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 32إلى آية  21 يةآمن  الفرقانسورة ( 263صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ناا  21/25 12402 اءا ْرُجونا لِقا  َلا ُيْؤِمنُونا بِالياْوِم اآلِخرِ  َلا يا

وا 21/25 12403 ُ وا  اْستاْكَبا  وتاعاظاموا وتاعالواتكَبر

تاْوا 21/25 12404 عا وا  قسوا وا ُ َبر در ِِف الطُّْغياانِ و وجتا ُزوا احلا اوا ا  جتا

ى  22/25 12405 ًا ساّراً   َل ُبْْشا َبا  َل خا

ئِذ   22/25 12406 ْوما لِكا الياْوم  يا  ذا

ُْجوراً  22/25 12407 ًما  ِحْجرًا َّمر اًما َُّمارر را كاًنا حا يُْكمْ ما لا  عا

ِدْمناا 23/25 12408 قا  وعمدنا وقصدنا وا

ل   23/25 12409 ما ِمُلوا ِمْن عا ا عا يِ  ما نيا ِمن العباداِت وأعامِل الَِبِّ واخلا ِمل هؤَلء املُجِرمونا ِف الدُّ  ما عا

نثُوراً  23/25 12410 بااًء مر ْوِء ، واهلباء  ضائًِعا باطًًِل  ها ى ِِف ضا ا ُيرا ِفيِف الُغبااِر. ُهوا ما ْمِس ِمْن خا  الشر

نثُوراً  23/25 12411  ُمتفرقا مر

ْير  24/25 12412 ًلحاً  خا صا  أْكثاُر ناْفعاً وا

ّراً  24/25 12413 ْستاقا   مكاناً لًلستقرار  مُّ

نُ  24/25 12414 أاْحسا أاْْجال وأاْكثار ُحْسناً  وا   وا

ِقيًلً  24/25 12415 نِزًَل وقراًرا  ما  مكان الراحة وقت القيلولةوما

ْوما  25/25 12416 يا  املراد يوم احلْش  وا

ء 25/25 12417 اما ُق السر قر عْت و تاشا در ت ُشُقوُقهاتفتحت وتاصا    بادا

مِ  25/25 12418 قِيِق  بِالْغااما اِب األاْبياِض الرر حا  بِالسر

لا  25/25 12419 ُنزِّ نِْزيًًل وا ُة تا ئِكا ِ تنزيًًل  املْاًلا مواِت إىل أرِض املحْشا كُة يوما القيامِة ِمن السر
ُل املًلئِ  وُتنازر

لطاُن  املُْْلُك  26/25 12420  التمليك مع السلطة والنفوذ أو السُّ

قُّ  26/25 12421  الثرابُِت التامُّ الذي َل يازوُل   احْلا

ْْحانِ  26/25 12422 لرر
ِة باللِ  لِ ْْحاُن: ِمن األْسامِء اخلاصر  الرر

ِسياً  26/25 12423 عبًا شاّقاً شديداً  عا  صا

 ، وذلك كناية عن النرّدم هُيْمِسُك بأسنانِ   ياعاضُّ  27/25 12424

12425 27/25  ُ  املُيسءُ  الظراِل

ْذُت  27/25 12426 ا    اترباعُت أو  جعلت اَّتر

بِيًلً  27/25 12427 نرِة.  سا ِريًقا إىِلا اجلا ًة أو طا سيلا  وا

ْيلاتاى 28/25 12428 اوا ّسُّ  وهي   يا هًلكي يا ع وَتا  عبارة تفجُّ

ِذْ  28/25 12429 ْ أاَّتر  ل أجعل  لا

نيا املراد  ُفًلناً  28/25 12430 ن أغواين ِف الدُّ   ما

لِيًلً  28/25 12431 هُ  خا دُّ  صديقاً أتبُعُه وأوا

لرنِي  29/25 12432 فني  أاضا ا  عن طريق اهلداية واحلق  وأبعدين َصا

ْكرِ  29/25 12433 ِن الذِّ نِ  عا  الُقرآِن  عا

ُذوَلً  29/25 12434     النرْصِ وكثيا اخِلذَلِن، واخِلذَلُن: تارُك املاعونِة  خا

ْهُجوراً  30/25 12435 ْْتوًكا ُمهمًل  ما  ما

ُدّواً  31/25 12436 : الباِغُض الكاِرهُ  عا ُدوُّ  العا

 الكافِرينا املُعانِدينا  املُْْجِرِميا  31/25 12437

ناِصياً  31/25 12438 ادِياً وا ىمرشدًا إىل  ها   وُمعيناً   اهُلدا

ةً  32/25 12439 اِحدا ًة وا لا  جمتمعا دفعة واحدة ، ِف وقت  واحد   ُْجْ

اداكا  32/25 12440 ن لِنُثابِّتا بِِه ُفؤا كِّ  ونقّويه فيطمئّن به  قلبك ُنما

ْلنااهُ  32/25 12441 تر را اِرِج  وا تيُل هو إْتقاُن َما تاُه، والْتر ْدنا قراءا ور نّا وجا  احُلروِف أْحسا
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 43إلى آية  33 يةآمن  الفرقانسورة ( 633صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

أُْتوناكا  33/25 12442 َل يا ِيئُوناكا  وا  وَل َيا

ثال   33/25 12443 ة   بِما ِعَْبا  وا
ة  قر واملراد     قِصر  ُشبهًة أو اقِْتاًحا ُيعاِرضون به احلا

قِّ  33/25 12444  باجلواب احلق أو بالصحيح الثابت من العقائد واألحكام بِاحْلا

نا تاْفِسًيا  33/25 12445 أاْحسا  أصدق بيانا وتفصيًل وا

ونا  34/25 12446 ُ بونا  ُُيْْشا ُيسحا عونا وا  َُيْما

ر  34/25 12447 أُ  رشا     األْسوا

اناً  34/25 12448 كا نِْزلاةً  مر  ما

لُّ  34/25 12449 أاضا  أضل : أكثر تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلق  وا

بِيًلً  34/25 12450 سيلاةً  سا  طريقاً أو وا

يْناا  35/25 12451  أاْعطايْنا  آتا

ى 35/25 12452 وِمِه، ُموسا قا ونا وا ُه اللُ تاعااىلا إىِلا فِرعا لا سولر أارسا  را

اة  الْكِتاابا  35/25 12453  الترْورا

اُرونا  35/25 12454 ِن بِاللِ ها ونا إىِلا اإِلياما  فِرعا
ةِ فِيُقُه ِِف داعوا را ى وا  أاُخو ُموسا

ِزيراً  35/25 12455  مِعينًا وُمساِعًدا وا

ُقْلناا 36/25 12456 يْناا فا أاْوحا  فا

باا 36/25 12457 ا واْمِضيا اْذها  ِسيا

ْرنااُهمْ  36/25 12458 مر دا أْهلاْكناُهمْ  فا  فا

ناةً  ُنوح   37/25 12459  أول الرسل ومن أويل العزم دعا قومه لعبادة الل وحده وترك عبادة غيه تسعامئة ومخسي سا

ُبوا الرسل  37/25 12460 ذر بُوا إليهم الكذب كا  ناسا

ْقنااُهمْ  37/25 12461 ًقا  أاْغرا را  أْهلاْكناُهْم غا

ةً  37/25 12462 ًة وِعظةً  آيا  ِعَْبا

أاْعتاْدناا 37/25 12463 ْدنا وهيّأنا وا  وأْعدا

لظراملِِيا  37/25 12464
ُُها  لِ دِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو ناْحوا ْلحا

رينا املُتاجاِوزينا لِ
   اجلائِ

اباً  37/25 12465 ذا   ِعقاباً وتانْكيًلً  عا

ديد  أالِيامً  37/25 12466  اإليًلمِ موجعا شا

اداً  38/25 12467 عا نِ  وا  الياما
ْم باألْحقاِف ِمْن بًِلدِ ناِزهُلُ ياْت باْسِم أبيِهْم، وكاناْت ما ةر ُسمِّ ديما بيلةر قا  عليه السًلم، وهي قا

 قـاـْوم هود 

ثاُمودا  38/25 12468 يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء  وا  لدهيم والثمد: املاء: القليل قبيلة النبي صالح ُسمِّ

سِّ  38/25 12469  البئِر العاظيمِة، أو األُخدودِ، أو الوادي الرر

ُقُروناً  38/25 12470 ن  واحد   مم وأُ  أقوام  وا  ِمن الناِس ُمقْتنِيا ِف زما

جا  اأْلاْمثاالا  39/25 12471 ة اتِعبارأو هي احُلجا  بِنظيهتا أو قِصر
 ُتقاُل لِتاشبيِه حال 

ناا  39/25 12472 ْ ْرنا  تاَبر  أهلاْكنا ودمر

ْوءِ  40/25 12473 طارا السر تُْهمِ   مطر باحلجارة ما ِء أاْهلاكا اما  ِمنا السر

ْرُجون ُنُشوراً  40/25 12474 افونا وَل يتوقعونا  َل يا  بعثاً بعد املوت َل َيا

 اْستِخفاًفاً وُسْخِريةً  ُهُزواً  41/25 12475

ناا  42/25 12476 ادا لايُِضلُّ كا  كا با وأْوشا ةِ أْصنامِ  قارا ن ِعبادا ُفناا عا  ياْصِ

بِيًلً  42/25 12477 لُّ سا     أكثر تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلق أاضا

أاْيتا  43/25 12478 ين أارا ْخَِبْ
 أا

اهُ  43/25 12479 وا  نفسه ومتيل إليهما هتواه  ها

كِيًلً  43/25 12480 يْمنًا وا  مانًِعا و حافِظًا وُمها
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 55إلى آية  44 يةآمن  الفرقانسورة ( 643صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُب  44/25 12481 سا ْ  تاظُنُّ  َتا

ُهمْ  44/25 12482  ُمْعظامهمْ  أاْكثارا

ْعِقُلونا  44/25 12483 رونا  يا كِّ ْم وُيفا  ُيْعِملونا ُعقوهلاُ

اأْلاْنعاامِ  44/25 12484 نامُ  كا ُر والغا  اإلبُل والباقا

لُّ  44/25 12485  أكثر تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلق أاضا

ْ تارا  45/25 12486 ِب واَلعتِباِر  أالا ىل النرظاِر والتاعاجُّ ثِّ عا لحا
ُة لِ لِ ِعبارا  ِف شأن من يتحدث عنهم والترأامُّ

در الظِّلر  45/25 12487 طاهُ  ما مسِ  باسا جِر إىل ُطلوِع الشر  عىل األرِض ِمن بْعِد ُطلوِع الفا

اكِناً  45/25 12488 كُ  ثابتاً  سا رر ا َل يتحا  ُمْستاِقرًّ

لِيًلً  45/25 12489 ةً  دا ًلما   يه دالرًة عل  عا

باْضنااهُ  46/25 12490 لرصناهُ  قا لْناه أو قا  أزا

ِمِه. لِبااًسا  47/25 12491 اتًِرا لاُكْم بِظاًلا  سا

ًة  ُسبااًتا  47/25 12492 احا انُِكمْ وسكوناً را  أِلاْبدا

ْعِي ِِف األاْرضِ  ُنُشوراً  47/25 12493 السر اِر وا ًِلْنتِشا
ْقتًا لِ  وا

ات   ُبْْشاً  48/25 12494 ا ةِ ُمباْشِّ ُحِب املُْمطِرا لسُّ
ْْحاِة حاِمًلت  لِ  بِالرر

