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 63إلى آية  56 يةآمن   النملسورة ( 823صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهْم َعىل  َجَواَب َقْوِمهِ  56/27 13175  َدْعَوتِِه أْو ُسؤالِهِ َردَّ

 َأْبِعُدوا  َأْخِرُجوا 56/27 13176

ُرونَ  56/27 13177 ْكَرانِ وَينُْسبُوَن َأْنُفَسُهْم إىل الطَّهاَرةِ  َيتَطَهَّ ُهوَن َعْن إِْتيَاِن الذُّ  َيتَنَزَّ

 فأنقذناه  َفأَنَجيْنَاهُ  57/27 13178

 َزْوَجته اْمَرَأَتهُ  57/27 13179

ْرَناَها 57/27 13180  حكمنا عليها  َقدَّ

 اهلالِكنِي البَاقنَِي ِِف الَعَذاِب  الَْغابِِرينَ  57/27 13181

 أْنَزلنا ِحجاَرًة ِمثَْل ُنزوِل املَطَرِ  َوَأْمطَْرَنا 58/27 13182

طَراً  58/27 13183  حجارة من الّسامء ُمهلَِكة مَّ

 َقبَُح  َفَساءَ  58/27 13184

رين من عذاب الل  املُْنَذِرينَ  58/27 13185 فني املَُحذِّ  املُبَلَّغني املَُخوَّ

ْمُد للِِّ 59/27 13186  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ   اْْلَ

 وأمانمن الل  حتية َوَسالم   59/27 13187

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  59/27 13188

 اْختارَ  اْصطََفى 59/27 13189

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  60/27 13190

 فأخرجنا نباتاً  َفأَنبَتْنَا  60/27 13191

 أشجار اتذو بساتني َحَدائَِق  60/27 13192

 وَنضاَرةٍ  َذاَت َمنْظٍَر َحَسنٍ  َذاَت ََبَْجةٍ  60/27 13193

 نباتاً خترجوه من األرض  ُتنبِتُوا َشَجَرَها 60/27 13194

 أي أإله آخر كائن مع الل تعاىل  َأإِلََٰه  َمَع اللَِّ 60/27 13195

 ََيَْعُلوَن للِ ِعْدًًل َوَنظًِْيا ويرشكون  َيْعِدلُونَ  60/27 13196

َ  َجَعَل  61/27 13197  َصْيَّ

ا َقَراراً  61/27 13198  ُمستََقرًّ

ا  61/27 13199  َبيْنَها  ِخالهَلَ

 ِجباًلً راِسيَةً  َرَواِسَ  61/27 13200

 املراد ماء النهر العذب وماء البحر املالح  الْبَْحَرْينِ  61/27 13201

 فاِصالً باْختاِلِف َخواصِّ املاء ِِف كَِليِْهاَم  َحاِجزاً  61/27 13202

 ُيْدِرُكونَ ًل َيْعِرفوَن وًل  ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهْم ًَل َيْعَلُمونَ  61/27 13203

 قبوُل ُدعائِِهمْ  َُيِيُب  62/27 13204

 املُْجَب  املُْْضطَرَّ  62/27 13205

 َسأَلَُه واستَغاَث بِهِ  َدَعاهُ  62/27 13206

وءَ  62/27 13207  ُيِزيُل ويرفع املَْكُروَه   َوَيْكِشُف السُّ

ُلُفوَن َمْن  ُخَلَفاَء اأْلَْرضِ  62/27 13208  َسبََقُكْم ِِف األَْرضِ خَتْ

ُرونَ  62/27 13209  َتتََدبَّروَن وَتتَِّعظوَن وَتْعتَِبونَ  َتَذكَّ

 يرشدكم إىل الوجهة الصحيحة وسبيل النجاة  ََيِْديُكمْ  63/27 13210

 َشدائِدُُها ُظُلامت الَبِّ والبَْحرِ  63/27 13211

اٍت  ُبرْشاً  63/27 13212 َ ُحِب املُْمطَِرةِ و ُمبَرشِّ لسُّ
 حاِمالٍت لِ

َس وتعالَْت َعظََمتُهُ  َتَعاىَل اللَُّ 63/27 13213 َه وتَقدَّ  َتنَزَّ
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 76إلى آية  64 يةآمن   النملسورة ( 833صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْلَق  64/27 13214 ةٍ  َيبَْدُأ اْْلَ ِل َمرَّ    َعىَل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  الَعَدمِ ِمَن  اَْلْلُق ألوَّ

 يرجعه ُيِعيُدهُ  64/27 13215

 ُيْعطيُكْم ِمن اَْلْْيِ  َيْرُزُقُكم 64/27 13216

 َأْحِِضوا  َهاُتوا 64/27 13217

ُة البَيِّنَُة الفاِصَلةُ  ُبْرَهاَنُكمْ  64/27 13218 هاُن: اُْلجَّ  الُبْ

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  64/27 13219 دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

 ًل َيْعِرف وًل ُيْدِرك  ًل َيْعَلمُ  65/27 13220

هِ  الَْغيَْب  65/27 13221  َما َخِفَي واْستَََتَ َوََلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

وَن  َيْشُعُرونَ  65/27 13222 سُّ
 وَيْعَلمونَ ََيِ

اَن ُيبَْعثُونَ  65/27 13223  اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت والبَْعُث  َمتى  َأيَّ

اَرَك علمهم  66/27 13224  َتَكاَمَل واستحكم َأِو اْنتََهى ِعْلُمُهْم َوَعَجَز َعْن َمْعِرَفِة َوْقتَِها  ادَّ

 ِف حالَِة ريبٍَة وَقَلٍق   ِف َشك   66/27 13225

 ُعْمُي الُقلوب أي فاقدو البصْية املراد َعِمونَ  66/27 13226

 ملََبْعوُثوَن أْحياَء َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب  ملَُْخَرُجونَ  67/27 13227

نا  ُوِعْدَنا 68/27 13228  أْخِبْ

لنِيَ  68/27 13229  َما َسطََّر الُقَدَماُء ِمَن األََكاذِيِب وُخرافاُُتُْم وأباطيُلُهْم   َأَساطُِْي اأْلَوَّ

 اْنتَِقلوا واْمشوا   ِسُْيوا  69/27 13230

ُلوا، أو فكروا واعتبوا  َفانظُُروا  69/27 13231  فتأمَّ

 العاقبة: اْلاِِتَُة واملَصْي األخْي َعاقِبَةُ  69/27 13232

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِمنيَ  69/27 13233

َزنْ  70/27 13234  ًل َتُكْن َمْهموماً وًل َمْغموماً  َوًل حَتْ

 أََلٍ وُحْزٍن َيِضيُق َِباِم َصْدُركَ  َضيٍْق  70/27 13235

 خيدعون وَيتالون ِف تدبْي الرش  َيْمُكُرونَ  70/27 13236

 الَعذاِب ميعاُد  الَْوْعُد  71/27 13237

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  71/27 13238 دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

َب لَُكمْ أو  َتبَِعكم َوَوَصَل إليكم َردَِف لَُكم 72/27 13239  اْقََتَ

لون ِف األمر وتطلبونه عىل وجه الرسعة َتْستَْعِجُلونَ  72/27 13240  تتعجَّ

 زيادةِ إحسانٍ و صاحب َفْضلٍ  لَُذو َفْضلٍ  73/27 13241

 ًل َيْذُكروَن نِْعَمتَُه، َوًل َيثْنوَن َعَليِْه َِبَا ًَل َيْشُكُرونَ  73/27 13242

 خُتفي وُتْضِمرُ  ُتكِنُّ  74/27 13243

 يظِهُرون ُيْعلِنُونَ  74/27 13244

 األَْبَصارِ َغائٍِب َعِن أو  خافية َغائِبَةٍ  75/27 13245

بنِيٍ  75/27 13246  اللوح املحفوظ كِتَاٍب مُّ

 يروي  َيُقصُّ  76/27 13247

 معظم َأْكثَرَ  76/27 13248

تَلُِفونَ  76/27 13249  َيْذَهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمنُْهْم إىل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  خَيْ
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 88إلى آية  77 يةآمن   النملسورة ( 843صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ًدى 77/27 13250    هلداية هَلُ

 وإْحسان   َوَرْْحَة   77/27 13251

 َيكم َيْقِض  78/27 13252

 بَِقضائِِه وَفْصلِهِ  بُِحْكِمهِ  78/27 13253

ُه  الَْعِزيزُ  78/27 13254 ب  َعىَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اللِ اُْلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ًل ُيْغَلُب ألنَّ
 َتَعاىَل َغالِ

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ًل ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت والَعليُم ِمْن أْسامِء اللِ اُْلْسنَى  الَْعلِيمُ  78/27 13255
ائِ  ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ

ْل  79/27 13256  وفّوض أمرك فاعتمد  َفتََوكَّ

قِّ  79/27 13257 حيَحةِ  اْْلَ  الثابِتَِة الصَّ
   الَعقيدةِ

 الواِضح أْو املوِضح املُْبنِيِ  79/27 13258

 ًل َتْقِدُر أْن ُتْسِمَع اَْلقَّ َمن َطبََع اللُ َعىل َقْلبِِه َفأماَتهُ  ًل ُتْسِمُع املَْْوَتى 80/27 13259

مَّ ًل ُتْسِمُع و 80/27 13260  ًل َتْقِدُر أْن ُتْسِمَع َمن أصمَّ اللُ َسْمَعُه َعن َسامِع اَْلقِّ  الصُّ

