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 5إلى آية  1  يةآمن   القصصسورة ( 853صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز  طسم  1/28 13309

   الُقْرآن  الْكِتَاِب  2/28 13310

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيِ  2/28 13311

بَإِ  3/28 13312  النبأ: اخلرب ذو الشأن  نَّ

 َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقومِ  ُموَسى 3/28 13313

 التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِْرَعوُن موَسى املَعروف لََقُب ُمُلوِك ِمْْصَ ِِف  َوفِْرَعْونَ  3/28 13314

ق   3/28 13315  َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بالصدق وما  بِاحْلَ

وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه   ُيْؤِمنُونَ  3/28 13316  ُيِقر 

َ  َعال 4/28 13317  َطَغى واْستَْعل و َتَكربَّ

ا ِشيَعا   4/28 13318 َقة  و  فَِرق  َف ُمتََفر 
 َطَوائِ

 َيْستَِذل   َيْستَْضِعُف  4/28 13319

 ََجاَعة  أْو فِْرَقة   َطائَِفة   4/28 13320

 زهاق روح املذبوح إُيْكثِر من ذبحهم، والذبح: قطع احللق، و  ُيَذب ح أبناَءهم 4/28 13321

 ُيبْقوَن عل َحياِِتِنَّ لِْلِخْدَمِة واإلهانة واإلذالل َوَيْستَْحيِي نَِساَءهم  4/28 13322

 ْضطِراِب واال ْختاِللِ املُْحِدثَي لال املُْْفِسِدينَ  4/28 13323

 َوَنرَغُب  َوُنِريدُ  5/28 13324

َل  نَُّمنَّ  5/28 13325  ُننْعم و َنتََفضَّ

 اْستُِذل وا اْستُْضِعُفوا  5/28 13326

 ونجعلهم يرثون األرض ويملكوهنا بعد هالك فرعون وقومه   َوَنْجَعَلُهُم الَْواِرثِيَ  5/28 13327
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 13إلى آية  6  يةآمن   القصصسورة ( 683صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَ  6/28 13328  نثب ت وُنَوّطد َوُنَمك 

 التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِْرَعوُن موَسى املَعروف لََقُب ُمُلوِك ِمْْصَ ِِف  فِْرَعْونَ  6/28 13329

ا لفرعون موسى، وكبري كهنته َوَهاَمانَ  6/28 13330  كان وزير 

ا 6/28 13331  اجُلنود: اجَليْش، واألْنصار واألْعوان َوُجنُوَدُُهَ

زون  ََيَْذُرونَ  6/28 13332  ََياُفوَن وََيََتِ

ْمناهاو َوَأْوَحيْنَا 7/28 13333  أو قذفنا ِف قلبها   َأْْلَ

 أشبعيه رضاعة  َأْرِضِعيهِ  7/28 13334

 فاْقِذفيه  َفأَلِْقيهِ  7/28 13335

   هَنُْر الن يِل  واملرادالنَّْهِر،  أو البَْحر الْيَم   7/28 13336

اِِف   7/28 13337  ال َتْفَزِعي  َواَل ََتَ

َزِن َواَل  7/28 13338  ال َتُكون َمْهمومة  وال َمْغمومة   ََتْ

وهُ  7/28 13339  ُمْرِجعوهُ  َراد 

 ، وااللتقاط: وجود اليشء واحلصول عليه من غري طلب وال قصدَفاْنتََشلهُ  َفالْتََقطَهُ  8/28 13340

 أْتباُعُه وأْعواُنهُ  آُل فِْرَعْونَ  8/28 13341

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدّوا   8/28 13342   الَعُدو 

ا  وَغّم   َوَحَزنا   8/28 13343  َوَُهّ

 نَْحِرفَي إىل الَش  م آثِِميَ  َخاطِئِيَ  8/28 13344

 زْوَجته اْمَرَأُت فِْرَعْونَ  9/28 13345

ُت َعْين  9/28 13346 ورن  ُقرَّ    َمْصَدُر ُُسُ

 يفيدنا  َينَفَعنَا  9/28 13347

 علهجن َنتَِّخَذهُ  9/28 13348

 ْبنَا  ا َولَدا   9/28 13349

وَن وال َيْعَلمونَ  ال َيْشُعُرونَ  9/28 13350 س 
 ال ََيِ

   َوصارَ  َوَأْصبََح  10/28 13351

 َقْلُب  ُفَؤادُ  10/28 13352

 َخالِي ا إال ِمن ُموَسى َفاِرغا   10/28 13353

 أْوَشَكْت  َكاَدْت  10/28 13354

ح بأنه اْبنَُها  لَتُبِْدي بِهِ  10/28 13355  لَتَْصّ

 َقّوْيناه بالصرب والشجاعة ليطمئن ويسكن َرَبطْنَا َعَلٰ َقْلبَِها  10/28 13356

يهِ  11/28 13357    َتتَبَِّعي َأَثَرهُ  ُقص 

ْت به  11/28 13358  رأته َفبَُْصَ

 من مكان بعيد أو  َعْن ُبْعدن  عن ُجنُبن  11/28 13359

ْمنَا 12/28 13360  َمنَْعنا  َوَحرَّ

 املُْرِضعاِت  املََْراِضعَ  12/28 13361

 ُأْرِشُدُكمْ  َأُدل ُكمْ  12/28 13362

بِيَتِِه َوإِْرَضاِعهِ  َيْكُفُلوَنُه لَُكمْ  12/28 13363  َيُقوُموَن بََِتْ

 ُمْرِشُدون ملا فيه الصالح  َناِصُحونَ  12/28 13364

 َفأْرَجْعناهُ  َفَرَدْدَناهُ  13/28 13365

ْدُق احَلق  الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعُد: اال َوْعَد اهللَِّ َحق   13/28 13366 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الص   لْتِزاُم بِأْمرن إزاَء الَغرْيِ