ِه  ماًء طاُهوًرا 48/25 12495 ْيِ ًرا لِغا  طااِهًرا ِف ناْفِسِه ُمطاهِّ

ىل األرضِ املراد  لِنُْحيِيا  49/25 12496 ْرعا واألْشجارا التي عا  لِنُْحيي الزر

يْتاً  49/25 12497  َل ناباتا فِيها مر

أانااِسر  49/25 12498 : الواحد من البْش وا : ْجع إِْنيِسّ  أانااِسّ

ْفنااهُ  50/25 12499 ر يْناُهمْ  َصا ْمنا ماءا املطاِر بْي النراسِ  با  قسر

ُروا  50/25 12500 كر ترِعظو لِياذر برروا  ايا  ويتادا

أاباى 50/25 12501 ما ِرًض  فا دا راِهياًة وعا  فاْمتاناعا كا

ثْناا  51/25 12502 ْلناا لاباعا  ألْرسا

 منذرًا، واملُنِْذر هو املُعلم واملُبلغ ناِذيراً  51/25 12503

عْ  فاًل ُتطِعِ  52/25 12504 ْضا تربِْع وَل َّتا  َل تا

اِهْدُهم  52/25 12505 جا  وابذل جهدك ِف تبليغ الرسالة وا

بًِيا 52/25 12506 اًدا كا طُُه ُفتُورر  غاية ِف بذل اجلهد ِجها
 َلا َُيِالِ

جا  53/25 12507 را لاط ما  خا

ْينِ  53/25 12508  املراد ماء النهر العذب وماء البحر املالح  الْباْحرا

اتر  53/25 12509 ْذبر ُفرا ديد الُعذوبة عا ًلوةِ و سائغر شا  احلا

اجر  ِمْلحر  53/25 12510 ديُد امللوحة ُأجا  شا

خاً  53/25 12511   حاِجًزا ومانًِعا باْرزا

ُْجوًرا 53/25 12512 رِ وحاجزا  ِحْجًرا َّما ا إىِلا اآلخا ِدُِها ْمناُع ُوُصولا أاحا ا مانعا يا  ِسْْتً

باً  54/25 12513 ِب  ناسا اباةا النرسا را  قا

ِصْهراً  54/25 12514 واِج  وا ُة بِالزر رابا  وهيا القا
ةِ را اها اباةا املُصا را  قا

ُعُهمْ َل  55/25 12515 نفا  َل يفيدهم  يا

ُهمْ و 55/25 12516 كروهاً أو أذىً   َل ياُُضُّ  َل ُيْلِحُق ِِبِْم ما

 ناِصيًا وُمِعيناً  ظاِهياً  55/25 12517
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 67إلى آية  56 يةآمن  الفرقانسورة ( 653صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اً  56/25 12518 ن  ُمباْشِّ اِعدًا ما    آمنا بك واتربعاك بِثاواِب اللِوا

ناِذيراً  56/25 12519 قاِء والعذاِب   وا را بك بالشر ن كفا  املُنِْذر هو املُعلم واملُبلغوُتنِذرا ما

 َل أْطُلُب ِمنُْكمْ  ما أاْسأالُُكمْ  57/25 12520

نْهُ  أاْجر   57/25 12521 ض  عا ِل وِعوا ْلعاما
زاء  لِ  جا

بِيًلً  57/25 12522 سيلاةً  سا  طريقاً أو وا

ْل  58/25 12523 كر تاوا  واعتمد وفّوض أمرك  وا

يِّ  58/25 12524 يُّ من أْسامِء اللِ احُلْسنى له احلياة الكاملة الدائمة املطلقةالذي  احْلا  ، واحلا

 َل يفارق احلياة  َل ياُموُت  58/25 12525

بِّْح  58/25 12526 سا ْه ربرك عن  وا كاءِ ونزِّ ا  .النرقائِِص واألندادِ والْشُّ

ْمِدهِ  58/25 12527 ْجيِدهِ بالثناء عليه و بِحا  متا

ى  58/25 12528 فا كا ْسبُك وا ى: بلغ منتهى الكفايةومعنى  وحا فا  كا

ُم ِمنا الِفْعلِ  بُِذُنوِب  58/25 12529 رر ْنُب: اإلْثُم، واملُحا  الذا

بِياً  58/25 12530 ة للِ  خا فاياها، كام أحاطا بظاواِهِرها ِصفا ِة بباواطِِن األشياِء وخا ى ِعلُمه إىل اإلحاطا بُي الرذي انتها ُه ، واخلا انا  ُسبْحا

لاقا  59/25 12531 ْيِ ِمثال  سابِق   خا ىل غا ِم عا دا دا ِمنا العا  أْوجا

ى  59/25 12532 ا يليُق بجًللِه  اْستاوا ع؛ علوًّ ، وَل تشبيه ، وَل تعطيل  عًلا واستقرر وارتافا  وعظمته ، بًل تكييف 

 هو أعظاُم املاخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  العاْرشِ  59/25 12533

ْْحانُ  59/25 12534 ملاْت  الرر ِة باللِ أْي أنر اللا شا ْْحاُن ِمْن أْسامِء اللِ احُلْسناى ِمن األْسامِء اخلاصر ْنيا، والرر تُُه املُْؤِمنا والكافِرا ِف الدُّ ْْحا  را

اْسأاْل  59/25 12535  فاْستاْعلِمْ  فا

ِة اللِ اْسُجُدوا  60/25 12536 عاظاما
ىل األْرِض ُخضوعاً لِ ُكْم عا ُعوا ِجباها  ضا

أُْمُرناا  60/25 12537 لِّفنا  تا  ُتكا

ًبا،  ُنُفوراً  60/25 12538 را هاًبا  ُبْعًداوها  عن احلقِّ  وذا

كا  61/25 12539 باارا تاعاالا  تا ها وا نازر سا وتا  تاقادر

اجاً  61/25 12540 ْمًسا ُمِضيئاةً  ِِسا  الّساج: املصباح و شا

نِياً  61/25 12541  ُمضيئًا باِعثاً للنّورِ  مُّ

ةً  62/25 12542 را ُمتعاقِباِي؛ َيُلُف  ِخْلفا  أحُدُها اآلخا

را  62/25 12543 كر را  ياذر بر ترِعظا ويتادا  يا

ثاناًء عىل اللِ ِِبا  ُشُكوراً  62/25 12544 ِة وا ْكرًا للنِّْعما
 ذِ

 ياسيونا  ياْمُشونا  63/25 12545

ْوناً  63/25 12546 اُضع   ها تاوا ، وا ار  قا وا ، وا
كِيناة  ْشيًا هيِّنًا لايِّنًا بِسا   ما

ًلماً  63/25 12547 ْسلامون به من األذى واإلثم  سا  قوَل سديدًا يا

بِيتون لرِبم ُسّجدا  64/25 12548  يقضون الليل أو أغلبه ِف الصًلة يا

قِيااماً  64/25 12549  ُمقيمي صًلة الليل َملصي فيها لرِبم، متذللي له وا

نّا  65/25 12550 ف عا ْع عنرا وأْبِعْد  اَْصِ  ادفا

اماً  65/25 12551 را ِريمِ  غا الغا ِزًما؛ كا   دائاًِم ُمًلا

ّراً  66/25 12552 رار   ُمْستاقا   مكانا قا

اماً  66/25 12553 ُمقا ة   وا  دارا إقاما

ُفوا  66/25 12554 ْ ُيّْسِ ْ َُياِوزوا اَلْعتِدالا  لا ْ ُيْفِرُطوا ولا  لا

وا  67/25 12555 ْقُْتُ ْ يا لا يُِّقوا ِف إنفاقهم وا  ل ُيضا

اماً  67/25 12556 وا  عدَلً وسطاً بي الطرفي  قا
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 77إلى آية  68 يةآمن  الفرقانسورة ( 663صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْدُعونا  68/25 12557 ْعبُدونا َل َل يا   يا

اً  68/25 12558 ْعبوداً  إهِلا ذا ما
ِ ا اَّتُّ  اإِللاُه: ُكلُّ ما

ما  68/25 12559 رر لاُه حراماً أي ممنوعاً رشعاً  حا عا  جا

قِّ  68/25 12560 ُع كالِقصاصِ  بِاحْلا ْ  بِالُعْذِر الذي ُيبيُحه الْشر

ْزُنونا  68/25 12561 ِعي   وَل يا ْ ْجه  رشا ْيِ وا ُة اجِلنِْسيرُة بِغا ا نى ُهوا املُعارشا نى، والزِّ  وَل يقعون بالزِّ

ْلقا  68/25 12562 ِد  يا  َيا

 ُعقوبًة وناكاًَل  أاثااًما  68/25 12563

ْف  69/25 12564 اعا رر    داُيزا وُيغلظ  ُيضا  وُيكا

اُب  69/25 12565 ذا  الِعقااُب والترنْكِيُل  الْعا

ةِ  69/25 12566 ْوما الِقياما ْوُم ُيبْعاُث النراُس ِمْن ُقبُوِرِهمْ  يا  يا

ُْلدْ  69/25 12567 َيا  ويدوُم باقاؤه  وا

اًنا  69/25 12568 ِقًيا  ُمها لِيًًل حا  ذا

ن املاعايص تاابا  70/25 12569 عا عا جا  ناِدما وأقلاعا و را

نا  70/25 12570 آما با عليه اإليامُن بهاملراد  وا نا بام وجا  وآما

ِملا  70/25 12571 عا  وفاعال  وا

احِلاً  70/25 12572 ًلً صا ما ِملا  عا  بام أمره الل فأطاعهعا

ُل  70/25 12573 ُ  ُيبادِّ  ُيغايِّ

يِّئااهِتِمْ  70/25 12574 ةُ  سا بيا نوُب الكا يِّئااُت: الذُّ     السر

ناات   70/25 12575 سا ناات: أعامل اخلي والطاعات  حا سا  احلا

ا  71/25 12576 احِلً ِملا صا عا احلةا  وا ِملا بْعدا تاوبتِه األعاملا الصر  وعا

تااباً  71/25 12577 نًا ُرجوًعا  ما سا حيًحا حا  صا

ورا  72/25 12578 ُدونا الزُّ ْشها ِذِب  َلا يا ُدونا بِالكا ْشها  والباطل َلا يا

وا بِاللرْغوِ  72/25 12579 رُّ عُ  ما نْفا ا َلا يا ما بِيِح وا ِم القا ًلا الكا وا بِأاْهِل البااطِِل وا رُّ  ما

اًما 72/25 12580 را
 ُمكرمي أنفسهم باإلعراض عنه كِ

ُروا  73/25 12581 رر  ُذكِّ كِّ هم ُمذا را  ذكر

ِمْ  73/25 12582 ِبِّ  املراد القرآن الكريم وما اشتمل عليه من عظات وهدايات  بِآيااِت را

وا  73/25 12583 رُّ
ِ ْ َيا افِلِيا ول ينكبوا عليها  لا ُعوا ُسُجوًدا غا قا ْ يا  لا

ْب  74/25 12584  امنح وأانِعم ها

ةا  74/25 12585 رُّ بِِه ُعيُوُنناا ِسور وِرض أاْعُي  ُقرر ُح.و تاقا ناْفرا رُّ به أْعيُنُنا نااناُس وا  ما تاقا