َعاء  80/27 13261  النِّداء الدُّ

 نكُصوا وَرَجُعوا  َولَّْوا  80/27 13262

 ذاِهبنَي ُمْعِرضنيَ  ُمْدبِِرينَ  80/27 13263

   اهُلَدى بمرشد َفاقِدي البصْية إىل  َِبَادِي الُْعْمِي  81/27 13264

 الضالل: التيه والبعد واًلنرصاف عن طريق اهلداية واْلق  َضاللَتِِهمْ  81/27 13265

 َنَزَل وحصلوَوَجَب  َوَقعَ  82/27 13266

 القضاء أو أهوال الساعة املوعودة أو  الَعَذاُب  الَْقْوُل  82/27 13267

 َأْظَهْرَنا َأْخَرْجنَا 82/27 13268

ُث النَّاَس  َدابَّةً  82/27 13269 دِّ ُرُج، َوحُتَ اَعِة الُكْبَى خَتْ  َعاَلَمة  ِمْن َعاَلَماِت السَّ

 خُتاطِبُهم ُتَكلُِّمُهمْ  82/27 13270

 ًل َيْعَلُمون عىل َوْجه اليَقني ًل ُيوقِنُونَ  82/27 13271

 َنْجَمعُ  َنْحرُشُ  83/27 13272

ةٍ  83/27 13273 ُة:  ُأمَّ  ََجاَعة  ِمن النَّاِس ََيَْمُعها َأمر  َمااألمَّ

 ََجَاعًة وُزمرةً  َفْوًجا 83/27 13274

 َُيبَسون وُيْمنَعون من التفرق ُيوَزُعونَ  83/27 13275

ي وَعالماِت  بِآَياِت  84/27 13276  بُِمْعِجزاِت وَدًلئِيل وِعَبِ

 ََلْ َتْعَلموها   َوََلْ حُتِيطُوا َِبا ِعْلامً  84/27 13277

 َحقَّْت َعَليِْهْم َكلَِمُة الَعَذاِب  َوَوَقَع الَْقْوُل َعَليِْهم 85/27 13278

 ًَل َيتََكلَُّمونَ  ًَل َينطُِقونَ  85/27 13279

ُث َعنهم  َأََلْ َيَرْوا  86/27 13280 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

وا  لِيَْسُكنُوا 86/27 13281  لِيَهَدؤوا وَيَقرُّ

وَن فِيهِ  ُمبْرِصاً  86/27 13282  ُمِضيئًا ُيبْرِصُ

 املراد نفخة البَْعث  ُينَفُخ  87/27 13283

ورِ  87/27 13284  َينفخ فيه إرسافيل القرن الذي  الصُّ

 ُمنْقاديَن طائِعنَي َصاِغِريَن أذًِلّء َداِخِرينَ  87/27 13285

بَاَل  88/27 13286    اِْلبَاَل َيْوَم الِقيَاَمةِ  َوُتبْرِص وُتَشاِهد َوَتَرى اْْلِ

َسبَُها َجاِمَدةً  88/27 13287 ةً  حَتْ  ثابتة َتظُنَُّها َواقَِفًة ُمْستَِقرَّ

 تسُْي وِتض  َِتُرُّ  88/27 13288

ءٍ  88/27 13289  أحكمه  َأْتَقَن ُكلَّ ََشْ
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 5إلى آية  1 يةآمن   القصصسورة و  93إلى آية  89 يةآمن   النملسورة ( 853صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسنَةِ  89/27 13290  َعَمُل اَْلْْيِ والطّاَعُة، َواإِلياَمنِ   بِاْْلَ

 أْكثَُر َنْفعاً َوَصالحاً أفضل و َخْْي   89/27 13291

ْعر  َفَزعٍ  89/27 13292  الَفَزع: اَْلْوف والذُّ

 مطمئنون غْي خائفني  آِمنُونَ  89/27 13293

يِّئَةِ  90/27 13294 ْنُب  بِالسَّ ِك أو  اْلطيئَُة والذَّ ْ  َوالُكْفرِ بِالرشِّ

 َفُقلِبْت وُألِْقيَت َفُكبَّْت  90/27 13295

َزْونَ  90/27 13296  اَْلَزاء: املُكاَفأُة باَْلْْي أو الرشَّ َحسب الَعَمل ُُتْ

 ُكلِّْفُت  ُأِمْرُت  91/27 13297

ة الْبَْلَدةِ  91/27 13298  املُراُد َمكَّ

َمَها 91/27 13299 ، َأْو ُيْقطَُع َشَجر  َجَعَلَها  َحرَّ ، َأْو ُيَصاُد َصيْد   َحَراًما؛ َفاَل ُيْسَفُك فِيَها َدم 

 الَقْرآُن كِتاُب اللِ  َأْقرأَ  َأْتُلَو الُْقْرآنَ  92/27 13300

 قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 92/27 13301

 تاه وابتعد وَل َيتد إليه َضلَّ  92/27 13302

 التخويف والتحذير  معاملُعلمني املُبلِّغني، واإلنذار اإلخبار  املُْنِذِرينَ  92/27 13303

ْمُد للِِّ 93/27 13304  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  اْْلَ

يُكمْ  93/27 13305  َسيَْجَعُلُكْم َتَرْوَن بِالَعنْيِ  َسُْيِ

ا أو عقالً  َفتَْعِرُفوََنَا  93/27 13306  َفتُْدِركوَنا ِحسًّ

 بِساهٍ  بَِغافِلٍ  93/27 13307

 َتْفَعلونَ  َعن الَِّذي َعامَّ َتْعَمُلونَ  93/27 13308

 الُقرآنِ اُْلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ًل َيْعَلُم َحقيَقتَُه إًلَّ اللُ وفيَها إشاَرة  إىل إْعجاِز  طسم  1/28 13309

   الُقْرآن  الْكِتَاِب  2/28 13310

 الواِضح أْو املوِضح املُْبنِيِ  2/28 13311

بَإِ  3/28 13312  النبأ: اْلب ذو الشأن  نَّ

 َرسول  َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقومِ  ُموَسى 3/28 13313

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

قِّ  3/28 13315  َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اللِ بالصدق وما  بِاْْلَ

وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه   ُيْؤِمنُونَ  3/28 13316  ُيِقرِّ

َ  َعال 4/28 13317  َطَغى واْستَْعىل و َتَكبَّ

َقةً و  فَِرًقا ِشيَعاً  4/28 13318 َف ُمتََفرِّ
 َطَوائِ

 َيْستَِذلُّ  َيْستَْضِعُف  4/28 13319

 ََجاَعًة أْو فِْرَقةً  َطائَِفةً  4/28 13320

 زهاق روح املذبوح إُيْكثِر من ذبحهم، والذبح: قطع اْللق، و  ُيَذبِّح أبناَءهم 4/28 13321

 ُيبْقوَن عىل َحياُِتِنَّ لِْلِخْدَمِة واإلهانة واإلذًلل َوَيْستَْحيِي نَِساَءهم  4/28 13322

 ْضطِراِب واًل ْختاِللِ املُْحِدثنَي لال املُْْفِسِدينَ  4/28 13323

 َوَنرَغُب  َوُنِريدُ  5/28 13324

َل  نَُّمنَّ  5/28 13325  ُننْعم و َنتََفضَّ

 اْستُِذلُّوا اْستُْضِعُفوا  5/28 13326

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَ  6/28 13328  نثبِّت وُنَوّطد َوُنَمكِّ

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

 كان وزيًرا لفرعون موسى، وكبْي كهنته َوَهاَمانَ  6/28 13330

ا 6/28 13331  اُْلنود: اَْليْش، واألْنصار واألْعوان َوُجنُوَدُُهَ

زون  ََيَْذُرونَ  6/28 13332  خَياُفوَن وََيََتِ

ْمناهاو َوَأْوَحيْنَا 7/28 13333  أو قذفنا ِف قلبها   َأهْلَ

 أشبعيه رضاعة  َأْرِضِعيهِ  7/28 13334

 فاْقِذفيه  َفأَلِْقيهِ  7/28 13335

   ََنُْر النِّيِل  واملرادالنَّْهِر،  أو البَْحر الْيَمِّ  7/28 13336

اِِف   7/28 13337  ًل َتْفَزِعي  َوًَل خَتَ

َزِن َوًَل  7/28 13338  ًل َتُكون َمْهمومًة وًل َمْغمومةً  حَتْ

وهُ  7/28 13339  ُمْرِجعوهُ  َرادُّ

 ، واًللتقاط: وجود اليشء واْلصول عليه من غْي طلب وًل قصدَفاْنتََشلهُ  َفالْتََقطَهُ  8/28 13340

 أْتباُعُه وأْعواُنهُ  آُل فِْرَعْونَ  8/28 13341

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدّواً  8/28 13342   الَعُدوُّ

اً وَغاّمً  َوَحَزناً  8/28 13343  َوَُهّ

 نَْحِرفنَي إىل الرَشِّ م آثِِمنيَ  َخاطِئنِيَ  8/28 13344

 زْوَجته اْمَرَأُت فِْرَعْونَ  9/28 13345

ُت َعنْيٍ  9/28 13346 وٍر  ُقرَّ    َمْصَدُر رُسُ

 يفيدنا  َينَفَعنَا  9/28 13347

 علهجن َنتَِّخَذهُ  9/28 13348

 ْبنَاً ا َولَداً  9/28 13349

وَن وًل َيْعَلمونَ  ًل َيْشُعُرونَ  9/28 13350 سُّ
 ًل ََيِ

   َوصارَ  َوَأْصبََح  10/28 13351

 َقْلُب  ُفَؤادُ  10/28 13352

 َخالِيًا إًل ِمن ُموَسى َفاِرغاً  10/28 13353

 أْوَشَكْت  َكاَدْت  10/28 13354

ح بأنه اْبنَُها  لَتُبِْدي بِهِ  10/28 13355  لَترَصّ

 َقّوْيناه بالصب والشجاعة ليطمئن ويسكن َرَبطْنَا َعىَلَٰ َقْلبَِها  10/28 13356

يهِ  11/28 13357    َتتَبَِّعي َأَثَرهُ  ُقصِّ

ْت به  11/28 13358  رأته َفبَرُصَ

 من مكان بعيد أو  َعْن ُبْعدٍ  عن ُجنٍُب  11/28 13359

ْمنَا 12/28 13360  َمنَْعنا  َوَحرَّ

 املُْرِضعاِت  املََْراِضعَ  12/28 13361

 ُأْرِشُدُكمْ  َأُدلُُّكمْ  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 اَْلقُّ الَِّذي ًل َشكَّ فيهِ الَوْعُد: اًل َوْعَد اللَِّ َحق   13/28 13366 ، َوَوْعُد اللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  لْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغْْيِ

