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In the Name of Allah,  
the Compassionate, the Merciful 

 
 
 



 
   

In the Name of Allah,  
the Compassionate, the Merciful 

 
 
 
 

FOREWORD 
 
 

     Verily, all praise is due to God, Allah the Almighty. We praise Him and seek 

His help and forgiveness. And we seek refuge in Allah from the evils of our own 

selves and from our bad deeds. Whosoever has been guided by Allah, none can 

misguide him. And whosoever has been misguided by Allah, none can guide him. 

We bear witness that there is no deity but Allah, being alone, without partner or 

associate. And we further bear witness that Muhammad is His bondsman and 

messenger. 

 



A 
 

Abel ھابیل 
abhorred مكروه 
Abiam أبیام 
abide by یمتثل ل 
Abihu أبیو 
Abimelech أبي مالك 
Abneer أبنیر 
abode مثوى / مئال 
about which they dispute   َیَْمتَُرون 
Abraham Station مقام إبراھیم 
abrogater and abrogated الناسخ والمنسوخ 
Absalom أبسلوم 
absorbed the worship of the Calf أشربوا 
abstaining from women  حصورا 
accepted her with goodly acceptance   ٍفَتَقَبَّلََھا َربَُّھا بِقَبُۡوٍل َحَسن  
accommodate / sheltered وآواھما 
accountability  المحاسبة / المساءلة 
accrediting  إعتماد 
accumulative تراكمي 
accusation عاء  / اتھام إدِّ
accustomed to obedience مجبولة على الطاعة 
acquittal  تبرئة 
Acts أعمال 
Acts of the Apostles  لرسلاأعمال 
AD (Anno Domini) بعد ألمیالد 
Adam’s line  ذریة آدم 
Adam’s loins  صلب آدم 
address ِخطاب / خاطب 
adjacent to ل  المتاخمة 
admonish ینصح 
adom أحمر 
Adonia أدونیا 
adulterer  ٍزان 
adulteress زانیة 
advent قدوم / ظھور 
adversity الضراء 
advise  یوصي 
advocate لمؤیدا  
afflict with یصیب /  یبتلي 
affluence ترف / فیض 



aforetime سابقا 
afresh / again مجددًا 
Afron, the Hittite أفرون ألحثي 
age of responsibility  السعي 
agitator محرض / مھیج 
Agnosticism معتقد الالأدریة 
Ahithophel (عضو في مجلس داوود علیھ السالم) أخیتوفیل 
aims justify means الوسیلة تبرر  الغایة  
Al-Aqsa Mosque المسجد األقصى 
Alexander, the Macedonia اإلسكندر ألمقدوني 
Allah is Sufficient for us  حسبنا هللا 
Allah willed it  رادة  هللاإ  
Allah, the Exalted هللا تعالى 
Allah’s Covenant عھد هللا 
All-Hearer of invocation سمیع الدعاء 
allure یغوي 
Altar المذبح 
alter یغیّر 
alter scripture with their tongues  یلوون ألسنتھم 
alteration تناوب / تغییر 
alternate تتناوب 
Amalek (حفید عیسو ) أمالك 
Amalekites عمالیق 
amazed فبھت 
Amnon أمنون 
Amos عاموس 
Ancient House, the البیت العتیق 
animal skin water container قربة ماء 
ankle / heel عقب 
announce یعلن 
Anointed ممسوح / مسیح 
anti-matter لمواد المضادةا  
Apocalypse رؤیا نبویة 
apostate  مرتد 
apostle رسول 
appoint یتّوِج 
appointed place المیقات 
appointed term أجل / األجل 
apprehension   /  anticipation توجس 
aptitude اقتدار 
arbiter  حكم / وسیط 
arbitrator المحكم / الوسیط 
archaeologist عالم آثار 



argument جدال 
Ark of the Covenant التابوت 
arrogant  متكبر / مختال 
arrows / pens  أقالم / أسھم 
ascend  یصعد  / یعرج 
Ascention Chapter سورة اإلسراء 
ascetic زاھد 
asceticism الزھد 
ascribed to ینسب إلى 
Asher أشیر 
Ashkenazi (ساللة من الیھود)  األشكناز 
Asia أشعیا 
aspire طمح / تاق إلى 
As-Samiri السامري 
assets أصول / ممتلكات 
assigned استحفظھ 
Assyrian Captivity السبي اآلشوري 
asteroid الكویكب 
Asther أستیر 
astounding result  نتیجة مذھلة 
attend his death یحضر وفاة شخص ما 
attracted ینجذب 
attractive والتقریب 
attribute it falsely to   سبھ كذباوتن  
attribute partners to Allah یشرك مع هللا آخرین 
aura نسمة / شعور 
Autonomy Rule الحكم الذاتي 
avenge ینتقم 
averse   مبغض / كاره 
awaiting ینتظرون 
axe فأس 
axis محور 
Azra العزیر 

 

 



B 
 

Ba’el البعل 
Babylon بابل 
Babylonian Occupation  اإلستعمار البابلي    
Babylonian Rule  الحكم البابلي 
Babylonians البابلیون 
bags رحال 
baked clay سجیل 
Balaam بلعم 
Balak باالق 
banner لواء / رایة 
Banquet, the   ً  َمائِدَة
Barabbas  باراباس 
bare-footed  حافي القدمین 
bark لحاء الشجر / ینبح 
barren valley واد غیر ذي زرع 
Bathsheba (یدعون أن داوود علیھ السالم زنا بھا) بثشبع 
Be and it was  كن فیكون 
bear no grudge  ال یحمل الحقد / الضغینة 
bear torment یتحمل العذاب 
bear witness یشھد 
beast وحش 
beautified for men ُزین للناس 
beautiful final return مآب 
became clear-sighted / manifest  أصبح جلي / واضح 
become a renegade / apostate ارتد 
befall (تاریخ) قبل المیالد 
Before Christ (B.C.) (تاریخ) بعد المیالد 
beheading John  یوحنایقطع رأس  
beholders, the الناظرین 
Beloved man المحبوب 
beloved woman المحبوبة 
benevolent محسن 
Benjamin Clan سبط بنیامین 
beseech   / request  یلتمس 
Best Names, the  أسماء هللا الحسنى 
bestow upon ... ... یمن / یضفي على 
bewitched the eyes سحروا أعین 
Biblical Chapter إصحاح 
bigotry تعصب أعمى 
Bildad the Shuhite  أیوببلداد (أحد معزي(  
birthright البكوریة 



bites یلدغ 
blessed مبارك 
blessed with یرزق بـ 
blessed with offspring رزق الذریة 
blessing, the البركة 
blessings آالء / نعم 
block out یحجب 
blocked out محجوب 
blow the Trumpet   ینفخ في الصور 
Boaz بوعز 
Bobia (إبنة إیمانیول) بوبیا 
bondmaid جاریة / أمة 
Book of Acts كتاب أعمال الرسل 
Book of Exodus كتاب الخروج 
Book of Kings سفر الملوك 
Books  ِسفر / الصحف 
bosom جیب / صدر 
bosom friend / buddy صدیق حمیم 
bottom of the well غیابة الجب 
bounty فضل 
bow down  یركع / ینحني 
breach promise ینكث 
break away ینفصل 
break out against  ینفصل 
breakthrough االنفراج 
breathe into….  ....ینفخ في 
bribery الرشوة 
bring suit against یقاضي 
brink of a Pit شفا حفرة 
brought trouble on ….  یشقي 
brought up under My Care على عیني  ولتصنع 
bucket دلو 
budded یتبرعم / یصبح في الشجرة براعم 
bumping particles اصطدام الجسیمات 
burning coal  جمرة 
burnt offering محرقة النذور 
by Allah's Leave  بإذن هللا 
by His Grace  هللابفضل  