 ُيْدِرُكونَ ال َيْعِرفوَن وال  ُمْعظَمهم َأْكثََرُهْم ال َيْعَلُمونَ  13/28 13367
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 21إلى آية  14  يةآمن   القصصسورة ( 873صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

هُ  14/28 13368    َوَصَل الُعْمَر الذي َقِوَي َبَدُنهُ  َبَلَغ َأُشدَّ

 واْعتََدَل  َتَكاَمَل َعْقُلهُ  َواْستََوى 14/28 13369

واُب ِف الَقْوِل والِفْعلِ  وهي ِحْكَمة ُحْكم   14/28 13370 ِف والصَّ  وقيل املراد النبوة ُحْسُن التََّْص 

 فقها ِف الدين وفهم سليم لألمور َوِعْلم   14/28 13371

   ُنكافِئُ  َنْجِزي 14/28 13372

 َعل َوْجِه اإِلْتقاِن الذين َيسنون أداء ما كلفهم اهلل  املُْْحِسنِيَ  14/28 13373

 وقيل ضاحية من ضواحيها ُيْقَصُد هبا ِمْْص  املَِْدينَةَ  15/28 13374

 املراد دخلها مستخفيا وقت كان أهلها غافلون َعَلٰ ِحِي َغْفَلةن  15/28 13375

 يتخاصمن ويتنازعان ِف أمر من األمور َيْقتَتاِلنِ  15/28 13376

 من طائفته وقبيلته من بني إُسائيل ِشيَعتِهِ ِمْن  15/28 13377

ِه  15/28 13378  وهم القبط من قوم فرعونمن أعدائه  ِمْن َعُدو 

 ونْصته  َفطََلَب َعْوَنه َفاْستََغاَثهُ  15/28 13379

َبه  َفَوَكَزهُ  15/28 13380  ِف صدره املَْضُمومة األََصابِع بيدهَفََضَ

 قتله َفَقََض عليه 15/28 13381

ِضل   15/28 13382    اِْلداَيةِ احلق وصاِرٌف َعن َطريِق  م 

بِيٌ  15/28 13383   ظاهر العداوة   واِضٌح  م 

 ُظْلُم النَّْفِس: اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب  َظَلْمُت َنْفِس  16/28 13384

 َفاسَُتْ واْعُف  َفاْغِفرْ  16/28 13385

   هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أْسمِء اهللِ احُلْسنى  الَْغُفورُ  16/28 13386

ِحيمُ  16/28 13387 ِحيُم ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي ِِف اآلِخَرةِ

َت وهيّأَت أسباَب ََتسِي احلاِل وطيِب  َأْنَعْمَت  17/28 13388  الَعيْشِ يّّسْ

   ومساعدا َنِصريا  وُمِعينا   َظِهريا   17/28 13389

 للكافِريَن املُعانِدينَ  ل ْلُمْجِرِميَ  17/28 13390

ِع َمْكروهن  َخائِفا   18/28 13391  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوق 

ُب  18/28 13392 قَّ ُع  َيََتَ ُز من وقوِع مكروهن يتََسمَّ  األخبار وَيََتِ

ُخهُ  18/28 13393  ويطلب منه النْص  َيستغيُث بِهِ  َيْستَْْصِ

ْشدِ  لََغِوي   18/28 13394  َكثرُِي الَغَواَيِة، َضال  َعِن الر 

 وقسوة َيأُْخَذ بُِعنْفن  َيبْطَِش  19/28 13395

 َأَتْرَغُب  َأُتِريُد  19/28 13396

 ظاملا  متسل طا  قاهرا   َجبَّارا   19/28 13397

 الذين يصلحون بي الناس  املُْحِسنيَ  املُْْصلِِحيَ  19/28 13398

 أبعد َمكانن فيها َأْقََص املَِدينَة  20/28 13399

عا   َيْسَعى  20/28 13400  َيْميش وَيسرُي ُمّْسِ

ا  َيأََْتُِرونَ  20/28 13401  أو يتشاورون  يأمر َبْعُضهم َبْعض 

 املُرشدين ملا فيه الصالح  النَّاِصِحيَ  20/28 13402

نِي 21/28 13403  سل مني َنج 

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحد  بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملِِيَ  21/28 13404



 

388 
 

 
 
 
 

 28إلى آية  22  يةآمن   القصصسورة ( 883صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

هَ  22/28 13405  َقَصَد  َتَوجَّ

 ِجَهةَ  تِْلَقاء 22/28 13406

 َقريٌة عل البحر األمحر بي املَِدينة والّشام َمْدَينَ  22/28 13407

ِدَينِي 22/28 13408  يرشدن  ََيْ

بِيلِ  22/28 13409 حيحالطريق  َسَواَء السَّ  الطَِّريَق األَْحَسَن إىَِل َمْدَينَ أو  الصَّ

ف َوَردَ  23/28 13410  َبَلَغ وَأرْشَ

 عينها التي تستقي منها  ماء مدين 23/28 13411

 وإبلهم ودواهبم َيرُووَن أْغناَمُهمْ املراد  َيْسُقونَ  23/28 13412

 جهتهم أو ُقْرهبم   ِمن ُدوهِنِمُ  23/28 13413

بَِساِن َغنََمُهَم َعِن املَاءِ  َتُذوَدانِ  23/28 13414  حتى ينتهي الناس  ََتْ

 َما َشاُنُكَم؟ و َما حالُكم َما َخطْبُُكَم  23/28 13415

َعاءُ  23/28 13416 َعاُة بِأَْغنَاِمِهْم َعِن املَاِء. ُيْصِدَر الر  َف الر   َينَْْصِ

