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 51إلى آية   1من آية   قسورة ( 851صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  ق 1/50 18355

د َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ الَقْرآُن: كِتاُب اهللِ  َوالُْقْرآنِ  1/50 18356 ِه ُُمَمَّ
   املُْعِجِز الَِّذي َأْنَزلَُه َعََل َرُسولِ

يُف العاِل  املَِْجيدِ  1/50 18357 ِ  الَّشَّ

بوا  َعِجبُوا  2/50 18358  تعجَّ

 ُمعلِم وُمبلغ  ُمنِذرٌ  2/50 18359

ٌء َعِجيٌب  2/50 18360 ب ََشْ ٌء يدعو للتعجُّ  ََشْ

 فارقنا احلياة  ِمتْنَا  3/50 18361

 بعيُد الُوقوعِ   ُرُجوٌع إىَِل احَليَاةِ َبْعَد املَْوِت أو َبْعٌث  َرْجٌع َبِعيٌد  3/50 18362

 عرفنا وأدركنا َعلِْمنَا  4/50 18363

 ُتْفنِي ِمْن َأْجَسادِِهمْ  أو َتْقتَطُِع وُتبِْل  َتنُقُص  4/50 18364

ٌل فيِه ُكلُّ أعامِل العبادِ وَحافٌِظ ، اللوح املحفوظ كِتَاٌب َحِفيظٌ  4/50 18365    ُمَسجَّ

ق   5/50 18366  بالصدق واملراد هنا نبوة الرسول صَل اهلل عليه وسلم الثابتة  بِاحْلَ

ِريج   5/50 18367 ء   مَّ ، اَل َيثْبُتُوَن َعََل ََشْ ، ُُمْتََلط   ُمْضطَِرب 

ُلوا   َينظُُروا َأَفَلْم  6/50 18368 ُروا ويتأمَّ  َأَفَلْم يفك 

امِء: َرْفُعَها وإقاَمتُها وَخْلُقَها ُُمَْكَمة   َبنَيْنَاَها  6/50 18369     بِناُء السَّ

نَّاَها 6/50 18370 ْلناَها  َوَزيَّ نّاَها وََجَّ  َوَحسَّ

، َوُشُقوق   ُفُروج   6/50 18371  ُفتُوق 

ْعنَاَها،  َمَدْدَناَها 7/50 18372  َوَفَرْشنَاَها  َبَسطْناهاوَوسَّ

 َوَوَضْعنا َوَألَْقيْنَا  7/50 18373

 ِجبَاال  َثَوابَِت  َرَواِسَ  7/50 18374

وِر  ب َنْوع  َحَسِن املَنْظَرِ أو  ِصنف   َزْوج  ََبِيج   7/50 18375  اِعث  َعَل الُّسُّ

ة   8/50 18376 ة   َتبِِْصَ ُ َِبَا ِمْن َعَمى اجَلْهلِ ِعْْبَ  َيتَبَِصَّ

 َوَتْذكَِرة َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى  8/50 18377

نِيب   8/50 18378 اع  إىَِل اهللِ َتَعاىَل  مُّ  َرجَّ

 فأخرجنا نباتا   َفأَنبَتْنَا  9/50 18379

نَُّة يف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األْشجاِر  َجنَّات   9/50 18380  َواألْْناِر والث امرِ اجْلَ

ِصيدِ  9/50 18381 ْرِع الَِّذي ُُيَْصُد  َوَحبَّ احْلَ  عند نضجه َحبَّ الزَّ

ات االرتفاع طَِواال   َباِسَقات   10/50 18382  تامَّ

ُة إْخصاِب النَّْخَلةِ  َطْلُع النَّْخِل: غالٌف ُيْشبُه الُكوَز، َطْلٌع   10/50 18383  فيِه مادَّ

 ُمنَّسق منظم مرتاكب بعضه فوق بعض نَِّضيٌد  10/50 18384

ا ِرْزقا  ل ْلِعبَادِ  11/50 18385  للمخلوقات عطاء  وخري 

ْرَع واألْشجاَر التي َعََل األْرضِ  َوَأْحيَيْنَا  11/50 18386  َأْحيَيْنَا الزَّ

ُروُج  11/50 18387  انبعاث الناس من قبورهم أحياء بعد املوت للحساب  اْْلُ

س   12/50 18388   أهل قرية كذبوا نبيهم، ودفنوه يف بئر ـ أو أخدود ـ وهو حي، فأهلكهم اهلل َوَأْصَحاُب الرَّ

ْم باألْحقاِف ِمْن باِلدِ  َوَعادٌ  13/50 18389 يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت َمناِزُُلُ  عليه السالم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسم 
 اليََمنِ قـَْوم هود 

َجُر املُلتَفُّ املُجتَِمعُ  َوَأْصَحاُب اأْلَْيَكةِ  14/50 18390 الُم واأليكُة: الشَّ  َقْوُم ُشَعيْب َعَليِْه السَّ