 



C 
 

Caesar قیصر 
Cain قایین 
calamity مصیبة / نكبة 
Calf, the عجول 
caliber صاحب مكانة / عیار 
Caliphate الخالفة 
camel’s saddle خرج 
Canaan كنعان 
Canaanites نوكنعانی 
canopy قبة / سماء 
captivate یأسر 
captive مسبي 
captivity السبي 
caravan of travelers قافلة 
carry my resemblance   بھيشیحمل  
cart عربات 
cashiers / money exchangers الصیارفة 
Caspian Sea  بحر قزوین 
cast یرمي / یلقي 
cast in the shape of calf جعلھ على شكل عجل 
cast lots األسھم یلقي   
cast terror ر الرعبشین  
cattle, the األنعام 
cause / motive مدعاة 
Cave of Machpelah مغارة المكفیلة 
ceased توقف / انقطع 
censer مبخرة 
central figure شخصیة محوریة 
ceramic / porcelain الخزف 
certain number of days  أیاما معدودات 
Chaldeans نوالكلدانی 
chandelier /candlesticks الشمعدان 
Chariot  حربیةعربھ / مركبة  
charm سحر / جمال 
chaste عفیفا 
chastity العفاف 
chest  صندوق / خزانة 
Chief Minister رئیس وزراء 
Chiefs رؤساء القبائل/  علیة القوم  
Chiefs, the وجھاء القوم / الرؤساء 
child molesting التحرش باألطفال 



childbirth / delivery / labor  المخاض 
childbirth pain  آالم المخاض / الوضع 
chosen مخلَصا 
Chosen People, the شعب هللا المختار 
Chronicles سجالت 
chronological order ترتیب زمني 
circulation دُولة 
circumcise یختن 
circumcised  مختون 
circumcision  الختان 
cited verse اآلیة المقتبسة 
claim the lives یزھق / یحصد األرواح 
clans أسباط 
clay طین / صلصال 
Clear-sighted  واضح النظر 
clerical   كھنوتي / الكتبة 
clerk عاِلم دین 
cling heavily to earth وتثاقلوا 
cloak عباءة / قناع 
close monitoring مراقبة لصیقة 
codex / Codex Sinaiticus   المخطوطة السینائیة 
cohesion تماسك 
coincide with…. ....یتزامن مع 
collision  تصادم 
Colossians, the أھل كولوسي 
comets المذنبات 
comfort of eye قرة عین 
coming  ظھور 
commence  یبدأ –یشرع في  
commencement الشروع / البدأ 
commentators / exegeses المفسرون 
committed by…. یرتكبھا فالن 
competing المتنافسة 
compile (دراسة) یجمع 
complexion سحنة 
component  عنصر 
conceal  یخفي 
conceive  یفھم / تحبل 
conceive fear یوجس خیفة 
concessions  تنازالت / تسھیالت 
concubines سراري 
Confederates, the األحزاب / الحلفاء 
confer a favor on…  یمن على 



confer on یمنح / یتشاور 
confess یعترف / یقر 
Confession Window نافذة / كرسي اإلعتراف 
confirming مصدقا 
confiscate یصادر / محروم من ممتلكاتھ بالمصادرة 
connotation داللة / عالقة تضمینیة 
connote  ً  یشیر / یفید ضمنا
Conquest, the الفتح 
consecrate نذیر 
consecrated for Your service كرست لخدمتك 
consecration of تكریس 
consecutively  تباًعا 
conspiracy مؤامرة 
conspire / plot یتآمر 
Constantine قسطنطین 
Constantinople القسطنطینیة 
Constantinople Conquest فتح القسطنطینیة 
constitute كلن تشریعات / یشس 
consultant مستشار 
consume (النار) تلتھم 
consumed the marriage دخل بھا 
context سیاق الكالم 
contract an infectious disease  ٍیصاب بمرض معد 
Converser of God كلیم هللا 
convey یوصل / ینقل 
conviction إدانة / قناعة 
cool and safe  ًبردا  ً   وسالما
core لب 
corpse /dead body الجثمان 
corrupt فاسق 
cosmic tapestry نسیج كوني 
counsel ینصح 
covenant میثاق عھد /  
covet یطمع / یشتھي 
cradle المھد 
crashing تتالطم 
craving for some food during pregnancy  الوحم لدى الحامل 
creep  / یزحفینسل  
Criterion, the الفرقان 
crops & cattle الحرث والنسل 
cross یعبر 
crown of thorns تاج من الشوك 
crucifixion site موقع الصلب 



crucify  یصلب 
cruelly torn ممزق بقسوة 
cultural heritage التراث الثقافي 
cunning ماكر 
cupbearer ساقي 
cure blindness  العمىیبرئ  
curled hair  شعر أجعد / مجعد 
curse لعنة 
custom / tradition التقالید 
Cyrus قورش 

 

 



D 
 

Daniel دانیال 
dare to …. .... یجرأ على 
darkness  غسق 
Day of Grief یوم الحسرة 
Day of the Festival یوم الزینة 
dead animal meat میتة 
death bed  فراش الموت 
debris حطام  ركام /  
decay and die یضمحل و یموت 
deceive ینخدع 
decreed matters  / محتومة أمور مقدرة 
dedication تكریس 
deed عمل / فعل 
deer أیل غزال /  
defamation تشھیر 
defame شوه السمعةی 
defeat میھز  
deficiency نقص / عجز 
defile ینتھك لوث /  
definitely حتما 
degenerate یتدھور / فاسد األخالق 
degrade oneself یستكین 
delegation تفویض 
delegate مندوب / مفوض 
delicate matters ئل / أمور حساسة مسا  
deliver from ینجي من 
demeaning تحقیر / إذالل 
demise یزول / نھایة 
demolish یھدم / یدمر 
demonizing  شیطنة 
Demons  شیاطین  
den عرین 
denominations  طوائف / فرق  
dense cloud سحابة كثیفة 
deny ینكر 
deprive of.... ....یحرم من 
derive شتقی 
descend یھبط / ینحدر 
descend, the طالنزول / الھبو  
descendants الساللة 
descent / lineage / offspring نسل 



Descent, the السالة 
descents  النسب 
desert faith  یتخلى عن اإلیمان 
Desert of Paran, the  فارانصحراء / بریة  
designate  خصص / عین 
desolate مھجور / مقفر 
despair of…. ....ییئس من 
despise  یكره / یحتقر 
despised محتقر 
destroy یحطم / یدمر 
detailed descriptions بأوصاف 
Detention Centers   مراكز اإلعتقال / اإلحتجاز 
deter یردع 
deterred مرتدع 
Deuteronomy سفر التشریع / التثنیة 
deviation إنحراف 
Devil شیطان 
Devil, the إبلیس 
devise  یبتكر / یحیك 
devote یكرس 
disbelief الكفر 
disbelieve یكفر 
disbeliever was overwhelmed / astonished ((فبھت الذي كفر)) 
discharge تدفق / تفریغ / إفراز 
Disciples, the یونالحوار 
disclose / unmask یفضح 
discredit   یشوه السمعة 
discrepancies تناقضات 
discretion  حریة التصرف / تعقل 
discrimination within   الداخل منالتفرقة / التمییز  
disdain یزدري / إزدراء 
disgrace خزي 
dislocate یخلع 
disobedience المعصیة 
dispersion تشتیت 
display یعرض / یبدي 
dispraise یذم 
dispute یمترون / یختصمون 
dissipate یبدد 
distort / tamper with حرفی  
distortion تحریف 
distract  صرف عن  
distress  غم 



disunite / fragment یشق صف / یفّرق 
disunity شقاق / خالف 
divination العرافة 
division   / split االنقسام 
divorce یطلّق 
do good deeds  ً  یعمل صالحا
does not look at women حصور 
domesticate  أھل 
dominating concept مفھوم مھیمن 
downgrade یھین 
dowry صداق / مھر 
dramatize یھول / یضخم 
draw along on ground یسحل 
dread الرھبة / الفزع 
drought جفاف 
drown یغرق 
drunken / drunkard مخمور 
dry جاف / ظامئ 
duel مبارزة 
dust غبار / تراب 
dutiful  مطیع 
dutiful to parents  بار بوالدیھ 
dwell forever یمكث مخلدا 
dwell on…. یتطرق ل....  
dwellers of Hell النار أصحاب  
Dwellers of Wood  ))أصحاب اإلیكة((  
dwellings مساكن 
dynasties سالالت حاكمة 

