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 13إلى آية   1 يةآمن   النملسورة ( 773صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  طس  1/27 12984

د َصَلَّ  الُْقْرآنِ  1/27 12985 ِه ُُمَمَّ
 اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ كِتاُب اهللِ املُْعِجِز الَِّذي َأْنَزلَُه َعََل َرُسولِ

   القرآن  َوكِتَاب   1/27 12986

بِي   1/27 12987  َبين واِضح   مُّ

   هداية ُهًدى  2/27 12988

ى 2/27 12989  َوْعٌد بِثَواِب اهللِ   َوُبْْشَ

الةَ  3/27 12990  ُيَؤّدوَن الصالة كاِملًة يف أوقاهتا  ُيِقيُموَن الصَّ

َكاةَ  3/27 12991    خيرجون َقدٌر ِمن املَاِل ملُِستَِحّقيه َوُيْؤُتوَن الزَّ

 بدار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  بِاآْلِخَرةِ  3/27 12992

 َيْعَلُمون عَل َوْجه اليَقي  ُيوقِنُونَ  3/27 12993

نَّا  4/27 12994 ْلنا َزيَّ نَّا وََجَّ  َحسَّ

وَن، وَيتََخبَّطُون َيْعَمُهونَ  4/27 12995 ُدونَ و َيتََحَّيَّ دَّ  َيََتَ

ديُد أْو املُْستَِمرُّ  سوُء الَعذاِب  5/27 12996  الَعذاُب الشَّ

ونَ  5/27 12997  اْلَشدُّ َضياعاً وَهالكاً  اْْلَْخََسُ

 والتلقي اْلخذ من الغَّي لتُْعطَىى أو لَتَتََلقَّ  لَتَُلقَّى 6/27 12998

 عند من لَُّدنْ ِمن  6/27 12999

ُت  آَنْسُت  7/27 13000  َأْبََصْ

 َسأَجيُؤُكمْ  َسآتِيُكم  7/27 13001

 بُِشْعَلِة َنار   بِِشَهاب  َقبَس   7/27 13002

 َتْستَْدفِئُونَ  َتْصطَُلونَ  7/27 13003

َر وزيَد َخَّْياً  ُبوِركَ  8/27 13004 َس َوُطهن  ُقدن

 َتنِْزهًيا هللِ َعَّمَّ اَل َيلِيُق بِهِ  اهللََِّوُسبَْحاَن  8/27 13005

 َواْرمِ  َوَألِْق  10/27 13006

تَزُّ  10/27 13007 ك هَتْ  َتتََحرَّ

 َحيٌَّة َخِفيَفةٌ  َجان   10/27 13008

 َذَهب وانََصف  َوىلَّ  10/27 13009

 ُمْعِرضاً  َهاِرًبا ُمْدبِراً  10/27 13010

 ََلْ َيْرِجعْ  ُيَعقنْب َوََلْ  10/27 13011

ْف  10/27 13012  ال َتْفَزعْ  ال ََتَ

 لَكِْن َمْن َظَلَم َنْفَسهُ  إاِلَّ َمْن َظَلمَ  11/27 13013

َل ُحْسناً  11/27 13014 َ  َبدَّ  فِْعالً َحَسناً ََجيالً  َغَّيَّ

 ُقبْح   ُسوء   11/27 13015

اُس َفتَْحِة الَقِميِص  َجيْبَِك  12/27 13016  الَّتِي َيْدُخُل ِمنَْها الرَّ

ُرْج َبيَْضاء 12/27 13017  بيضاء اللون  َتظَْهرْ  ََتْ

 ِمْن َغَّْيِ َبَرص  َواَل َمَرض   ِمْن َغَّْيِ ُسوء   12/27 13018

 الَفاِسقي: العاصي اخلارجي عن حدود الْشع َفاِسِقيَ  12/27 13019

   ُمْعِجَزاُتنَا آَياُتنَا  13/27 13020

ًة   13/27 13021  َبيننًَة واِضَحةً  ُمبَِْصَ

بِيٌ  13/27 13022 ٌ  واِضٌح  مُّ  َبين



 

378 
 

 
 
 
 

 22إلى آية  14 يةآمن   النملسورة ( 783صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َوَكَفُروا  َوَجَحُدوا  14/27 13023

