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 81إلى آية  1من آية   الرحمنسورة ( 531صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َن   1/55 18884 ْحم ِة باهللِ أيم أنَّ اهللَ َشمَلتم  الرَّ امِء اخلاصَّ نَى ِمن األسم سم امِء اهللِ احل  َن  ِمنم أسم ْحم نميا، والرَّ ِمَن والكافَِر يف الدُّ ت ه  امل ؤم َ  َرْحم

مَ  َعلَّمَ  2/55 18885 َف وَفهَّ  َعرَّ

آنَ  2/55 18886 رم د َصَلَّ اهلل  َعَليمِه َوَسلَّمَ  المق  َمَّ ِه ُم 
ولِ َزلَه  َعََل َرس  ِجِز الَِّذي َأنم  كِتاب  اهللِ امل عم

نَسانَ  3/55 18887 ِ َجَد ِمَن الَعَدمِ  َخَلَق اْلم َكر واألنمثَى ِمنم َبنِي آ أوم  دم الذَّ

ِسهِ الكالم و المبَيَانَ  4/55 18888 بنَِي َعامَّ يِف َنفم  النُّطمَق بِأَنم ي 

بَان   5/55 18889 سم تمَقن  ََل  بِح  ، بِِحَساب  م  ِ تََعاقِبنَيم ِرَياِن م  طَِرب  ََيم  َيضم

م   6/55 18890 اَمءِ  َوالنَّجم َكب  يِف السَّ  الَكوم

َدانِ  6/55 18891 ج  ـلِقا له  َيسم  ََيمَضعاِن وَينمقاداِن هلل فيام خ 

اَمَء َرَفَعَها  7/55 18892  أوجدها مرفوعة عاليا بدون أعمدة َوالسَّ

ِض  َوَوَضَع املمِيَزانَ  7/55 18893 َل َوَضَع يِف األَرم  الَعدم

ا 8/55 18894 وا لِئَالَّ  َأَلَّ َتطمَغوم ون واوَتتََجَّبَّ  وا، َوََت  تَد   َتعم

َل  املمِيَزانِ  8/55 18895  آلة الوزن، أو الوزن نفسه واملراد الَعدم

طِ  9/55 18896 لِ  بِالمِقسم  بِالَعدم

وا  9/55 18897 ِِس  م وا َوََل َت   َوََل َتنمق ص 

ََنامِ  10/55 18898 تَِقرَّ َعَليمَها اخَللمق   َوَضَعَها لِْلم َدَها؛ لِيَسم  َمهَّ

اَممِ  11/55 18899 َكم لَِفة   األم ِعيَِة  أوَأغم   الثِّامِر واحَلب  َأوم

ِف  12/55 18900 و المَعصم بُّ ذ  ِ َوالتِّبمنِ  : احلنطة والشعري ونحومهااحَلبُّ  َواحلمَ و الِقْشم  ذ 

َان   12/55 18901 ْيم ائَِحةِ  َوالرَّ  َطيِِّب الرَّ
لُّ َنبمت   ك 

اَم  13/55 18902 اَم  نَِعم آَلء َربِّك   َربِّك 

َبانِ  13/55 18903  ت نمكِران ت َكذِّ

  طني  يابس  له َصوت   َصلمَصال   14/55 18904

ارِ  14/55 18905 رَ تملا املحروقالطِّني   َكالمَفخَّ  َحجَّ

انَّ  15/55 18906  إِبملِيَس  اْلمَ

اِرج   15/55 18907  هلب َشِديد ساطع صاف  َل دخان فيه مَّ

 الناِر املعهودة  نَّار   15/55 18908

18909 17/55  ِ َقنيم ِ يمِف.  املمَْشم تَاِء، َوالصَّ ِس؛ يِف الشِّ مم ِق الشَّ ِ  َمْشم

18910 17/55  ِ ِرَبنيم ِس؛ يِف  املمَغم مم ِرِب الشَّ يمِف َمغم تَاِء، َوالصَّ  الشِّ

اَم  18/55 18911 اَم  نَِعم آَلء َربِّك   َربِّك 

َبانِ  18/55 18912  ت نمكِران ت َكذِّ
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 14إلى آية  91من آية   الرحمنسورة ( 532صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َخَلَط  َمَرَج   19/55 18913

َريمنِ  19/55 18914  املراد ماء النهر العذب وماء البحر املالح  المبَحم

 َيتَجاَوراِن أو يلتقي طرفامها  َيلمتَِقيَانِ  19/55 18915

َزخ   20/55 18916  َحاِجز   َبرم

ا َعََل اآلَخِر،  َلَّ َيبمِغيَانِ  20/55 18917 َ مه  َهب  بَِخَصائِِصهِ  بامل ـَمـازَجةََل َيطمَغى َأَحد   َوَيذم