 َرُجٌل ُمِسن   َشيٌْخ َكبرِيٌ  23/28 13417

 سقى عنهم أو ألجلهم  َفَسَقى ْلم 24/28 13418

ه َتَوىلَّ إىِل الظ ل   24/28 13419  إىل الظل  قَصد واَّتَّ

َت  َأنَزلَْت  24/28 13420 ْ  أْعطَيَْت وَيّسَّ

 معوٌز ُُمتَاٌج  َفِقريٌ  24/28 13421

ا 25/28 13422    واحدة منهم  َفأَتتْهُ  َفَجاءْتُه إِْحَداُُهَ

 َخَجلن واْحتِشامن  اْستِْحيَاء  25/28 13423

    ُيناديَك وَيطُلبَُك  َيْدُعوكَ  25/28 13424

  لِيُكافِئََك  لِيَْجِزَيَك  25/28 13425

 جزاَء وِعَوَض  َأْجرَ  25/28 13426

 َرَوى وَحَكى  َوَقصَّ  25/28 13427

 فرعون وقومه روايته وحكايته مع  الَْقَصَص  25/28 13428

 سلِمَت  َنَجْوَت  25/28 13429

 اَتذه أجريا   اْستَأِْجْرهُ  26/28 13430

   القادِرُ  الَْقِوي   26/28 13431

 املُْؤََتَُن املَْوثوُق بِهِ  اأْلَِميُ  26/28 13432

جك ُأنكَِحَك  27/28 13433  ُأَزو 

ا ِِل ِِف  َتاُجَرِن  27/28 13434  ي َرْعِي َماِشيَتِ َتُكوَن َأِجري 

 ِسنِيَ  ِحَججن  27/28 13435

 أْكَمْلَت  َأَْتَْمَت  27/28 13436

ِة والتََّعِب  أُشقَّ َعليَْك  27/28 13437  أوقَِعَك ِِف املََشقَّ

  الوقتي املحددين اأْلََجَلْيِ  28/28 13438

   أَتمتوفيت و َقَضيُْت  28/28 13439

ةِ وال    َعَلَّ  ظلم وََّتاوز َفاَل  ُعْدَواَن َعَلَّ َفاَل  28/28 13440  ُأَطالَُب بِِزَياَدةن ِِف املُدَّ

 ُيَراقِبُنَاو حافٌظ وُمَهيِْمنٌ  َوكِيٌل  28/28 13441
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 35إلى آية  29  يةآمن   القصصسورة ( 893صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َأَتمَّ  َقََض  29/28 13442

 الوقت املحدد للعمل  اأْلََجَل  29/28 13443

َل  َوَساَر بأَْهلِهِ  29/28 13444  اْنتََقَل بَِزْوَجتِِه واْرََتَ

 أْبَْصَ  آَنَس  29/28 13445

 اجَلبَلة أو جهة ناِحي َجانِِب الط ورِ  29/28 13446

 أقِيُموا واْنتَظُِروا  اْمُكثُوا 29/28 13447

 عوٌد فيه ناٌر بال ْلبأو  ُشْعَلةن ِمَن النَّارِ  َجْذَوةن  29/28 13448

 َتْستَْدفِئُونَ  َتْصطَُلونَ  29/28 13449

 وسمع نداء  خوطَِب  ُنودِي  30/28 13450

 ف َطرَ أو  َجانِِب  َشاطِئِ  30/28 13451

 الذي ِف اليمي  الوادي املَُقّدس الَْوادِي اأْلَْيَمنِ  30/28 13452

 عن غريها الِقطعُة ِمن األرِض َتتََميَُّز  الْبُْقَعةِ  30/28 13453

 َكثرَِية املَنافِِع والَفوائِدِ  املُْبَاَرَكةِ  30/28 13454

 اْرمِ  َألِْق  31/28 13455

تَز   31/28 13456 ُك، َوَتْضطَِرُب  َِتْ  َتتََحرَّ

َعِة  َجان   31/28 13457  َحَرَكتَِها َحيٌَّة َخِفيَفٌة ِِف ُُسْ

 َذَهب وانَْصف  َوىلَّ  31/28 13458

ا  31/28 13459  َهاِرب ا َجاِعال  النَّاَر َخْلَف َظْهِرهِ  ُمْدبِر 

 خلفه  ََلْ َيْلتَِفْت و َوََلْ ُيَعق ْب  31/28 13460

م َأْقبِْل  31/28 13461  نحو املكان الذي كنت فيه ُعْد وَتَقدَّ

 الساملي من كل مكروه  اآْلِمنِيَ  31/28 13462

 َأْدِخْل  اْسُلْك  32/28 13463

اُس  َجيْبَِك  32/28 13464  َفتَْحِة الَقِميِص الَّتِي َيْدُخُل ِمنَْها الرَّ

ُرْج َبيَْضاء 32/28 13465  بيضاء اللون  َتظَْهرْ  ََتْ

 كالرَبَِص ونحِوهِ بال آثارن لِداءن  ِمْن َغرْيِ ُسوءن  32/28 13466

 ُضمَّ َيَدَك إىَِل َصْدِركَ  َواْضُمْم إِلَيَْك َجنَاَحَك  32/28 13467

ْهِب  32/28 13468  لِتَاَمَن ِمَن اخَلْوِف  ِمَن الرَّ

 َهاَتانِ  َفَذانَِك  32/28 13469

 أو حجتان بينتان  آَيتَانِ  ُبْرَهاَنانِ  32/28 13470

 الَفاِسقي: العاصي اخلارجي عن حدود الشع َفاِسِقيَ  32/28 13471

ِع َمْكروهن  َفأََخاُف  33/28 13472  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوق 