اًما  74/25 12586 ْيِ  إِما ى بِه ِِف اخلا ًة ُيْقتادا  ُقْدوا

ْونا  75/25 12587   نا ؤوُيثابونا وُيكاف َُيْزا

ةا  75/25 12588 فيعةا ِف  الُْغْرفا جةا الرر را  اجلنرةِ الدر

ْونا  75/25 12589 ُيلاقر ُيقابالونا  وا تالاقراُهم املًلئِكةُ أو وا ، وتا  ُيستقبالونا

ُسناْت  76/25 12590 املِ  حا ْت باحُلْسِن واجلا فا  اترصا

اماً  76/25 12591 ُمقا ّرًا وا ة  و مكاناً لًلستقرار ُمْستاقا  دارا إقاما

ْعباأُ  77/25 12592 ا يا َلا ُيباايِل  ما ُث بُِكْم وا ِ ا ياْكْتا ْزناً وما  َل ُيقيم لكم وا

اُؤُكمْ  77/25 12593 اهُ  ُدعا الُُكْم إِير ُسؤا ُتُكْم وا  ِعباادا

اًما 77/25 12594 ِزًما لاُكمْ  لِزا     واقًِعا ُمًلا
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 19إلى آية  1  يةآمن   الشعراءسورة ( 673صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ةر إىل إْعجاِز الُقرآنِ  طسم  1/26 12595 ا إشارا تاُه إَلر اللُ وفيها قيقا ْعلاُم حا ُة ِمن املُتاشابِِه الرِذي َل يا  احُلروُف املُقاطرعا

  آيااُت الُقْرآن  آيااُت الْكِتااِب  2/26 12596

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيِ  2/26 12597

ك  3/26 12598 اّم أو ُمْهلِكر  بااِخعر ناْفسا يًْضا أو غا  قاتلها غا

أْ  4/26 12599  ُنِردْ  نرشا

ةً  4/26 12600 ةً  آيا ًلما ًة وعا ليًلً وِعَْبا ًة ودا   ُمْعِجزا

ت واْستامّرت  فاظالرْت  4/26 12601 اما دا   فا

بة أاْعنااُقُهمْ  4/26 12602 قا  الُعنُق هو الرر

اِضِعيا  4/26 12603  منقادين  خا

ث   5/26 12604 ِديِث النُُّزولِ  َُّمْدا  جديد   حا

 بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اَل ُمْعِرِضيا  5/26 12605

ُبوا 6/26 12606 ذر ُرو كا  ا أانكا

ياأْتِيِهمْ  6/26 12607 ياجيُؤُهمْ  فاسا  فاسا

 شأن أخبار ذات  أانبااء  6/26 12608

ْستاْهِزُئون 6/26 12609 ونا وُُياقِّرونا  يا  ياستاِخفُّ

ْوا  7/26 12610 را ْ يا لا نهم أاوا ُث عا در ن ُيتاحا أِن ما ِب من شا ىل النرظاِر، والتاعاجُّ ثِّ عا لحا
ُة لِ  الِعبارا

ِريم   7/26 12611 ْوج  كا ن  كثِي النفِع  أو ِصنف   زا سا  ناْوع  حا

ةً  8/26 12612 يا ةً  آلا ًلما ًة وعا ليًلً وِعَْبا ًة ودا  ملاُْعِجزا

 ُمْعظامهمْ  أاْكثاُرُهم  8/26 12613

ِزيزُ  9/26 12614 زيُز ِمْن أْسامِء اللِ احُلْسناى  الْعا ىلا أْمِرِه، والعا بر عا
الِ ُه تاعااىلا غا  ُهوا القاِويُّ الرِذي َل ُيْغلاُب ألنر

ِحيمُ  9/26 12615 ِء اللِ احُلْسناى الرِذي  الرر ِحيُم ِمْن أْساما ، والرر
ةِ ُم املُْؤِمنيا ِِف اآلِخرا ْرحا  يا

بُّكا  10/26 12616 كا املْاْعبود  را  إهلاُ

ْوما  10/26 12617 جاِل والنِّساءِ  الْقا ُة الرِّ اعا    ْجا

دِّ  الظراملِِيا  10/26 12618 ْلحا
رينا املُتاجاِوزينا لِ

ُُها اجلائِ  بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو ناْحوا

ترُقونا  11/26 12619  يستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه يا

اُف  12/26 12620 ْكروه   أاخا ِع ما قُّ عا ِف النرْفِس لِتاوا زا بْعاُث الفا ْوف: اْنِفعالر يا  اخلا

ُبونِ  12/26 12621 ذِّ ِذب، أو َل ُيْؤِمنوا ب ينسبوا إيلر  ُيكا  الكا

ياِضيُق  13/26 12622 ْدِري وا ُ  صا تاألر
ُن وأا  أاْحزا

ايِن و 13/26 12623 سا
نْطالُِق لِ ة     َل يا لرُم بِطاًلقا تاكا  َل يا

ُم ِمنا الِفْعِل واملراد قتل رجل منهم، وهو القبطي  ذانبر  14/26 12624 رر ْنُب: اإلْثُم، واملُحا  الذا

اتِناا  15/26 12625 ًلماتِنا  بِآيا نا وعا ِ لانا وِعَبا
 بُِمْعِجزاتِنا وداَلئِ

املاِيا  16/26 12626 ْلوقاتِهِ   ربُّ العا ىل َما ُه، املُنِْعُم عا ْحدا  املاْعبوُد وا

ائِيلا  17/26 12627 نْتاِسبُونا إىل إِِْسائيلا وهو النبي  بانِي إِِْسا ْن يا اق،  ياعُقوبما بدا اللبُن إِسحا ائِيل تاعنِي عا  وإِِسا

بِّكا  18/26 12628 ْ ُنرا ئْكا وُنْصلِْحكا وُنناّميكا   أالا ْ ُنناشِّ  أالا

لِيداً  18/26 12629  طفًلً  وا

لابِثْتا  19/26 12630 أقاْمتا  وا  وا

ْعلاتاكا  19/26 12631 عاْلتا فا فا ّي بالوْكزة وا تْل الرجل القبطي املْصِ  املراد: قا



 

368 
 

 
 
 
 

 39إلى آية   20  يةآمن   الشعراءسورة ( 683صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا 20/26 12632 ْلتُها عا  عملتها  فا

الِّيا  20/26 12633 أاناا ِمنا الضر سوَلً  وا ثانِي را بْعا ، ويا ر بْلا أْن ُيوِحي اللُ إيلا اِهلِيا قا  اجلا

ْرُت  21/26 12634 را فا ْبت   فا را ها  فا

با  21/26 12635 ها ض فاوا  أاْعطاى بًل ِعوا

ًة  ُحْكامً  21/26 12636 ةا  وعلام نافعا واملراد هنا ِحْكما  النُّبُور

لانِي  21/26 12637 عا جا يِن  وا ا ير صا  وا

ةر  22/26 12638 يِْهام خي إما بتحقيق نِْعما لا
 خي أو بإزالة رش  أو بِكِ

ر  22/26 12639 لا ا عا ُنُّها ىلا وجه التاْعيِي   متا ُرين ِبا عا  ُتذكِّ

بردتر  22/26 12640 بِيًدا عا ْلتاُهْم عا عا  جا

ْونُ  23/26 12641 ى املاعروف  فِْرعا وُن موسا  لاقاُب ُمُلوِك ِمْصا ِِف التاريِخ القاديِم، واملُراُد فِْرعا

املاِيا  23/26 12642 ْلوقاتِهِ   ربُّ العا ىل َما ُه، املُنِْعُم عا ْحدا  املاْعبوُد وا

اموات  24/26 12643 بُّ السر  خالُِقها ورافُِعها  را

وقِنِيا  24/26 12644  مصدقي تصديقا جازما ، وعاملي علم اليقي  مُّ

ْولاهُ  25/26 12645  من  قومه  ما ُُييُط بِهِ  حا

ْستاِمُعونا  25/26 12646  ُتْصغونا  تا

لِيا  26/26 12647 ةِ  اأْلاور ابِقا ِم السر  السابقي ِف األُما

 ملغلوب عىل عقله ألنه يقول قوَل  َل نعرفه وَل نفهمه ملااْجنُونر  27/26 12648

ِق  28/26 12649 ْمسِ  املْاْْشِ ِة ُطلوِع الشر  مكاِن أو ِجها

املْاْغِرِب  28/26 12650  موضع أو جهة غروب الشمس  وا

ْعِقُلونا  28/26 12651 رونا  تا كِّ  ُتْعِملونا ُعقولاُكْم وُتفا

ْذتا  29/26 12652 ا  جعلت اَّتر

عونا ِف السجن املْاْسُجونِيا  29/26 12653  من ُيوضا

 أتايْتُكا  ِجئْتُكا  30/26 12654

بِي   30/26 12655  بايِّ واِضح   مُّ

يا  31/26 12656
ادِقِ ًلِم للواقِعِ املُترِصفيا  الصر ُة الكا ْدُق: ُمطاباقا ْدِق، والصِّ  بِالصِّ

أالْقاى 32/26 12657 ى  فا ما را    فا

اهُ  32/26 12658 صا ُب ِبا عا ّكأ عليها، أو ُيُْضا  العاصا: ما ُيتوا

بِير  ُثْعباانر  32/26 12659  حية عظيمة ِف غاية الوضوح  مُّ

هُ  33/26 12660 دا عا يا نازا يْبِِه. وا ا ِمْن جا ها جا  أاْخرا

لنراظِِرينا  33/26 12661
 للُمشاهدين لِ

لِيمر  34/26 12662  واسع العلم عا

ُكم  35/26 12663 ُكم َُيِْرجا  ُيبِْعدا

أُْمُرونا  35/26 12664  ُتشيونا  تا

ْرهُ  أاْرِجهِ  36/26 12665  أاخِّ

ينا  36/26 12666 ارِشِ اِمعيا  حا  جا

ار   37/26 12667 حر ق ِف معرفته  سا ن أجاد السحر، وتفور  ما

ةُ  38/26 12668 را حا وا ْجيعاً  فاُجِمعا السر  ُأْحُِضُ

ْوم  معلوم 38/26 12669 ينة  ملِِيقااِت يا  موعد َّمّدد، واملُراد يوُم الزِّ

ْتاِمُعونا  39/26 12670 عونا  جمُّ مِّ  ُمتاجا
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 60إلى آية  40 يةآمن   الشعراءسورة ( 963صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تربِعُ  40/26 12671  ناْقتادي  نا

الِبِيا  40/26 12672  املنتصين  الْغا

اْجًرا 41/26 12673 ضاً عنه ألا  جلزاًء للعمل وِعوا

بِيا  42/26 12674 رر انة عند فرعون  املُْقا  ذوي الُقْرِب واملاكا

 اْرُموا أالُْقوا  43/26 12675

ْلُقونا  43/26 12676  رامون  مُّ

مْ  44/26 12677 دُّ بِهِ احلبل  ِحبااهلاُ باُط الذي ُيشا  هو الرِّ

ِعِصيرُهمْ  44/26 12678 ُب ِبا وا ّكأ عليها، أو ُيُْضا  العاصا هي ما ُيتوا

ةِ فرعون 44/26 12679 ته  بِِعزر ته وُقور  بِعاظاما

ْلقاُف  45/26 12680 .  تا ة  عا بْتالُِع بُِّسْ  تا

أْفُِكونا  45/26 12681 ا يا ِذباً  ما  ا ْزِويرِ ت وا  ما يصنعون افْتاًء وكا

أُلِْقيا  46/26 12682 وا  فا رُّ  خا

اِجِدينا  46/26 12683 ِة اللِ  سا عاظاما
ىل األْرِض ُخضوعاً لِ ُهْم عا  واِضعيا ِجباها