 وَعلَِمتْها عَل وجه اليقي  َواْستَيَْقنَتَْها  14/27 13024

 الظُْلُم: اجلوُر وُُماَوَزُة احَلدن  ُظْلَّمً  14/27 13025

ا َوُعُلّواً  14/27 13026 ً ُّبُّ ا و وُطغياناً وََتَ ً  َتَكُّبُّ

   العاقِبَُة: اخلاِِتَُة واملَصَّي اْلخَّي َعاقِبَةُ  14/27 13027

 ْضطِراِب ْختاِلِل واالاملُْحِدثَي لال املُْْفِسِدينَ  14/27 13028

 َأْعطَيْنا  آَتيْنَا  15/27 13029

ْمُد هللِِّ 15/27 13030  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

َلنَا 15/27 13031  َميَّزنا َفضَّ

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  15/27 13032

ةِ، َوالِعْلِم، َواملُْلِك  ُسَليََّْمُن َداُوودَ َوَوِرَث  16/27 13033  َخَلَف ُسَليََّْمُن َأَباُه يِف النُّبُوَّ

ْمنا ُعلنْمنَا  16/27 13034 ْفنا وُفهن    ُعرن

 ة الطَّيلغَ  َمنْطِق الطََّّي 16/27 13035

 زيادُة اإلحسانِ  الَْفْضُل  16/27 13036

 املوِضحالواِضح أْو  املُْبِيُ  16/27 13037

 َوَُجِعَ  َوُحِْشَ  17/27 13038

 اجُلنود: اجَليْش، واْلْنصار واْلْعوان ُجنُوُدهُ  17/27 13039

 يقفون بانتظام وُيْمنَعون من التفرق ُيوَزُعونَ  17/27 13040

 َمّروا  َأَتْوا 18/27 13041

 قيل إنه بالشام، وقيل بالطائف وادِي النمل  18/27 13042

ْكنَى واإِلقاَمةِ  َمَساكِنَُكمْ  18/27 13043  املَساكِن: أماكِن السُّ

لَِكنَُّكمْ  اَل ََيْطَِمنَُّكمْ  18/27 13044  اَل هُيْ

وَن وال َيْعَلمونَ  ال َيْشُعُرونَ  18/27 13045 سُّ
 ال ََيِ

َم َضاِحكاً  19/27 13046  من غَّي صوت ُمْعَجبًاضحك  َفتَبَسَّ

ْمني  َأْوِزْعنِي 19/27 13047   أْْلِ

 اْذُكُر نِْعَمتَك، وأْثني َعَليْك ِِبا َأْشُكَر نِْعَمتََك  19/27 13048

َت وهيّأَت  َأْنَعْمَت  19/27 13049  يَّسْ

   تتقبله، وَتزل الثواب له َتْرَضاهُ  19/27 13050

ني وأْشِمْلني  َوَأْدِخْلنِي 19/27 13051  وُضمَّ

 بإحسانَِك َوِرعاَيتَِك  بَِرْْحَتَِك  19/27 13052

َد الطََّّْيَ  20/27 13053    ليعرف أحواْلم وحارضهم من غائبهم الطَّيوتطلب َبَحَث  َوَتَفقَّ

ْدُهَد  20/27 13054 ْكِل، ُذو ُخطُوط  َوَألَْوان   اْْلُ  ُمَزْرَكَشة   طائٌِر رقيق املنْقار ََجِيُل الشَّ

 البعيدين عن اْلنظار، خالف احلارضين  الَْغائِبِيَ  20/27 13055

َبنَّهُ  21/27 13056 َلنَّ به الَُعذن  ْلُعاَقبَنَّه وْلَُنكن

بِي   21/27 13057 ة  َظاِهَرة  ب بُِسْلطَان  مُّ ُر ِغياَبهُ  ُحجَّ  ُتَُّبن

 َبِقَي َزَمنًا َغَّْيَ َطِويل   َفَمَكَث َغَّْيَ َبِعيد   22/27 13058

 علمت ما َل تعلم َأَحطُْت بََِّم ََلْ ُُتِْط بِهِ  22/27 13059

 بذات حضارة قديمة يف رشق اليمن يف املنطقة املعروفة اآلن بمأرمدينة  َسبَإ   22/27 13060

 صادق ال شك فيه  خُّب ذو شأن بِنَبَإ  َيِقي   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