 أْبَيُ ِمن ي لغة   َأْفَصُح  34/28 13473

ة  وَعْون ا ِرْدءا   34/28 13474  ُقوَّ

يَك، َوُنِعينَُك  َسنَُشد  َعُضَدكَ  35/28 13475  َسنَُقو 

ة  وُبْرَهانا  أو َتَسل ط ا وَغَلبَة   ُسْلطَانا   35/28 13476  ُحجَّ

 ُيِصيبُُكَم ِمنُْهْم ُسوءٌ  كم وال يبلغون َفاَل  َفاَل َيِصُلوَن إِلَيُْكَم  35/28 13477

 وُمْعِجزاتِنا وما دلَّْت عليه من احلق بَِسبَِب آَياتِنَا بِآَياتِنَا  35/28 13478

بََعُكَم  35/28 13479     أطاَعُكم وساَر عل هنِجُكم  اتَّ

 املنتْصون الَْغالِبُونَ  35/28 13480
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 43إلى آية  36  يةآمن   القصصسورة ( 903صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  36/28 13481  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعرَبِ

 واِضَحاتن  َبي نَاتن  36/28 13482

ْفََت ى 36/28 13483  ُُمْتََلق َمْكُذوب  م 

 ْستِمِع بِاألُُذنِ َعلِْمنا، أْو َعَرْفنا َعْن َطريِق اال َسِمْعنَا  36/28 13484

لِيَ  36/28 13485 ابَِقةِ األَُمِم  اأْلَوَّ  السَّ

، والِعْلُم: إْدراُك َحقيَقِة األْشياءِ  َأْعَلمُ  37/28 13486  أْكثَُر ِعْلم 

َدى  37/28 13487  باْلداية  بِاْْلُ

ارِ  37/28 13488  َواملُراُد اجَلنَّةُ   املَْحُموَدُة ِِف اآلِخَرةِ  احلسنةالن َهاَيُة  َعاقِبَُة الدَّ

 يظفر وال يفوزال  ال ُيْفلُِح  37/28 13489

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحد  بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملُِونَ  37/28 13490

 أرْشاف القْوِم َساَدِتم  املَْالُ  38/28 13491

 عرفت وأدركت  َعلِْمُت  38/28 13492

َِذ  إِلَهن  38/28 13493  َمْعبودا  اإِللَُه: ُكل  َما اَت 

 َفأْشِعْل  َفأَْوقِدْ  38/28 13494

ا لفرعون، وكبري كهنته َيا َهاَمانُ  38/28 13495  هامان: كان وزير 

ا  38/28 13496 ح    َعالِي اأو قْصا بِنَاء   ََصْ

 أْنظُرُ  َأطَّلِعُ  38/28 13497

 ألْعتَِقُد أنَّهُ  أَلَُظن هُ  38/28 13498

 املُتَِّصفي بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد الَْكاذِبِيَ  38/28 13499

 َوَتعاَظَم وَتعاىل  َواْستَْكرَبَ  39/28 13500

ق   39/28 13501  بِدوِن َسبَبن ُمَسّوغن   بَِغرْيِ احْلَ

 أيقنوا َوَحِسبوا َوَظن وا 39/28 13502

 ال ُيعادونَ  ُيْرَجُعونَ ال  39/28 13503

 فأهلكناه َفأََخْذَناهُ  40/28 13504

 َفأَلَْقيْنَاُهْم َوَأْغَرْقنَاُهْم ِِف البَْحرِ  َفنَبَْذَناُهْم ِِف الْيَم   40/28 13505

 العاقبة: اخلاَِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  40/28 13506

ة   41/28 13507   ِف الضاللَقاَدة  من ُيْقتََدى هبم، واملراد  َأئِمَّ

 النار  ََيُث وَن َعل فعل ما ُيْدِخُل إِل  َيْدُعوَن إىَِل النَّارِ  41/28 13508

ونَ  41/28 13509  ال ُينَقذون ال ُينَْصُ

ْقنَاُهمْ و َوَأْتبَْعنَاُهمْ  42/28 13510  َأحْلَ

ا  لَْعنَة   42/28 13511 مْحَةِ َطْرد  ا ِمَن الرَّ  َوإِْبَعاد 

مْ  املَْْقبُوِحيَ  42/28 13512  املُبَْعِديَن املُْستَْقَذَرةِ َأْفَعاُْلُ

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  43/28 13513

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 43/28 13514

َبةَ األَُمَم املَاِضيََة  الُْقُروَن اأْلُوىَل  43/28 13515  املَُكذ 

ٌة  َبَصائَِر لِلنَّاسِ  43/28 13516 َ وَن هِب ُحَجٌج َبي نٌَة وَبراهُي َنري    الُِقُلوهِبِْم ُيبِْْصُ

ُرونَ  43/28 13517  َيتَِّعظوَن وَيْعتَرِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ
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 50إلى آية  44  يةآمن   القصصسورة ( 913صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أو اجلهة الغربية  اجَلبَِل الَغْرِب  ِف ناحية  بَِجانِب الَغْرِبّ  44/28 13518

 أنبأناه أو  َعِهْدَنا َقَضيْنَا  44/28 13519

 واملراد كلفناه بحمل رسالتنا  الشأن أو املسألة أو القضية اأْلَْمرَ  44/28 13520

اِهِدينَ  44/28 13521  احلارضين  الشَّ

 َخَلْقنَا  َأنَشاَنا  45/28 13522

 أقوام وُأمم ِمن الناِس ُمقَتنَِي ِف زَمنن واحدن  ُقُرون ا 45/28 13523

 َفَمَكثُوا َزَمن ا َطِويال   َفتَطَاَوَل َعَليِْهُم الُْعُمرُ  45/28 13524

ا  45/28 13525  ُمِقيم   َثاِوي 

 َقريٌة عل البحر األمحر بي املَِدينة والّشام : َمْدَينَ و  .-عليه السالم  - ُهْم ُقْوُم ُشَعيْبن  َأْهِل َمْدَينَ  45/28 13526