 لََقُب ُملوِك اليََمن وقد نسب إليهم أهل اليََمن يف الَقديم وكانوا أْصحاَب نِْعَمة  وَمنََعة   َوَقْوُم ُتبَّع   14/50 18391

 َوَجَب ُنُزوُل الَعَذاِب َعََل اجَلِميعِ و ثبََت  َفَحقَّ َوِعيدِ  14/50 18392

 َأَفَعَجْزَنا، َوَضُعَفْت ُقْدَرُتنَا؟! َأَفَعيِينَا 15/50 18393

لِ  15/50 18394 ْلِق اأْلَوَّ ة ، َبْعَد َأْن ََلْ  بِاْْلَ َل َمرَّ  َيُكوُنوا َشيْئ اَخْلِقِهُم الَِّذي َخَلْقنَاُه َأوَّ

ة ، َوَشك   لَبْس   15/50 18395  واْرتياب   َحرْيَ



 

519 
 

 
 
 
 

 35إلى آية   16من آية   قسورة ( 519صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 توحي وتزّين  ُتَوْسِوُس  16/50 18396

 َأْدنى َأْقَرُب  16/50 18397

 ويرضب به املثل يف القرب  الُعنُِق، ُمتَِّصل  بِالَقْلِب ِعْرق  يِف  َحبِْل الَْوِريدِ  16/50 18398

 َيأُْخذ َيتََلقَّى 16/50 18399

يَانِ  17/50 18400 َدانِ املََلكان  املُْتََلق   املَُوّكالن بتَْسِجيل أعامِل الِعباد  املُرَتَص 

 ومالزم مصاحب َقِعيٌد  17/50 18401

 ويتكلم َينَطُِق  َيْلِفظُ  18/50 18402

     َيْرُقُب َقْولَُه َوَيْكتُبُهُ حفيظ  َرقِيٌب  18/50 18403

 عنده ال يفارقه َحاِضٌ  مهيّأ مالزم َعتِيٌد  18/50 18404

ُة املَْوِت، َسْكَرُة املَْْوِت  19/50 18405  َوَغْمَرُتهُ   غشيته و ِشدَّ

 متيل عنه وتنفر منهوََتُْرُب،  ََتِيُد  19/50 18406

ورِ  20/50 18407 ْعِق َوالبَْعِث  الصُّ لصَّ
افِيُل لِ  الَقْرِن الَِّذي َينُْفُخ فِيِه إِْْسَ

د اهلل به الكفار َيْوُم الَْوِعيدِ  20/50 18408 َي بذلك إلنَّه يوم وقوع الوعيد الذي توعَّ  يوم القيامة، وُسم 

، َواآلَخُر َيْشَهُد َعَليَْها باَِم َعِمَلْت َمَلَكاِن  َسائٌِق َوَشِهيٌد  21/50 18409 ا َيُسوُقَها إىَِل املَْحََّشِ  َأَحُدُُهَ

 َسْهو  َوُذُهول   َغْفَلة   22/50 18410

 َفأزلنا ورفعنا  َكَشْفنَا 22/50 18411

   وِسرْتك كِحَجابَ  ِغطَاَءكَ  22/50 18412

 َشِديٌد َقِوي  نافذ  َحِديٌد  22/50 18413

 الَِّذي َيْشَهُد َعَليْهِ املوكل بكتابة ما يصدر عن اإلنسان يف حياته واملََلُك  َقِرينُهُ  23/50 18414

 ُمَعد  َُمُْفوٌظ َحاِضٌ  مهيّأ َما ِعنِْديَهَذا  َهَذا َما لََديَّ َعتِيدٌ  23/50 18415

 اْقِذفاو اْطَرَحا َألِْقيَا  24/50 18416

 مستكْب متجاوز احلد يف العصيان وراّد للحق ُمالف له وهو يعرفه  َعنِيد   24/50 18417

نَّاع  ل ْلَخرْيِ  25/50 18418  َخرْي لل كثري املَنْعمبالغ  مَّ

 َظاَِل ، ُمتََجاِوز  لِْلَحد   ُمْعتَد   25/50 18419

ِريب   25/50 18420  َشاك  يِف َوْعِد اهلل َوَوِعيِدِه  مُّ

 فاْقِذفاه  َفأَلِْقيَاهُ  26/50 18421

ْنيَا  َقِرينُهُ  27/50 18422  َشيْطَاُنُه الَِّذي َكاَن ُيَصاِحبُُه يِف الدُّ

يرا   َما َأْضَلْلتُهُ  َما َأْطَغيْتُهُ  27/50 18423  أْو َما َجَعْلتُُه طاِغيا  رِش 

  َبِعيد  َعِن احَلق  تيه وبعد وانِصاف عن طريق اُلداية  َضالل  َبِعيد   27/50 18424