 َتُسوُدهم َِتْلُِكُهمْ  23/27 13063

 َوُأْعطِيَْت  َوُأوتِيَْت  23/27 13064

 رسير امللكة َعْرٌش  23/27 13065

 َيَضعوَن ِجباَهُهْم َعَل اْلْرضِ  َيْسُجُدونَ  24/27 13066

َن وََجََّل  َوَزيَّنَ  24/27 13067  َوَحسَّ

ُهمْ  24/27 13068 دودُ  َفَصدَّ  ْمتِناعُ إلْعراُض واال: االصُّ

بِيلِ  24/27 13069  َطريِق اُْلدى  السَّ

تَُدونَ  24/27 13070  الَ َيْقبُلون اِْلداية الَ هَيْ

 لِئَالَّ َيْسُجُدوا  َأالَّ َيْسُجُدوا  25/27 13071

ِرُج  25/27 13072    ُيظِْهرُ  خُيْ

ْبءَ  25/27 13073  املَْخبُوَء املَْستُوَر َعِن اْلَْعُي  اخْلَ

ُفونَ  25/27 13074 وَن وَتْكتُُمونَ  َُتْ  َتْسَُتُ

 تظِهُرون ُتْعلِنُونَ  25/27 13075

 سنَتَبَّي  َسنَنظُرُ  27/27 13076

 بِاحَلقن والواقِعِ  هل أخُّبت َأَصَدْقَت  27/27 13077

 بخالِف الواقع أو االعتقاد  املخُّبين الَْكاذِبِيَ  27/27 13078

  رِسْ بِرسالتي  اْذَهْب بِكِتَاِب  28/27 13079

 َفأْرِمهِ  َفأَلِْقهْ  28/27 13080

 َأْعِرض وتنَحَّ  َتَولَّ  28/27 13081

ل أو الحظ  َفانظُرْ  28/27 13082  َفتأمَّ

ُد َبيْنَُهْم ِمَن الَكاَلمِ  َماَذا َيْرِجُعونَ  28/27 13083 دَّ   َما َيََتَ

 أرْشاف القْوِم َساَدهتم  املََلُ  29/27 13084

م وُدفِع  ُألِْقيَ  29/27 13085  ُقدن

 َجلِيُل الَقْدرِ  مكتوٌب  كتاٌب كريمٌ  29/27 13086

 تتعاظموا عَّم دعوتكم إليهأال تتكُّبوا وال  َأالَّ َتْعُلوا َعَلَّ  31/27 13087

 هُمنْقاديَن ملَِا ُتْؤَمروَن بِ  َوَتعالَْوا ِل  َوْأُتوِِن ُمْسلِِميَ  31/27 13088

 َأِشَُّيوا َعَلَّ  َأْفتُوِِن  32/27 13089

 شأِن أو مسألتي أو قضيتي يف  يِف َأْمِري  32/27 13090

 ُحْكًَّم َوَفاِصَلًة فِيهِ َقاِضيًَة  َقاطَِعًة َأْمراً  32/27 13091

 َُتُُضوِِن أو تشَّيوا علّ  َتْشَهُدونِ  32/27 13092

ة   33/27 13093  ُقدرة مادية أو معنوية  أْصَحاب ُأْولُوا ُقوَّ

 أصحاب بالء شديد يف القتال َوُأولُو َبأْس  َشِديد   33/27 13094

 وما تطمئن إليه نفسكأي موكول إىل رأيك  َواْْلَْمُر إِلَيِْك  33/27 13095

 اخلراب والدمارأْحَدثوا فيها  َأْفَسُدوَها  34/27 13096

َة أهلِها  34/27 13097  أرشافها ورؤساءها   َأِعزَّ

 ُُمْتََقريَن َمْقهورينَ مهاني  َأذِلَّةً  34/27 13098

 َباِعثَة  ُمْرِسَلةٌ  35/27 13099

 ومَتّقبة 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  أِتْنَُحوَنني َأُِتِدُّ

