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 26إلى آية  1من آية   النجمسورة ( 526صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا َوالنَّْجم   1/53 18676  أحد األجرام الساموية املُضيئة بذاهتاأو  الثَُّريَّ

   مغربهسقط يف أو  إ َذا َغاَب  َهَوى 1/53 18677

 ابتعدوما   َما َحاَد َعن  احَلق   َما َضلَّ  2/53 18678

بُُكمْ  2/53 18679
ٌد َصّلى اهللُ َعَليْه  َوَسلَّمَ  َصاح   املُراُد هنا النَّب يُّ ُُمَمَّ

 َما اْعتََقَد َباط ًلا َقطُّ  َوَما َغَوى 2/53 18680

 يتكلم َينط ُق  3/53 18681

َوى  3/53 18682  ما هتواه النفس ومتيل إليه اْْلَ

نَّةُ املراد ما جاء به من  إ ْن ُهوَ  4/53 18683  الُقْرآُن، والسُّ

 تبليغ، ويطلق عّل املوحى به  َوْحيٌ  4/53 18684

يُد الُْقَوى 5/53 18685 يُل  َشد  ْْب  ة ؛ َوُهَو ج  يُد الُقوَّ
 عليه السًلم  -َمَلٌك َشد 

ة  ُذو  6/53 18686 رَّ
ة ، َوَمنْظَر  َحَسن   م  ُب ُقوَّ

 َصاح 

ُسول   َفاْستََوى 6/53 18687 لرَّ
يَّة ل 
يق  ا َعَّل ُصوَرت ه  احَلق  يا  صّل اهلل عليه وسلم  -َظَهَر ُمْستَو 

َها  ب اأْلُُفق  اأْلَْعَّل  7/53 18688 نَْد َمطَْلع  ْمس  ع   ُأُفق  الشَّ

َب   َدَنا  8/53 18689  اْقََتَ

 َزاَد يف  الُقْرب    َفتََدّلَّ  8/53 18690

ْقَداَر َقْوَسْي   َقاَب َقْوَسْي   9/53 18691 ُه م   َكاَن ُدُنوُّ

ه   10/53 18692 ٌد لعابد املطيع له واملراد ، َعبْد  اهلل  َعبْد   صّل اهلل عليه وسلم َنب يُّنَا ُُمَمَّ

 الَقْلُب  الُْفَؤادُ  11/53 18693

بوَنهُ  َأَفتاَُمُروَنهُ  12/53 18694  أَفتُجاد لوَنُه َوُتكذ 

يَّة   َنْزلَةا ُأْخَرى 13/53 18695
ْلق  ةا ُأْخَرى يف  ُصوَرت ه  اخل    َمرَّ

ْدَرة  املُْنْتََهى 14/53 18696 ي إ لَيَْها َما  س  ، َينْتَه 
اب َعة   السَّ

اَمء   َنب ق  يف  السَّ
َجَرة  ْن َفْوق َهاش  بَُط ب ه  م  لَيَْها َما ُُيْ

ي إ  ، َوَينْتَه  َن األَْرض   ُيْعَرُج ب ه  م 

 اجلنة التي تكون َمكاناا لإل يواء ، أو التي ُتقيُم فيها أرواح الشهداء  جنىة املَأَْوى 15/53 18697

    ُيَغطىي وحيتوي وحُييطُ  َيْغَشى  16/53 18698

ْدَرةَ  16/53 18699  يراد هبا سدرة املنتهى: شجرة بأقىص اجلنة الس 

اَمَلا وما انحرف  َما َزاَغ الْبََصُ  17/53 18700 يناا، َوََل ش  ُه َيم   َما َماَل َبَصُ

َر ب ُرْؤَيت ه   َوَما َطَغى  17/53 18701  َما َجاَوَز َما ُأم 

   امل ْعَراج  لَيَْلَة املراد رأى يف  لََقْد َرَأى 18/53 18702

زات  وَدَلئ َل  آَيات   18/53 18703  ُمْعج 

ى  19/53 18704 َت َوالُْعزَّ يَّة   الًلَّ
ل   َأْساَمَء َأْصنَام  َكاُنوا َيْعبُُدوََنَا يف  اجَلاه 