تَِصُموا 28/50 18425  ال َتتَناَزعوا وال َتتَجاَدلوا  ال ََتْ

ْمُت إِلَيُْكْم بِالَْوِعيدِ  28/50 18426  بالعذاب وأنذرتكم أْنبَأُْتُكم  َقدَّ

ُل  29/50 18427 ُ  َما ُيبَدَّ  َما ُيَغريَّ

م  ل ْلَعبِيدِ  29/50 18428  للناس  بِظاَِل   بِظَالَّ

 َهل ُأْشِغَل فراغك كله  َهِل اْمتَالِْت  30/50 18429

ِزيد   30/50 18430  ِمَن اجِلن  َواإِلْنِس؟!   َهْل ِمن مَّ
 َهْل ِمْن ِزَياَدة 

َبْت  َوُأْزلَِفِت  31/50 18431  ُقر 

اب   32/50 18432 ُجوِع إىل اهللِ َأوَّ  بِالتَّْوَبةِ  َكثرِي الرُّ

ِه  َحِفيظ   32/50 18433 ُبُه ِمْن َرب  ُكل  َما ُيَقر 
نوبو َحافِظ  لِ  َيصوُن َنْفسه من الذُّ

ْحََٰنَ  33/50 18434  اِْلْشيَُة ِمن اهللِ: اَْلْوُف ِمنُْه وات قاَءهُ  َخِِشَ الرَّ

نِيب   33/50 18435 ،  مُّ   ُمْقبِل  َعََل الطَّاَعةِ راجع  إىل اهلل َتائِب 

اَلَمِة ِمَن اآلَفاِت  بَِساَلم   34/50 18436  واألمن واالطمئنان  بِالسَّ

، َوَأْعظَُمُه: النَّظَُر إىَِل َوْجِه اهللِ الَكِريمِ  َولََدْينَا َمِزيدٌ  35/50 18437  ِعنَْدَنا ِزَياَدُة َنِعيم 
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   45إلى آية   36من آية   قسورة ( 520صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا َأْهَلْكنَا َوَكْم َأْهَلْكنَا 36/50 18438  َأْفنَيْناو َكثرِي 

ة من الناس ُمقرتننَِي يف زَمن  واحد  َقْرن   36/50 18439  قوم  وُأمَّ

ا 36/50 18440 ، َوَسطَْوة   َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ َبطْش  ة   ُقوَّ

بُوا 36/50 18441  وساروا وطافوا فيها َفَفتُّشوا  َفنَقَّ

يص   36/50 18442 ِ  َوَمَفر    َمْهَرب   ُمَّ

 لَتَْذكَِرة  َوَمْوِعظَة   لَِذْكَرى 37/50 18443

ْمعَ  37/50 18444 هَ  َألَْقى السَّ ْمعِ و َوجَّ  َأْصَغى السَّ

 ، َغرْيُ َغافِل  َواَل اَله  وذهنه ُهَو َحاِضٌ بَِقْلبِهِ و َشِهيدٌ َوُهَو  37/50 18445

نَا 38/50 18446  أَصاَبنا  َمسَّ

، َوَنَصب   لُُغوب   38/50 18447  وإْعيَاء   َتَعب 

 َسب ْحُه ُمثنِيا  عليه بتمجيده وتعظيمه وَصل  و َوَسب ْح بَِحْمِد َرب َك  39/50 18448

ْمسِ  39/50 18449 ا  ر الشمسُظهوقبل  َقبَْل ُطُلوِع الشَّ  الَفْجرِ وهو وقت  وُخروُج نوِرها َصباح 

 الَعِْصِ وهو وقت اْختِفاء الشمس آخر النهار قبل  َوَقبَْل الُْغُروِب  39/50 18450

 اهللِ: َتْقديُسُه وَتنْزهُيُه َعْن ُكل  َما ال َيليُق بِِه، وذِْكُرهُ َتسبيُح  َفَسب ْحهُ  40/50 18451

ُجودِ  40/50 18452 َلَواِت  َوَأْدَباَر السُّ  َعِقَب الصَّ

افِيُل  املُْنَادِ  41/50 18453 وِر؛ َوُهَو: إِْْسَ  عليه السالم  -املََلُك املُوَكُل بِالنَّْفِخ يِف الصُّ

يَْحةَ  42/50 18454  َنْفَخَة البَْعِث  الصَّ

ُروِج  42/50 18455  يوم القيامة، وسمي بذلك ألنه يوم خيرج فيه الناس أحياء  من قبورهم َيْوُم اْْلُ

 املَْرجُع، َواملَآُل  املَِْصريُ  43/50 18456

ُق اأْلَْرُض  44/50 18457 ُع وَتبْدو ُشُقوُقه َتَشقَّ  اَتتََصدَّ

ا  44/50 18458 اع  ِعنيَ  ِْسَ  خَيُْرُجوَن ُمُّْسِ

 علينا سهٌل  ََجْعٌ  َحَّْشٌ َعَليْنَا َيِسريٌ  44/50 18459

ُهْم َعََل اإِلياَمنِ بُِمتََسل ط   بَِجبَّار   45/50 18460 ِْبُ      ُُتْ

 إْنذاري بالعقابوِ  خَيَْشى َوِعيِدي خَيَاُف َوِعيدِ  45/50 18461

 