 َأْعطاِن آَتاِِنَ  36/27 13102

تُِكمْ  36/27 13103 ِديَّ م للغَّي بدون ِعَوض ِِبَ    اْلدية: ما ُيَقدَّ

ون وَتبْتَِهجونَ  َتْفَرُحونَ  36/27 13104  ُتََسّ

مْ  َفَلنَأْتِيَنَُّهمْ  37/27 13105  َفَلنَِجيئَنَّ َْلُ

م ِِبَا 37/27 13106  ال طاقة ْلم بُِمَقاَوَمِة اجُلنُودِ  ال قِبََل َْلُ

ُم َولَنُْخِرَجنَُّهم 37/27 13107  َولَنُبِْعَدَّنَّ

 ُُمْتََقريَن َمْقهورينَ  َأذِلَّةً  37/27 13108

 ُمَهاُنونَ  َأذِالَّءُ  َصاِغُرونَ  37/27 13109

َرُهُم اهللُ لَُه ِمَن اجِلنن َواإِلْنسِ  املََْلُ  38/27 13110  َمْن َسخَّ

 رسير امللكة بلقيس بَِعْرِشَها 38/27 13111

 ُأِمروا بِهِ ُمنْقاديَن ملَِا  ََييؤوِِن  َيأُْتوِِن ُمْسلِِميَ  38/27 13112

 َماِرٌد َقِوي  َشِديٌد  ِعْفريٌت  39/27 13113

 َأِجيئَُك  آتِيَك  39/27 13114

 تنهض من ُملِِسك َتقوم من َمَقاِمك  39/27 13115

   لَقادرٌ  لََقِوي   39/27 13116

 ُمْؤَِتَن موثوق به َأِميٌ  39/27 13117

الُم ، أو جُّبيل أو ملك آخر قيل هو ) آصف (  الذي عنده علم 40/27 13118  كاتب سليَّمن َعَليِْه السَّ

ل  َيْرَتدَّ  40/27 13119  َيتََحوَّ

 َنظَُرَك أو جفن عينك بعد فتحه َطْرُفَك  40/27 13120

ا لََدْيِه َثابِتًا ِعنَْدهُ  ِعنَْدهُ  ُمْستَِقّراً  40/27 13121  موجودًا َحارِضً

 إْحسانِ  َفْضلِ  40/27 13122

ِِن  لِيَبُْلَوِِن  40/27 13123  لِيَْختَُِّبَ

ْكِر لذاته   َيْشُكُر لِنَْفِسهِ  40/27 13124  َيعوُد َنْفُع َذلَِك الشُّ

  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه  َغنِي   40/27 13125

 الَكَرمِ واِسُع  َكِريمٌ  40/27 13126

ُروا  41/27 13127 وا َشْكَله وَهيْأَته َنكن  َغَّين

ف وتستبي  َأهَتْتَِدي 41/27 13128  أتتعرَّ

تَُدونَ  41/27 13129 فونَ  الَ هَيْ  ال يتََعرَّ

َكَذا َعْرُشِك  42/27 13130  أمثل هذا عرشك  َأَهَٰ

ُه ُهوَ  42/27 13131  كأنه عريش َكأَنَّ

َها   43/27 13132 دوُد: اإلْعراُض واال َوَصدَّ  ْمتِناعُ الصُّ

َح  44/27 13133 ْ  الَقَْصَ  الَصَّ

  َظنَّتْهُ  َحِسبَتْهُ  44/27 13134

ةً  44/27 13135  َماًء َغِزيًرا  جُلَّ

 أْظَهَرهْتَّم َوَكَشَفْت عن ساَقيْها  44/27 13136

دٌ  44/27 13137 َرَّ ى َمطِْل  َمْصُقوٌل  ُّمُّ  ُمَسوًّ

 ِمْن ُزَجاج  َصاف   ِمْن َ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 ُسمن

 َصالُِح: َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ إىَِل َقوِم َثُمودَ  َصاحِلاً  45/27 13140

 اْنقادوا لَُه بِالطَّاَعةِ  اْعبُُدوْا اهللَ 45/27 13141

 َجاعتان، واملراد: املؤمنون والكافرون َفِريَقانِ  45/27 13142

 َيتَناَزعوَن وَيتَجاَدلونَ  خَيْتَِصُمونَ  45/27 13143

لون يف اْلمر وتطلبونه عَل وجه الَسعة َتْستَْعِجُلونَ  46/27 13144  تتعجَّ

ينئَةِ  46/27 13145 ْنُب الذي ََيلُِب الُعقوَبَة أو الُعقوَبُة ذاهُتا  بِالسَّ ينئَُة: اخلطيئَُة والذَّ  السَّ

َسنَةِ  46/27 13146  اخَلَّْيِ والطّاَعةُ احَلَسنَة: َعَمُل  احْلَ

 تطََلبُون املغفرة من اهلل َتْستَْغِفُروَن اهللَ  46/27 13147

 َتفوزوَن وَتنْجونَ  ُتْرَْحُونَ  46/27 13148

َنا بك 47/27 13149 ْ نا أْي َتشاَءْمنَا ِمنَْك   اطََّّيَّ  َتطَّيَّ

ُرُه َعَليُْكمْ َما َأَصاَبُكْم ِمْن  َطائُِرُكْم ِعنَْد اهلل   47/27 13150 ، َفاهللُ ُمَقدن ، َأْو رَشٍّ  َخَّْي 