نرا  47/26 12684  صّدقنا وأذعنّا  آما

املاِيا  47/26 12685 بِّ العا ْلوقاتِهِ  بِرا ىل َما ُه، املُنِْعُم عا ْحدا  املاْعبوُد وا

ّب  48/26 12686  ومعبود إله را

ى 48/26 12687 وِمهِ  ُموسا قا ونا وا ُه اللُ تاعااىلا إىِلا فِرعا لا سولر أارسا  را

اُرونا  48/26 12688 ها فِيُقُه ِِف  وا را ى وا ونا أاُخو ُموسا  فِرعا
ةِ  داعوا

نا  49/26 12689  أسمح آذا

بُِيُكمُ  49/26 12690  معّلمكم وقائدكم  لاكا

ُكمُ  49/26 12691 لرما ُكم عا ما هر فاُكم وفا رر  عا

طِّعانر  49/26 12692 ُقا  ألْفِصلانر  ألا

ف   49/26 12693 ْن ِخًلا ْجِل  مِّ الرِّ .بِقاطِْع الياِد اليُْمناى وا لِكا ْكسا ذا ى، أاْو عا  اليُّْسا

بانرُكمْ  49/26 12694 لِّ ُصا ألا دُّ األطراِف والترْعليُق  وا ْلُب: شا  الصر

ْيا  50/26 12695 را  َل ضا ا  َل مباَلةا وَل َضا

لِبُونا  50/26 12696  صائرون وراجعون ُمنقا

عُ  51/26 12697 ُل  ناطْما تاأامر نا ُب وا ناْرغا  ناْرجو وا

ْغِفرا  51/26 12698 ْعفو  يا ْسُْت ويا  يا

ا  51/26 12699 انا طاايا دة  خا ْنوب املاقصودة املُتعمر  الذر

 ِِسْ ِف الليل أاِْسِ  52/26 12700

ترباُعونا  52/26 12701 ْوُن وُجنوُدُه لألْخِذ ِِبِمْ  مُّ تْبُعُهم فِرعا  يا

ائِنِ  53/26 12702  بمصمملكة فرعون  ْجع مدينة: وهي مدن   املْادا

ينا  53/26 12703 ارِشِ اِمعيا للجيش ليتباعوا موسى وبني إِسائيل حا  جا

ةر  54/26 12704 ما
ذِ ةر  لاِْشْ ِقيا ةر حا  ِمن النّاسِ  ةليلُ قا  لاطاائِفا

ظُونا  55/26 12705
ائِ  ملاُْغِضبون  لاغا

اذُِرونا  56/26 12706 زونا  حا ِ  َُّمْْتا

ُعيُون   57/26 12707  وينابيع  وا

ُكنُوز   58/26 12708 نْز: مالر مدفونر َتت األرِض، وُيراد به املال الكثي  وا  الكا

ِريم   58/26 12709 ام  كا قا ما ان  طايّب وا نااِزلا ِحسا  همرُي ةما

ا 59/26 12710 ْثنااها أاْورا لرْكناها وا  وما

قِيا  60/26 12711 ْْشِ أاْتباُعوُهم مُّ لاِحقوُهم  فا ْقُت رُشوِق  فا ْمسِ وا  الشر
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 83إلى آية   61  يةآمن   الشعراءسورة ( 703صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْمعاانِ  61/26 12712 اءاى اجْلا را  تارا ِريق  اآلخا أاى ُكلُّ فا  را

ى  61/26 12713 اُب ُموسا  أتباُعه  أْصحا

ُكونا  61/26 12714  ملِحوق بنا ومقبوضر علينا  ملاُْدرا

بِّ  62/26 12715 يا املْاْعبود  را
ِ  إهلا

ياْهِدينِ  62/26 12716  سيشدين  سا

ى  63/26 12717 يْناا إىِلا ُموسا أاْوحا ْحي فا  بلرْغناه بواسطة الوا

لاقا  63/26 12718 انفا ّق  فا اْنشا  فا

 ِمنا الباْحرِ  فِْرق   63/26 12719
ة  طْعا

 قِ

الطرْودِ   63/26 12720  كاجلبل  كا

أاْزلاْفناا  64/26 12721 ْبنا وا رر يْناا وقا أاْدنا  وا

 ُهناكا  ثامر  64/26 12722

ِرينا  64/26 12723  الفريق اآلخر اآْلخا

يْناا  65/26 12724 أانجا  وأنقذنا وا

ْقناا 66/26 12725 ًقا أاْغرا را  أْهلاْكنا غا

ةً  67/26 12726 يا ًة   آلا ليًلً وِعَْبا ًة ودا ةً ملاُْعِجزا ًلما  وعا

 ُمْعظامهمْ  أاْكثاُرُهم  67/26 12727

ِزيزُ  68/26 12728 زيُز ِمْن أْسامِء اللِ احُلْسناى  الْعا ىلا أْمِرِه، والعا بر عا
الِ ُه تاعااىلا غا   ُهوا القاِويُّ الرِذي َل ُيْغلاُب ألنر

ِحيمُ  68/26 12729 ُم املُْؤِمنيا ِِف  الرر ْرحا ِء اللِ احُلْسناى الرِذي يا ِحيُم ِمْن أْساما ، والرر
ةِ  اآلِخرا

باأا  69/26 12730 ا  نا َبا  خا

ْوِمهِ  70/26 12731 قا جاِل والنِّساءِ  وا ُة الرِّ اعا ْوُم: ْجا  القا

ًة ِمن دوِن اللِ  أاْصنااماً  71/26 12732 ْت آهِلا ِذا ْت واَّتُّ اثيُل ِمن أْحجار  أو ناحِوها ُعبِدا  متا

اكِِفيا  71/26 12733  ُمقيمي ومًلزمي للعبادة  عا

 تستغيثون أو تاْعبدونا أو ُتنادونا  تاْدُعونا  72/26 12734

ُعوناُكمْ  73/26 12735 نفا  يفيدونكم يا

ونا  73/26 12736 كروهاً أو أذىً  ياُُضُّ  ُيْلِحُقونا ما

ْدناا 74/26 12737 جا  لقينا أو علمنا  وا

أاْيتُم  75/26 12738 را ر   أافا بُّ ُتْم بِتادا ْ  أاْخَِبوين أو  أاْبصا

ُمونا  76/26 12739  األسبقون  اأْلاْقدا

ُدور  77/26 12740 : الباِغُض الكاِرهُ  عا ُدوُّ  العا

لاقانِي 78/26 12741 ْيِ ِمثال  سابِق   خا ىل غا ِم عا دا يِن ِمنا العا دا  أْوجا

ِْدينِ  78/26 12742  يرشدين  هيا

ياْسِقيِ  79/26 12743 ْروينِي  وا  يا

ِض  ياْشِفيِ  80/26 12744 را ُئني ِمن ما  ُيَْبِ

ياةا  ُُيْيِيِ  81/26 12745 ابُني احلا  هيا

عُ  82/26 12746 ُب  أاْطما أاْرغا ُل أاْرجو وا أامر أاتا  وا

ْغِفرا  82/26 12747 ْعفو  يا ْسُْت ويا  يا

طِيئاتِي 82/26 12748 ْنبي خا  ذا

ينِ  82/26 12749 ْوُم الدِّ زاءِ   يا ْوُم اجلا  يا

ْب  83/26 12750  امنح وأانِعم ها

ْهاًم  ُحْكامً  83/26 12751 فا  ِعْلاًم وا

يا  83/26 12752
احِلِ ْقنِي بِالصر

أاحْلِ ْلنِي مع وا ْم وأخًلُقُهمْ  اْجعا ُسناْت أعامهُلُ  الرِذينا حا
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 111إلى آية   84  يةآمن   الشعراءسورة ( 713صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ناً  لسان ِصْدق 84/26 12753 سا كًرا حا
 ُسْمعاة طيبة، وذِ

 القيامة تون بعدي إىل يوم أالذين ي اآْلِخِرينا  84/26 12754

نرِة النرِعيم  85/26 12755 ثاِة جا را  اجلنة الذين ُْيظاْونا بدخول وا

اْغِفرْ  86/26 12756 اسُْتْ واْعُف  وا  وا

 لِوالِِدي  أِلاِب  86/26 12757

الِّيا  86/26 12758 ةِ  الضر ْن طاريِق اهِلدايا هيا عا
 التائِ

ِزيِن  87/26 12759 َلا َُّتْ ْحنِي وَل ُتتاِهنّي َل  وا  تاْفضا

ْوما  87/26 12760  املراد يوم القيامة  يا

ثُونا  87/26 12761  الباْعُث: اإلْحياُء باْعدا املاْوِت  ُيبْعا

عُ  88/26 12762 نفا  َل يفيد َل يا

َل بانُونا  88/26 12763 َل أْبناءا  وا  وا

 جاءا  أاتاى 89/26 12764

لِيم  بِقاْلب   89/26 12765 نوِب  سا ِك والذُّ ْ اِل  ِمن الْشِّ صر سا
ْلبر خالِ اِق  قا النِّفا  وا

ِت  90/26 12766 ُأْزلِفا باْت  وا ُقرِّ  وا

ِت  90/26 12767 زا ُبرِّ ِت  وا  وُأْظِهرا

ِحيمُ  90/26 12768 نرما  اجْلا ها  ِمن أْسامِء جا

اِوينا  91/26 12769 ْلغا
الّي  لِ  للضر

وناُكمْ  93/26 12770  ينقذونكم يانُصُ

ونا  93/26 12771 نتاِصُ  يدفعونا العذاب عن أنفسهم  يا

ُكبْكِبُوا 94/26 12772 ُألُْقوا فا  فاُجِمُعوا، وا

الْغااُوونا  94/26 12773 الُّون  وا  والضر

ُجنُوُد إِْبلِيسا  95/26 12774  من اإلنس واجلن األْنصار واألْعوان وا

ْتاِصُمونا  96/26 12775 لونا  َيا تاجادا عونا ويا تانازا  يا

بِي   97/26 12776  مُّ
ًلل   بايِّ واِضح   تيه وبعد وانصاف عن طريق اهلداية ضا

يُكم 98/26 12777 وِّ  نجعلكم مثله ُنسا

ناا 99/26 12778 لر ْ  أاضا ةِ فنا َصا ْن طاريِق اهِلدايا  عا

 الكافِرونا املُعانِدونا  املُْْجِرُمونا  99/26 12779

افِِعيا  100/26 12780  شفعاء يشفعون لنا عند ربنا  شا

ِيم   101/26 12781 ريب   ْحا تامُّ بِأاْمِرناا. قا ْ  هيا
 أو ُمْشِفق 

ةً  102/26 12782 رر ةً  كا ْودا ْنيااو عا ًة إىِلا الدُّ ْجعا  را

ةً  103/26 12783 يا ليًلً  آلا ًة ودا ةً ملاُْعِجزا ًلما ًة وعا  وِعَْبا

باْت  105/26 12784 ذر ْت  كا را  أْنكا

ترُقونا  106/26 12785  تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه تا

