ

 ُينَْذرون ُيوَعُدونَ  206/26 12943
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 227إلى آية   207  يةآمن   الشعراءسورة ( 763صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ما َكفاُهم وما َنَفَعُهم ما َأْغنَى عنهم 207/26 12944

 ُينَّعمون بم ُيبون  ُيَمتَُّعونَ  207/26 12945

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 208/26 12946

 ومبلِّغونمعلمون  ُمنِذُرونَ  208/26 12947

 َتْذكَِرة َوَمْوِعظَة ذِْكَرى 209/26 12948

 املراد ما كنا ظاملي ِف تعذيبهم حيث قدمنا احلجة عليهم وأرسلنا رسال   َوَما ُكنَّا َظاملِِيَ  209/26 12949

لَْت  210/26 12950 ج  َتنَزَّ ل وَتَدرُّ  َنَزلَت ِف ََتَهُّ

، وال ََيوزُ ال  َوَما َينْبَِغي 211/26 12951  َُيُْسُن، وال َيِصحُّ

 َوَما َيْقِدرونَ  َوَما َيْستَطِيُعونَ  211/26 12952

ْمعِ  212/26 12953 َمءِ  املراد  السَّ  اْستَِمِع الُقْرآِن ِمَن السَّ

ُهِب وملمنوعون  ملََْعُزولُونَ  212/26 12954  ملََْحُجوُبوَن َمْرُجوُموَن بِالشُّ

 ال َتْعبُدْ ف َفاَل َتْدعُ  213/26 12955

بِيَ  213/26 12956 ل هِبِمْ  املَُْعذَّ  املُعاَقبي واملَنكَّ

 وبلِّْغ وأعلِمْ  َوَأنِذرْ  214/26 12957

 وأهل الرجل الذين يتكثر هبمالَعِشرَية: القبِيَلة  َعِشرَيَتَك  214/26 12958

 ِمن قومكمن أقاربك واألقرب فاألقرب  اأْلَْقَربِيَ  214/26 12959

 َألِْن َجانِبََك َوَكالَمَك َتَواُضًعا  َواْخِفْض َجنَاَحَك  215/26 12960

بََعَك  215/26 12961  أطاَعَك وساَر عىل هنِجَك  اتَّ

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصْوكَ  216/26 12962

ٌأ غري مؤاخذ  َبِريءٌ  216/26 12963  ُمَْبَّ

ْل  217/26 12964  واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوكَّ

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعىَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسمِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعِزيزِ  217/26 12965   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِحيمِ  217/26 12966 ِحيُم ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى الَِّذي َيْرَحُم  الرَّ ، والرَّ
 املُْؤِمنَي ِِف اآلِخَرةِ

 ُيبِْصك َيَراكَ  218/26 12967

يَْل َوْحَدكَ  ِحَي َتُقومُ  218/26 12968  ُتَصلِّ اللَّ

مْ  َوَتَقلُّبََك ِف الساجدين  219/26 12969 ِف َعىل َأْحواَِلِ لتََعرُّ
 تنَّقلك بينَهم لِ

ِميعُ  220/26 12970 ُه ُهَو السَّ  لسائر األصوات عىل اختالفها وتنوعها  إِنَّ

 الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة الَْعلِيمُ  220/26 12971

 أخْبكم ُأَنبِّئُُكمْ  221/26 12972

   مبالغ ِف الكذب واالفرتاء  َأفَّاك   222/26 12973

د  َكثرِي  َأثِيم   222/26 12974  اإلْثِم، واإِلْثُم ُهَو املَيُْل َعن احَلقِّ بِِعْلم  َوَتَعمُّ

ْمعَ  223/26 12975 ُقوَن ِمَن املَأَلِ األَْعىَل  ُيْلُقوَن السَّ اِن َما َيْسرَتِ يَاطُِي إىَِل الُكهَّ  ُتْلِقي الشَّ

َعَراء  224/26 12976 ْعَر أو  َوالشُّ    أجاَدهُ والّشاِعُر: َمْن قاَل الشِّ

الُّون  َيتَّبُِعُهُم الَْغاُوونَ  224/26 12977  َيْقتَدي هبم الضَّ

 َفنٍّ ِمْن ُفنُوِن البَاطِِل، َوالَكِذِب. أو ِف ُكّل َمْذَهب  ِِف ُكلِّ َواد    225/26 12978

 ُمتََخبِّطي عىل غري هًدى  َُيُوُضونَ  ََيِيُمونَ  225/26 12979

 ال يْعَملون َيْفَعُلونَ اَل  226/26 12980

وا  227/26 12981  انتَصفوا وأّخذوا َحّقهم َوانتََْصُ

 اْنتُِقَصْت ُحقوُقُهمْ  ُظلُِموا 227/26 12982

 أو مرجع  َمصري   ُمنَقَلب   227/26 12983
 