وَن َتْ  ُتْفتَنُونَ  47/27 13151  وِتتحنونتََُّبُ

 الَعَربِيَِّة وهي َمِدينة َثُمود قوم صالح  املَِْدينَةِ  48/27 13152
 املراد ِبا مدينة احِلْجر َشََّمَل َغْرِب اجَلِزيَرةِ

 أشخاص أو رجالتِْسُع  تِْسَعُة َرْهط   48/27 13153

 َُيِْدثوَن االختالل واالضطراب  ُيْفِسُدونَ  48/27 13154

 ال َُيسنونَ و َوال ُيْصلُِحونَ  48/27 13155

 ليُْقِسم ُكل  منّا لآلخرين َتَقاَسُموا باهلل  49/27 13156

يِْل َبْغتًَة َفنَْقتُُلُه وأهله   لَنُبَينتَنَُّه وأْهَله 49/27 13157  لَنَاتِيَنَُّه بِاللَّ

َولِينهِ  49/27 13158
 لِذي َقراَبتِه الذي له حق املطالبة بدمه لِ

نا َشِهْدَنا 49/27 13159  َحَُضْ

  هالك َأْهلِِه أو زمانه أو مكانه َمْهلَِك َأْهلِهِ  49/27 13160

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ صفون مت لََصادُِقونَ  49/27 13161 دق، والصن  بالصن

 َوَخاَدعوا واْحتالوا يف تدبَّي الَْشّ  َوَمَكُروا  50/27 13162

 : العقاب واملجازاة عَل اخلداعودبرنا تدبَّيا ُممودا ُمكَّم واملراد َمْكراً  َوَمَكْرَنا 50/27 13163

وَن وال َيْعَلمونَ ال  ال َيْشُعُرونَ  50/27 13164 سُّ
 ََيِ

 العاقبة: اخلاِِتَُة واملَصَّي اْلخَّي َعاقِبَةُ  51/27 13165

ْرَناُهمْ  51/27 13166  أْهَلْكناُهمْ  َدمَّ

 َخالِيًَة ساَقطًَة َعَل ُسقوفِها  َخاِوَيةً  52/27 13167

ًة وَعالَمةً  آَلَيةً  52/27 13168  ملَُْعِجَزًة وَدليالً وِعُّْبَ

 وأنقذنا َوَأنَجيْنَا  53/27 13169

 يستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  53/27 13170

 الَفْعَلَة املُتَنَاِهيََة يِف الُقبِْح  الَْفاِحَشةَ  54/27 13171

ونَ  54/27 13172  َتْعَلموَن قبحها  ُتبَِْصُ

َجاَل َشْهَوةً  لَتَأُْتونَ  55/27 13173  يف االستمتاع واجلَّمع الرغبة الشديدةكناية عن  الرن

َهُلونَ  55/27 13174  َتطيشوَن وَتْسَفهونَ  ََتْ
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 63إلى آية  56 يةآمن   النملسورة ( 823صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهْم َعَل  َجَواَب َقْوِمهِ  56/27 13175  َدْعَوتِِه أْو ُسؤالِهِ َردَّ

 َأْبِعُدوا  َأْخِرُجوا 56/27 13176

ُرونَ  56/27 13177 ْكَرانِ وَينُْسبُوَن َأْنُفَسُهْم إىل الطَّهاَرةِ  َيتَطَهَّ ُهوَن َعْن إِْتيَاِن الذُّ  َيتَنَزَّ

 فأنقذناه  َفأَنَجيْنَاهُ  57/27 13178

 َزْوَجته اْمَرَأَتهُ  57/27 13179

ْرَناَها 57/27 13180  حكمنا عليها  َقدَّ

 اْلالِكِي البَاقَِي يِف الَعَذاِب  الَْغابِِرينَ  57/27 13181

 أْنَزلنا ِحجاَرًة ِمثَْل ُنزوِل املَطَرِ  َوَأْمطَْرَنا 58/27 13182

طَراً  58/27 13183  حجارة من الّسَّمء ُمهلَِكة مَّ

 َقبَُح  َفَساءَ  58/27 13184

رين من عذاب اهلل  املُْنَذِرينَ  58/27 13185 في املَُحذن  املُبَلَّغي املَُخوَّ

ْمُد هللِِّ 59/27 13186  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ   احْلَ

 وأمانمن اهلل  ُتية َوَسالمٌ  59/27 13187

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  59/27 13188

 اْختارَ  اْصطََفى 59/27 13189

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعَل َغَّْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَق  60/27 13190