 ُيْدِرُكونَ ًل َيْعِرفوَن وًل  ُمْعظَمهم َأْكثََرُهْم ًل َ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 ُحْكامً  14/28 13370 ِف والصَّ  وقيل املراد النبوة ُحْسُن التَّرَصُّ

 فقها ِف الدين وفهام سليام لألمور َوِعْلامً  14/28 13371

   ُنكافِئُ  َنْجِزي 14/28 13372

 َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن الذين َيسنون أداء ما كلفهم الل  املُْْحِسننِيَ  14/28 13373

 وقيل ضاحية من ضواحيها ُيْقَصُد َبا ِمرْص  املَِْدينَةَ  15/28 13374

 املراد دخلها مستخفيا وقت كان أهلها غافلون َعىَلَٰ ِحنِي َغْفَلةٍ  15/28 13375

 يتخاصامن ويتنازعان ِف أمر من األمور َيْقتَتاِلنِ  15/28 13376

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

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

 ونرصته  َفطََلَب َعْوَنه َفاْستََغاَثهُ  15/28 13379

َبه  َفَوَكَزهُ  15/28 13380  ِف صدره املَْضُمومة األََصابِع بيدهَفَِضَ

 قتله َفَقََض عليه 15/28 13381

ِضل   15/28 13382    اهِلداَيةِ اْلق وصاِرف  َعن َطريِق  مُّ

بنِي   15/28 13383   ظاهر العداوة   واِضح   مُّ

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

 َفاسَُتْ واْعُف  َفاْغِفرْ  16/28 13385

   هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أْسامِء اللِ اُْلْسنى  الَْغُفورُ  16/28 13386

ِحيمُ  16/28 13387 ِحيُم ِمْن أْساَمِء اللِ اُْلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي ِِف اآلِخَرةِ

َت وهيّأَت أسباَب حَتسنِي اْلاِل وطيِب  َأْنَعْمَت  17/28 13388  الَعيْشِ يرّسْ

   ومساعدا َنِصْيًا وُمِعيناً  َظِهْياً  17/28 13389

 للكافِريَن املُعانِدينَ  لِّْلُمْجِرِمنيَ  17/28 13390

ِع َمْكروٍه  َخائِفاً  18/28 13391  اَْلْوف: اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

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

ُخهُ  18/28 13393  ويطلب منه النرص  َيستغيُث بِهِ  َيْستَرْصِ

ْشدِ  لََغِوي   18/28 13394  َكثُِْي الَغَواَيِة، َضال  َعِن الرُّ

 وقسوة َيأُْخَذ بُِعنٍْف  َيبْطَِش  19/28 13395

 َأَتْرَغُب  َأُتِريُد  19/28 13396

 ظاملا  متسلِّطاً قاهراً  َجبَّاراً  19/28 13397

 الذين يصلحون بني الناس  املُْحِسننيَ  املُْْصلِِحنيَ  19/28 13398

 أبعد َمكاٍن فيها َأْقََص املَِدينَة  20/28 13399

عاً  َيْسَعى  20/28 13400  َيْميش وَيسُْي ُمرْسِ

 أو يتشاورون  يأمر َبْعُضهم َبْعًضا  َيأَِْتُِرونَ  20/28 13401

 املُرشدين ملا فيه الصالح  النَّاِصِحنيَ  20/28 13402

نِي 21/28 13403  سلِّمني َنجِّ

 اْلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملنِِيَ  21/28 13404
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 28إلى آية  22  يةآمن   القصصسورة ( 883صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

هَ  22/28 13405  َقَصَد  َتَوجَّ

 ِجَهةَ  تِْلَقاء 22/28 13406

 َقرية  عىل البحر األْحر بني 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 ودواَبم َيرُووَن أْغناَمُهمْ املراد  َيْسُقونَ  23/28 13412

 جهتهم أو ُقْرَبم   ِمن ُدوَِنِمُ  23/28 13413

بَِساِن َغنََمُهاَم َعِن املَاءِ  َتُذوَدانِ  23/28 13414  حتى ينتهي الناس  حَتْ

 َما َشاُنُكاَم؟ و َما حالُكام َما َخطْبُُكاَم  23/28 13415

َعاءُ  23/28 13416 َعاُة بِأَْغنَاِمِهْم َعِن املَاِء. ُيْصِدَر الرِّ َف الرُّ  َينْرَصِ

 َرُجل  ُمِسن   َشيْخ  َكبِْي   23/28 13417

 سقى عنهام أو ألجلهام  َفَسَقى هلام 24/28 13418

ه َتَوىلَّ إىِل الظِّلِّ  24/28 13419  إىل الظل  قَصد واُتَّ

َت  َأنَزلَْت  24/28 13420 ْ  أْعطَيَْت وَيرسَّ

 معوز  ُُمتَاج   َفِقْي   24/28 13421

ا 25/28 13422    واحدة منهام  َفأَتتْهُ  َفَجاءْتُه إِْحَداُُهَ

 َخَجٍل واْحتِشامٍ  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

 اختذه أجْياً  اْستَأِْجْرهُ  26/28 13430

   القادِرُ  الَْقِويُّ  26/28 13431

 املُْؤَِتَُن املَْوثوُق بِهِ  اأْلَِمنيُ  26/28 13432

جك ُأنكَِحَك  27/28 13433  ُأَزوِّ

 ي َرْعِي َماِشيَتِ َتُكوَن َأِجًْيا ِِل ِِف  َتاُجَرِن  27/28 13434

 ِسننِيَ  ِحَجٍج  27/28 13435

 أْكَمْلَت  َأِْتَْمَت  27/28 13436

ِة والتََّعِب  أُشقَّ َعليَْك  27/28 13437  أوقَِعَك ِِف املََشقَّ

  الوقتني املحددين اأْلََجَلنْيِ  28/28 13438

   أِتمتوفيت و َقَضيُْت  28/28 13439

ةِ وًل    َعيَلَّ  ظلم وَُتاوز َفاَل  ُعْدَواَن َعيَلَّ َفاَل  28/28 13440  ُأَطالَُب بِِزَياَدةٍ ِِف املُدَّ

 ُيَراقِبُنَاو حافظ  وُمَهيِْمن   َوكِيل   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 واْرحَتَ

 أْبرَصَ  آَنَس  29/28 13445

 اَْلبَلة أو جهة ناِحي َجانِِب الطُّورِ  29/28 13446

 أقِيُموا واْنتَظُِروا  اْمُكثُوا 29/28 13447

 عود  فيه نار  بال هلبأو  ُشْعَلٍة ِمَن النَّارِ  َجْذَوةٍ  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 اليمني  الوادي املَُقّدس الَْوادِي اأْلَْيَمنِ  30/28 13452

 عن غْيها الِقطعُة ِمن األرِض َتتََميَُّز  الْبُْقَعةِ  30/28 13453

 َكثَِْية املَنافِِع والَفوائِدِ  املُْبَاَرَكةِ  30/28 13454

 اْرمِ  َألِْق  31/28 13455

تَزُّ  31/28 13456 ُك، َوَتْضطَِرُب  َُتْ  َتتََحرَّ

َعِة  َجان   31/28 13457  َحَرَكتَِها َحيَّة  َخِفيَفة  ِِف رُسْ

 َذَهب وانرَصف  َوىلَّ  31/28 13458

 َهاِرًبا َجاِعاًل النَّاَر َخْلَف َظْهِرهِ  ُمْدبًِرا  31/28 13459

 خلفه  ََلْ َيْلتَِفْت و َوََلْ ُيَعقِّْب  31/28 13460

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

 الساملني من كل مكروه  اآْلِمننِيَ  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  خَتْ

 كالَبَِص ونحِوهِ بال آثاٍر لِداٍء  ِمْن َغْْيِ ُسوءٍ  32/28 13466

 ُضمَّ َيَدَك إىَِل َصْدِركَ  َواْضُمْم إِلَيَْك َجنَاَحَك  32/28 13467

ْهِب  32/28 13468  لِتَاَمَن ِمَن اَْلْوِف  ِمَن الرَّ

 َهاَتانِ  َفَذانَِك  32/28 13469

 أو حجتان بينتان  آَيتَانِ  ُبْرَهاَنانِ  32/28 13470

 الَفاِسقني: العاصني اْلارجني عن حدود الرشع َفاِسِقنيَ  32/28 13471

ِع َمْكروٍه  َفأََخاُف  33/28 13472  اَْلْوف: اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

 أْبنَيُ ِمنِّي لغةً  َأْفَصُح  34/28 13473

ًة وَعْوًنا ِرْدءاً  34/28 13474  ُقوَّ

يَك، َوُنِعينَُك  َسنَُشدُّ َعُضَدكَ  35/28 13475  َسنَُقوِّ

ًة وُبْرَهاناً أو َتَسلُّطًا وَغَلبَةً  ُسْلطَاناً  35/28 13476  ُحجَّ

 ُيِصيبُُكاَم ِمنُْهْم ُسوء   كام وًل يبلغون َفاَل  َفاَل َيِصُلوَن إِلَيُْكاَم  35/28 13477