ج   22/55 18918 َرج   ََيمر  تَخم  ي سم

َجان   22/55 18919 ل ؤ  َواملمَرم  ة َهر  َنفيساَجوم  اللُّؤم

َوارِ  24/55 18920 َمة   اْلمَ خم ن  اَْلاِرَية  الضَّ ف   السُّ

َعةِ  املم نَشآت   24/55 18921 ِ ات  األرَشم ف وع   املَرم

اَلمِ  24/55 18922 َعم  َكاِْلبَاِل يِف ِعظَِمَها  َكاألم

 َهالِك   َفان   26/55 18923

 يثبت بعد غريه َوَيبمَقى 27/55 18924

ه  َربَِّك  27/55 18925  ، ويف اآلية إثبات صفة الوجه هلل تعاىل بام يليق به سبحانه دون تشبيه وَل تكييف ذاته َوجم

اَللِ  27/55 18926 و اْلمَ َياءِ َصاِحب   ذ  ِ َّبم
 الَعظََمِة، َوالكِ

َرامِ  27/55 18927 كم ِ ودِ  َواْلم ِل، َواْل   الَفضم

أَل ه   29/55 18928  َيطلب  ِمنمه   َيسم

ر    أو حال  يف  يِف َشان   29/55 18929  َأمم

م 31/55 18930 غ  لَك  ر  : َفَرَغ له أيم َقَصَد لَه  دون غريه َسنَفم  وهتديد، ِمنم
 أسلوب  وعيد 

 اِْلن  واِْلنمس  الثََّقالنِ  31/55 18931

ت مم  33/55 18932 تَطَعم نمت مم وَقِدرت مم  اسم  ََتَكَّ

وا 33/55 18933 ذ  قوا َتنف  ب وَن ِمنمه   أو ََتََتِ وَن َمنمَفًذا هَتمر  د 
 ََتِ

 َنَواِحي َأقمطَارِ  33/55 18934

وا 33/55 18935 ذ  ب وا  و فاخَتقوا َفانف  ر   اهم

لمطَان   33/55 18936 َرة   بِس  دم ة ، َوَكاَمِل ق  وَّ  بِق 

َسل   35/55 18937 رم بمَعث   ي   ي 

َواظ   35/55 18938 ص  هَلب   ش 
 د خاَن له  َل َخالِ

َب فِيهِ  َون َحاس   35/55 18939 َخان  ََل هَلَ ، َأوم د  مم وِسك  ؤ  ، ي َصبُّ َعََل ر  َذاب   ن َحاس  م 

انِ َفاَل  35/55 18940 مم َبعمًضا َتنتَِِصَ ك  تَطِيَعاِن النجاة و   َفال َينمِص   َبعمض   َل َتسم

 وتفطرت انمَصَدَعِت  انَشقَِّت  37/55 18941

َدةً  37/55 18942 دِ  َورم ِن الَورم َراَء َكَلوم  َْحم

َهانِ  37/55 18943 ، َأوم  َكالدِّ ِِلِّ يمِت املَغم  الدهن املذاب  َكالزَّ

َمئِذ   39/55 18944  ذلك اليوم  َفيَوم

أَل   39/55 18945 اسب   َل ي سم  َل ْي 

م  ِمَن الِفعملِ  َذنبِهِ  39/55 18946 ، وامل َحرَّ : اْلثمم   الَذنمب 

َميَّز   ي عمَرف   41/55 18947 َرك  وي  دم   ي 

ونَ  41/55 18948 ِرم   الكافِروَن امل عانِدونَ  املم جم

مم  41/55 18949  بَِعاَلَماهِتِمم  بِِسياَمه 

َخذ   41/55 18950  فيمسك َفي ؤم

وِسِهمم  بِالنََّواِص  41/55 18951 ؤ  َمِة ر  َقدِّ    بِم 

َدامِ  41/55 18952 َقم  مجع قدم وهو ظاهر الساق   َواألم



 

533 
 

 
 
 
 

 96إلى آية  24من آية   الرحمنسورة ( 533صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اَم  42/55 18953 اَم  نَِعم آَلء َربِّك   َربِّك 

َبانِ  42/55 18954  ت نمكِران ت َكذِّ

ب ِِبا يِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّم   43/55 18955 َعذَّ  الن ار  التي ي 

ونَ  43/55 18956 ِرم   الكافِروَن امل عانِدونَ  املم جم

ورونَ  َيط وف ونَ  44/55 18957 د ونَ و َيد  دَّ  َيََتَ

 َحارٍّ َقدم َبَلَغ الَغاَيَة يِف احَلَراَرةِ  َْحِيم  آن   44/55 18958
 َماء 

قِِف احِلَساِب  َخاَف َمَقاَم َربِّهِ  46/55 18959 ِه يِف َموم َ َيَديم َربِّ  َخاَف الِقيَاَم َبنيم