ان موثوق به أاِمير  107/26 12786  ُمْؤمتا

أاطِيُعونِ  108/26 12787 يت وا ْعوا دا
 اْستاجيبُوا لِ

 َل أْطُلُب ِمنُْكمْ  أاْسأالُُكمْ ما و 109/26 12788

نْهُ  أاْجر   109/26 12789 ض  عا ِل وِعوا ْلعاما
زاء  لِ  جا

اترُقوا اللّا 110/26 12790 ذاِب اللِ   فا ًة ِمْن عا  اْجعالوا لاُكْم ِوقايا

لُونا  111/26 12791 ُة ِمنا النراسِ أو  األِخّساء اأْلاْرذا لا فا  السر
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 136إلى آية   112  يةآمن   الشعراءسورة ( 723صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 معرفتي  ِعْلِمي 112/26 12792

اُِبُمْ  113/26 12793 ا  ِحسا يْها لا  عا
باُة، وهيا إْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ اُب: املُحاسا  احِلسا

ونا  تاْشُعُرونا  113/26 12794 سُّ
 وتاْعلامونا َُتِ

 بُِمبِْعدِ  بِطااِردِ  114/26 12795

ر من عذاب الل، ناِذيرر  115/26 12796 ف َُّماذِّ  رسول ُمبلِّغ، َُماوِّ

بِير  115/26 12797  واِضحر أْو موِضحر  مُّ

ْ تانتاهِ  116/26 12798  ل تاْستاِجْب للنّهي  لر

ةِ  املْاْرُجوِميا  116/26 12799 ْميًا بِاحِلجارا يا را
 املْاْقتُولِ

ُبونِ  117/26 12800 ذر  نسبوا إيلر الكذب  كا

اْفتاْح  118/26 12801  اْقِض وافصْل و اْحُكمْ  فا

نِي 118/26 12802 ناجِّ  وأنقذين  وسلِّمني وا

 بالناس والدواّب واملتاع  ةاملاْمُلوء السفينة الُْفْلِك املْاْشُحونِ  119/26 12803

ْقناا 120/26 12804 ًقا أاْغرا را  أْهلاْكنا غا

ة   121/26 12805 يآ ةً  َلآ ًلما ًة وعا ليًلً وِعَْبا ًة ودا  ملاُْعِجزا

ادر  123/26 12806  عاد: قـاـْوم هود  عليه السًلم  عا

 الرِذينا نبير  ُهودر  124/26 12807
اد  وِم عا اُنوا بِاألاحقااِف ُأرِسلا إىِلا قا  كا

ان موثوق به أاِمير  125/26 12808  ُمْؤمتا

أاطِيُعونِ  126/26 12809 يت وا ْعوا دا
 اْستاجيبُوا لِ

ا أاْسأالُُكمْ  127/26 12810 ما  َل أْطُلُب ِمنُْكمْ  وا

نْهُ  أاْجر   127/26 12811 ض  عا ِل وِعوا ْلعاما
زاء  لِ  جا

 ثاواب أاْجِريا  127/26 12812

بْنُونا  128/26 12813  أُتنِْشئُونا وُتقيمونا  أاتا

، وكل مكان مرتفع ِريع   128/26 12814 بال   جا

ةً  128/26 12815    عًلمًة ودليًلً واملراد: بِناًء عالِيًا  آيا

ْعباثُونا  128/26 12816  ُتْفِسُدون تا

انِعا  129/26 12817 صا ًة،  ما يردا ُحُصوًنا ُمشا ًة وا نِيعا  أو حياضا  جتمعون فيه مياه األمطار ُقُصوًرا ما

ُلُدونا  129/26 12818 ْ  يادوُم باقاؤكم  َّتا

ْذُتم بُِعنْف   باطاْشتُم 130/26 12819  أخا

براِرينا  130/26 12820 دين  جا رِّ  ُعتاة ُمتاما

اترُقوا اللّا 131/26 12821 ذاِب اللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ اْجعالوا  فا ًة ِمْن عا  لاُكْم ِوقايا

ُكم  132/26 12822 در يُْكمْ  أاما لا أاْنعاما عا  أاْعطااُكْم وا

ام   133/26 12823 نامُ  بِأاْنعا ُر والغا ُم: اإلبُل والباقا  النرعا

بانِيا  133/26 12824 : أْبناء أْي أْوَلد وا  بانيا

ُعيُون   134/26 12825  وينابيع  وا

ظِيم   135/26 12826 ْوم  عا   املراد يوم القيامة  يا

يْناا 136/26 12827 لا اء عا وا  متساو  عندنا سا

ظْتا  136/26 12828 عا ْفتا  أاوا ور ْحتا وأاخا ْرتا بالعواقب ناصا كر  وذا
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 159إلى آية   137  يةآمن   الشعراءسورة ( 373صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

ةُ  ُخُلُق  137/26 12829 ادا عا  وطبع دِيُن، وا

لِيا  137/26 12830 ةِ  اأْلاور ابِقا ِم السر  األما

بِيا  138/26 12831 ذر بِيا  بُِمعا  بمعاقا

أاْهلاْكنااُهمْ  139/26 12832 أْفنايْناهم فا  فا

ةً  139/26 12833 يا ًة  آلا ةً ملاُْعِجزا ًلما ًة وعا ليًلً وِعَْبا  ودا

 ُمْعظامهمْ  أاْكثاُرُهم  139/26 12834

بركا  140/26 12835 كا املْاْعبودا  را  إهلاا

باْت  141/26 12836 ذر ْت  كا را  أْنكا

لِيا  141/26 12837 بِيّاً  املُْْرسا واًء كانا نا يرِة سا
ِ الاِة اإلهلا سا اِمُل الرِّ ُل ُهوا حا ةِ املُْْرسا لاكاً ِمن املاًلئِكا انا ما ًا أْو كا  باْشا

الِحر  142/26 12838 وِم ثاُمودا  صا ُه اللُ إىِلا قا لا سولر أارسا  را

ترُقونا  142/26 12839  تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه تا

ان موثوق به أاِمير  143/26 12840  ُمْؤمتا

أاطِيُعونِ  144/26 12841 يت وا ْعوا دا
 اْستاجيبُوا لِ

ا أاْسأالُُكمْ  145/26 12842 ما  َل أْطُلُب ِمنُْكمْ  وا

نْهُ  أاْجر   145/26 12843 ض  عا ِل وِعوا ْلعاما
زاء  لِ  جا

ُكونا  146/26 12844 ُتْْتا
رونا  أا ُتذا لرْونا وا  أَُّتا

اُهناا 146/26 12845   للترنْبيه واإِلشارة إىل املكان  ها

 مطمئني غي خائفي  آِمنِيا  146/26 12846

ُعيُون   147/26 12847  وينابيع  وا

ا 148/26 12848 ْلُعها االطلع هو الظهور وهو ثمر النخل أول ما يطلع  واملراد  طا ُرها  ثاما

ِضيمر  148/26 12849 ر ناِضيجر  ها انِعر لايِّ  يا

تانِْحتُونا  149/26 12850 ِتُّونا  وا ِفرونا وتقْشون وتَبون َتا ْ  وَتا

اِرِهيا  149/26 12851 ا  فا اِهِرينا بِناْحتِها  حاذِقِي.   ما

اترُقوا الل 150/26 12852 ذاِب اللِ   فا ًة ِمْن عا  اْجعالوا لاُكْم ِوقايا

فِيا  151/26 12853 ْعِصياِة اللِ املُّْْسِ دِينا ِِف ما   املُْفِرطيا املُتااما

 ُُيِْدثونا اَلختًلل واَلضطراب  ُيْفِسُدونا  152/26 12854

َل ُيْصلُِحونا  152/26 12855  َل ُُيسنونا و وا

ِرينا  153/26 12856 حر ْحرِ  املُْسا  السِّ
ةِ ثْرا ْم بِكا

ىلا ُعُقوهِلِ حر، أو املاْغُلوِب عا ْن ُفِعلا ِبم السِّ  ما

يا  154/26 12857
ادِقِ ًلِم للواقِعِ املُترِصفيا  الصر ُة الكا ْدُق: ُمطاباقا ْدِق، والصِّ  بِالصِّ

ةر  155/26 12858 ًلمُ  نااقا يِْه السر لا  األُنثى من اإلبل، واملراد ِبا ناقة صالح عا

ُب  155/26 12859  ناِصيبر ِمنا املااِء.  رِشْ

ا  156/26 12860 وها اسُّ َل متا  َل ُتصيبوهاو وا

 بِأذىً  بُِسوء   156/26 12861

ا  157/26 12862 ُروها قا عا روها  فا ناحا  فا

ِميا  157/26 12863
أاْصباُحوا ناادِ  آِسِفي فاصاُروا فا

اُب  158/26 12864 ذا ُهُم الْعا ذا أاخا  الِعقااُب والترنْكِيُل  فأهلكهم فا

ِزيزُ  159/26 12865 بر  الْعا
الِ ُه تاعااىلا غا زيُز ِمْن أْسامِء اللِ احُلْسناى ُهوا القاِويُّ الرِذي َل ُيْغلاُب ألنر ىلا أْمِرِه، والعا   عا

ِحيمُ  159/26 12866 ِء اللِ احُلْسناى  الرر ِحيُم ِمْن أْساما ، والرر
ةِ ُم املُْؤِمنيا ِِف اآلِخرا ْرحا  الرِذي يا
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 183إلى آية   160  يةآمن   الشعراءسورة ( 473صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

باْت  160/26 12867 ذر ْت  كا را  أْنكا

ْوُم لُوط   160/26 12868 ْن ُبِعثا إليهم قا  ما

لِيا  160/26 12869 ةِ  املُْْرسا لاكاً ِمن املاًلئِكا انا ما ًا أْو كا بِيّاً باْشا واًء كانا نا يرِة سا
ِ الاِة اإلهلا سا اِمُل الرِّ ُل ُهوا حا  واملُْْرسا

ترُقونا  161/26 12870  تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه تا

ان موثوق به أاِمير  162/26 12871  ُمْؤمتا

أاطِيُعونِ  163/26 12872 يت وا ْعوا دا
 اْستاجيبُوا لِ

ا أاْسأالُُكمْ  164/26 12873 ما  َل أْطُلُب ِمنُْكمْ  وا

ِل  أاْجر   164/26 12874 ْلعاما
زاء  لِ نْهُ جا ض  عا  وِعوا

 ثاواب أاْجِريا  164/26 12875

املاِيا  164/26 12876 بِّ الْعا ْلوقاتِهِ  را ىل َما ُه، املُنِْعُم عا ْحدا  املاْعبوُد وا