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

بََعُكاَم  35/28 13479     أطاَعُكام وساَر عىل َنِجُكام  اتَّ

 املنترصون 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 وَدًلئَِلنا وِعَبِ

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  36/28 13482

ْفََتًى 36/28 13483  ُُمْتََلق َمْكُذوب  مُّ

 ْستاِمِع بِاألُُذنِ َعلِْمنا، أْو َعَرْفنا َعْن َطريِق اًل َسِمْعنَا  36/28 13484

لنِيَ  36/28 13485 ابَِقةِ األَُمِم  اأْلَوَّ  السَّ

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

َدى  37/28 13487  باهلداية  بِاهْلُ

ارِ  37/28 13488  َواملُراُد اَْلنَّةُ   املَْحُموَدُة ِِف اآلِخَرةِ  اْلسنةالنَِّهاَيُة  َعاقِبَُة الدَّ

 يظفر وًل يفوزًل  ًل ُيْفلُِح  37/28 13489

 اْلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملُِونَ  37/28 13490

 أرْشاف القْوِم َساَدُتم  املَْالُ  38/28 13491

 عرفت وأدركت  َعلِْمُت  38/28 13492

َِذ  إِلَهٍ  38/28 13493  َمْعبوداً اإِللَُه: ُكلُّ َما اختُّ

 َفأْشِعْل  َفأَْوقِدْ  38/28 13494

 هامان: كان وزيًرا لفرعون، وكبْي كهنته َيا َهاَمانُ  38/28 13495

ًحا  38/28 13496   َعالِيًاأو قرصا بِنَاًء  ََصْ

 أْنظُرُ  َأطَّلِعُ  38/28 13497

 ألْعتَِقُد أنَّهُ  أَلَُظنُّهُ  38/28 13498

 املُتَِّصفني بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو اًلعتقاد الَْكاذِبنِيَ  38/28 13499

 َوَتعاَظَم وَتعاىل  َواْستَْكَبَ  39/28 13500

قِّ  39/28 13501  بِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ   بَِغْْيِ اْْلَ

 أيقنوا َوَحِسبوا َوَظنُّوا 39/28 13502

 ًل ُيعادونَ  ُيْرَجُعونَ ًل  39/28 13503

 فأهلكناه َفأََخْذَناهُ  40/28 13504

 َفأَلَْقيْنَاُهْم َوَأْغَرْقنَاُهْم ِِف البَْحرِ  َفنَبَْذَناُهْم ِِف الْيَمِّ  40/28 13505

 العاقبة: اْلاِِتَُة واملَصْي األخْي َعاقِبَةُ  40/28 13506

ةً  41/28 13507   ِف الضاللَقاَدًة من ُيْقتََدى َبم، واملراد  َأئِمَّ

 النار  ََيُثُّوَن َعىل فعل ما ُيْدِخُل إِل  َيْدُعوَن إىَِل النَّارِ  41/28 13508

ونَ  41/28 13509  ًل ُينَقذون ًل ُينرَصُ

ْقنَاُهمْ و َوَأْتبَْعنَاُهمْ  42/28 13510  َأْْلَ

ْْحَةِ َطْرًدا  لَْعنَةً  42/28 13511  َوإِْبَعاًدا ِمَن الرَّ

مْ  املَْْقبُوِحنيَ  42/28 13512  املُبَْعِديَن املُْستَْقَذَرةِ َأْفَعاهُلُ

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  43/28 13513

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 43/28 13514

َبةَ األَُمَم املَاِضيََة  الُْقُروَن اأْلُوىَل  43/28 13515  املَُكذِّ

ة   َبَصائَِر لِلنَّاسِ  43/28 13516 َ وَن َِب ُحَجج  َبيِّنَة  وَبراهنُي َنْيِّ   الُِقُلوَِبِْم ُيبْرِصُ

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أو اْلهة الغربية  اَْلبَِل الَغْرِبِّ ِ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  اْلارضين  الشَّ

 َخَلْقنَا  َأنَشاَنا  45/28 13522

 أقوام وُأمم ِمن الناِس ُمقَتننَِي ِف زَمٍن واحدٍ  ُقُروًنا 45/28 13523

 َفَمَكثُوا َزَمنًا َطِوياًل  َفتَطَاَوَل َعَليِْهُم الُْعُمرُ  45/28 13524

 ُمِقياًم  َثاِوًيا  45/28 13525

 َقرية  عىل البحر األْحر بني املَِدينة والّشام : َمْدَينَ و  .-عليه السالم  - ُهْم ُقْوُم ُشَعيٍْب  َأْهِل َمْدَينَ  45/28 13526

 آَياُت الُقْرآن َتْقرأ َتتُْلو آَياتِنَا  45/28 13527

يَّةِ  ُمْرِسلنِيَ  45/28 13528
َسالَِة اإلهَلِ  املُْْرَسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ

 ة أو جهةناِحي بَِجانِِب  46/28 13529

 بَِجانِبِهِ  -عليه السالم  -َجبٍَل بَِسيْنَاَء َكلََّم اللُ ُموَسى  الطُّورِ  46/28 13530

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

ْْحَةً  46/28 13532  إْحساناً وِهداَيةً  رَّ

ر  لِتُنِذرَ  46/28 13533 ف وحَتذِّ م وخُتَوِّ
 لتُعلِ

 جاَءُهمْ  َأَتاُهم 46/28 13534

ر نَِّذيرٍ  46/28 13535 ف ُُمَذِّ  رسول ُمبلِّغ، ُُمَوِّ

ُرونَ  46/28 13536  َيتَِّعظوَن وَيْعتَِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ

  َتنِْزَل َِبِمْ  ُتِصيبَُهم  47/28 13537

ِصيبَة   47/28 13538    َعَذاب  أو َمْكروه   مُّ

َ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 هَلُ قَّ  حَتَ

قُّ  48/28 13543 سوُل  اْْلَ د  صىّل الل َعليِه وسلَّمالرَّ   والقرآن   ُُممَّ

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

 َتَعاَوَنا  َتظَاَهَرا 48/28 13545

 ُمنْكِروَن جاِحدونَ  َكافُِرونَ  48/28 13546

 كتاب ساموي بِكِتَاٍب  49/28 13547

 أكثر هدايًة، أي أكثر إرشادًا اىل اًليامن  َأْهَدى  49/28 13548

 أْقتَدي بِهِ  َأتَّبِْعهُ  49/28 13549

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

    َيتَّبُِعوَن ما ُتواه أنفسهم وِتيل إليه ِف ِعبادةِ َغِْي الل َ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 هلم 51/28 13553 ْلنَا َوَبيَّنَّا، أو: َجَعْلناه ُمتواصالً  َوصَّ      ِف النزولمتتابعا َفصَّ

 القرآن  الَْقْوَل  51/28 13554

ُرونَ  51/28 13555  َيتَِّعظوَن وَيْعتَِبوَن وَيتََدبَّرونَ  َيتََذكَّ

 التَّْوراة واإِلْنِجيل الْكِتَاَب  52/28 13556

 هذا القرآن َعَليِْهمْ  ُيْقَرأاملراد  َعَليِْهمْ  ُيتْىَل  53/28 13557

 بأنه كالم الل تعاىل  صّدقنا آَمنَّا بِهِ  53/28 13558

قُّ  53/28 13559 ُه اْْلَ  أي انه الكتاب املشتمل عىل اْلق إِنَّ

 موحدين ُمنْقاديَن للِ  ُمْسلِِمنيَ  53/28 13560

 ُيْعطَْونَ  ُيْؤَتْونَ  54/28 13561

َتنْيِ  54/28 13562 رَّ ياَمَِنِْم بِكِتَاَِبِْم َوبِالُقْرآنِ وذلك  تاَرَتنْيِ  مَّ  إِلِ

 َيْدَفُعونَ وَ  َوَيْدَرُؤونَ  54/28 13563

َسنَةِ  54/28 13564  َعَمُل اَْلْْيِ والطّاَعةُ  اْْلَ

يِّئَةَ  54/28 13565 ْنَب  السَّ  اْلطيئََة والذَّ

  أْعطَيْناُهْم ِمن اَْلْْيِ والَفْضلِ  َرَزْقنَاُهمْ  54/28 13566

 َيبُْذلوَن ِمن ماٍل وَنْحَوهُ  ُينِفُقونَ  54/28 13567

 املُْستَْقبَح  البَاطَِل الكالم  اللَّْغوَ  55/28 13568

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

 أفعالنا  َأْعاَملُنَا  55/28 13570

 ًَل َتْسَمُعوَن ِمنَّا إًِلَّ اَْلْْيَ وإعراض عن سفاهتكم  فراق  َوُمتاَرَكة   َساَلم  َعَليُْكمْ  55/28 13571

 ًَل ُنِريدُ  ًَل َنبْتَِغي   55/28 13572

اِهلنِيَ  55/28 13573 َفهاء  الَغافِلنيَ  اْْلَ شنَي السُّ
 الطائِ

 ًل ُتْرِشد وًل تدّل  َُتِْدي ًل  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  اهِلداَية اهْلُ

 ونؤرس، نؤخذ ِف رسعة وقوة، واملراد ُنقتل وُنسلب ُنتََخطَّْف  57/28 13579

ن 57/28 13580   َأَوََلْ نثبِّْت وُنَوّطدْ  َأَوََلْ ُنَمكِّ

 ًمكاناً َُمِْميّاً ُيداَفُع َعنُْه، وًل ََيِلُّ اْنتِهاُكهُ  َحَرماً  57/28 13581