 فأخرجنا نباتاً  َفأَنبَتْنَا  60/27 13191

 أشجار اتذو بساتي َحَدائَِق  60/27 13192

 وَنضاَرة   َذاَت َمنْظَر  َحَسن   َذاَت َِبَْجة   60/27 13193

 نباتاً َترجوه من اْلرض  ُتنبِتُوا َشَجَرَها 60/27 13194

 أي أإله آخر كائن مع اهلل تعاىل  َأإِلٌََٰه َمَع اهللَِّ 60/27 13195

 ََيَْعُلوَن هللِ ِعْداًل َوَنظًَِّيا ويْشكون  َيْعِدلُونَ  60/27 13196

َ  َجَعَل  61/27 13197  َصَّيَّ

ا َقَراراً  61/27 13198  ُمستََقرًّ

ا  61/27 13199  َبيْنَها  ِخالَْلَ

 ِجباالً راِسيَةً  َرَواِسَ  61/27 13200

 املراد ماء النهر العذب وماء البحر املالح  الْبَْحَرْينِ  61/27 13201

 فاِصالً باْختاِلِف َخواصن املاء يِف كَِليِْهََّم  َحاِجزاً  61/27 13202

 ُيْدِرُكونَ ال َيْعِرفوَن وال  ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهْم اَل َيْعَلُمونَ  61/27 13203

 قبوُل ُدعائِِهمْ  َُيِيُب  62/27 13204

 املُْجَُّب  املُْْضطَرَّ  62/27 13205

 َسأَلَُه واستَغاَث بِهِ  َدَعاهُ  62/27 13206

وءَ  62/27 13207  ُيِزيُل ويرفع املَْكُروَه   َوَيْكِشُف السُّ

ُلُفوَن َمْن  ُخَلَفاَء اْْلَْرضِ  62/27 13208  َسبََقُكْم يِف اْلَْرضِ ََتْ

ُرونَ  62/27 13209  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَُِّبونَ  َتَذكَّ

 يرشدكم إىل الوجهة الصحيحة وسبيل النجاة  هَيِْديُكمْ  63/27 13210

 َشدائِدُُها ُظُلَّمت الَُّبن والبَْحرِ  63/27 13211

ات   ُبْْشاً  63/27 13212 َ ُحِب املُْمطَِرةِ و ُمبَْشن لسُّ
 حاِمالت  لِ

َس وتعالَْت َعظََمتُهُ  َتَعاىَل اهللَُّ 63/27 13213 َه وتَقدَّ  َتنَزَّ
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 76إلى آية  64 يةآمن   النملسورة ( 833صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْلَق  64/27 13214 ة   َيبَْدُأ اخْلَ ِل َمرَّ    َعََل َغَّْيِ ِمثال  سابِق   الَعَدمِ ِمَن  اخَلْلُق ْلوَّ

 يرجعه ُيِعيُدهُ  64/27 13215

 ُيْعطيُكْم ِمن اخَلَّْيِ  َيْرُزُقُكم 64/27 13216

 َأْحُِضوا  َهاُتوا 64/27 13217

ُة البَيننَُة الفاِصَلةُ  ُبْرَهاَنُكمْ  64/27 13218 هاُن: احُلجَّ  الُُّبْ

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقِيَ  64/27 13219 دِق، والصن  ُمتَِّصفَي بالصن

 ال َيْعِرف وال ُيْدِرك  ال َيْعَلمُ  65/27 13220

هِ  الَْغيَْب  65/27 13221  َما َخِفَي واْستَََتَ َوََلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسن

وَن  َيْشُعُرونَ  65/27 13222 سُّ
 وَيْعَلمونَ ََيِ

اَن ُيبَْعثُونَ  65/27 13223  اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت والبَْعُث  َمتى  َأيَّ

اَرَك علمهم  66/27 13224  َتَكاَمَل واستحكم َأِو اْنتََهى ِعْلُمُهْم َوَعَجَز َعْن َمْعِرَفِة َوْقتَِها  ادَّ

 يف حالَِة ريبَة  وَقَلق    يف َشكٍّ  66/27 13225

 ُعْمُي الُقلوب أي فاقدو البصَّية املراد َعِمونَ  66/27 13226

 ملََبْعوُثوَن أْحياَء َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب  ملَُْخَرُجونَ  67/27 13227

نا  ُوِعْدَنا 68/27 13228  أْخُِّبْ

لِيَ  68/27 13229  َما َسطََّر الُقَدَماُء ِمَن اْلََكاذِيِب وُخرافاهُتُْم وأباطيُلُهْم   َأَساطَُِّي اْْلَوَّ