 



E 
 

eagle نسر 
ear of corn سنبلة ذرة 
earrings  األقراط 
ears سنابل 
ease ییسر 
Easter Feast عید الفصح 
easy prey فریسة سھلة 
eaten stalks عصف مأكول 
ecclesiastical  كنسي / الجامعة 
ecstasy نشوة / وجد 
Ecumenical Council  المجلس المسكوني 
Eden Paradise  جنات عدن 
edom إدام 
Edris إدریس 
Elders of Israel, the علماء /حكماء بني إسرائیل 
elevate یرفع 
Elia أیلیا 
Eliaja إیالیجا 
Elias إلیاس (علیھ السالم) صعد إلى السماء 
Eliezer إلیعازر 
Elijah  إلیاس /  إل یاسین  
Eliphaz (أحد معزي أیوب) إلیفاز  
Eliphaz the Temanite یعزون أیوب 
Elisha الیسع 
Elizabeth إلیصابات 
Eloheem إلوھیم 
eloquence بالغة 
eloquent فصیح / بلیغ 
elusiveness المراوغة 
emanating from…. ....منبثق من 
emancipate یعتق / یحرر 
emancipator معتق 
Emanuel إیمانویل 
embezzle یختلس 
embodied متجسد 
embryo أجنة 
emigrate نزح 
Emperor إمبراطور 
Empire إمبراطوریة 
empowerment in the land التمكین 
enchantress ساحرة 



encrypted مشفَّرة 
endowments أوقاف 
endure یصبر 
energy  طاقة / حیویة 
engrave ینقش 
enjoin virtue یأمر بالمعروف 
enjoyment of deception متاع الغرور 
Enoch إدریس 
enrage یسخط 
enslave the Children of Israel یعبّد 
envelope  أحاط / حجب 
envier / envious person  حاسد 
envy یحسد / حسد 
Ephraim  (قدیس سریاني عند النصارى) إیفریم 
episode الحلقة 
Epistles of Paul رسائل بولس 
Era of Humility الذل مرحلة  
Era of Judges  عصر القضاة 
Esau عیسو 
esteemed محترم 
esteemed rank  مرتبة محترمة 
Esther استیر 
eternity خلود 
Eunuch  الخصي / المخصي 
Euphrates River  نھر الفرات 
European Race الساللة / العرق األوروبي 
Everlasting Gardens  جنات عدن 
eviction تھجیر 
evidence دلیل / بینة 
evil شر 
evil deed  سیئة 
ewes نعاج 
exalted ممجد / رفیع 
exceed not the limits in religion ال تتجاوز حدود الدین 
excel in throwing arrows یبرع في رمي القوس 
excellence تمیز 
excommunicate یحرم / یطرد من الكنیسة 
execute his vow یوفي بنذره 
exegesis التفسیر 
exegete المفسر 
exegetic translation الترجمة المفسرة 
Existentialism  فلسفة الوجودیة 
Exodus الخروج 



Exodus of Christ Coming خروج 
expel یطرد 
expiate ....یكفر عن 
explicit answer إجابة صریحة 
exploit یستغل 
expose یفضح 
exposed مفضوح 
exposition تبیان 
expulsion طرد 
extirpate یبید / یستأصل 
Ezekiel  حزقیال 
Ezra العُزیر / عزرا  

 

 



F 

 

faint يغمى عليه 

fainting اإلغماء 
fair أشقر 
Fall of Babylonians سقوط البابليين 

fall on his face نطرحي  

false testimony شهادة الزور 

false testimony / witnessing  شهادة الزور 

falsehood  باطل  بهتان / 

falsify  يزور 

famine مجاعة 

far place  ًقصيا(())مكانا  

fat شحم 

fate قدر / مصير 

Father of Wonders )ابو العجائب )تطلق على بولس 

fear Allah! ! اتق هللا 

fearing وخشي 

feasting يؤلم / وليمة 
felt fearful أوجس 

female consecrate نذيرة 

female in heat تتوحم 

fences أسوارها 

fertilization تخصيب / تسميد 

festering boils الدمامل المتقيحة 

festival عيد / مهرجان 

few in number نفر 

field حقل 

fig and olive التين والزيتون 

figuratively مجازيًا 

filled with fury مليئ بالغضب / شدة الغضب 

filled with the Holy Spirit  القدس )عند النصارى( بروحممتلئًا  

final return, the المئال 

firewood حطب 

first born المولود البكر 

flee يفر / يهرب 

flee from faith  يفقد اإليمان 

fleeing الفرار / الهرب 

flint knife  سكين الصوان 

floated above water ارتفع عن الماء 

flock قطيع 

Flood, the الطوفان 

flow  تدفق / جريان 



foes  األعداء 

follow lusts إتباع الشهوات 
fondling يداعب 

fool احمق / مغفل 

foolish غبي 

foolishness حماقة / طيش 

forbid from ينهى عن   

forbid vices ينهى عن المنكر 

forbidden desires  الشهوات المحرمة 

forced labor السُّخرة  

forenoon الضحى 

foreskin القلفة 

forge زور 
forgive our sins حطة 
forgiveness معفرة 

formed one on …. .... جبله على 

former generations, the األجيال / القرون السابقة 
former Scriptures, i.e. Torah and Gospel الصحف األولى 

Former, the األسبقون 

forsake يخذل 

foster suckling mother مرضعة 

foul mouth smell خلوف 

fountain عين ماء 

Frequented House, the  البيت المعمور 
Friend of the Gracious  خليل الرحمن 

from descent of … .... ينتسب إلى 

from opposite sides من خالف 

Fulfilling one’s oath يبر بقسمه 

fund يدعم 

fury  / حنقغضب شديد  
 

 



G 

 

Gabriel  جبريل 

Gad جاد 

gains مكتسبات 

Galatians غالطية 

galaxies المجرات 

Galileans أهل الجليل 

Galilee  / Hebron الجليل 

Garden of Eden جنات عدن 

garment  مالبس 

gaseous atmosphere جو غازي 

gaseous discharge تصريف غازي 

gave her into the guardianship of… وكفلها 

genealogy الساللة 

generations of old القرون األولى 

Genesis سفر التكوين 

Gentiles األغيار 

Genuine Gospel, the محرف / الحقيقياإلنجيل غير ال  

Gershom جرشوم 

ghetto الجيتو 
giant عمالق 

glad tiding يبشرك 

glimpses of hope بصيص 

glorification التفخيم 

Glorified be He سبحانه 

Glorified is Allah of what they claim  يصفونتعالى هللا عما  

Glorified is He سبحانه  

glorifying تعظيم وتقديس 

glory عزة 

Glory of the Lord  لربامجد  

gnats  بعوض 

goat ماعز 

God Chosen People هللا المختارعب ش 

God forbid ال سمح هللا 

God fulfill one’s invocation شخصيستجيب هللا دعاء ال 

God incarnate اإلله المتجسد 

God Kingdom مملكة الرب  

God’s Elect  / تبىمجمصطفى  

God’s torment befell him ناله عذاب هللا 

God’s Word كلمة هللا 

God’s Wrath غضب الرب 

Godly person رباني / شخص تقي 



gold earrings أقراط ذهبية 

golden bowl )السقاية )سورة يوسف 

goldsmith, the  الصائغ للذهب 

Goliath جالوت 

Gomorrah عمورة 

good tidings البشارات 

good-doers الصالحون 

goodness خير 

Gospel, the اإلنجيل 

got drunk سكر 

grace نعمة 

grain قمح 

Grant me from You! هب لي من لدنك 
grape vine  عروش العنب 

graze flock / herd يرعى القطيع 

grief حزن 

grieve يحزن 

grievous torment أشد العذاب 

grudge حقد 

grumbling of Israelites, the مناكفة بني إسرائيل 

guardianship الكفالة / الوالية 

guidance  هدى 

gushed forth  تدفق 
 

 