 ذا أْمٍن وأماٍن واطمئنان  آِمناً  57/28 13582

َلُب إِلَيْهِ  َُيْبَى  57/28 13583  وَُيَْمل إليه َُيْ

 من عندنا  لَُّدنَّـامن  58/28 13584

 َأْفنَيْنا َكثًِْياو َوَكْم َأْهَلْكنَا 58/28 13585

َدْت ِِف َحيَاُِتَااستخفْت َبا فَكَفَرُْتا واملراد  َبطَِرْت َمِعيَشتََها  58/28 13586  َطَغْت َوَِتَرَّ

 فنجازَيم بأعامهلم الوارثون للعباد: نميتهم، ثم يرجعون إلينا، أي  الَْواِرثنِيَ  59/28 13587

 ُمعاقِبهم باإلهالك ُمْهلَِك الُْقَرى 59/28 13588

 ُيْرِسَل  َيبَْعَث  59/28 13589

َها 59/28 13590 ةُ وأكبها َأْعظَِمَها ُأمِّ  ، َوِهَي َمكَّ

 َنْحَوُُهاجائِروَن ُمتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ 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 َبا ِف حياتكم   َملّذاُتا َفَمتَاُع اَْلياة الدُّ

 َوَمَلّذاُُتاُمتَُعَها  َوِزينَتَُها  60/28 13594

 َوأْدَومُ  َوَأْبَقى 60/28 13595

رونَ  َأَفالَ َتْعِقُلونَ  60/28 13596  أَفال ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

   وعد الل هو الوعد الصدق اْلق الذي ًل شك فيه َوَعْدَناهُ  61/28 13597

 املراد هنا اْلنة ونعيمها َحَسنًا  َوْعًدا 61/28 13598

 واِجُدهُ  ًلقِيهِ  61/28 13599

تَّْعنَاهُ  61/28 13600  َمَدْدنا له ِف اْلياة مع إسباغ النَِّعم  مَّ

ينَ  61/28 13601  الذين يتِمُّ إحضارهم للحساب واْلزاء الذي ينتهي َبم إىل نار جهنّم املُْْحَِضِ

 يدعوهم وخياطبهم  ُينَادَِيِمْ  62/28 13602

َكائِيَ  62/28 13603 ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الذيَن اختُّ

 َتقولوَن َقْوًلً ُيَشكُّ فيِه، وًل ُيْعَلُم لََعلَُّه َكِذب  أْو باطِل   َتْزُعُمونَ  62/28 13604

 ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ  63/28 13605

 والعذاب الَقضاُء باهَلالكِ  الَْقْوُل  63/28 13606

بَُعوَناأو  َأْضَلْلنا َأْغَوْينَا  63/28 13607 ْلَغَواَيِة َفاتَّ
 َدَعْوَناُهْم لِ

ْأَنا  63/28 13608 لَّْصنا  َتَبَّ لَّيْنا وخَتَ  خَتَ

َكاءُكمْ  64/28 13609    اْستَعينوا واْستَغيثوا َِبِمْ  اْدُعوا رُشَ

 َفناَدْوُهمْ  َفَدَعْوُهمْ  64/28 13610

مَفَلْم  64/28 13611  فلم يغيثوهم وََلْ َُيَقِّقوا َمطالِبَُهمْ  َيْستَِجيبُوا هَلُ

تَُدونَ  64/28 13612  َيْقبُلون اهِلداية  ََيْ

 َرَدْدُتْم َعليِْهمْ  َأَجبْتُُم املُْْرَسلنِيَ  65/28 13613

 ُأْخِفيَْت والْتَبََسْت  َفَعِميَْت  66/28 13614

 اُْلَجُج. اأْلَنبَاءُ  66/28 13615

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذٍ  66/28 13616

 ًل َيْسأُل َبْعُضُهْم َبْعضاً  ًل َيتََساءلُونَ  66/28 13617

 َرَجَع َعن املَعايص  َتاَب  67/28 13618

 األعامل الصاْلة وَفَعل َوَعِمَل َصاِْلاً  67/28 13619

 الناجحني  الفائزين املُْْفلِِحنيَ  67/28 13620

ُلُق  68/28 13621  يوِجُد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  خَيْ

 ُيريُد  َيَشاءُ  68/28 13622

 َيْصطَِفيوَينْتَقي  َوخَيْتَارُ  68/28 13623

ةُ  68/28 13624 َْيَ
 اًِلْختِيَارُ  اْْلِ

 خُتفي وُتْضِمرُ  ُتكِنُّ  69/28 13625

 يظِهُرون ُيْعلِنُونَ  69/28 13626

ْمُد  70/28 13627  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  لَُه اْْلَ

ْنيَا   اأْلُوىَلَٰ   70/28 13628  الدُّ

ْكمُ  70/28 13629  الَقضاُء والَْفْصُل  اْْلُ

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َأْخِبون  َأَرَأْيتُمْ  71/28 13631

َمداً  71/28 13632  زمناً دائاًم طويالً  َباقِيًا رَسْ

 َيِيئُُكمْ  َيأْتِيُكم  71/28 13633

 بِنوٍر َقِوي   بِِضيَاء  71/28 13634

 تسمعون سامع فهم وقبولاملراد  َتْسَمُعونَ  71/28 13635

 َُتَدؤوَن وَتَقّرونَ  َتْسُكنُونَ  72/28 13636

 أفال ترون بأبصاركم اختالف الليل والنهار فتعتبون؟  أفال تبرصون  72/28 13637

ْْحَتِهِ  73/28 13638  إْحسانِِه وِرعاَيتِهِ  رَّ

 لتقّروا وَُتَْدُؤوا وَتطَْمئِنُّوا لِتَْسُكنُوا 73/28 13639

 َولِتَطُْلبُوا ولتلتمسوا َولِتَبْتَُغوا  73/28 13640

 َفْضُل اللِ: إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  73/28 13641

 َتْذُكروَن نِْعَمَة اللِ، َوَتثْنوَن َعَليِْه َِبَا  َتْشُكُرونَ  73/28 13642

 املراد يوم من أيام اآلخرة  َوَيْومَ  74/28 13643

 وخياطبهم يدعوهم  ُينَادَِيِمْ  74/28 13644

َكائِيَ  74/28 13645 ًة مع اللِ  رُشَ ِذوا آهِلَ  الرشكاء: الذيَن اختُّ

 َتقولوَن َقْوًلً ُيَشكُّ فيِه، وًل ُيْعَلُم لََعلَُّه َكِذب  أْو باطِل   َتْزُعُمونَ  74/28 13646

 وأخرْجنا وأخذنا َوَنَزْعنَا 75/28 13647

هاَدةِ َرقيباً، أْو  َشِهيًدا 75/28 13648 ياً لِلشَّ كِِهمْ أو  ُمَؤدِّ  َرُسوًًل َشاِهًدا َيْشَهُد َعىَل َقْوِمِه برِِشْ

 َأْحِِضوا  َهاُتوا 75/28 13649

ُة البَيِّنَُة الفاِصَلةُ  ُبْرَهاَنُكمْ  75/28 13650 هاُن: اُْلجَّ  الُبْ

 َوَغاَب  َذَهَب  َوَضلَّ  75/28 13651

ونَ  75/28 13652 تَلُِقوَنُه ِمَن الَكِذِب  َيْفََتُ  خَيْ

 َغنِي  من بني إرسائيل آتاه الل ماًلً َوفِْيًا، فطغى وبغى، فأهلكه الل وخسف به وبداره األرض َقاُرونَ  76/28 13653

ِ َعَليِْهمْ  َفبََغى َعَليِْهمْ  76/28 13654 ْبِ َوالتََّجبُّ
ُه ِِف الكِ اَوَز َحدَّ  َُتَ

 َخَزائِِن األَْمَوالِ أو  مال  مدفون  حتت األرِض، وُيراد به املال الكثْي الُْكنُوزِ  76/28 13655

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

 فتعجز عن ْحلها لَيَثُْقُل َعىَل اَْلاَمَعِة الَكثَِْيةِ  لَتَنُوُء بِالُْعْصبَةِ  76/28 13657

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

 ًل َتْستَخّفك النِّعمة فتبطر ًَل َتْفَرْح  76/28 13659

بُّ  76/28 13660
 ُمعاَقبَتِِهمْ َعَدُم ِرضاُه َعنُْهم والذي َيُؤوُل اىل تعني  َعَدُم َُمَبَِّة اللِ ًل َُيِ

 الْتَِمْس َواْطُلْب  َواْبتَغِ  77/28 13661

 َأْعطاَك من األموال  آَتاكَ  77/28 13662

اُر اآلِخَرةُ  77/28 13663  دار اَْلياةِ َبْعَد املَْوِت، واملُراُد اَْلنَّة الدَّ

 ًَل َتَْتُكْ و ًل ُْتِمْل  ًل َتنَس  77/28 13664

 املقسوم َحظََّك  َنِصيبََك  77/28 13665

 َوإِيِت باِلِفْعِل اَْلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اَْلميلِ  َوَأْحِسن 77/28 13666

 وًل َتطُْلْب وًل َتْسعَ  َوًل َتبْغِ  77/28 13667

 إْحداث اًلختالل واًلضطراب  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  ِعْلمٍ  78/28 13670

 أبادَ  َأْهَلَك  78/28 13671

 األَُممِ  الُقُرونِ  78/28 13672

 َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  78/28 13673

ةً  78/28 13674  معنويةُقدرة مادية أو  ُقوَّ

 أي ََجْعاً للاملِ  ََجْعاً  78/28 13675

 ًَل ُيْسأَلُوَن ُسَؤاَل اْستِْعاَلٍم؛ َبْل ُسَؤاَل َتْوبِيٍخ َوَتْقِريرٍ  املراد َوًل ُيْسأَُل  78/28 13676