انا  165/26 12877 ْكرا كورِ  أتنكحون أاتاأُْتونا الذُّ  الذُّ

املاِيا  165/26 12878 ْلِق  الْعا  من بني آدم أْجناُس اخلا

ُرونا  166/26 12879 تاذا  وتْتكون وا

لاقا لاُكمْ  166/26 12880 ا خا دا ما  ما  لكم  أْوجا

اِجُكم 166/26 12881 اتُِكم أاْزوا ْوجا  زا

اُدونا  166/26 12882 ُه اللُ لاُكمْ  عا ا أابااحا اِوُزونا ما  ُمتاجا

نْتاهِ  167/26 12883 ْ تا  ل تاْستاِجْب للنّهي  لا

ِجيا  167/26 12884 ِدينا  املُْْخرا  املُْبْعا

لُِكم 168/26 12885 عاما
 املراد لفعلكم القبيح الذي ترتكبونه مع الذكور لِ

يا  168/26 12886
الِ ِديًدا  الْقا  املُبِْغِضي ُبْغًضا شا

أاْهِل  169/26 12887 نِي وا يِت  ناجِّ أْفرادا ُأِْسا  سلِّمني وا

أاْهلاهُ  170/26 12888 يْنااُه وا ناجر   وأهل بيته  فسلرمناه فا

ُجوزاً  171/26 12889 ّن واملراد زوجة لوط عليه السًلم  عا  امرأًة كبيًة ِف السِّ

ابِِرينا  171/26 12890 اِب  الْغا ذا كِي البااقِيا ِِف العا
 اهلالِ

ِرينا  172/26 12891 ْرناا اآْلخا مر  الفريق اآلخر  أْهلاْكنا دا

طاًرا  173/26 12892 يِْهْم ما لا أاْمطاْرناا عا  حجارة من السامء ُمهلكة تنزل نزول املطر  املراد أنزلنا عليهم وا

اء  173/26 12893 ُسنا  فاسا ، ناقيُض حا بُحا  قا

ِرينا  173/26 12894 رين من عذاب الل  املُْنذا ذِّ في املُحا ور  املُبالرغي املُخا

ةً  174/26 12895 يا ًل  آلا ًة وعا ليًلً وِعَْبا ًة ودا  ملاُْعِجزا

ةِ  176/26 12896 اُُب األيكا ًلمُ  أْصحا يِْه السر لا يْب عا ْوُم ُشعا ُر املُلتافُّ املُجتاِمعُ  قا جا  واأليكُة: الشر

يْبر  177/26 12897 ديانا رسول  ُشعا وِم ما ةا   ُأرِسلا إىِلا قا اُنوا ياعبُُدونا األايكا كا  وا

يْلا  181/26 12898  أّدوه وافياً كامًلً أمتوه و أاْوُفوْا الْكا

ينا  181/26 12899 ُقوِق النراسِ ا املُْْخِّسِ  لنراقِِصيا حِلُ

ِزُنوا 182/26 12900  وقّدروا بالوزن وا

 العادل  بامليزان بِالِْقْسطااِس املُْْستاِقيمِ  182/26 12901

ُسوا  183/26 12902 َلا تابْخا  ُتنِْقُصواَل و وا

ْعثاْوا  183/26 12903 َلا تا ادا و وا سا  َلا ُتْكثُِروا الفا

 َُّمِْدثي لًلختًلل واَلضطراب  ُمْفِسِدينا  183/26 12904
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 206إلى آية   184  يةآمن   الشعراءسورة ( 573صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اترُقوا 184/26 12905 ذاِب اللِ اْجعالوا  وا ًة ِمْن عا  لاُكْم ِوقايا

لاقاُكمْ  184/26 12906 ْيِ ِمثال  سابِق   خا ىل غا ِم عا دا ُكْم ِمنا العا دا  أْوجا

لِيا  184/26 12907 بِلرةا اأْلاور اجْلِ ابِقيا  واخلليقة وا  السر

ِرينا  185/26 12908 حر با  املُْسا ها ، فاذا ِديدر ُْم ِسْحرر شا اِبا ْن أاصا ْن ُأْطِعموا طعاماً وُعلُِّلوا بهما ْم، أو ما
 بُِعُقوهِلِ

ثُْلناا 186/26 12909 ر مِّ  لنا  شابِهم إْنسانر  باْشا

ْعتاِقُد أنركا  نرظُنُّكا  187/26 12910  نا

أاْسِقطْ  187/26 12911 أْنِزْل  فا  فا

ًفا 187/26 12912 سا
اِب  كِ ذا طاًعا ِمنا العا

 قِ

ِة األْشياءِ  أاْعلامُ  188/26 12913 قيقا  أْكثاُر ِعْلاًم، والِعْلُم: إْدراُك حا

ُهمْ  189/26 12914 ذا أاخا  فأهلكهم  فا

ا  الظُّلرةِ  189/26 12915 تُْهْم بِنااِرها قا ُعوا أاْحرا لامر اْجتاما ْرًدا، فا ا با تاها ْ ُدوا َتا جا تُْهْم وا لر ظا
اباة  أا حا  سا

ةً  190/26 12916 يا ةً  آلا ًلما ًة وعا ليًلً وِعَْبا ًة ودا  ملاُْعِجزا

 ُمْعظامهمْ  أاْكثاُرُهم  190/26 12917

ِزيزُ ا 191/26 12918 زيُز ِمْن أْسامِء اللِ احُلْسناى  لْعا ىلا أْمِرِه، والعا بر عا
الِ ُه تاعااىلا غا   ُهوا القاِويُّ الرِذي َل ُيْغلاُب ألنر

ِحيمُ  191/26 12919 ِء اللِ احُلْسناى  الرر ِحيُم ِمْن أْساما ، والرر
ةِ ُم املُْؤِمنيا ِِف اآلِخرا ْرحا  الرِذي يا

املاِيا  192/26 12920 بِّ الْعا ل من رب العاملي  لاتانِْزيُل را  ُمنازر

لا  193/26 12921  هبط نازا

وُح اأْلاِميُ  193/26 12922 ًلمُ  الرُّ يِْه السر لا  جَبيل عا

 املُعلمي املُبلِّغي، واإلنذار هو أسلوب ِف التبليغ واإلخبار فيه التخويف والتحذير  املُْنِذِرينا  194/26 12923

ان   195/26 12924 سا
ة   بِلِ   بُِلغا

ِب   195/26 12925 را  فاصيح بلغة العرب  عا

بِي   195/26 12926  بايِّ واِضح   مُّ

لِيا  196/26 12927 ابِِقيا ُكتُِب  ُزُبِر اأْلاور  األاْنبِيااِء السر

ةً  197/26 12928 تِكا  آيا ِة ُنبُور ىلا ِصحر ًة عا ما ًلا  عا

هُ  197/26 12929 ْعلاما ْعِرفه وُيْدِركه يا  يا

 أاْحبااُرهم ُعلاامُء بني إِسائيل  197/26 12930

ِميا  198/26 12931 بِيرةا  أو الذين َل ُيْفِصُحون وَل ُيبِينون اأْلاْعجا را لرُمونا العا تاكا  الرِذينا َلا يا

يِْهم  199/26 12932 لا أاُه عا را قا تاًلهُ  فا يِْهم  فا لا    عا

 مصّدقي ومذعني ُمْؤِمنِيا  199/26 12933

لاْكنااهُ  200/26 12934 لناهُ  سا  أْدخا

 الكافِرينا املُعانِدينا  املُْْجِرِميا  200/26 12935

ابا اأْلالِيما  201/26 12936 ُوا الْعاذا را  الشديد اإليًلم الِعقاابا والترنْكِيلا  ُيبِْصوا يا

ْغتاةً  202/26 12937 ْجأةً  با  فا

ْشُعُرونا  202/26 12938 ْعلامونا  َل يا ونا وَل يا سُّ
ِ قرعونا وَل ُيا تاوا  َل يا

لون  ُمنظاُرونا  203/26 12939 ُرون مُمْها خر  مؤا

ْستاْعِجُلونا  204/26 12940 لون ِف األمر ويطلبونه عىل وجه الّسعة يا  يتعجر

أاْيتا  205/26 12941 را عالِْمتا  أافا ين أو  ؟ أافا ْخَِبْ
 أا

ترْعنااُهمْ  205/26 12942 ْدنا هلم ِف احلياة  مر دا  يتمتعون ِف الدنيا ما

ُدونا  206/26 12943 رون ُيوعا  ُينْذا
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهم ما أاْغناى عنهم 207/26 12944 عا فاُهم وما نافا  ما كا

ترُعونا  207/26 12945  ُيناّعمون بام ُيبون  ُيما

ْفنايْنا  أاْهلاْكناا 208/26 12946  أا

 ومبلِّغونمعلمون  ُمنِذُرونا  208/26 12947

ى 209/26 12948 ْكرا
ْوِعظاة ذِ ما ة وا را

 تاْذكِ

ا ُكنرا ظااملِِيا  209/26 12949 ما  املراد ما كنا ظاملي ِف تعذيبهم حيث قدمنا احلجة عليهم وأرسلنا رسًل   وا

لاْت  210/26 12950 نازر ج  تا رُّ ل وتادا اهُّ لات ِف متا  نازا

نْباِغي 211/26 12951 ا يا ما وزُ َل  وا ، وَل َيا ُْسُن، وَل ياِصحُّ  ُيا

ْستاطِيُعونا  211/26 12952 ا يا ما ْقِدرونا  وا ا يا ما  وا

ْمعِ  212/26 12953 ءِ  املراد  السر اما ِع الُقْرآِن ِمنا السر  اْستاِما

ُهِب وملمنوعون  ملااْعُزولُونا  212/26 12954 ْرُجوُمونا بِالشُّ  ملااْحُجوُبونا ما

ْعبُدْ ف فاًلا تاْدعُ  213/26 12955  ًل تا

بِيا  213/26 12956 ذر ل ِِبِمْ  املُْعا  املُعاقابي واملانكر

أانِذرْ  214/26 12957  وبلِّْغ وأعلِمْ  وا

تاكا  214/26 12958 ِشيا ة: القبِيلاة  عا  وأهل الرجل الذين يتكثر ِبمالعاِشيا

بِيا  214/26 12959  ِمن قومكمن أقاربك واألقرب فاألقرب  اأْلاْقرا

كا  215/26 12960 نااحا اْخِفْض جا اُضًعا  وا كا تاوا كاًلما انِباكا وا  أالِْن جا

كا وسارا عىل هنِجكا  اترباعاكا  215/26 12961  أطاعا

ْوكا  216/26 12962 صا ةِ  عا ن الطراعا  الِعْصيااُن: اخُلروُج عا

أر غي مؤاخذ  باِريءر  216/26 12963 ر  ُمَبا

ْل  217/26 12964 كر تاوا  واعتمد وفّوض أمرك  وا

ِزيزِ  217/26 12965 زيُز ِمْن أْسامِء اللِ احُلْسناى  الْعا ىلا أْمِرِه، والعا بر عا
الِ ُه تاعااىلا غا   ُهوا القاِويُّ الرِذي َل ُيْغلاُب ألنر

ِحيمِ  217/26 12966 ُم  الرر ْرحا ِء اللِ احُلْسناى الرِذي يا ِحيُم ِمْن أْساما ، والرر
ةِ  املُْؤِمنيا ِِف اآلِخرا

اكا  218/26 12967 را  ُيبِصك يا

كا  ِحيا تاُقومُ  218/26 12968 ْحدا لِّ اللريْلا وا  ُتصا

لُّباكا ِف الساجدين  219/26 12969 قا تا مْ  وا ىل أاْحواهِلِ ِف عا رُّ لتاعا
 تناّقلك بيناهم لِ

ِميعُ  220/26 12970 ُه ُهوا السر  لسائر األصوات عىل اختًلفها وتنوعها  إِنر

لِيمُ  220/26 12971  الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة الْعا