H 

 

Habakkuk حبقوق 

Haggai حجي 

hail بَرد 

hallucinations هذيان / هلوسة 

halo  )هالة القداسة )عند النصارى 

Ham حام 

Haman )هامان )وزير فرعون 

Hamor حمور 

handcuffed  مقرنين في األصفاد 

handful of … قبضة من 

handful of soot from furnace حفنة رماد من الفرن 

handling تدبير / تعامل 

hand-mill  طاحونة يد / رحى 

Hanukkah الحانوكة 

Happy Millennium, the  األلفية السعيدة 

Haran حاران 

harass ضايق  

hard years )سبع شداد )سورة يوسف 

hardship ضائقة / معاناة 

hard-toiling الكدح الصعب 

haress يؤذي 

harlot بغي / عاهرة 

harness يستخدم / ظفيرة 

harness life to humans تسخير الحياة للبشر 

harsh-hearted  غليظ القلب 

Harut and Marut هاروت وماروت 

have been forgotten and out of sight نسيا منسيا 
He breathed into the sleeves of her garment نفخ في كمها 

Heathens وثنيون / الهمج 

Heavens Gates  السماءأبواب 

heavens, the  السماوات 

Hebron الخليل 

heedless غافلون 

heel عقب / كعب 

he-goat تيس 

heir, the الوريث 

held in honor وجيه 

Helium الهيليوم 

Hellfire النار / جهنم 

hemorrhoids داء البواسير 

heptagon السباعية 



herding sheep  الغنميرعى  

Hereafter, the اآلخرة 

heritage of heavens and earth  ميرث السموات واألرض 

Herod هيرودس 

hidden / lost مختفي 

hide ءييختب  

hide disbelief يبطن الكفر 

High Heavens السموات العلى 

hill / meadow ربوة 

his officials )قومه )قصة فرعون 

Hittites, the الحثيون 

hold fast to…. ....يعتصم بـ 

hold firmly to Allah يعتصم باهلل 

holding أرصدة / قابضة 

Holy Book الكتاب المقدس 

Holy Ghost / Spirit, the أرواح القدس 

Holy of Holies, the )قدس األقداس )عند النصارى 

holy ones قديسون 

horn بوق / قرن 

Hour, the  القيامة الساعة /  

human beings البشر 

humble oneself  يخشع 

humiliate يهين 

humility ذلة / تواضع 

Hyksos الهكسوس 

Hymns )ترانيم )عند النصارى 

hypocrisy رياء / نفاق 
 

 



I 

 

I pledged to You what is in my womb نذرت لك ما في بطني 

I seek refuge with Allah أعوذ باهلل 

Ibrahim’s Scriptures صحف إبراهيم 

idols أصنام 

idols-worshippers امصنعبدة األ  

ignorant جاهل 

illegal sexual intercourse فاحشة 

illegitimate  غير شرعي 
ill-feeling شحناء 

illicit relation عالقة محرمة 

illustration  بيان 

imagination التخييل 

Imbued with…. ....ملطخ بـ 

immigration  للهجرة 

imminent  وشيك الحدوث 

immortality  خلود 

impartiality ةحياد / موضوعي  

impenetrable منيع / مبهم 

implanted  / زرعإستنبت 

implicit threat تهديد مبطن 

implied admission القبول الضمني 

impose on…. على .... يفرض  

imposture دجال / دجل 
impulsive behavior رعونة 

impute يعزو / ينسب 

Imran عمران 

in bag of Benjamin  في رحل بنيامين 

in cradle   اْلَمْهد 

in favor of…. ....لصالح 

in group زرافات / في مجموعة 

in his likeness في شبهه 

in manhood في مرحلة الرجولة 

in remembrance of…. ....في ذكرى 

in revenge  لإلنتقام 

in the likeness of him على مثاله / شبهه 

incarnation )تجسد المسيح )عند النصارى 

incense عطور 

incest زنا المحارم 

incestuous marriage زواج المحارم 

incredible  ال يصدق 

indigence عوز/ فقر 



indignity ذلة 

indisputable   / ال نزاع فيهغير قابل للجدل  

individually  بشكل مزري 

infant رضيع 

infanticide وأد األطفال 

Infanticide born males وأد الذكور المولودين 

inflamed ملتهب 

infrared األشعة تحت الحمراء 

inheritor  الوارث 

inhibite يعيق / يكبح 

inimitable ال يضاهى 

injunctions أوامر / تعاليم 

injure  يضر / يجرح 

inn نزل / حانة 

innovate يبتدع 

insertion إدخال 

insightfulness / quickness  فراسة 

inspect / search يفتش 

inspire   يوحي / يلهم 

inspire يلهم / يوحي 

instigate the public يحرض العامة 

instruct  يرشد / يأمر 

intact سليم 

intact for posterity سليم لألجيال القادمة / الخلف 

integrity نزاهة 

intellect and emotion ر والعاطفةالفك  

intercede يشفع 

interpretation of events / visions تفسير / تحليل األحداث 

interrogate بالتحقيق 

introduce يقدم شخًصا 

invaders الغزاة 

invasion غزو 

invocations  إبتهال / دعاء 

invoke  يتضرع 

Isaiah أشعياء 

Ishmaelite اإلسماعيليون 

Islamic Monotheism    التوحيد / الحنيفية 

Israelites  بني إسرائيل 
 

 



J 

 

Jacob يعقوب 

Japheth يافث 

Jeremiah أرميا 

Jeremiah Lamentations  مراثي أرميا 

Jeroboam يربعام 

Jerusalem بيت المقدس 

Jesuit Fathers اآلباء اليسوعيون 

Jethro جيثرو 

jewelers الجواهريون 

Jewess يهودية 

Jinn الجن 

Job أيوب 

Jochebed )يوكابد )أم مريم 

Joel جويل 

John يوحنا 

Jonah يونس 

Joshua يوشع 

Judah, the Maccabee  يهودا الميكابي 

Judas Iscariot يهوذا اإلسخريوطي 

Judea يهودا 

Judges القضاة 
Judicial Council مجالس القضاء 

jugular veins األوداج 

Jupiter كوكب المشتري 

just dealings القسط / العدل 

justice  عدالة / إنصاف 
 

 



K 

 

Kedar كيدار 

keen متحمس 

keep covenant قاد / الميثهيحفظ الع  

keep My Covenant هللا عهد  

keeper حارس 

keeping away from women حصور 
Ketoura قطورة 

Khosro خسرو 
kind exhortation الموعظة الحسنة 

kindle يضرم 

kindred قريب / دي القربى    

King Xerxes زركيس الملك  

kingdoms ممالك 

Kings الملوك 

kith and kin األهل وذوي القربى 

knuckles براجم 

Kohath قهات 
 

 