   آثاِمِهمُ  ُذُنوَِبِمُ  78/28 13677

 الكافِروَن املُعانِدونَ  املُْْجِرُمونَ  78/28 13678

 َفظََهرَ  َفَخَرَج  79/28 13679

 ، والزينة: ما يتزين به من حيل 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  َعظِيمٍ  79/28 13682

 َهالًكا لكم  َوْيَلُكمْ  80/28 13683

 الثواب: العطاء واْلزاء  َثَواُب  80/28 13684

 أْكثَُر َنْفعاً َوَصالحاً و أفضل َخْْي   80/28 13685

اَها  80/28 13686 ُق لِْلَعَمِل ًل ، وَ وًل يظفر َبا وًل ُيْعطَاَها َوًل ُيَلقَّ  هلا ُيَوفَّ

ابُِرونَ  80/28 13687  املراد من َياهد نفسه عىل طاعة الل وعىل ترك املعايص  إًِلَّ الصَّ

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

   فِْرَقٍة أو َجاعةٍ  فِئَةٍ  81/28 13689

وَنهُ  81/28 13690  ينقذونه َينرُصُ

ينَ  81/28 13691  من نقمة الل املمتنعني املتحّصنني  املُنتَرِصِ

 َوصارَ  َوَأْصبََح  82/28 13692

ُلوا َِتَنَّْوا َمَكاَنهُ  82/28 13693  َمنِْزلَتَهُ  َرَجْوا وأمَّ

ٍب  َوْيَكأَنَّ  82/28 13694 ٍف، َوَتَعجُّ ٍع، َوَتأَسُّ  َكلَِمُة َتَوجُّ

عُ  َيبُْسطُ  82/28 13695  ُيَوسِّ

ْزَق  82/28 13696 ْم ِمن األْرضِ  الرِّ ِرُجُه هَلُ  ما ُيْعطيِه اللُ لِِعبادِِه، أْو خُيْ

 َوُيَضيُِّق  َوَيْقِدرُ  82/28 13697

نَّ  82/28 13698  َأْنَعمَ  مَّ

ْجرِ  َأََلْ َتْعَلْم َأنَُّه؟ َوْيَكأَنَّهُ  82/28 13699  لَْفظ  َيُدلُّ َعىل التَّنبيِه والزَّ

 ًل يظفر وًل يفوز ُيْفلُِح ًل  82/28 13700

ا 83/28 13701 ا ُعُلوًّ ً ا و َتَكبُّ ً بُّ  ُطغياناً وَُتَ

 وًل إْحداثاً لالختالل واًلضطراب  َوًل َفَساداً  83/28 13702

 العاقبة: اْلاِِتَُة واملَصْي األخْي َوالَْعاقِبَةُ  83/28 13703

َسنَةِ  84/28 13704  اَْلْْيِ والطّاَعةُ اَْلَسنَة: َعَمُل  بِاْْلَ

يِّئَةِ  84/28 13705 ْنُب  بِالسَّ يِّئَُة: اْلطيئَُة والذَّ  السَّ

 اَْلَزاء: املُكاَفأُة باَْلْْي أو الرشَّ َحسب الَعَمل َُيَْزى  84/28 13706
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 6إلى آية  1 يةآمن  العنكبوتسورة و  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  لََرادُّ

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

َدى  85/28 13710  باهلداية أَتى َجاء بِاهْلُ

    تيه وبعد وانرصاف عن طريق اهلداية واْلق  َضاللٍ  85/28 13711

بنِيٍ  85/28 13712  َبنيِّ واِضٍح  مُّ

ُل  َتْرُجو 86/28 13713  تتوقعو ُتَؤمِّ

 ُينَّزل عليَك  ُيْلَقى إِلَيَْك  86/28 13714

 الُقْرآن  الْكِتَاُب  86/28 13715

 وُمِعيناً َنِصْيًا  َظِهْياً  86/28 13716

نََّك  87/28 13717 َفنََّك  َوًل َيُصدُّ  ًل َيَمنََعنََّك وًل َيرْصِ

عاُء إىل اللِ: اَْلثُّ َعىل ِعباَدتِِه َوْحَدهُ  َواْدُع إىَِل َربَِّك  87/28 13718   الدُّ

كنِيَ  87/28 13719  الّذيَن ََيَْعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  املُْرْشِ

 ًل َتْعبُدْ و َوًل َتْدعُ  88/28 13720

 فانٍ  َهالِك   88/28 13721

 ًل كوجه املخلوق يليق بكامله وعظمته  ، نؤمن بأن لل وجهاسبحانه صفة من صفاتهوفيه إثبات  ،ذاته َوْجَههُ  88/28 13722

ْكمُ  88/28 13723  الَقضاُء والَْفْصُل  اْْلُ

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  88/28 13724

 اُْلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ًل َيْعَلُم َحقيَقتَُه إًلَّ اللُ وفيَها إشاَرة  إىل إْعجاِز الُقرآنِ  اَل 1/29 13725

 َأَظنَّ  َأَحِسَب  2/29 13726

ُكوا 2/29 13727 لَّْوا بال اختبار ُيَْتَ  خُيَ

تََبُونَ ًَل و ًل ُيبْتَُلونَ  ًل ُيْفتَنُونَ  2/29 13728  خُيْ

 وأوقعنا ِف الِفتنة  ابتلينا َفتَنَّا 3/29 13729

 َفليعِرَفنَّ  َفَليَْعَلَمنَّ  3/29 13730

 يامَِنِمْ إَصَدقوا باملراد  َصَدُقوا 3/29 13731

 املُتَِّصفني بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو اًلعتقاد الَْكاذِبنِيَ  3/29 13732

يِّئَاِت  3/29 13733 نوب الَكبَْية يْفَعُلونَ  َيْعَمُلوَن السَّ  الذُّ

 يفلتوا مناوُيْعِجُزوَنا،  َيْسبُِقوَنا  4/29 13734

 َيْقضوَن وَيْفِصُلونَ ما بِئَس اُْلْكُم   َساء َما ََيُْكُمونَ  4/29 13735

ُع اَْلْْيِ  َيْرُجو 5/29 13736 جاُء: َتَوقُّ  واْنتِظاُرهُ الرَّ

 املُثُول َبنْيَ َيَدْيهِ  لقاء الل 5/29 13737

ْلبَْعِث  َأَجَل اللَِّ 5/29 13738
َدُه اللُ لِ  واْلزاء الَوْقَت الَِّذي َحدَّ

 لَقادٍِم َوواقِعٍ  ًلٍت  5/29 13739

 اللِ إِلْعالِء ديِن اللِ َقاَتَل ِِف َسبيِل اللِ إِلْعالِء ديِن اللِ ِِف َسبيِل  َجاَهَد  6/29 13740

 لذاته لِنَْفِسهِ  6/29 13741
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 14إلى آية  7  يةآمن   العنكبوتسورة ( 973صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

سوِل  آَمنُوا 7/29 13742 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
 باًلّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

اِت  7/29 13743 اِْلَ ةِ  الصَّ  األْعامِل الّصاِْلَ

َرنَّ  7/29 13744  لنسَتن ونتجاوز ونزيل   لَنَُكفِّ

نوُب الَكبَْيةُ  َسيِّئَاُِتِمْ  7/29 13745 يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

 الَعَملاَْلَزاء: املُكاَفأُة باَْلْْي أو الرشَّ َحسب  َولَنَْجِزَينَُّهمْ  7/29 13746

 َأَْجَل وَأْكثَر ُحْسناً  َأْحَسنَ  7/29 13747

يْنَا 8/29 13748  وأَمْرنا َوَوصَّ

 بّرا َبام وعطفا عليهام وإحساناً إليهام  ُحْسناً  8/29 13749

 حاَوًل إرغاِمَك أمراك أو  َجاَهَداكَ  8/29 13750

كَ  8/29 13751 ُه رَشيكاً لَُه ِِف  لِتُرْشِ  العبادة أو الطاعة لِتَْجَعَل َغْْيَ

ام َفال ُتطِْعُهاَم  8/29 13752 َضْع هَلُ  ًل َتتَّبِْعُهام وًل خَتْ

   ُرجوُعُكْم وَعْوَدُتُكْم وَمصُْيُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  8/29 13753

 فأخبكم َفأَُنبِّئُُكم  8/29 13754

 إليِْهمْ أي: لنجعلهم ينضمون  لَنُْدِخَلنَُّهمْ  9/29 13755

نيَ  9/29 13756 اِْلِ ْم  الصَّ  وريض الل عنهمالَِّذيَن َحُسنَْت أْعامهُلُ

 أْلق به رضر   ُأوذِيَ  10/29 13757

 َعَذاَب النَّاِس لَُه، َوَأَذاُهمْ  فِتْنََة النَّاسِ  10/29 13758

 وَتنْكيلكِعقاب  َكَعَذاِب  10/29 13759

َق وَحَصَل  َجاء 10/29 13760 قَّ  حَتَ

 النَرْص: الَغَلبَة والَعْون والتأييد  َنرْص   10/29 13761

 وليَْعِرَفنَّ وُيْدِرَكنَّ  َولَيَْعَلَمنَّ  11/29 13762

 الَِّذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما ُيبْطِنونَ  املُْنَافِِقنيَ  11/29 13763