 آَياُت الُقْرآن َتْقرأ َتتُْلو آَياتِنَا  45/28 13527

يَّةِ  ُمْرِسلِيَ  45/28 13528
َسالَِة اإلَْلِ  املُْْرَسُل ُهَو َحاِمُل الر 

 ة أو جهةناِحي بَِجانِِب  46/28 13529

 بَِجانِبِهِ  -عليه السالم  -َجبَلن بَِسيْنَاَء َكلََّم اهللُ ُموَسى  الط ورِ  46/28 13530

المُ املراد وقت  إِْذ َناَدْينَا  46/28 13531  وجهنا اخلطاب ملوسى َعَليِْه السَّ

مْحَة   46/28 13532  إْحسانا  وِهداَية   رَّ

ر  لِتُنِذرَ  46/28 13533 ف وََتذ  م وَُتَو 
 لتُعلِ

 جاَءُهمْ  َأَتاُهم 46/28 13534

ر نَِّذيرن  46/28 13535 ف ُُمَذ   رسول ُمبل غ، ُُمَو 

ُرونَ  46/28 13536  َيتَِّعظوَن وَيْعتَرِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ

  َتنِْزَل هِبِمْ  ُتِصيبَُهم  47/28 13537

ِصيبَةٌ  47/28 13538    َعَذاٌب أو َمْكروٌه  م 

َمْت  47/28 13539  فعلت سابقا من معايص واقَتفت من آثام َقدَّ

 َجواِرحهم  َأْيِدَيِمْ  47/28 13540

 َفنَْقتَديَ  َفنَتَّبِعَ  47/28 13541

مْ   َجاَءُهمُ  48/28 13542 َق وَحَصَل َْلُ قَّ  ََتَ

ق   48/28 13543 سوُل  احْلَ ٌد صّل اهلل َعليِه وسلَّمالرَّ   والقرآن   ُُممَّ

الُم  أو ما جاء به التَّْوَراَة َوالُقْرآنَ املراد  ِسْحَرانِ  48/28 13544  ُممد َصلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  وما جاء بهموسى َعَليِْه السَّ

 َتَعاَوَنا  َتظَاَهَرا 48/28 13545

 ُمنْكِروَن جاِحدونَ  َكافُِرونَ  48/28 13546

 كتاب سموي بِكِتَابن  49/28 13547

، أي أكثر إرشادا  اىل االيمن  َأْهَدى  49/28 13548  أكثر هداية 

 أْقتَدي بِهِ  َأتَّبِْعهُ  49/28 13549

ْ َيْستَِجيبُوا لََك  50/28 13550  َل يستجيبوا لك باإلتيان بالكتاب، وَل تبق ْلم حجة َلَّ

    َيتَّبُِعوَن ما ِتواه أنفسهم وَتيل إليه ِف ِعبادةِ َغرِي اهلل َيتَّبُِعوَن َأْهَواءُهمْ  50/28 13551

اللَة اتَّبََع َهَواهُ  50/28 13552  َسَلَك َطريَق الضَّ
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 59إلى آية  51  يةآمن   القصصسورة ( 923صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْلنا ْلم 51/28 13553 ْلنَا َوَبيَّنَّا، أو: َجَعْلناه ُمتواصال   َوصَّ      ِف النزولمتتابعا َفصَّ

 القرآن  الَْقْوَل  51/28 13554

ُرونَ  51/28 13555  َيتَِّعظوَن وَيْعتَرِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ

 التَّْوراة واإِلْنِجيل الْكِتَاَب  52/28 13556

 هذا القرآن َعَليِْهمْ  ُيْقَرأاملراد  َعَليِْهمْ  ُيتَْل  53/28 13557

 بأنه كالم اهلل تعاىل  صّدقنا آَمنَّا بِهِ  53/28 13558

ق   53/28 13559 ُه احْلَ  أي انه الكتاب املشتمل عل احلق إِنَّ

 موحدين ُمنْقاديَن هللِ  ُمْسلِِميَ  53/28 13560

 ُيْعطَْونَ  ُيْؤَتْونَ  54/28 13561

َتْيِ  54/28 13562 رَّ يَمهِنِْم بِكِتَاهِبِْم َوبِالُقْرآنِ وذلك  تاَرَتْيِ  مَّ  إِلِ

 َيْدَفُعونَ وَ  َوَيْدَرُؤونَ  54/28 13563

َسنَةِ  54/28 13564  َعَمُل اخَلرْيِ والطّاَعةُ  احْلَ

ي ئَةَ  54/28 13565 ْنَب  السَّ  اخلطيئََة والذَّ

  أْعطَيْناُهْم ِمن اخَلرْيِ والَفْضلِ  َرَزْقنَاُهمْ  54/28 13566

 َيبُْذلوَن ِمن مالن وَنْحَوهُ  ُينِفُقونَ  54/28 13567

 املُْستَْقبَح  البَاطَِل الكالم  اللَّْغوَ  55/28 13568

 ََلْ ُيْصُغوا إِلَيْهِ ابتعدوا وتنحوا و َأْعَرُضوا َعنْهُ  55/28 13569

 أفعالنا  َأْعَملُنَا  55/28 13570

 اَل َتْسَمُعوَن ِمنَّا إاِلَّ اخَلرْيَ وإعراض عن سفاهتكم  فراٌق َوُمتاَرَكةٌ  َساَلٌم َعَليُْكمْ  55/28 13571