L 

 
Laban البان 

Lake Tabarya بحيرة طبرية 

lamentations مراثي  

Land of Goshen أرض جاسان / جاشان 

Last Supper, the العشاء األخير 

Lavi الفي / ليفي 

laws for feast days طقوس أيام العيد / اإلحتفال 

layered skies   طبقات السماء 

lead astray يضل 

Leah ليئة 

Lean  years سنين عجاف 

lean on يتكئ على 

leather sack قربة 

leave يهجر / يدع 

leave the harvest in the ears يدع الحصاد في السنابل 

legions جحافل 

lentil stew وجبة عدس 

leprosy البرص 

Levi الوي 

Levites, the الالويون 

Leviticus سفر الالويين 

libertine  زنديقفاجر /  

lice القمل 

lie down with  يضطجع مع 

lighten  يخفف 

likeness of Jesus مثل عيسى 

liken to…. ....يشبه بـ 

limping يعرج 

lineage / descendants الساللة / نسل 

litigants المتحاكمين 

locate Jesus’s place )يحدد مكان عيسى )عليه السالم 

locusts الجراد 

lodging place نزل / سكن 

lonesome وحيد / مهجور 

longing يتوقون 

Lord of the Worlds رب العالمين 

lords أرباب 

lose heart يهن / يضعف 

Lot لوط 

lowest sky  السماء ألدنيا 

Luke لوقا 

lust هوى 

 

 



M 

 

Macedonian, Alexander  االسكندر المقدوني  

Machpelah Cave مغارة المكفيلة 

made a vow نذر 

made her grow وأنبتها 

made it into an idol   جعل منها صنما 

Madenites مدنيون 

Magdalene ماجدولين 

magicians سحر 
maid / slave woman جارية 

maidservant أمة 

make lawful يشرع / يسن قانون 

Makkans مكيون 

Malachi مالخي 

malign خبيث 

manifest قائمة / واضح 

mankind الناس 

manna and quail المن والسلوى 

manservant عبد 

mare’s hooves حوافر الفرس 

marginalize  يقلل من شأن / يهمش 

Mark سفر مرقص 
marriage proposal الخطبة 

Mars كوكب المريخ 

marshal ينظم / محكمة عسكرية 

Mass )قداس / صالة )عند النصارى 

mate صديق 

Matthew  سفر متى 

meadow  ربوة 

measurement مكيال 

Meeting Tent مة اإلجتماعخي  

mega atmosphere  المحيط ألواسع 

Melchizedek  ملكي صادق 

men of understanding أولي النهى 

menial وضيع / حقير 

menopause إنقطاع الطمث / سن اليأس 

Menorah شمعدان اليهود بسبعة قوائم 

menstruation الدورة الشهرية 

merciless جبار / قاس 

Mercury  عطارد 

merge دمج 

Messengers of Might / Determination أولوا العزم من الرسل 



Messengers of perseverance أولي العزم من الرسل 

Messiah المسيح 

Messianic Concept, the  )الفكر الخالصي )من المخلص 

metals معادن 

Micah ميخا 

Michele مايكل / ميشيل 

Midian  مدينأهل  

Midianites المديانيون / من مديّن 

midwife قابلة / داية 

Mighty Throne العرش العظيم 

Minister of Finance وزير المالية 

ministerial كهنوتي / وزاري 

minor قاصر 

minutest details أدق التفاصيل 

miracle  معجزة 

miraculous إعجازي 

miraculous pregnancy الحمل المعجزة 

mischief فساد 

misguide يغوي 

misrepresent يشوه / يسيئ تمثيل 

mission بعثة  / مهمة 

Mission رسالة 

Moab موآب 

mobilizing the public يحشد  / يؤلب  الجمهور 

mock  يسخر 

mockery   / ridicule السخرية / االستهزاء 

modest محتشمة / معتدل 

molded مشكل / مقولب 

molestation / molesting التحرش الجنسي 

molest يتحرش / يضايق 

molten mass الكتلة المنصهرة 

Monarchy الملكية / حكومة ملكية 

Monastic Schools مدارس األديرة 

Monastic  رهبانية 

money-exchangers الصرافون 

Monk راهب / ناسك 

monograph دراسة في موضوع واحد / مصنف 

Monotheist موحد / مؤمن باهلل الواحد 

monster / beast الوحش 

more patient   أكثر صبرا 

morsel مضغة 

morsel of food لقمة طعام 

morrow الغد / اليوم التالي 



Mosaic Law )شريعة موسى )عليه السالم 

most cunning أمكر 

Most Gracious, the الرحمن 

Most Merciful الرحيم 

motivate  يحفز / يحث 

Mount Olive جبل الزيتون 

Mount Sinai جبل   / طور سيناء 

Mount, the الطور 

Mountain Jirzeem جبل جرزيم 

Mountain of Olives جبل الزيتون 

mourning   دادح  

mundane affairs األمور الدنيوية 

muscled-man مفتول العضالت 

mutilate يشوه / يجدع 

mutilation تشويه / بتر 

mutiny تمرد 

myriads عدد ال يحصى / وافر 

myths أساطير 
 

 



N 

 

Nablus نابلس 

Nahum ناحوم 

Naomi نعومي 

narrate  يروي 

Narrative, the القَصص 

Nazareth الناصرة 

Nazarites النصارى 

near approach  زلفى 

near kindred قربوناأل  

Nebuchadnezzar نبوخذ نصر 

Nehemiah نحميا 

Nero نيرون 

Neturie Karta  يهودية(ناطوري كارتا )فرقة  

niche محراب 

niece ابنة األخ / األخت 

Night Journey, the اإلسراء 

nihilism العدمية 
Nimrod النمرود 

no reproach on you عليك التثريب عليكم /  

noble َوَسي ِّدًا 

nominate يرشح / يختار 

not ascribe ينسبان 

notorious سيئ / سيئة السمعة 

nuclear bomb القنبلة الذرية 

nuclear reactor مفاعل 

nucleus  نواة 

Numbers سفر األعداد 

nurse تُمرض / تُرضع 
 

 



O 

 

Obadiah عوبديا 

obedient with devotion  مطيع مع اإلخالص 

offspring ذرية 

offer sacrifices يقدم النذور 

offering قربان 

Offerings, the النذور 

offspring ساللة 

offspring of Adam  ذرية آدم 

offspring of the 12 sons of Jacob  األسباط 

Oft-Forgiving, the الغفور 

omega )أوميغا )آخر حروف األبجدية اليونانية 

on opposite sides من خالف 

on that Day  يومئذ 

one’s inner self اإلحساس الداخلي للشخص 

opening in ceiling روزنة 

opportunist إنتهازي / نفعي 

oppress يظلم 

oppressors المونظ  

oracle وسيط الوحي كاهن عند اإلغريق 

orbits المدارات 
orchard / garden بستان 

ordained  مقدر 

ordeal إبتالء 

origin أصول 

ornaments ُحلي 

overwhelmed مثقل 
 

 



P 

 

pacify تهدئة 

pacing لسعيا  

pains of childbirth  المخاض 

pair / couple األزواج 

pants بنطال / سروال 

parable مثل رمزي / موعظة 
Paracletos المعزي 
paralysis الشلل 

Paran باران / قريش 

pardon سامح 

partial جزئي 

participant مشارك 

particle الجسيم 

party of people طائفة 

pass over faults يعفو عن 

passed cross عبر / إجتاز 

passion شغف 

pasture the cattle   يرعى األنعام 

pastured األكل ليلا  نفشت()  