يَّة   َوَمنَاةَ  20/53 18705
ل   اْسَم َصنَم  َكاُنوا َيْعبُُدوَنُه يف  اجَلاه 

يَزى ق ْسَمٌة  22/53 18706  َجائ ر  توزيع ض 

يْتُُموَها  23/53 18707 ةا  َأْساَمء َسمَّ يْتُموها آْل َ    أْصنام َسمَّ

ُق َدْعَواُكْم ف يَها و ُبْرَهان   ُسْلطَان   23/53 18708 ة  ُتَصد   ُحجَّ

ن َغْْي  َيقي   الظَّنَّ  23/53 18709 ْلَم م   الع 

 حتبى  هَتَْوى 23/53 18710

داَية أو شفاعة أو غْيمها َما  مَتَنَّىَما  24/53 18711  َرغ َب يف ه 

ْنيا  َواأْلُوَّل  25/53 18712  احَلياُة الدُّ

 ََل َتنَْفعُ َل تكفي و  ََل ُتْغن ي  26/53 18713

 يسمحَأن  َأن َيأَْذنَ  26/53 18714
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 44إلى آية  27من آية   النجمسورة ( 527صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

وَن املًَلئ َكةَ  27/53 18715 فوََنُم  لَيَُسمُّ  ليَص 

ْلم   28/53 18716  حجة أو دليل أو إثبات ع 

 َينْقادوَن َوَيسْيوَن  َيتَّب ُعونَ  28/53 18717

ْلَم املبني عّل  الظَّنَّ  28/53 18718 ن َغْْي  َيقي   األوهام الع    م 

 َل يكفي وَل ينفع ُيْغن ي َلَ  28/53 18719

ق   28/53 18720 حيُح  احْلَ ْلُم الصَّ
 الع 

ْض  29/53 18721  بتعاد والتنحياَل َفأَْعر 

َف  َتَوّلَّ  29/53 18722  َأْعَرض وانَصَ

َنا 29/53 18723  الُقْرآنَ  ذ ْكر 

دْ  29/53 18724  ََل َيْرَغْب  َوََلْ ُير 

هم وَنايتهم التي وصلوا إليها َمبَْلُغُهم 30/53 18725  َحدى

 تاه وابتعد وَل ُيتد   َضلَّ  30/53 18726

 قبل اْلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 30/53 18727

يَن َأَساُءوا  31/53 18728 َي الَّذ  يُعاق َب  ل يَْجز 
 يف أعامْلم  اْرَتَكبوا اإلساَءة  الذين  ل 

َي  31/53 18729 يَن َأْحَسنُوا َوََيْز     ةاحَلَسن   باألعاملَأَتْوا  َوُيثيَب َوُيكاف ئَ  الَّذ 

ْسنَى 31/53 18730  أْو ب املَثوَبة  َوُحْسن  اجَلزاء    ب اجَلنَّة   ب احْلُ

بُونَ  32/53 18731
تَن  ونَ  ََيْ دوَن وَيتَنَحُّ

 َيبْتَع 

ْثم   32/53 18732 َشة  َكبَائ ر اإل   اآلثام الفاح 

َش  32/53 18733 َن الَكبَائ ر   َوالَْفَواح   َما َعظَُم ُقبُْحُه م 

بَُها َعَليَْها  اللََّممَ  32/53 18734
ُّ َصاح 

َغاَر الَّت ي ََل ُيص  ُنوب  الص   الذُّ

َرة   32/53 18735 ُع املَْْغف      َيتنبون الكبائر رمحته واسعة عّل الذين وعفوه و هاملراد سَت َواس 

 خلقكم َأنَشأَُكم 32/53 18736

نَّةٌ  32/53 18737 ه   َأج   ََجُْع َجني وهو احَلْمُل املَْستوُر يف َبطْن  ُأم 

وا َأنُفَسُكمْ  32/53 18738 ُفوَها ب التَّْقَوى  َفًَل ُتَزكُّ  ََل مَتَْدُحوَها، َوَتص 

 بوقايةمَحَى نفَسه  اتََّقى 32/53 18739

َف َعن  الَعطَاء ، َوَقطََع َمْعُروَفُه ُبْخًلا  َوَأْكَدى  34/53 18740  َتَوقَّ

ْلُم الَغيْب 35/53 18741
َي واْستَََتَ ة َمْعرفَ  ع    َما َخف 

 ََلْ ُُيَْبْ  ََلْ ُينَبَّأْ  36/53 18742

  ةالكتب املنزل ُصُحف   36/53 18743

ر بهأتمى  َوّفَّ  37/53 18744  وأكمل ما أم 

َرةٌ  38/53 18745 ُر َواز  ُل َنْفٌس آث َمةٌ  َأَلَّ َتز  م  ُه ََل حَتْ  ثم الذي يستحق العقاباإل: الوزر،  واملراد بَأنَّ