  انتَِهجوا والَزموا اتَّبُِعوا 12/29 13764

اللِ  أو دِينَنَا َسبِيَلنَا  12/29 13765  طريَقنا واملُراد به طريُق الضَّ

 نتحّمل وُنِقلُّ  َولْنَْحِمْل  12/29 13766

نْ  َخطَاَياُكمْ  12/29 13767 د ةاملَقصود وبوْهَي الذَّ  ةاملُتعمَّ

 اإِلخباُر بخالِف الواقع أو اًلعتقاد  وهوُمتَِّصفون بالكذب،  لََكاذُِبونَ  12/29 13768

مْ  13/29 13769  َأْوَزاَرُهمْ و املراد: ذنوَبم وآثامهم َأْثَقاهَلُ

 َولَيُحاَسبُنَّ  َولَيُْسأَلُنَّ  13/29 13770

 َيْوُم ُيبَْعُث النَّاُس ِمْن ُقبُوِرِهمْ  َيْوُم الِقياَمةِ  13/29 13771

ونَ  13/29 13772 تَلُِقوَن ِمَن الَكِذِب  َيْفََتُ  خَيْ

ْلَعَمِل َِبا َولِتَبْليِغها  َأْرَسْلنَا  14/29 13773
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَتْميُلُه الرِّ  إْرساُل الرَّ

 ومخسني َسنَةً أول الرسل ومن أوِل العزم دعا قومه لعبادة الل وحده وترك عبادة غْيه تسعامئة  ُنوًحا  14/29 13774

 َفأقامَ  َفَلبَِث  14/29 13775

  فأهلكهم السيل اْلارف  َفأََخَذُهُم الطُّوَفانُ  14/29 13776
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 23إلى آية   15  يةآمن   العنكبوتسورة ( 983صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 فأنقذناه  َفأَنَجيْنَاهُ  15/29 13777

ِفينَةِ  15/29 13778 الم وَمن َمَعهُ  َوَأْصَحاَب السَّ  نوح  َعَليِْه السَّ

ًة وَعالَمةً  آَيةً  15/29 13779  ُمْعِجَزًة وَدليالً وِعْبَ

 أو للناس لَخْلِق ل لِّْلَعاملنَِيَ  15/29 13780

َلُه َعىَل َكثٍِْي ِمن َخلِقهِ ُهَو َخلِيُل اللِ، اِصطََفاُه اللُ  َوإِْبَراِهيمَ  16/29 13781  بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

 ْنقادوا لَُه بِالطَّاَعةِ وحدوه وأخلصوا له وا  اْعبُُدوْا اللَّ 16/29 13782

 واْجَعلوا لَكم وقاية من عذاب الل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َواتَُّقوهُ  16/29 13783

 أمرتكم به من العبادة والتقوىاملراد ما  َذلُِكمْ  16/29 13784

 أْكثَُر َنْفعاً َوَصالحاً و أفضل َخْْي   16/29 13785

 إن كنتم من ذوي العلم والفهم بام هو خْي لكم أو رش  إِْن ُكنْتُْم َتْعَلُمونَ  16/29 13786

 أْي َمَعُه أْو َغْْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 17/29 13787

 األصناِم وهي ِتاثيل من َحَجٍر أو نحوه تتَخُذ للعبادة َأْوَثاناً  17/29 13788

ُلُقوَن إِْفًكا 17/29 13789 وَن َكِذًبا َوخَتْ  واضحا َتْفََتُ

 ًل َيْستَطيعون ًل َيْملُِكونَ  17/29 13790

   عطاًء وخًْيا ِرْزقاً  17/29 13791

 والتَِمسواَفاْطُلبُوا  َفاْبتَُغوا 17/29 13792

 اْذُكروا نِْعَمتَُه، وأْثنوا َعَليِْه َِبا َواْشُكُروا  17/29 13793

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  17/29 13794

ُبوا 18/29 13795  ُتنْكِروا ُتَكذِّ

 َجاعات من الناس ُتمعهم صفات ومصالح مشَتكة أو َيمعهم دين أو مكان أو زمان ُأَمم   18/29 13796

   التَبْليغُ  الْبَالغُ  18/29 13797

 الواِضح أْو املوِضح املُْبنِيُ  18/29 13798

ُث َعنهم َأَوََلْ َيَرْوا  19/29 13799 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
 الِعباَرُة لِ

ْلَق  19/29 13800 ةٍ   ُيبِْدُئ اللَُّ اْْلَ ِل َمرَّ  اإلَياَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق واَْلْلُق ألوَّ

 يرجعه ُيِعيُدهُ  19/29 13801

 سهل   َيِسْي   19/29 13802

 اْنتَِقلوا واْمشوا واْعتَِبوا  ِسُْيوا  20/29 13803

ُلوا، أو فكروا واعتبوا  َفانظُُروا  20/29 13804  فتأمَّ

ْلَق  20/29 13805  َأْنَشأَهُ  َبَدَأ اْْلَ

 حياء بعد املَْوِت، وهي البعث اإل النَّْشأُة اآلِخرة  20/29 13806

 وَُيِسُن وُينَّجي  َوَيْرَحمُ  21/29 13807

وَن، َوُتْرَجُعونَ  ُتْقَلبُونَ  21/29 13808  ُتَردُّ

هِ َفائِتنَِي ِمْن َعَذابِِه  بُِمْعِجِزينَ  22/29 13809  بِاهَلَرِب َوَغْْيِ

   الوِل هو الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََوِل ألمرك أو صديق وحبيب َوِِل   22/29 13810

 َوًل ناٍَص يدفع عنكم السوء  َوًل َنِصْيٍ  22/29 13811

 يوم القيامة  لقاء الل: املُثُول َبنْيَ َيَدْيهِ  َولَِقائِهِ  23/29 13812

 اْنَقطَع أَمُلُهم َيئُِسوا 23/29 13813

 موجع َشديد اإليالمِ  ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  َألِيم   23/29 13814
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 30إلى آية   24  يةآمن   العنكبوتسورة ( 993صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهْم َعىل َدْعَوتِِه أْو  َجَواب َقْوِمهِ  24/29 13815  ُسؤالِهِ َردَّ

ُقوهُ  24/29 13816  اْجَعلوا النّاَر حَتِرُقُه َحْرقاً شديدًا ُمهلِكاً  َحرِّ

 فأنقذه َفأَنَجاهُ  24/29 13817

 ملَُْعِجزاٍت وَدًلئَِل وِعَبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  24/29 13818

ْذُتم 25/29 13819 َ  جعلتم اختَّ

 َغْْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ أْي َمَعُه أْو  من ُدوِن اللِ 25/29 13820

 األصناِم وهي ِتاثيل من َحَجٍر أو نحوه تتَخُذ للعبادة َأْوَثاناً  25/29 13821

َة َبيْنُِكمْ  25/29 13822 َودَّ وَن َعىَل ِخْدَمتَِها مَّ  َتتََحابُّوَن َعىَل ِعبَاَدُِتا، وَتتََوادُّ

أُ  َيْكُفرُ  25/29 13823  وينكر َيتََبَّ

 َوَيُسّب  َوَيْلَعنُ  25/29 13824

 َمِصُْيُكمْ  َوَمأَْواُكمُ  25/29 13825

ينَ  25/29 13826  معينني ومؤّيدين نَّاَِصِ

َجاَل َشهَوًة ِمن ُدوِن النَِّساءِ وَأرَسَلُه اللُ لِيَهِدَي َقوَمُه َوَيدُعوُهم إىَِل ِعبَاَدةِ اللِ، َوَكاُنوا َيأُتوَن الَفَواِحَش  لُوط   26/29 13827  َيأُتوَن الرِّ

اِم املُبَاَرَكةِ  َتاِرك  َداَر َقْوِمي ُمَهاِجر   26/29 13828  إىَِل َأْرِض الشَّ

ب  َعىَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اللِ اُْلْسنَى  الَْعِزيزُ  26/29 13829
ُه َتَعاىَل َغالِ   ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ًل ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمُ  26/29 13830 ُه َتَعاىَل عاَِل  بَِعواقِِب األموِر، واَْلكيُم ِمْن  اْْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ُم ِْلَ
 أْسامِء اللِ اُْلْسنَى املُْحكِ

 وأعطَينا  ومنحنا وأنعمنا َوَوَهبْنَا  27/29 13831

 ُهَو َولَُد َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم ِمن َزوَجتِِه َساَرةَ  إِْسَحاَق  27/29 13832

ُه إِبَراِهيَم َوُهَو َوالُِد ُيوُسَف اِبُن إِسَحاق ُيَقاُل لَُه إرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ، َكاَن   َوَيْعُقوَب  27/29 13833  َنبِيًّا لَِقوِمِه َجدَّ

تِهِ  27/29 13834 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ  الُذرِّ

َة َوالْكِتَاَب  27/29 13835   املراد: األنبياء والكتب الساموية النُّبُوَّ

  َوَأْعطَيْناهُ  َوآَتيْنَاهُ  27/29 13836

ْنيَا  27/29 13837 يَّتِهجزاءه  َأْجَرُه ِِف الدُّ  ِِف ُذرِّ
ةِ الِِح َوالنُّبُوَّ ْكِر اَْلَسِن، َوالَولَِد الصَّ  باِلذِّ

نيَ  27/29 13838 اِْلِ ْم وأْخالُقُهمْ  الصَّ  الَِّذيَن َحُسنَْت أْعامهُلُ

تكِبونَ لتفعلون و لَتَأُْتونَ  28/29 13839    لَََتْ

ُكوِر ُدوَن اإلناِث  الَْفاِحَشةَ  28/29 13840  اِْلنِْسيَِّة مع الذُّ
ْهَوةِ ناعِة واملراد هنا َقضاَء الشَّ  الِفعَلُة املُتناِهيَُة ِف الُقبِح والشَّ