Paul يولس 

Paul’s Epistles رسائل بولس 

pay in full يدفع بالكامل 

Pbuh / phoh  صلى هللا عليه وسلم 

peasant فلح / قروي 

peel  يقشر / يخلع 

Pentateuch 
أسفار موسى الخمسة ) التكوين ، الخروج ، 

 اللويون ، العدد ، التثنية(

perceive not ال يفقهون 

perish in your rage موتوا بغيظكم 

perish!  تبت 

Perizzites الفرزيين 

permeate يتغلغل / يخترق 

permission إذن 

permissive life حياة إباحية 

pernicious practices ممارسات خبيثة / ضارة 

perpetual charity  صدقة جارية 

Persia & Media فارس و ميديا 

persist يصرعلى 

Pet حيوان أليف 

Pharaoh فرعون 



Pharisees 
من سللة يهوذا وبنيامين. يذمون موسى  الفريسيون

 وهارون

phase مرحلة 

Philippians فيلبي 

Phoenicians الفينيقيون 

picturesque متنوع األلوان / رائع 

pieces قُصاصات 

Pilate  بيلطوس 

pillar of cloud  عمود من سحاب 

pillars / columns أعمدة / أسطوانات 

pious believers األبرار 

pious, the المتقون 

pivot محور / شخص أساسي 

Plague with ….  بـ ....مبتلى 

planets الكواكب 

plant photosynthesis التمثيل الضوئي للنبات 

Pleasure of Allah  رضوان هللا 

pliable مرن / طييع 

plot / conspiracy  مؤامرة أو مكر 

ploughs المناخس 

plow يحرث / محراث 

poke eye with hot nail سمل العين 

Polytheist مشرك 

pomegranate رمانة 

pomp أبهة / عظمة 

pompous تال / مغرورمخ  

possessed by ممسوس 

postpone punishment العقاب المؤجل 

potentialities ترجيحات 

pottery الفخار 

pouch كيس 

pour out wine ((ا ((يسقي خمرا  

praising الثناء 

preaching / admonition الوعظ 

preaching Islam  اإلسلمينشر  

precision دقة / إحكام 

preconceptions أفكار مسبقة 

predict يتنبأ 

pregnancy cravings الوحم 

pregnant تحمل 

premeditated killing القتل مع سبق اإلصرار 

Press wine ))ا  )) يعصر خمرا

pretend friendliness يتظاهر بالصداقة 



pretender مدعي 

pretention ظاهرتال  

priest الكاهن 
priesthood الكهانة 

Prime Minister in Ancient Egypt رئيس الوزراء في مصر القديمة 

Prince Theophilus األمير ثيوفيلس 

prism المنشور 

private parts, the العورة 

procedural إجرائي 

proclaime ( proclaime as a King )  ينادي / يعلن 

procrastination المماطلة 

profane دنس / غير بارع 

progeny ذرية / نسل 

prohibition of polytheism تحريم الشرك 

promote / upgrade يرتقي 

propagate Trinity ينشر فكرة التثليث 

prophecies تنبؤات / نبوءات 

prophecy نبوءة 

prophesized advent  قدوم / ظهور مبشر به 

prosecute يحاكم / يقاضي 

prosecution ملحقة قضائية 

prosecutor المدعي العام 

prosperity السراء 

prostitution الدعارة  

prostrate oneself يسجد 

protector ولي 

Protector of Believers, the امير المؤمنين 

Proverbs سفر األمثال 

provision الرزق 

provoke يثير 

Psalms الزبور / مزامير داؤود 

public/common, the العامة 

pulpit  المنبر 

pure intent نية نقية 

purify يزكي 

pursue  يتبع 

pursuit متابعة / سعي 

push to do evil   تٶزهم أزا 

put a mark on  يترك بصماته / أثره 

put to trial يحاكم 

put under the care / guardianship of  يكفل 

 



Q 

 

Qarun قارون 

quail السلوى 

quarrel مماحكة 

quarrel with Moses عليه السالم( مماحكة مع موسى(  

quartz كوارتز 

Queen of Sheeba ملكة سبأ( بلقيس(  

queries تساؤالت / إستفسارات 

quickness فراسة 
 

 



R 

 

Rabbinic رباني 

Rabbis األحبار 

race / lineage نسب / عرق 

Rachel أم ليوسف وبنيامين( راحيل ( 

radiant hand مشعة  يد بيضاء   

Rahab )رحاب ) والدة بوعاز 

raised to heavens صعد إلى السماء 

Ramses رمسيس 

rape اغتصاب 

rapture  النصارى (النشوة / الصعود إلى السماء ) عند  

ratify يصادق على 

reassure يطمئن 
rebel يتمرد / يعلن العصيان 
Rebekah رفقة 

rebellion تمرد 

recapitulate يراجع 

recess تراجع / يعتزل 

recession ركود 

recitation تالوة 

reckless طائش 

recompense  جزاء / تعويض 

reconcile with.... .... يصطلح مع 

redemption ) إفتداء / خالص ) عند النصارى 

refer / attribute falsely to …. ... ينسب زوراً إلى 

referred it to يحيل / يعزوإلى 

reformer مصلح 

refute يفند 

Rehoboam رحبعام 

rejoice over / gloat over  يستبشر 

relapse ينتكس / إنتكاسة 

relate   يقص 

relatives ذوي القربى 

relatives / slaves after me   َاْلَمواِلي 

relief يُخلص / خالص 

relieve يطلق / يحرر 

remember Allah أذكر هللا 

renounce ينبذ 

renounced منبوذ 

renovate  يرمم 

repress anger يكظم الغيظ 

reproof يؤنب / توبيخ 



repulse the orphan يدع اليتيم 

resemblance التشابه الشبه /  

Resembled Disciple, the الحواري الشبيه 

Resembler, the الشبيه 

resemble يشبه 

resent  يمتعض 

reserve water ماء احتياطي 

resonance / رنينصدى  

restless wonderer شريد / تائه 

restore  يعيد / يرمم 

resurrect يبعث بعد الموت 

retrieval استرجاع 

retrieve يسترد / يستعيد 

return , the العودة 

Reuben ) روبين ) أحد أبناء يعقوب الستة 

reveal يوحي 

Revelation, the الوحي 

revelry الصخب 

reverence تقديس / تبجيل 

Reverend القس 

revert مهتد جديد / يعود 

revive يبعث / يجدد 

revolt يثور 

ridicule يستهزئ بـ 

righteous زكيا 

Righteous, the الصالحون 

righteousness  البر 

ripe جني 

rituals  طقوس 

rock صخرة 

roll the stone  يدحرج الحجر 

Roman Governor الحاكم الروماني 

Romans الرومان 

rose over  ....  يرتفع مطل على .... 

ruby ياقوتة / أحمر داكن 

rule الحكم 

rule by  ....  يحكم بـ .... / يلتزم بـ .... 

rulers حكام 

rush يستعجل 

rush the results يستعجل النتائج 

Ruth راعوث 

ruthless قاس / عنيف 

 