 اَل ُنِريدُ  اَل َنبْتَِغي   55/28 13572

اِهلِيَ  55/28 13573 َفهاء  الَغافِليَ  اجْلَ شَي الس 
 الطائِ

 ال ُتْرِشد وال تدّل  َِتِْدي ال  56/28 13574

 املراد من أحببت هدايته  َأْحبَبَْت  56/28 13575

 ُيريُد  َيَشاءُ  56/28 13576

تَّبِعِ  57/28 13577    َنْقتَدي  نَّ

َدى 57/28 13578  اِْلداَية اْْلُ

 ونؤُس، نؤخذ ِف ُسعة وقوة، واملراد ُنقتل وُنسلب ُنتََخطَّْف  57/28 13579

ن 57/28 13580   َأَوََلْ نثب ْت وُنَوّطدْ  َأَوََلْ ُنَمك 

كانا  َُمِْميّا  ُيداَفُع َعنُْه، وال ََيِل  اْنتِهاُكهُ  َحَرما   57/28 13581  م 

 ذا أْمنن وأمانن واطمئنان  آِمنا   57/28 13582

َلُب إِلَيْهِ  ُُيْبَى  57/28 13583  وَُيَْمل إليه ُُيْ

 من عندنا  لَُّدنَّـامن  58/28 13584

او َوَكْم َأْهَلْكنَا 58/28 13585  َأْفنَيْنا َكثرِي 

َدْت ِِف َحيَاِِتَااستخفْت هبا فَكَفَرِْتا واملراد  َبطَِرْت َمِعيَشتََها  58/28 13586  َطَغْت َوََتَرَّ

 فنجازَيم بأعمْلم الوارثون للعباد: نميتهم، ثم يرجعون إلينا، أي  الَْواِرثِيَ  59/28 13587

 ُمعاقِبهم باإلهالك ُمْهلَِك الُْقَرى 59/28 13588

 ُيْرِسَل  َيبَْعَث  59/28 13589

َها 59/28 13590 ةُ وأكربها َأْعظَِمَها ُأم   ، َوِهَي َمكَّ

 َنْحَوُُهاجائِروَن ُمتَجاِوزوَن لِْلَحد  بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو  َظاملُِونَ  59/28 13591
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 70إلى آية  60  يةآمن   القصصسورة ( 933صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُأْعطيتُمْ  ُأوتِيتُم 60/28 13592

نيا  60/28 13593  تتمتعون هبا ِف حياتكم   َملّذاِتا َفَمتَاُع احَلياة الد 

 َوَمَلّذاُِتاُمتَُعَها  َوِزينَتَُها  60/28 13594

 َوأْدَومُ  َوَأْبَقى 60/28 13595

رونَ  َأَفالَ َتْعِقُلونَ  60/28 13596  أَفال ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفك 

   وعد اهلل هو الوعد الصدق احلق الذي ال شك فيه َوَعْدَناهُ  61/28 13597

ا 61/28 13598  املراد هنا اجلنة ونعيمها َحَسن ا  َوْعد 

 واِجُدهُ  القِيهِ  61/28 13599

تَّْعنَاهُ  61/28 13600  َمَدْدنا له ِف احلياة مع إسباغ الن َعم  مَّ

ينَ  61/28 13601  الذين يتِم  إحضارهم للحساب واجلزاء الذي ينتهي هبم إىل نار جهنّم املُْْحََضِ

 يدعوهم وَياطبهم  ُينَادَِيِمْ  62/28 13602

َكائِيَ  62/28 13603 ة  مع اهللِ  رُشَ ِذوا آِْلَ  الذيَن اَت 

 َتقولوَن َقْوال  ُيَشك  فيِه، وال ُيْعَلُم لََعلَُّه َكِذٌب أْو باطٌِل  َتْزُعُمونَ  62/28 13604

 ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ  63/28 13605

 والعذاب الَقضاُء باَْلالكِ  الَْقْوُل  63/28 13606

بَُعوَناأو  َأْضَلْلنا َأْغَوْينَا  63/28 13607 ْلَغَواَيِة َفاتَّ
 َدَعْوَناُهْم لِ

ْأَنا  63/28 13608 لَّْصنا  َترَبَّ لَّيْنا وََتَ  ََتَ

َكاءُكمْ  64/28 13609    اْستَعينوا واْستَغيثوا هِبِمْ  اْدُعوا رُشَ

 َفناَدْوُهمْ  َفَدَعْوُهمْ  64/28 13610

مَفَلْم  64/28 13611  فلم يغيثوهم وََلْ َُيَق قوا َمطالِبَُهمْ  َيْستَِجيبُوا َْلُ

تَُدونَ  64/28 13612  َيْقبُلون اِْلداية  ََيْ

 َرَدْدُتْم َعليِْهمْ  َأَجبْتُُم املُْْرَسلِيَ  65/28 13613

 ُأْخِفيَْت والْتَبََسْت  َفَعِميَْت  66/28 13614

 احُلَجُج. اأْلَنبَاءُ  66/28 13615

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذن  66/28 13616

 ال َيْسأُل َبْعُضُهْم َبْعضا   ال َيتََساءلُونَ  66/28 13617

 َرَجَع َعن املَعايص  َتاَب  67/28 13618

 األعمل الصاحلة وَفَعل َوَعِمَل َصاحِلا   67/28 13619

 الناجحي  الفائزين املُْْفلِِحيَ  67/28 13620

ُلُق  68/28 13621  يوِجُد ِمَن الَعَدِم َعل َغرْيِ ِمثالن سابِقن  ََيْ

 ُيريُد  َيَشاءُ  68/28 13622

 َيْصطَِفيوَينْتَقي  َوََيْتَارُ  68/28 13623

ةُ  68/28 13624 رَيَ
 ااِلْختِيَارُ  اخْلِ

 َُتفي وُتْضِمرُ  ُتكِن   69/28 13625

 يظِهُرون ُيْعلِنُونَ  69/28 13626

ْمُد  70/28 13627  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  لَُه احْلَ