َمُكمْ  َسبََقُكم 28/29 13841  تقدَّ

بِيَل  29/29 13842  ُطُرَق املَُسافِِريَن بِِفْعلُِكُم الَفاِحَشَة َِبِمْ َتْقطَُعوَن  َوَتْقطَُعوَن السَّ

تَِمُعوَن فِيهِ  َنادِيُكمُ  29/29 13843  ََمْلِِسُكُم الَِّذي َُتْ

ةِ.  املُْنَكرَ  29/29 13844 ْخِرَيِة ِمَن النَّاِس، َوَقْذِف املَارَّ  األَْعاَمَل املُنَْكَرَة؛ َكالسُّ

جاِل والنِّساءِ  َقْوِمهِ  29/29 13845  الَقْوُم: ََجاَعُة الرِّ

 بِِعقاِب وَتنْكيلِ   بَِعَذاِب  29/29 13846

ادِقِنيَ  29/29 13847 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ ْدِق، والصِّ  املُتَِّصفنَي بِالصِّ

ِن  30/29 13848  أيِّدن وأعنّي انرُصْ

 ْضطِراِب ْختاِلِل واًلاملُْحِدثنَي لال املُْْفِسِدينَ  30/29 13849
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 38إلى آية   31  يةآمن   العنكبوتسورة ( 400صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أَتْت  َجاءْت  31/29 13850

 َمالئَِكُة اللِ  ُرُسُلنَا  31/29 13851

َلُه َعىَل َكثٍِْي ِمن َخلِقهِ ُهَو َخلِيُل  إِْبَراِهيمَ  31/29 13852  اللِ، اِصطََفاُه اللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

ى  31/29 13853 ، َوُهَو: البَِشاَرُة بِإِْسَحاَق  بِالْبُرْشَ ارِّ  عليه السالم  -بِاَْلَبِ السَّ

  ا باإلهالكمعاقبو اُمْهلُِكو 31/29 13854

ان الَْقْرَيةِ َأْهِل َهِذِه  31/29 13855  البْلدة هذه  ُسكَّ

 الظَاملنَُِي: اْلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  َظاملنِِيَ  31/29 13856

 أْكثَُر ِعْلاًم، والِعْلُم: إْدراُك َحقيَقِة األْشياءِ  َأْعَلمُ  32/29 13857

يَنَّهُ  32/29 13858  لننقذّنه  لَنُنَجِّ

تِهِ  َوَأْهَلهُ  32/29 13859  َوأْفراَد ُأرْسَ

 َزْوَجته اْمَرَأَتهُ  32/29 13860

 البَاقنَِي ِِف الَعَذاِب  اهلالِكنِي الَْغابِِرينَ  32/29 13861

ُهموُأصيبُوا بَِمْكروٍه  ِسَء َِبِمْ  33/29 13862 يئُُهْم َخْوًفا َعَليِْهْم  َغمَّ
 ََمِ

رَ  َوَضاَق َِبِْم َذْرًعا 33/29 13863 َ وَتَضجَّ  لَِعْجِزِه َعْن َتدبِْي إْنقاذِِهْم ِمن رَشِّ َقْوِمهِ َضاَق َصْدُرُه، و َتأَلَّ

ْف  33/29 13864 ِع  ًل خَتَ  َمْكروٍه اَْلْوف: اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفِس لِتََوقُّ

َزنْ  33/29 13865  ًل َتُكْن َمْهموماً وًل َمْغموماً  َوًل حَتْ

وكَ  33/29 13866  ُمنِْقذوك ُمنَجُّ

 موقعون ُمنِزلُونَ  34/29 13867

 َعَذاًبا َشِديًدا ِرْجًزا 34/29 13868

 الِعْصيان واُْلروج  عن حدود الرشع  َيْفُسُقونَ  34/29 13869

َرْكنَا ِمنَْها 35/29 13870  ِمْن دَِياِرِهمُ  أْبَقيْنا َوَخلَّيْنا تَّ

ًة وَعالَمةً آَثاًرا  آَيًة  35/29 13871    وِعْبَ

 َواِضَحةً  َبيِّنَةً  35/29 13872

رونَ  َيْعِقُلونَ  35/29 13873 ْم وُيَفكِّ  ُيْعِملوَن ُعقوهَلُ

 املَِدينة والّشام، وُيراد ُسّكاَناَقرية  عىل البحر األْحر بني  َمْدَينَ  36/29 13874

 اْطُلبُوا بِِعبَاَدتُِكْم َجَزاَء اآلِخَرةِ  َواْرُجوا الْيَْوَم اآْلِخرَ  36/29 13875

 ًَل ُتْكثُِروا الَفَسادَ  َوًَل َتْعثَْوا  36/29 13876

 ُُمِْدثني لالختالل واًلضطراب  ُمْفِسِدينَ  36/29 13877

ُبوهُ  37/29 13878  َفنََسبُوا إليه الَكِذب، أو َل ُيْؤِمنوا به  َفَكذَّ

 فأهلكتهم  َفأََخَذُْتُمُ  37/29 13879

ْجَفةُ  37/29 13880 ِديَدةُ  الرَّ لَْزلَُة الشَّ  الزَّ

  موتى هامدين ًل يتحركون َجاثِِمنيَ  37/29 13881

13882 38/29  َ  َظَهَر َواتََّضَح  تَّبنَيَّ

َن وََجََّل  َوَزيَّنَ  38/29 13883  َوَحسَّ

ُهمْ  38/29 13884  ْمتِناعُ اإلْعراُض واًل الصد: َفَصدَّ

بِيلِ  38/29 13885  َطريِق اهُلدى  السَّ

ينَ  38/29 13886    َعاِرفنَِي بُِكْفِرِهْم ُمْعَجبنَِي بِهِ عقالء يمكنهم التمييز بني اْلق والباطل  ُمْستَبْرِصِ
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 45إلى آية   39  يةآمن   العنكبوتسورة ( 401صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َغنِي  من أغنياء بني إرسائيل آتاه الل ماًلً َوفِْيًا، فطغى وبغى، فأهلكه الل وخسف به وبداره األرض َوَقاُرونَ  39/29 13887

 التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِْرَعوُن موَسى املَعروف لََقُب ُمُلوِك ِمرْصَ ِِف  َوفِْرَعْونَ  39/29 13888

 كان وزيًرا لفرعون وكبْي كهنته َوَهاَمانَ  39/29 13889

    بِاُْلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  39/29 13890

وا 39/29 13891 وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاْستَْكَبُ  َفتََكبَّ

 َفائِتنَِي ِمْن َعَذاِب اللِ أو ُمْفلِتنَي  َكاُنوا َسابِِقنيَ َوَما  39/29 13892

 أو عذبنا أهلكنا َأَخْذَنا 40/29 13893

ُم ِمَن الِفْعلِ  بَِذنبِهِ  40/29 13894  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

  َعَليْهِ  َبَعثْنا َأْرَسْلنَا َعَليْهِ  40/29 13895

 ُمهلِكًة باِم حَتِملُه من َحَص أو غْيهرَياً  َحاِصبًا  40/29 13896

يَْحةُ  40/29 13897 َخُة املُْهلَِكةُ  الصَّ ْ  الرصَّ

 جعلناها تغور به َخَسْفنَا بِِه اأْلَْرَض  40/29 13898

 أْهَلْكنا َغَرًقا َأْغَرْقنَا 40/29 13899

 لِيَُجوَر َعَليِْهمْ   لِيَظْلَِمُهمْ  40/29 13900

 َذَواُتمْ  َأنُفَسُهمْ  40/29 13901

ُذوا 41/29 13902 َ  َجَعُلوا اختَّ

 َمَعُه أْو َغْْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 41/29 13903

 الوِل بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاء 41/29 13904

 َأْضَعَف  َأْوَهنَ  41/29 13905

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  41/29 13906

 َيْعبُدونَ  َما َما َيْدُعونَ  42/29 13907

ب  َعىَل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اللِ اُْلْسنَى  الَْعِزيزُ  42/29 13908
ُه َتَعاىَل َغالِ   الَقِويُّ الَِّذي ًل ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمُ  42/29 13909 ْلِق  اْْلَ ُه َتَعاىَل عاَِل  بَِعواقِِب األموِر، واَْلكيُم ِمْن أْسامِء اللِ اُْلْسنَى املُْحكُِم ِْلَ  األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ

ة  اتِعبار اأْلَْمثَاُل  43/29 13910  ُتقاُل لِتَشبيِه حاٍل بِنظْيُتا أو قِصَّ

َُبَا 43/29 13911 ُب األْمثاِل: إيراُدها َنِْضِ  رَضْ

ُرَها، َوَيْفَهُمَها َيْعِقُلَها 43/29 13912    يدركها عىل حقيقتها أو َيتََدبَّ

 العاِرُفون  الَْعاملُِونَ  43/29 13913

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  44/29 13914

قِّ  44/29 13915  باِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اللِبالعدل والقسط و بِاْْلَ

ًة وَعالَمةً  آَلَيةً  44/29 13916  ملَُْعِجَزًة وَدليالً وِعْبَ

وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  للمصدقني لِّْلُمْؤِمننِيَ  44/29 13917  الذين ُيِقرِّ

 َأْقرأْ  اْتُل  45/29 13918

 ُبلِّْغَت بواِسطِة الوحي   ُأوِحَي إِلَيَْك  45/29 13919

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  45/29 13920

 ِتنع َتنَْهى 45/29 13921

نِيُع من األَْفَعال الَْفْحَشاء  45/29 13922    الَقبِيُح الشَّ

 ما ُينْكُره الرشع أو العقل  َواملُْنَكرِ  45/29 13923

ٍء.  َأْكَبُ  45/29 13924  َأْعظَُم َوَأْفَضُل ِمْن ُكلِّ ََشْ
 