 بستانني  َجنَّتَانِ  46/55 18960

 صاحبتا  َذَواَتا 48/55 18961

نَان   48/55 18962 ة   َأفم َصان  َكثرَِية  َنِِضَ  َأغم

نمب وعان  َعيمنَانِ  50/55 18963    ي 

ِرَيانِ  50/55 18964 َعةً  ََتم ِ ِسم ام م  ه   َتنمَدفِع  ِمياه 

َجانِ  52/55 18965  ِصنمَفانِ  َزوم

تَّكِئنِيَ  54/55 18966  جالسني مستندين مستقرين م 

ِب وهو  بِطَاَنت َها َبطَائِن َها  54/55 18967 َت الثَّوم مَعل  ََتم  َما َي 

ق   54/55 18968 َ تََّبم يبَاِج  إِسم  املصنوع من احلرير السميك  الدِّ

 َثَمر   َوَجنَى 54/55 18969

 َيتَناَول ه  و يقطفه  َقريب  ملَِنم  َدان   54/55 18970

ِف  56/55 18971 ات  الطَّرم َن  َقاِِصَ ِهمم قَِصم ِ َن إىَِل َغريم ؛ َفاَل َينمظ رم َواِجِهنَّ نَّ َعََل َأزم  َأبمَصاَره 

نَّ  56/55 18972 نَّ  َيطمِمثمه  ه  بَارِشم م ي  نَّ ومَل ه 
 مل يطأم

 اَْلان  هو اِْلن   َجان   56/55 18973

َجان   58/55 18974  الياقوت واملرجانجواهر نفيسة  واملراد  يف صفائهن وحسنهن مثل  الميَاق وت  َواملمَرم

   َثواب  ومكافأة   َجَزاء 60/55 18975

َسانِ  60/55 18976 ِحم نمِع اَْلميلِ  اْلم ِه اِْلتمقاِن َوص  ِل احَلَسِن َعَل َوجم يتاِء باِلِفعم ِ  اْلم

وِِنِاَم  62/55 18977 ِ  َوِمن د  ابَِقتَنيم ِ السَّ َنى ِمَن اَْلنَّتنَيم  أقل منهامأو  َأدم

تَانِ  64/55 18978 َهامَّ دم َوادِ  م  هت  اَم َحتَّى َمالَتم إىَِل السَّ َ ِضم تم خ  تَدَّ اَواِن َقِد اشم َ  َخِضم

نمب وعان  َعيمنَانِ  66/55 18979   ي 

اَختَانِ  66/55 18980 اَختَانِ  َنضَّ ارتان باملاء النابع من األرض َنضَّ  ََل َتنمَقطَِعانِ  َفو 

   لذيذة  ثاَِمر   َفاكَِهة   68/55 18981

ل   68/55 18982  الشجرة املعروفة التي تثمر الرطب  َوَنخم

ان   68/55 18983 مَّ ان: الفاكهة املعروفة، ي ؤكل َحبُّها َور  م   الر 

اَم  69/55 18984 اَم  نَِعم آَلء َربِّك   َربِّك 

َبانِ  69/55 18985  ت نمكِران ت َكذِّ
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   78إلى آية  70من آية   الرحمنسورة ( 534صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ات   70/55 18986 َ جوِه  ِحَسان   َخريم الِق مَجيالِت اخَللمِق ِحسان الو  ات  األخم  نِساء  صاحِلات  فاِضالت  َخريِّ

ور   72/55 18987 واد  نَِساء  بِيض  ِحَسان   ح   ذوات عيون شديدة البَياض  وشديدة السَّ

وَرات   72/55 18988 قمص  وَنات   مَّ ت وَرات  َمص  نَع امت َمسم  م 

يَامِ  72/55 18989 ِ  بيت يتخذه األعراب من الثياب أو عيدان الشجر، واملراد ِبا هنا بيوت يعلم اهلل حقيقتها اخلم

نَّ  74/55 18990 نَّ َأَحد  مل  ملم َيطمِمثمه  ه  بَارِشم م ي  نَّ ومَل ه 
 يطأم

تَّكِئنِيَ  76/55 18991  جالسني مستندين مستقرين م 

ِضم   76/55 18992 ِضم   مرتفعة   َوَسائَِد  َرفمَرف  خ  طِيَة  خ   َذَواِت َأغم

ط   َوَعبمَقِريٍّ ِحَسان   76/55 18993 ، َوب س  ش   فيها  رغوبم مجيلة  ف ر 

ه   َتبَاَركَ  78/55 18994 ، َوَخريم   َكث َرتم َبَرَكت ه 

اَللِ  78/55 18995 َياءِ  ذِي اْلمَ ِ َّبم
 َصاِحب  الَعظََمِة، َوالكِ

َرامِ  78/55 18996 كم ِ ودِ  َواْلم ِل، َواْل   الَفضم

    َنَزلَت وََتقََّقت َوَقَعِت  1/56 18997
 