ْنيَا   اأْلُوىَلٰ   70/28 13628  الد 

ْكمُ  70/28 13629  الَقضاُء والَْفْصُل  احْلُ

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  70/28 13630
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 77إلى آية  71  يةآمن   القصصسورة ( 943صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َأْخرِبون  َأَرَأْيتُمْ  71/28 13631

َمدا   71/28 13632  زمنا  دائم  طويال   َباقِي ا َُسْ

 ُيِيئُُكمْ  َيأْتِيُكم  71/28 13633

 بِنورن َقِوي   بِِضيَاء  71/28 13634

 تسمعون سمع فهم وقبولاملراد  َتْسَمُعونَ  71/28 13635

 َِتَدؤوَن وَتَقّرونَ  َتْسُكنُونَ  72/28 13636

 أفال ترون بأبصاركم اختالف الليل والنهار فتعتربون؟  أفال تبْصون  72/28 13637

مْحَتِهِ  73/28 13638  إْحسانِِه وِرعاَيتِهِ  رَّ

 لتقّروا وَِتَْدُؤوا وَتطَْمئِن وا لِتَْسُكنُوا 73/28 13639

 َولِتَطُْلبُوا ولتلتمسوا َولِتَبْتَُغوا  73/28 13640

 َفْضُل اهللِ: إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  73/28 13641

 َتْذُكروَن نِْعَمَة اهللِ، َوَتثْنوَن َعَليِْه هِبَا  َتْشُكُرونَ  73/28 13642

 املراد يوم من أيام اآلخرة  َوَيْومَ  74/28 13643

 وَياطبهم يدعوهم  ُينَادَِيِمْ  74/28 13644

َكائِيَ  74/28 13645 ة  مع اهللِ  رُشَ ِذوا آِْلَ  الشكاء: الذيَن اَت 

 َتقولوَن َقْوال  ُيَشك  فيِه، وال ُيْعَلُم لََعلَُّه َكِذٌب أْو باطٌِل  َتْزُعُمونَ  74/28 13646

 وأخرْجنا وأخذنا َوَنَزْعنَا 75/28 13647

ا 75/28 13648 هاَدةِ َرقيبا ، أْو  َشِهيد  يا  لِلشَّ كِِهمْ أو  ُمَؤد  ا َيْشَهُد َعَل َقْوِمِه بِِشْ  َرُسوال  َشاِهد 

 َأْحَِضوا  َهاُتوا 75/28 13649

ُة البَي نَُة الفاِصَلةُ  ُبْرَهاَنُكمْ  75/28 13650 هاُن: احُلجَّ  الرُبْ

 َوَغاَب  َذَهَب  َوَضلَّ  75/28 13651

ونَ  75/28 13652 تَلُِقوَنُه ِمَن الَكِذِب  َيْفََتُ  ََيْ

 َغنِي  من بني إُسائيل آتاه اهلل ماال  َوفرِيا ، فطغى وبغى، فأهلكه اهلل وخسف به وبداره األرض َقاُرونَ  76/28 13653

ِ َعَليِْهمْ  َفبََغى َعَليِْهمْ  76/28 13654 رْبِ َوالتََّجرب 
ُه ِِف الكِ اَوَز َحدَّ  ََّتَ

 َخَزائِِن األَْمَوالِ أو  ماٌل مدفوٌن َتت األرِض، وُيراد به املال الكثري الُْكنُوزِ  76/28 13655

هُ  76/28 13656   َخَزائِِن َمالِِه َوَصنَادِيِقُه املُْقَفَلةِ آلة فتح  َمَفاَِتَ

 فتعجز عن محلها لَيَثُْقُل َعَل اجَلَمَعِة الَكثرَِيةِ  لَتَنُوُء بِالُْعْصبَةِ  76/28 13657

ةِ  76/28 13658  الُقدرة املادية أو املعنوية  أْصَحاب ُأوِِل الُْقوَّ

 ال َتْستَخّفك الن عمة فتبطر اَل َتْفَرْح  76/28 13659

ب   76/28 13660
 ُمعاَقبَتِِهمْ َعَدُم ِرضاُه َعنُْهم والذي َيُؤوُل اىل تعني  َعَدُم َُمَبَِّة اهللِ ال َُيِ

 الْتَِمْس َواْطُلْب  َواْبتَغِ  77/28 13661

 َأْعطاَك من األموال  آَتاكَ  77/28 13662

اُر اآلِخَرةُ  77/28 13663  دار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت، واملُراُد اجَلنَّة الدَّ

 اَل َتَْتُكْ و ال ِْتِمْل  ال َتنَس  77/28 13664

 املقسوم َحظََّك  َنِصيبََك  77/28 13665

 َوإِيِت باِلِفْعِل احَلَسِن َعل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  َوَأْحِسن 77/28 13666

 وال َتطُْلْب وال َتْسعَ  َوال َتبْغِ  77/28 13667

 إْحداث االختالل واالضطراب  الَْفَسادَ  77/28 13668
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 84إلى آية  78  يةآمن   القصصسورة ( 953صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُأْعطيتُهُ  ُأوتِيتُهُ  78/28 13669