 اْنتَِقلوا واْمشوا   ِسَُّيوا  69/27 13230

ُلوا، أو فكروا واعتُّبوا  َفانظُُروا  69/27 13231  فتأمَّ

 العاقبة: اخلاِِتَُة واملَصَّي اْلخَّي َعاقِبَةُ  69/27 13232

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِميَ  69/27 13233

َزنْ  70/27 13234  ال َتُكْن َمْهموماً وال َمْغموماً  َوال َُتْ

 أََل  وُحْزن  َيِضيُق ِِبَِّم َصْدُركَ  َضيْق   70/27 13235

 خيدعون وَيتالون يف تدبَّي الْش  َيْمُكُرونَ  70/27 13236

 الَعذاِب ميعاُد  الَْوْعُد  71/27 13237

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقِيَ  71/27 13238 دِق، والصن  ُمتَِّصفَي بالصن

َب لَُكمْ أو  َتبَِعكم َوَوَصَل إليكم َردَِف لَُكم 72/27 13239  اْقََتَ

لون يف اْلمر وتطلبونه عَل وجه الَسعة َتْستَْعِجُلونَ  72/27 13240  تتعجَّ

 زيادةِ إحسان  و صاحب َفْضل   لَُذو َفْضل   73/27 13241

 ال َيْذُكروَن نِْعَمتَُه، َوال َيثْنوَن َعَليِْه ِِبَا اَل َيْشُكُرونَ  73/27 13242

 َُتفي وُتْضِمرُ  ُتكِنُّ  74/27 13243

 يظِهُرون ُيْعلِنُونَ  74/27 13244

 اْلَْبَصارِ َغائِب  َعِن أو  خافية َغائِبَة   75/27 13245

بِي   75/27 13246  اللوح املحفوظ كِتَاب  مُّ

 يروي  َيُقصُّ  76/27 13247

 معظم َأْكثَرَ  76/27 13248

تَلُِفونَ  76/27 13249  َيْذَهُب ُكلُّ َطَرف  ِمنُْهْم إىل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  خَيْ
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 88إلى آية  77 يةآمن   النملسورة ( 843صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ًدى 77/27 13250    ْلداية َْلُ

 وإْحسانٌ  َوَرْْحَةٌ  77/27 13251

 َيكم َيْقِض  78/27 13252

 بَِقضائِِه وَفْصلِهِ  بُِحْكِمهِ  78/27 13253

ُه  الَْعِزيزُ  78/27 13254  َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسَّمِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ْلنَّ

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت والَعليُم ِمْن أْسَّمِء اهللِ احُلْسنَى  الَْعلِيمُ  78/27 13255
ائِ  ُهَو العاَِلُ بِالَسَّ

ْل  79/27 13256  وفّوض أمرك فاعتمد  َفتََوكَّ

قن  79/27 13257 حيَحةِ  احْلَ  الثابِتَِة الصَّ
   الَعقيدةِ

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيِ  79/27 13258

 ال َتْقِدُر أْن ُتْسِمَع احَلقَّ َمن َطبََع اهللُ َعَل َقْلبِِه َفأماَتهُ  ال ُتْسِمُع املَْْوَتى 80/27 13259

مَّ ال ُتْسِمُع و 80/27 13260  ال َتْقِدُر أْن ُتْسِمَع َمن أصمَّ اهللُ َسْمَعُه َعن َسَّمِع احَلقن  الصُّ

َعاء  80/27 13261  الننداء الدُّ

 نكُصوا وَرَجُعوا  َولَّْوا  80/27 13262

 ذاِهبَي ُمْعِرضيَ  ُمْدبِِرينَ  80/27 13263

   اُْلَدى بمرشد َفاقِدي البصَّية إىل  ِِبَادِي الُْعْمِي  81/27 13264

 الضالل: التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اْلداية واحلق  َضاللَتِِهمْ  81/27 13265

 َنَزَل وحصلوَوَجَب  َوَقعَ  82/27 13266

 القضاء أو أهوال الساعة املوعودة أو  الَعَذاُب  الَْقْوُل  82/27 13267

 َأْظَهْرَنا َأْخَرْجنَا 82/27 13268

ُث النَّاَس  َدابَّةً  82/27 13269 دن ُرُج، َوُُتَ اَعِة الُكُّْبَى ََتْ  َعاَلَمٌة ِمْن َعاَلَماِت السَّ