بِّئُُكمْ  221/26 12972  أخَبكم ُأنا

   مبالغ ِف الكذب واَلفْتاء  أافراك   222/26 12973

ثِي  أاثِيم   222/26 12974 د  كا تاعامُّ قِّ بِِعْلم  وا ن احلا  اإلْثِم، واإِلْثُم ُهوا املايُْل عا

ْمعا  223/26 12975 ِ األاْعىلا  ُيْلُقونا السر ُقونا ِمنا املاألا ِ ا ياْسْتا اِن ما يااطُِي إىِلا الُكهر  ُتْلِقي الشر

اء  224/26 12976 را عا الشُّ ْعرا أو  وا ْن قالا الشِّ هُ والّشاِعُر: ما    أجادا

تربُِعُهُم الْغااُوونا  224/26 12977 الُّون  يا ْقتادي ِبم الضر  يا

اد    225/26 12978 ب  ِِف ُكلِّ وا ْذها ِذِب. أو ِف ُكّل ما الكا  فان  ِمْن ُفنُوِن البااطِِل، وا

ِيُمونا  225/26 12979 ُوُضونا  هيا بِّطي عىل غي هًدى  َيا  ُمتاخا

ُلونا َلا  226/26 12980 ْفعا لون يا  َل يْعما

وا  227/26 12981 ُ انتاصا ّقهم وا  انتاصفوا وأّخذوا حا

ْت ُحقوُقُهمْ  ُظلُِموا 227/26 12982  اْنتُِقصا

لاب   227/26 12983 صي   ُمنقا  أو مرجع  ما
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 13إلى آية   1 يةآمن   النملسورة ( 773صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ةر إىل إْعجاِز الُقرآنِ  طس  1/27 12984 ا إشارا تاُه إَلر اللُ وفيها قيقا ْعلاُم حا ُة ِمن املُتاشابِِه الرِذي َل يا  احُلروُف املُقاطرعا

ىلر  الُْقْرآنِ  1/27 12985 د صا ِه َُّمامر
ُسولِ ىلا را لاُه عا لرما كِتاُب اللِ املُْعِجِز الرِذي أاْنزا سا يِْه وا لا  اللُ عا

كِتااب   1/27 12986    القرآن  وا

بِي   1/27 12987  بايِّ واِضح   مُّ

   هداية ُهًدى  2/27 12988

ى 2/27 12989 ُبْْشا ْعدر بِثاواِب اللِ   وا  وا

ًلةا  3/27 12990 ّدونا الصًلة كاِملًة ِف أوقاهتا  ُيِقيُمونا الصر  ُيؤا

اةا  3/27 12991 كا ُيْؤُتونا الزر درر ِمن املااِل ملُِستاِحّقيه وا    َيرجون قا

ةِ  3/27 12992  باْعدا املاْوِت  بِاآْلِخرا
ياةِ  بدار احلا

ْجه الياقي  ُيوقِنُونا  3/27 12993 ْعلاُمون عىل وا  يا

نرا  4/27 12994 ير ْلنا زا ر نرا وْجا سر  حا

ُهونا  4/27 12995 ْعما برطُون يا تاخا ، ويا ونا ير تاحا ُدونا و يا در ا  ياْتا

ديُد أْو املُْستاِمرُّ  سوُء العاذاِب  5/27 12996  العاذاُب الشر

ونا  5/27 12997 ُ ًلكاً  اأْلاْخّسا ياعاً وها دُّ ضا  األشا

 والتلقي األخذ من الغي لتُْعطاىى أو لاتاتالاقر  لاتُلاقرى 6/27 12998

 عند من لرُدنْ ِمن  6/27 12999

ُت  آناْسُت  7/27 13000 ْ  أاْبصا

آتِيُكم  7/27 13001 أاجيُؤُكمْ  سا  سا

باس   7/27 13002 اب  قا ِة ناار   بِِشها  بُِشْعلا

ْستاْدفِئُونا  تاْصطاُلونا  7/27 13003  تا

ْياً  ُبوِركا  8/27 13004 را وزيدا خا ُطهِّ سا وا  ُقدِّ

انا  8/27 13005 ُسبْحا لِيُق بِهِ  اللرِوا امر َلا يا نِْزهًيا للِ عا  تا

أالِْق  10/27 13006 اْرمِ  وا  وا

تازُّ  10/27 13007 ْ ك هتا رر  تاتاحا

انر  10/27 13008 ةر  جا ِفيفا يرةر خا  حا

ىلر  10/27 13009 ف  وا ب وانصا ها  ذا

اِرًبا ُمْدبِراً  10/27 13010  ُمْعِرضاً  ها

13011 10/27  ْ لا قِّْب وا ْرِجعْ  ُيعا ْ يا  لا

ْف  10/27 13012 ا عْ  َل َّتا  َل تاْفزا

لاما  11/27 13013 ْن ظا هُ  إَِلر ما لاما ناْفسا ْن ظا  لاكِْن ما

لا ُحْسناً  11/27 13014 ا  بادر ير يًلً  غا ناً ْجا سا  فِْعًلً حا

 ُقبْح   ُسوء   11/27 13015

يْبِكا  12/27 13016 ِة القاِميِص  جا تْحا اُس فا ا الرر ْدُخُل ِمنْها  الرتِي يا

اء 12/27 13017 ُرْج بايْضا ْ رْ  َّتا  بيضاء اللون  تاظْها

ْيِ ُسوء   12/27 13018 ض   ِمْن غا را َلا ما ص  وا ْيِ بارا  ِمْن غا

اِسقي: العاصي اخلارجي عن حدود الْشع فااِسِقيا  12/27 13019  الفا

اُتناا  13/27 13020 اُتناا آيا    ُمْعِجزا

ًة   13/27 13021 ةً  ُمبِْصا يِّناًة واِضحا  با

بِير  13/27 13022 ر  واِضحر  مُّ  بايِّ
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 22إلى آية  14 يةآمن   النملسورة ( 783صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُدوا  14/27 13023 حا جا ُروا  وا فا كا  وا

ا  14/27 13024 ناتْها اْستايْقا تْها عىل وجه اليقي  وا لِما  وعا

دِّ  ُظْلامً  14/27 13025 ُة احلا زا  الظُْلُم: اجلوُر وجُماوا

ُعُلّواً  14/27 13026 ا وا ً َبُّ ا
ا و وُطغياناً وجتا ً َبُّ  تاكا

اقِباةُ  14/27 13027 اُة واملاصي األخي عا    العاقِباُة: اخلامِت

 ْضطِراِب ْختًِلِل واَلاملُْحِدثيا لًل املُْْفِسِدينا  14/27 13028

يْناا  15/27 13029  أاْعطايْنا  آتا

ْمُد للِِّ 15/27 13030  الثرناُء عليه بِتاحميِدِه وتاْعظيِمهِ  احْلا

ناا 15/27 13031 لا يرزنا فاضر  ما

ْلِقهِ  ِعباادِهِ  15/27 13032  خا

ِرثا  16/27 13033 وا اُوودا وا ُن دا املُْلِك  ُسلاياْما الِعْلِم، وا ، وا
ةِ ُن أابااُه ِِف النُّبُور ياْما لافا ُسلا  خا

ْمنا ُعلِّْمناا  16/27 13034 ْفنا وُفهِّ    ُعرِّ

نْطِق الطري 16/27 13035  ة الطيلغا  ما

ْضُل  16/27 13036  زيادُة اإلحسانِ  الْفا

 املوِضحالواِضح أْو  املُْبِيُ  16/27 13037

ُحِْشا  17/27 13038 ُْجِعا  وا  وا

يْش، واألْنصار واألْعوان ُجنُوُدهُ  17/27 13039  اجُلنود: اجلا

ُعونا  17/27 13040  يقفون بانتظام وُيْمناعون من التفرق ُيوزا

ّروا  أاتاْوا 18/27 13041  ما

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

اكِناُكمْ  18/27 13043 سا ةِ  ما ْكناى واإِلقاما  املاساكِن: أماكِن السُّ

نرُكمْ  18/27 13044 ْطِما نرُكمْ  َلا ُيا لِكا  َلا هُيْ

ْشُعُرونا  18/27 13045 ْعلامونا  َل يا ونا وَل يا سُّ
ِ  َل ُيا

اِحكاً  19/27 13046 ما ضا تاباسر بًاضحك  فا  من غي صوت ُمْعجا

ْمني  أاْوِزْعنِي 19/27 13047   أهْلِ

تاكا  19/27 13048 لايْك ِِبا أاْشُكرا نِْعما تاك، وأْثني عا  اْذُكُر نِْعما

تا وهيّأتا  أاْنعاْمتا  19/27 13049  يّّسْ

اهُ  19/27 13050    تتقبله، وجتزل الثواب له تاْرضا

أاْدِخْلنِي 19/27 13051 ني وأْشِمْلني  وا  وُضمر

ْْحاتِكا  19/27 13052 تِكا  بِرا ِرعايا  بإحسانِكا وا

دا الطرْيا  20/27 13053 قر تافا ثا  وا    ليعرف أحواهلم وحاَضهم من غائبهم الطيوتطلب باحا

ْدُهدا  20/27 13054 ان   اهْلُ أالْوا  وا
ْكِل، ُذو ُخطُوط  ِيُل الشر رر رقيق املنْقار ْجا

ة   طائِ شا ْركا  ُمزا

ائِبِيا  20/27 13055  البعيدين عن األنظار، خًلف احلاَضين  الْغا

نرهُ  21/27 13056 با ذِّ لانر به َلُعا بانره وألُناكِّ  ألُعاقا

بِي   21/27 13057 ة  ب بُِسْلطاان  مُّ  ظااِهرا
ة  ُر ِغياباهُ  ُحجر ِّ  ُتَبا

ْيا باِعيد   22/27 13058 ثا غا كا ْيا طاِويل   فاما نًا غا ما  باِقيا زا

ْ َُتِْط بِهِ  22/27 13059 طُْت باِما لا حا
 علمت ما ل تعلم أا

باإ   22/27 13060  بذات حضارة قديمة ِف رشق اليمن ِف املنطقة املعروفة اآلن بمأرمدينة  سا

 صادق َل شك فيه  خَب ذو شأن بِناباإ  ياِقي   22/27 13061
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 35إلى آية  23 يةآمن   النملسورة ( 793صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

دتُّ  23/27 13062 جا  لاِقيُت  وا

ْلُِكُهمْ  23/27 13063  تاُسوُدهم متا

ُأوتِياْت  23/27 13064 ُأْعطِياْت  وا  وا

ْرشر  23/27 13065  ِسير امللكة عا

ْسُجُدونا  24/27 13066 ىل األْرضِ  يا ُهْم عا عونا ِجباها  ياضا

يرنا  24/27 13067 زا رلا  وا نا وْجا سر حا  وا

ُهمْ  24/27 13068 در دودُ  فاصا  ْمتِناعُ إلْعراُض واَل: االصُّ

بِيلِ  24/27 13069  طاريِق اهُلدى  السر

تاُدونا  24/27 13070 ْ ْقبُلون اهِلداية َلا هيا  َلا يا

ْسُجُدوا  25/27 13071 ْسُجُدوا  أاَلر يا  لِئاًلر يا

ِرُج  25/27 13072    ُيظِْهرُ  َُيْ

ْبءا  25/27 13073 ِن األاْعُي  اخْلا  املاْخبُوءا املاْستُورا عا

ُفونا  25/27 13074 ونا وتاْكتُُمونا  َُّتْ  تاْسُْتُ

 تظِهُرون ُتْعلِنُونا  25/27 13075

نانظُرُ  27/27 13076  سناتاباّي  سا

ْقتا  27/27 13077 دا قِّ والواقِعِ  هل أخَبت أاصا  بِاحلا

اذِبِيا  27/27 13078  بخًلِف الواقع أو اَلعتقاد  املخَبين الْكا

ْب بِكِتااِب  28/27 13079   ِِسْ بِرسالتي  اْذها

أالِْقهْ  28/27 13080 أْرِمهِ  فا  فا

لر  28/27 13081  أاْعِرض وتناحر  تاوا

ل أو َلحظ  فاانظُرْ  28/27 13082 تأمر  فا

ْرِجُعونا  28/27 13083 ا يا اذا مِ  ما ًلا يْناُهْم ِمنا الكا ُد با در ا ا ياْتا   ما