 معرفة ومقدرة  ِعْلمن  78/28 13670

 أبادَ  َأْهَلَك  78/28 13671

 األَُممِ  الُقُرونِ  78/28 13672

 َأْقَوى وأعظم َأَشد   78/28 13673

ة   78/28 13674  معنويةُقدرة مادية أو  ُقوَّ

 أي ََجْعا  للملِ  ََجْعا   78/28 13675

؛ َبْل ُسَؤاَل َتْوبِيخن َوَتْقِريرن  املراد َوال ُيْسأَُل  78/28 13676  اَل ُيْسأَلُوَن ُسَؤاَل اْستِْعاَلمن

   آثاِمِهمُ  ُذُنوهِبِمُ  78/28 13677

 الكافِروَن املُعانِدونَ  املُْْجِرُمونَ  78/28 13678

 َفظََهرَ  َفَخَرَج  79/28 13679

 ، والزينة: ما يتزين به من حل أو ثياب أو ما يشبهها ِف َمظاهِر ِغناُه وَتَرفِهِ  ِِف ِزينَتِهِ  79/28 13680

 َيرَغبُوَن أْو َيشاءونَ  ُيِريُدونَ  79/28 13681

 صاحب نصيب وافر من السعادة  لَُذو َحظ  َعظِيمن  79/28 13682

ا لكم  َوْيَلُكمْ  80/28 13683  َهالك 

 الثواب: العطاء واجلزاء  َثَواُب  80/28 13684

 أْكثَُر َنْفعا  َوَصالحا  و أفضل َخرْيٌ  80/28 13685

اَها  80/28 13686 ُق لِْلَعَمِل ال ، وَ وال يظفر هبا وال ُيْعطَاَها َوال ُيَلقَّ  ْلا ُيَوفَّ

ابُِرونَ  80/28 13687  املراد من ُياهد نفسه عل طاعة اهلل وعل ترك املعايص  إاِلَّ الصَّ

 واخلسف هو النزول ِف األرض به وتغيب جعلناها تغور  بِهِ  َفَخَسْفنَا 81/28 13688

   فِْرَقةن أو َجاعةن  فِئَةن  81/28 13689

وَنهُ  81/28 13690  ينقذونه َينُْصُ

ينَ  81/28 13691  من نقمة اهلل املمتنعي املتحّصني  املُنتَِْصِ

 َوصارَ  َوَأْصبََح  82/28 13692

ُلوا ََتَنَّْوا َمَكاَنهُ  82/28 13693  َمنِْزلَتَهُ  َرَجْوا وأمَّ

بن  َوْيَكأَنَّ  82/28 13694 ، َوَتَعج 
فن ، َوَتأَس  عن  َكلَِمُة َتَوج 

عُ  َيبُْسطُ  82/28 13695  ُيَوس 

ْزَق  82/28 13696 ْم ِمن األْرضِ  الر  ِرُجُه َْلُ  ما ُيْعطيِه اهللُ لِِعبادِِه، أْو َُيْ

 َوُيَضي ُق  َوَيْقِدرُ  82/28 13697

نَّ  82/28 13698  َأْنَعمَ  مَّ

ْجرِ  َأََلْ َتْعَلْم َأنَُّه؟ َوْيَكأَنَّهُ  82/28 13699  لَْفٌظ َيُدل  َعل التَّنبيِه والزَّ

 ال يظفر وال يفوز ُيْفلُِح ال  82/28 13700

ا 83/28 13701 ا ُعُلوًّ ا و َتَكرب   رب    ُطغيانا  وََّتَ

 وال إْحداثا  لالختالل واالضطراب  َوال َفَسادا   83/28 13702

 العاقبة: اخلاَِتَُة واملَصري األخري َوالَْعاقِبَةُ  83/28 13703

َسنَةِ  84/28 13704  اخَلرْيِ والطّاَعةُ احَلَسنَة: َعَمُل  بِاحْلَ

ي ئَةِ  84/28 13705 ْنُب  بِالسَّ ي ئَُة: اخلطيئَُة والذَّ  السَّ

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلرْي أو الشَّ َحسب الَعَمل ُُيَْزى  84/28 13706
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   88إلى آية  85  يةآمن   القصصسورة ( 963صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 فيه األحكام   أْوَجَب ، وَأْنَزَل  َفَرَض  85/28 13707

َك  85/28 13708  ملَُْرِجُعَك  لََراد 

ةُ  إىَِل َمَعادن  85/28 13709  إىَِل املَْوِضِع الَِّذي َخَرْجَت ِمنَُه، َوُهَو َمكَّ

َدى  85/28 13710  باْلداية أَتى َجاء بِاْْلُ

    تيه وبعد وانْصاف عن طريق اْلداية واحلق  َضاللن  85/28 13711

بِين  85/28 13712  َبي  واِضحن  م 

ُل  َتْرُجو 86/28 13713  تتوقعو ُتَؤم 

 ُينَّزل عليَك  ُيْلَقى إِلَيَْك  86/28 13714

 الُقْرآن  الْكِتَاُب  86/28 13715

 وُمِعينا  َنِصريا   َظِهريا   86/28 13716

نََّك  87/28 13717 َفنََّك  َوال َيُصد   ال َيَمنََعنََّك وال َيْْصِ

عاُء إىل اهللِ: احَلث  َعل ِعباَدتِِه َوْحَدهُ  َواْدُع إىَِل َرب َك  87/28 13718   الد 

كِيَ  87/28 13719  الّذيَن َُيَْعُلوَن إَْلا  آَخَر َمَع اهللِ  املُْْشِ

 ال َتْعبُدْ و َوال َتْدعُ  88/28 13720

 فانن  َهالٌِك  88/28 13721

 ال كوجه املخلوق يليق بكمله وعظمته  ، نؤمن بأن هلل وجهاسبحانه صفة من صفاتهوفيه إثبات  ،ذاته َوْجَههُ  88/28 13722

ْكمُ  88/28 13723  الَقضاُء والَْفْصُل  احْلُ

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  88/28 13724

 