 َُتاطِبُهم ُتَكلنُمُهمْ  82/27 13270

 ال َيْعَلُمون عَل َوْجه اليَقي ال ُيوقِنُونَ  82/27 13271

 َنْجَمعُ  َنْحُْشُ  83/27 13272

ة   83/27 13273 ُة:  ُأمَّ  ََجاَعٌة ِمن النَّاِس ََيَْمُعها َأمٌر َمااْلمَّ

 ََجَاعًة وُزمرةً  َفْوًجا 83/27 13274

 َُيبَسون وُيْمنَعون من التفرق ُيوَزُعونَ  83/27 13275

ي وَعالماِت  بِآَياِت  84/27 13276  بُِمْعِجزاِت وَدالئِل وِعَُّبِ

 ََلْ َتْعَلموها   َوََلْ ُُتِيطُوا ِِبا ِعْلَّمً  84/27 13277

 َحقَّْت َعَليِْهْم َكلَِمُة الَعَذاِب  َوَوَقَع الَْقْوُل َعَليِْهم 85/27 13278

 اَل َيتََكلَُّمونَ  اَل َينطُِقونَ  85/27 13279

ُث َعنهم  َأََلْ َيَرْوا  86/27 13280 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ  الِعباَرُة لِلَحثن َعَل النَّظَِر، والتََعجُّ

وا  لِيَْسُكنُوا 86/27 13281  لِيَهَدؤوا وَيَقرُّ

وَن فِيهِ  ُمبَِْصاً  86/27 13282  ُمِضيئًا ُيبَِْصُ

 املراد نفخة البَْعث  ُينَفُخ  87/27 13283

ورِ  87/27 13284  َينفخ فيه إرسافيل القرن الذي  الصُّ

 ُمنْقاديَن طائِعَي َصاِغِريَن أذِالّء َداِخِرينَ  87/27 13285

بَاَل  88/27 13286    اجِلبَاَل َيْوَم الِقيَاَمةِ  َوُتبَِْص وُتَشاِهد َوَتَرى اجْلِ

َسبَُها َجاِمَدةً  88/27 13287 ةً  َُتْ  ثابتة َتظُنَُّها َواقَِفًة ُمْستَِقرَّ

 تسَُّي وِتض  َِتُرُّ  88/27 13288

ء   88/27 13289  أحكمه  َأْتَقَن ُكلَّ يَشْ
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َسنَةِ  89/27 13290  َعَمُل اخَلَّْيِ والطّاَعُة، َواإِليََّمنِ   بِاحْلَ

 أْكثَُر َنْفعاً َوَصالحاً أفضل و َخَّْيٌ  89/27 13291

ْعر  َفَزع   89/27 13292  الَفَزع: اخَلْوف والذُّ

 مطمئنون غَّي خائفي  آِمنُونَ  89/27 13293

ينئَةِ  90/27 13294 ْنُب  بِالسَّ ِك أو  اخلطيئَُة والذَّ ْ  َوالُكْفرِ بِالْشن

 َفُقلِبْت وُألِْقيَت َفُكبَّْت  90/27 13295

َزْونَ  90/27 13296  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلَّْي أو الْشَّ َحسب الَعَمل َُتْ

 ُكلنْفُت  ُأِمْرُت  91/27 13297

ة الْبَْلَدةِ  91/27 13298  املُراُد َمكَّ

َمَها 91/27 13299  َحَراًما؛ َفاَل ُيْسَفُك فِيَها َدٌم، َأْو ُيَصاُد َصيٌْد، َأْو ُيْقطَُع َشَجرٌ َجَعَلَها  َحرَّ

 الَقْرآُن كِتاُب اهللِ  َأْقرأَ  َأْتُلَو الُْقْرآنَ  92/27 13300

 قبل اْلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 92/27 13301

 تاه وابتعد وَل هيتد إليه َضلَّ  92/27 13302

 التخويف والتحذير  معاملُعلمي املُبلنغي، واإلنذار اإلخبار  املُْنِذِرينَ  92/27 13303

ْمُد هللِِّ 93/27 13304  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

يُكمْ  93/27 13305  َسيَْجَعُلُكْم َتَرْوَن بِالَعْيِ  َسَُّيِ

ا أو عقالً  َفتَْعِرُفوََّنَا  93/27 13306  َفتُْدِركوَّنا ِحسًّ

 بِساه   بَِغافِل   93/27 13307

 َتْفَعلونَ  َعن الَِّذي َعَّمَّ َتْعَمُلونَ  93/27 13308

 