ْزَر ُأْخَرى 38/53 18746  إ ْثَم َنْفس  ُأْخَرى  و 

 جد واجتهد وثابر يف عمله  َسَعى  39/53 18747

 ُيبَْص وُيرى يف اآلخرة، فيميَّز َحَسنه من سيئه ُيَرى 40/53 18748

َزاهُ  41/53 18749  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلْْي أو الَّشَّ َحسب الَعَمل َُيْ

 األَْعظم وفاء، املستكمل جلميع عمله اأْلَْوَّف  41/53 18750

ه  َيْوَم ومصْي اْنت َهاَء  املُْنتََهى 42/53 18751 يَاَمة  ََج يع  َخْلق    الق 

 أوجد أسباب الضحك والبكاء وهو اخلْي والَّش والفرح والرسور واْلم   َأْضَحَك َوَأْبَكى   43/53 18752

  َسَلَب َوَوَهَب احلياة   َأَماَت َوَأْحيَا 44/53 18753
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   62إلى آية  45من آية   النجمسورة ( 528صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

ثال  ساب ق   َخَلَق  45/53 18754 َن الَعَدم  َعّل َغْْي  م   أْوَجَد م 

 النُّطفُة: املنيُّ وما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة  نُّطَْفة   46/53 18755

حم أو ُتْقَذف  مُتْنَى 46/53 18756  تْدفق يف الرى

ْم َبْعَد  النَّْشأََة اأْلُْخَرى 47/53 18757 ه   وهي البعث يوم القيامة  املَْوت  إ َعاَدَة َخْلق 

 َملََّكُهُم األَْمَواَل، َوَأْرَضاُهْم ب اَم َأْعطَاُهمْ  َأْغنَى َوَأْقنَى  48/53 18758

ْعَرى 49/53 18759 يَّة   الش 
ل  ء  َكاَن َأْهُل اجَلاه  ْن ُدون  اهلل َنْجم  ُمِض   َيْعبُُدوَنُه م 

ا اأْلُوَّل  50/53 18760  عليه السًلم  -َقْوَم ُهود   َعادا

 عليه السًلم  -َقْوَم َصال ح   َوَثُمودَ  51/53 18761

ا  َفاَم َأْبَقى   51/53 18762  َل ُيبْق  منهم أحدا

اُوُز احَلد  واملَُغاَلُة يف  الع ْصيان  أشدُّ  و  أْكثَُر ُظْلاما  َأْظَلَم َوَأْطَغى  52/53 18763  ُطْغياناا، والطُّْغياُن: ََتَ

َكةَ  53/53 18764 َنَّ اهللَ َقَلبََها َعَّل َأْهل َها -عليه السًلم  -َمَدائ َن َقْوم  لُوط   املقلوبة َواملُْْؤَتف 
يَْت ب َذل َك؛ أل   ، ُسم 

َهاَأْسَقطََها إ َّل  َأْهَوى 53/53 18765  وجعل عاليها سافلها  األَْرض  َبْعَد َرْفع 

اَها  54/53 18766 َجاَرة   َفَغشَّ َن احل   وأنواع من العذاب  َفأَلْبََسَها م 

 َرب َك  55/53 18767
 م  َرب َك عن   آََلء 

ُك  َتتاََمَرى  55/53 18768 ُب َتتََشكَّ  َوُتَكذ 

يرٌ  56/53 18769 ر من عذاب اهللرسول  َهَذا َنذ  ف ُُمَذ  ٌد واملراد  ُمبل غ، ُُمَو   صّل اهلل عليه وسلم - ُُمَمَّ

َفةُ  57/53 18770 َفْت اآْلز  يَاَمُة ، َوَدَنا َوْقتَُها َأز   َقُرَبْت الق 

َفةٌ  58/53 18771  َكْشٌف، أو نـَفـْـٌس تكشف أهواْلا وشدائدها  َكاش 

يث  َهَذا  59/53 18772 د   املراد به القرآن احْلَ

 َل ختشعونواملراد وَتْسَخروَن   َوَتْضَحُكوَن َوَل َتبُْكونَ  60/53 18773

ُدونَ  61/53 18774 ُضونَ  غاف لونَ  َسام   ََلُهوَن، ُمْعر 

 فيها ألحد أمر بالسجود واخلضوع التام والعبادة هلل التي َل رشك  َفاْسُجُدوا هلل َّ  َواْعبُُدوا 62/53 18775
 