13084 29/27  ُ اداهتم  املاألا  أرْشاف القْوِم سا

م وُدفِع  ُألِْقيا  29/27 13085  ُقدِّ

ْدرِ  مكتوبر  كتابر كريمر  29/27 13086 لِيُل القا  جا

ر  31/27 13087 لا َلر تاْعُلوا عا
 تتعاظموا عام دعوتكم إليهأَل تتكَبوا وَل  أا

ْأُتويِن ُمْسلِِميا  31/27 13088 تاعالاْوا يِل  وا رونا بِ  وا اا ُتْؤما
 هُمنْقادينا ملِ

ر  أاْفتُويِن  32/27 13089 لا ِشُيوا عا
 أا

 شأين أو مسألتي أو قضيتي ِف  ِِف أاْمِري  32/27 13090

ًة أاْمراً  32/27 13091 اطِعا اِضياًة  قا ًة فِيهِ قا فااِصلا  ُحْكاًم وا

ُدونِ  32/27 13092 ُُضويِن أو تشيوا علّ  تاْشها  َتا

ة   33/27 13093 اب ُأْولُوا ُقور  ُقدرة مادية أو معنوية  أْصحا

ِديد   33/27 13094 ُأولُو باأْس  شا  أصحاب بًلء شديد ِف القتال وا

اأْلاْمُر إِلايِْك  33/27 13095  وما تطمئن إليه نفسكأي موكول إىل رأيك  وا

ا  34/27 13096 ُدوها ثوا فيها  أاْفسا  اخلراب والدمارأْحدا

ةا أهلِها  34/27 13097  أرشافها ورؤساءها   أاِعزر

ْقهورينا مهاني  أاذِلرةً  34/27 13098  َُّمْتاقارينا ما

 بااِعثاة  ُمْرِسلاةر  35/27 13099

ةر  35/27 13100 نااظِرا  ومْتّقبة فمنتظرة  فا
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 44إلى آية  36 يةآمن   النملسورة ( 803صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونانِ  36/27 13101  أمتْناُحوناني أامُتِدُّ

 أاْعطاين آتاايِنا  36/27 13102

تُِكمْ  36/27 13103 ِدير ض ِِبا م للغي بدون ِعوا    اهلدية: ما ُيقادر

ُحونا  36/27 13104 بْتاِهجونا  تاْفرا ون وتا ّ  ُتّسا

ناأْتِيانرُهمْ  37/27 13105 لا مْ  فا ناِجيئانر هلاُ لا  فا

م ِِباا 37/27 13106 ِة اجُلنُودِ  َل قِبالا هلاُ ما اوا  َل طاقة هلم بُِمقا

نرُهم 37/27 13107 لانُْخِرجا ُم وا هنر لانُبِْعدا  وا

ْقهورينا  أاذِلرةً  37/27 13108  َُّمْتاقارينا ما

اِغُرونا  37/27 13109 اُنونا  أاذَِلرءُ  صا  ُمها

13110 38/27  ُ اإِلْنسِ  املْاألا ُهُم اللُ لاُه ِمنا اجِلنِّ وا را خر ْن سا  ما

ا 38/27 13111 ْرِشها  ِسير امللكة بلقيس بِعا

أُْتويِن ُمْسلِِميا  38/27 13112 يؤويِن  يا  ُأِمروا بِهِ ُمنْقادينا ملِاا  َيا

ِديدر  ِعْفريتر  39/27 13113 ِوير شا اِردر قا  ما

 أاِجيئُكا  آتِيكا  39/27 13114

قااِمك  39/27 13115  تنهض من جملِِسك تاقوم من ما

   لاقادرر  لاقاِوير  39/27 13116

ان موثوق به أاِمير  39/27 13117  ُمْؤمتا

ًلُم ، أو جَبيل أو ملك آخر قيل هو ) آصف (  الذي عنده علم 40/27 13118 يِْه السر لا  كاتب سليامن عا

ْرتادر  40/27 13119 ل  يا ور تاحا  يا

 ناظاُركا أو جفن عينك بعد فتحه طاْرُفكا  40/27 13120

هُ  ُمْستاِقّراً  40/27 13121 هُ  ِعنْدا ْيِه ثاابِتًا ِعنْدا ا لادا اَِضً  موجودًا حا

 إْحسانِ  فاْضلِ  40/27 13122

يِن  40/27 13123 يِن  لِيابُْلوا  لِياْختاَِبا

ْشُكُر لِناْفِسهِ  40/27 13124 ْكِر لذاته   يا لِكا الشُّ  ياعوُد ناْفُع ذا

نِير  40/27 13125 تاعااىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلًلئق تفتقر اليه  غا ُه وا ةر للِ ُسبْحانا   ِصفا

ِريمر  40/27 13126 مِ واِسُع  كا را  الكا

ُروا  41/27 13127 يْأتاه ناكِّ ْكلاه وها وا شا يِّ  غا

ْتاِدي 41/27 13128 هتا
ف وتستبي  أا  أتتعرر

تاُدونا  41/27 13129 ْ فونا  َلا هيا رر  َل يتاعا

ْرُشِك  42/27 13130 ا عا ذا كا  أمثل هذا عرشك  أاهاَٰ

ُه ُهوا  42/27 13131 أانر  كأنه عريش كا

ا   43/27 13132 ها در صا دوُد: اإلْعراُض واَل وا  ْمتِناعُ الصُّ

حا  44/27 13133 ْ  القاْصا  الصر

ِسباتْهُ  44/27 13134 نرتْهُ  حا   ظا

ةً  44/27 13135 ِزيًرا  جُلر اًء غا  ما

يْها  44/27 13136 ْت عن ساقا فا شا كا هْتام وا را  أْظها

در  44/27 13137 ارر ْصُقولر  ممُّ طِْلر ما ى ما وًّ  ُمسا

اِريرا  44/27 13138 وا اف   ِمْن قا اج  صا  ِمْن ُزجا
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يت باسم أحد أحفاد نوح، أو سميت بذلك لقلة املاء لدهيم والثمد:  ثاُمودا  45/27 13139  املاء: القليل قبيلة النبي صالح ُسمِّ

احِلاً  45/27 13140 وِم ثاُمودا  صا ُه اللُ إىِلا قا لا سولر أارسا الُِح: را  صا

ةِ  اْعبُُدوْا اللا 45/27 13141  اْنقادوا لاُه بِالطراعا

ِريقاانِ  45/27 13142  ْجاعتان، واملراد: املؤمنون والكافرون فا

ْتاِصُمونا  45/27 13143 لونا  َيا تاجادا عونا ويا تانازا  يا

ْستاْعِجُلونا  46/27 13144 لون ِف األمر وتطلبونه عىل وجه الّسعة تا  تتعجر

يِّئاةِ  46/27 13145 ُة ذاهُتا  بِالسر ُب الُعقوباةا أو الُعقوبا
لِ ْنُب الذي َيا يِّئاُة: اخلطيئاُة والذر  السر

ناةِ  46/27 13146 سا ُل  احْلا ما ناة: عا سا ةُ احلا ْيِ والطّاعا  اخلا

ْستاْغِفُرونا اللا  46/27 13147  تطالابُون املغفرة من الل تا

ُونا  46/27 13148  تافوزونا وتانْجونا  ُتْرْحا

ناا بك 47/27 13149 ْ ْمناا ِمنْكا   اطرير نا أْي تاشاءا  تاطير

اباُكْم ِمْن  طاائُِرُكْم ِعنْدا الل   47/27 13150 ا أاصا يُْكمْ ما لا ُرُه عا ، فااللُ ُمقادِّ ، أاْو رشا  ْي   خا

ونا َّتْ  ُتْفتانُونا  47/27 13151 ُ  ومتتحنونتاَبا

ِدينة ثاُمود قوم صالح  املْاِديناةِ  48/27 13152 بِيرِة وهي ما را  العا
ةِ ِزيرا ْرِب اجلا لا غا اما  املراد ِبا مدينة احِلْجر شا

ْهط   48/27 13153 ُة را  أشخاص أو رجالتِْسُع  تِْسعا

 ُُيِْدثونا اَلختًلل واَلضطراب  ُيْفِسُدونا  48/27 13154

َل ُيْصلُِحونا  48/27 13155  َل ُُيسنونا و وا

ُموا بالل  49/27 13156  ليُْقِسم ُكلر منّا لآلخرين تاقااسا

ناْقتُُلُه وأهله   لانُبايِّتانرُه وأْهلاه 49/27 13157 ْغتاًة فا يِْل با  لانااتِيانرُه بِاللر

لِيِّهِ  49/27 13158 وا
راباتِه الذي له حق املطالبة بدمه لِ ذي قا

 لِ

ِهْدناا 49/27 13159 نا شا ْ ُضا  حا

ْهلِكا أاْهلِهِ  49/27 13160   هًلك أاْهلِِه أو زمانه أو مكانه ما

ُقونا  49/27 13161
ادِ ًلِم للواقِعِ صفون مت لاصا ُة الكا ْدُق: ُمطاباقا دق، والصِّ  بالصِّ

ُروا  50/27 13162 كا ما ّ  وا اداعوا واْحتالوا ِف تدبي الْشا خا  وا

ْرناا 50/27 13163 كا ما ْكراً  وا  : العقاب واملجازاة عىل اخلداعودبرنا تدبيا َّممودا َّمكام واملراد ما

ْشُعُرونا  50/27 13164 ْعلامونا َل  َل يا ونا وَل يا سُّ
ِ  ُيا

اقِباةُ  51/27 13165 اُة واملاصي األخي عا  العاقبة: اخلامِت

ْرنااُهمْ  51/27 13166 مر  أْهلاْكناُهمْ  دا

ةً  52/27 13167 اِويا ىل ُسقوفِها  خا طاًة عا الِياًة ساقا  خا

ةً  52/27 13168 يا ةً  آلا ًلما ًة وعا ليًلً وِعَْبا ًة ودا  ملاُْعِجزا

يْناا  53/27 13169 أانجا  وأنقذنا وا

ترُقونا  53/27 13170  يستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه يا

ةا  54/27 13171 اِحشا ْعلاةا املُتانااِهياةا ِِف الُقبِْح  الْفا  الفا

ونا  54/27 13172  تاْعلامونا قبحها  ُتبِْصُ

ةً  لاتاأُْتونا  55/27 13173 ْهوا الا شا جا  ِف اَلستمتاع واجلامع الرغبة الشديدةكناية عن  الرِّ

ُلونا  55/27 13174 ها ْ هونا  جتا  تاطيشونا وتاْسفا
 