S 

 

sackcloth رحال 

sacred مقدس / حرم 

Sacred Valley Tuwa الوادي المقدس طوى 
Sacrifice, the الذبيح 

saddle سرج 

Sadducees الوبيون يذمون داوود وسليمان الصدوقيون  

Saduq صادوق 

Saint ) قديس ) عند النصارى 

Salonians صالون 

Salvation Messianic الخالص المسياني 

Samaria السامرة 

Samaritan السامري 

Samiri, the السامري 
Samuel الصموئيل / السمو 

sanctify  / الخطيئة ) عند النصارى (يطهريقدس  

sanctuary  ِِمْحَراب 

sandals صندل 

Sanhedrin  عضو ( 71السنهدرين ) مجلس يهودي من  

sapphires الياقوت 

sarcasm  سخرية / تهكم 

Sargon, the Assyrian سرجون اآلشوري 

Satan إبليس 

Satan, the outcast  الشيطان الرجيم 

Satan's arts مكايد الشيطان 

satellites  األقمار الصناعية 

Saturn زحل 
Saul طالوت / شاوول 

savage وحشي 

save him in body ينجيه ببدنه 

Saved Tablet of Life, the   المحفوظاللوح  

Savior, the المخِلِّص 

Scape Goat, the كبش فداء 

scheme مخطط 

Scorched Earth Policy سياسة األرض المحروقة 

Scribes, the الكتبة 

Scriptures, the الكتب المقدسة 

sculptors النحاتين 

secret arts  أعمال السحر 

sect طائفة / فرقة 

Secure City, the  األمين )مكة المكرمة(البلد  

seduce يغوي 



seduce to do an evil act تغويه إلرتكاب عمل فاحش 

seen world العالم المَشاَهد 

Seir سلسلة جبال في فلسطين 

Sela جبل سلع في المدينة المنورة 

selected / chosen, the مصطفى 
Self-Sufficient Master Whom all creatures need الصمد 

senser مجمر 

Sephardim السفارديم 

sequence of events توالي األحداث 

serenity صفاء / سكون 

Sermon خطبة 

serpent حية / أفعى 

servant girl   أمة 

Seth شيثا 

Seven Sleeper, the  أصحاب الكهف 

Seventy Scholars, the  العلماء السبعون 

Seventy Weeks Prophecy  السبعين أسبوع نبوءة  

severe torment عذاب أليم 

severing kindship bonds قطع أواصر الرحم / القرابة 

Shauel of Tartus شاوول 

she - donkey أتان 

she tore his shirt )) فقدت قميصه (( 

sheaf حزمة 

Shechem شكيم 

sheep ضأن 

sheer محض / شفاف 

Shem نوح الثالثة : سام حام يافث( ءسام ) من أبنا  

shepherd راعي ماشية 

shepherdess راعية ماشية 

shield / protection عصمة 

shinning متأللئ 

Shoaib )شعيب )عليه السالم 

Shor شور 

show devoutness اقنتي 

shun sin يتجنب الذنب 

Shur مصر ( شرق شور ) منطقة في صحراء شمال  

shyly بحياء بخجل /  

sign to mankind آية للبشر 

Simeon / Simon أخ ليوسف من أبيه( شمعون ( 

skin bag قربة 

slander يبهت / يذم  

slave woman أمة / جارية 

slavery عبودية 



slide back عود 

slingshot مقالع 

smash يحطم 

smith, the الحداد 

snub nose أفطس 

soaring تحليق 

socket of hip تجويف الورك 
Sodom and Gomorrah سدوم وعمورة 

solar galaxy المجرة الشمسية 

Solomon سليمان 

Solomon acquittal تبرئة ساحة 

Song of Solomon / Song of Songs     نشيد األنشاد 

soot سواد الدخان 

sorcerers السحرة 

sound خوار 

sow sedition يزرع الفتنة 

speaking at birth يتكلم في المهد 

speckled منقط / أرقط 

Sphinx, the أبو الهول 

spiral stars النجوم الحلزونية 

spirit séance / summoning جلسة تحضير األرواح / استدعاء 

splendor  روعة / فخامة 

spoiled مدلل 
spoils ألغنائم 

spoke directly تكليًما 

spot  يستكشفمكان /  

spread mischief يفسد 

spring عين ماء 

spring  بوعنبع / ين  

staff عصا 

stairway سلم الدرج 

stalks of flax سيقان الكتان 

stammerer / lisping  ألثغ 

Stamp of Prophethood  خاتم / ختم النبوة 

stance موقف / حالة 

statue   نصب / تمثال 

staunchly بقوة 

steadfast  ثابت / صامد 

stench رائحة نتنة 

stew طبيخ 

stiff-necked people  معاندون 

stood bewildered بهت 

stop committing sins ينتهي عن الذنب 



Straight Path, the الصراط السوي 

straying التيه 

strike with one’s staff ب بعصاهريض  

strips  مخطط 

strive يسعى 

struck ضرب/ قصف 

struck with thunderbolt صعق 

stubbornness عناد 

subjected مسخرين 

subjugation تسخير 

submit      يذعن  

submit with obedience يقنت لربه 

substitute يتناوب 

Successful, the المفلحون 

Successor, the  المفلحون 

succumb to يستسلم لـ 

suck التقم 

Sufficient is Allah for me حسبي هللا 

suggested to me.... .... سولت لي 

summoned استدعى 

superstition خرافة 

Supporters in Allah’s Cause أولياء هللا 

supremacy استعالء 

surpass يفضل على 

sustenance  الرزق 

swallow up (Moses’ Staff)  تلقف 

swarms of flies سرب من الحشرات 

sweet (flour mixed with honey)  ِّالمن 

swine meat لحم الخنزير 

sword duel مبارزة بالسيف 

Synoptic Gospels األناجيل الشاملة 

Syriac السيريالية 
 

 



T 

 

Tablets, the ألواح 

take as lords   يتخذ أربابا 

take in hollow of hand يغترف بيده / يأخذ حفنة 

take into captivity يسبي 

take into captivity يأسر 

taken in nigh journey أسري به 

takes in hallow of hand بيدة يغرف 

Tamar ثامار 

tamper with …  / يحرفيعبث بـ  
tanner دباّغ 

Tartus مدينة طرطوس 

temple معبد 

temporal زائل / زمني 

temptation  إغواء / فتنة 

Ten Commandments, the الوصايا العشر 

tend the flocks يرعى القطيع 

Tenets مبادئ / تعاليم 

tenth, the العشر 
Terah تارح 

terror رعب 

Testification of Adam’s Descendants شهادة من نسل آدم 

text, the  السياق 

their cunning كيدهم 

Theologian, the  الالهوتيون / علماء الدين 

thorns أشواك 

threatening you يداهمكم 

thunderbolt صاعقة 

tiaras تاج 

tidings أخبار 

Timothy تيموثي 

tithe العشر 

Titusians تيطس 

took in a night journey أسرى به 

torch  شعلة 

torch-bearer حامل الشعلة 

torment, the  العذاب 

tossed كسب بالقرعة 

touched me not مساس ال  

trace أثر / يتتبع 

trace precision يلحق / يتبع 

transgress يطغى 



Tree of Eternity, the   شجرة الخلد 

Tree of Knowledge شجرة المعرفة 

trial محنتة 

tribe سبط 

Tribes, the األسباط 

tricks حيل / خدع 

tried يفتن 

trifling  تافه / مشتت 

Trinitarians  ) الثالوثيون ) يؤمنون بأن هللا ثالثة 

trouble الشقاء 

trough معلفحوض صغير /  

true narrative رواية صحيحة 

trust وقف 

Truthful صديقة 

Truth-Seeker الباحثون عن الحقيقة 

tumor  ورم 

tunnel نفق 

Tur (Mount) الطور 

turn away from…. يعرض عن ....  

turn back ينتكس / يتراجع 

Tuwa طوى 

Twelve Tribes, the األسباط العشرة 

Tyrant مستبد / جبار 
 

 



U 

 

ultimate  abode مأوى 

unbounded reverence تبجيل ال محدود 

unchaste  غير عفيفة 

unchosen غير مختار 

unconceivable ال يمكن إدراكه / فهمه 

undutifulness جحود / عقوق 

uninhabited خال 

Unitarians, the ) الموحدون ) ال يؤمنون بالتثليث 

unjust to laborer  للعامل ظالم  

unjust to laborer ظلم األجير 

unlettered people أميون 

unostentatious غير متباهي 

unprecedented غير مسبوق 

unprecedented event حالة نادرة 

unseen world, the عالم الغيب 

upper class / distinguished  علية القوم  
Ur أور 

urge يحث / دافع 

Uriah من جنود داوود وزوج بثشبع( أوريا (  

usurped prophethood  نبوة مغتصبة 

usurpers مغتصبون 

usury الربا 
utter hymns ينشد 

 

 



V 

 

vague مبهم 

vain talk لغو 

varied متنوع / متعدد 

Venial  فنيئيل 

Venus كوكب الزهرة 

Verify.... .... يتحقق من 

verily  حقًا / من غير ريب 

veritable hero بطل حقيقي 

verse آية 

vicegerent  خليفة 

vice-regent وكيل 

vicissitudes تقلبات / تغيرات 

victorious غالب 

vines grapes كرمة 

violate honor ينتهك 

viscous لزج 

visions   رؤى 

volatility التقلب 

voting تصويت / إقتراع 

vow   رينذر / نذ 

vow a fast ينذر صوما 

vowed for you نذرت لك 
 

 



W 

 

wage األجرة 

Wailing Wall ) حائط المبكى ) عند اليهود 

wander through the land التيه 

wandering يتيه 

wandering / straying in the land التيه 

watch over  يرعى 

watchman مراقب / خفير 

Waterer / barman الساقي 

watering trough حوض السقي 

wed to …. يتزوج من ....  

Week of Passover أسبوع الفصح 

well بئر 

well-established ممكنًا 

well-tilted land الحرث 

well-versed ضليع / متمكن 

went against  يثور 

wet nurse مرضعة 

what is the matter with you? ماخطبك 

what is worse األدهى 

wheat / corn القمح 

when you took me up ((تََوفَّْيتَنِي)) 

whisperer, the الوسواس 

who will bear his sin إثمه على من؟ 

wicked spirits أرواح شريرة 

wickedness شر 

wilderness البرية 
Wilderness of Beersheba برية بئر سعي 
wilderness of Hebron برية الخيل 

will try you by يبتلي بـ 

willingly or unwillingly )) طوعا أو كرها (( 

wipe يمحو 

witchcraft السحر 

withdraw to a remote place  ْفَاْنتَبَذَت 

woe unto you ويلكم 

Wooden Ark of Covenant, the  تابوت العهد الخشبي 

wooden bowel  وعاء خشبي 

Wooden Coffin / Casket, the تابوت 

Word Be, the  "  كن "الكلمة  

word from God كلمة هللا 

Work deeds of righteousness  وعملوا الصالحات 

world of spirits عالم األرواح 



World Zionism   الصهيونية العالمية 

worldly gains مكاسب دنيوية 
worse أطم 

Wrath of Allah   سخط هللا 

wrenched hip socket  شد تجويف الفخذ 

written account ٍسجل 

wrong-doer ظالم 

wronged  مظلوم 

wrote رصد / دون 
 

 



Y 

 

Yahua يهوه / اإلله 

Yashir  

yields, the المحصول 

you say so  أنتم تقولون ذلك  

Yusuf Brethern إخوة يوسف 
 

 



Z 

 

Zechariah زكريا 

Zeus زيوس 

Zion صهيون 

Zipporah صفّورة 

Zohar الزوهار والقبالة 

Zophar the Namathite يعزون أيوب 

Zophar أحد معزي أيوب(  رازوف(  

Zoroastrianism  والزرادشتية 

Zulkarnain ذو القرنين 

Zulkifli ذو الكفل 

 



Appendix 
 

EXPRESSIONS 
 

about which they dispute   َیَْمتَُرون 
absorbed the worship of the Calf أشربوا 
abstaining from women  حصورا 
accepted her with goodly acceptance   َحَسنٍ  لٍ فَتَقَبَّلََھا َربَُّھا بِقَبُۡو  
accustomed to obedience مجبولة على الطاعة 
age of responsibility  السعي 
aims justify means الوسیلة تبرر الغایة 
Allah is sufficient for me حسبي هللا 
Allah’s Curse be on …. .... غضب / لعنة هللا على 
alter scripture with their tongues so you may think it 
is from scripture 

 یلوون ألسنتھم

Ancient House, the البیت العتیق 
Ark of the Convenant التابوت 
ascribe a son to the Most Gracious أن دعوا للرحمن ولدا 
attribute partners to Allah یشرك مع هللا آخرین 
Avowed for the Sacred House service نذیًرة 
bewitched the eyes سحروا أعین 
Bounty from Allah  من هللافضل  
brink of a pit of fire على شفا حفرة من النار 
brought trouble on sb.  یشقي 
brought up under My Care ولتصنع على عیني 
by His Grace بفضل من هللا 
caravan of travelers قافلة 
carry my resemblance  یحمل سبھي 
cast in the shape of calf  عجلجعلھ على شكل  
Chosen People, the شعب هللا المختار 
cling heavily to earth وتثاقلوا 
consecrated for Your Service كرست لخدمتك 
Converser of God كلیم هللا 
crown of thorns تاج من الشوك 
does not look at women حصور 
draw along on ground یسحل 
drink from the same cup یشرب من نفس الكأس 
empowerment in the land التمكین 
enslave the Children of Israel یعبّد 



exceed not the limits in religion ال تتجاوز حدود الدین 
execute his vow یوفي بنذره 
Exodus of Christ coming خروج 
fear Allah as He should be feared إتق حق تقاتھ 

fools rush in where angels fear to tread  یقال لنقد الشخص الذي یتصرف
 بسرعة دونما التفكیر في العواقب

foul mouth smell (فم الصائم) خلوف  
Frequented House, the  البیت المعمور 
Friend of the Gracious  خلیل الرحمن 
He knows the secret and that which is yet more hidden  یعلم السروأخفى 
High above all be Allah فتعالى هللا 
I am Who I am أھیھ الذي أھیھ 
I pledge to You what is in my womb. "نذرت لك ما في بطني" 
in favor of لمصلحة 
in prosperity and adversity في الرخاء والشدة 
ins and outs of one’s life یا حیاة الشخص خبا  
keeping away from sexual relations with women حصورا 
learned men of religion who practice what they 
know and preach others ربانیون 

Lord looked with favor on the offering / sacrificial animal یتقبل 
Lord of the Worlds رب العالمین 
mankind, jinn and all that exists العالمین 
Most Gracious rose over the Throne  الرحمن على العرش استوى 
My inner self suggested to me سولت لي نفسي 
not be wronged in aught وال یظلمون شیئائئ 
not or undocumented stories taken from Torah and Gospel إسرائیلیات 
Offspring of the 12 sons of Jacob, the  األسباط 
perish in your rage موتوا بغضبكم 
Plague them with frogs  إبتالھم بالضفادع 
private parts became manifest, the فبدت لھما سوء تھما 
put a curse on یلعن 
secret and that which is yet more hidden  ْخفىالسر وا  
Sufficient is Allah as a Disposer of affairs �وكیال كفى با  
their hearts absorbed the worship of the Calf أَشربوا في قلوبھم العجل 
their ultimate abode is Hell مأواھم جھنم 
Then which of the Blessings of your Lord will you 
deny? فبأي آالء ربكما تكذبان 

there is nothing which is like Him لیس كمثلھ شيء 
they dwell therein forever  خالدین فیھا 



those who have been inclined towards Islam المؤلفة قلوبھم 
to give birth of Great Prophet with no father واصطفاك 
trumpet will be blown ینفخ في الصور 
un or non-documented stories taken from Torah and Gospel إسرائیلیات 
We have tried your people قد فتنا قومك 
what is more astonishing واألغرب / واألدھى 
what is the matter with you? ماذا دھاك 
work deeds of righteousness یعمل من الصالحات 
would that I had died before this یالیتني مت قبل ھذا 
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