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 4إلى آية  1  يةآمن  يوسفسورة ( 235صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  الر 1/12 7775

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  1/12 7776

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيِ  1/12 7777

  َجَعْلنَاه َينِْزل وََيْبِط، واإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلوٍّ عن طريق الوحي  َأنَزلْنَاهُ  2/12 7778

د َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  ُقْرآنا   2/12 7779 ِه ُُمَمَّ
 الَقْرآُن: كِتاُب اهللِ املُْعِجِز الَِّذي َأْنَزلَُه َعََل َرُسولِ

  بُِلَغِة الَعَرِب، فصيحا   َعَربِيّا   2/12 7780

رونَ  َتْعِقُلونَ  2/12 7781  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

  َأْْجَل وَأْكثَر ُحْسنا   َأْحَسنَ  3/12 7782

 روايات اخلرب الَْقَصصِ  3/12 7783

ْغناُه بِواِسطَِة الَوْحِي  َأْوَحيْنَا 3/12 7784  بلَّ

 الّساهي الَْغافِلِيَ  3/12 7785

ا َولَُد َسيِِّدَنا َيعُقوَب َوَكاَن لَُه أحد ُيوُسُف  4/12 7786  عرش َأَخا  َوَكاَن َأُبوُه ُُيِبُُّه َكثرِي 

 يا أيب َيا َأَبِت  4/12 7787

 املراد رأيت يف املنام أْي َحلِْمُت  َرَأْيُت  4/12 7788

 َنْجم   َكْوَكبا   4/12 7789

 واضعي جباههم عَل األرض حتية ، أو ُسُجودا  يْعَلُم اهللُ َكيِْفيَّتَهُ  َساِجِدينَ  4/12 7790



 

236 
 

 
 
 
 

 14إلى آية  5  يةآمن  يوسفسورة ( 236صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  

 ي ال َتْروِ  اَل َتْقُصْص  5/12 7791

ؤيا: ما ُيَرى  ُرْؤَياكَ  5/12 7792  بِاملَنامِ الرُّ

 َفيَحتالوا لإلرضار بك  َفيَكِيُدواْ  5/12 7793

بِيٌ  5/12 7794  وظاهر العداوة  واِضٌح   باِغُض كاِرهُ     َعُدوٌّ مُّ

 يصطفيك وخيتارك  ََيْتَبِيَك  6/12 7795

مك َوُيَعلُِّمَك  6/12 7796 فك وُيَفهِّ  وُيَعرِّ

  َتْفسريِ  َتأِْويلِ  6/12 7797

 الرؤى واألحالم  األََحادِيِث  6/12 7798

 َوُيْكِمُل  َوُيتِمُّ  6/12 7799

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ نِْعَمتَهُ  6/12 7800  نِْعَمُة اهللِ: اخَلرْيُ الدِّ

 َعبَد اهللِ ابُن إِسَحاق ُيَقاُل لَُه إرَِسائِيل َتعنِي هو   َيْعُقوَب ، وأوالده أو أهل دينه آل َيْعُقوَب  6/12 7801

َلُه َعََل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ  إِْبَراِهيمَ  6/12 7802  ُهَو َخلِيُل اهللِ، اِصطََفاُه اهللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

 ُهَو َولَُد َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم ِمن َزوَجتِِه َساَرَة، َوإِْسَحاَق  6/12 7803

 وِعرَبٌ وَعالماٌت ُمْعِجزاٌت وَدالئُِل   آَياٌت  7/12 7804

ائِلِيَ  7/12 7805  لِلُمْستَْعلِِميَ  لِّلسَّ

 أَشدُّ ُحبّا  َوميْال  للنَّْفسِ  َأَحبُّ  8/12 7806

 ُمََتابِطَةٌ  َْجاعٌة َذوو عَددٍ  ُعْصبَةٌ  8/12 7807

بِيٍ  8/12 7808  َضالٍَل: خطأ بّي  َضالٍَل مُّ

 ألُْقوُه يف أْرٍض َبعيَدةٍ ََمْهولَةٍ  اْطَرُحوُه َأْرضا   9/12 7809

ْغ  وُلْص خيْ  خَيُل   9/12 7810  يتَفرَّ

يَ  9/12 7811 ْم وأخالُقُهمْ  َصاحِلِ َي: الَِّذيَن َحُسنَْت أعمُُلُ احِلِ  الصَّ

 َواْرُموا به َوَألُْقوهُ  10/12 7812

 َقْعر   َغيَاَبِة   10/12 7813

بِّ  10/12 7814  البعيدة الَغْوِر التي مل ُتبَْن باحلجارة ونحوهاالبئر  اجْلُ

 يأُخْذه أو  ينْتَِشُلهُ  َيْلتَِقطْهُ  10/12 7815

يَّاَرةِ  10/12 7816 ْفَقِة السائَِرةِ  السَّ ةِ يف الطَّريِق ِمن املُسافرينَ أو  الرِّ  املارَّ

 ال تثق بنا الَ َتأَْمنَّا 11/12 7817

 ملُْرِشُدون ملا فيه الصالح  لَنَاِصُحونَ  11/12 7818

   َوَيْلُهو  ويتنزه   يأكل      َوَيْلَعْب    َيْرَتعْ  12/12 7819

افِظُونَ  12/12 7820  حَلاِرسوَن ُمراقِبونَ  حَلَ

 لَيُصيبُنِي اَُلمُّ والَغمُّ  لَيَْحُزُننِي 13/12 7821

 وتصطَِحبوهُ تسريوا بِِه  َتْذَهبُوْا بِهِ  13/12 7822

  املراد خمافة عليه من الذئب أن يأكله َيأُْكَلُه الذئب 13/12 7823

 َمشغولوَن عنه، ال َتشعرونَ  ساهون َغافُِلونَ  13/12 7824

ونَ  14/12 7825 ارِسُ  ، ال خرَي فينا، وال نفَع منَّا لَضائِعوَن هالِكونَ  خلََّ
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 22إلى آية  15  يةآمن  يوسفسورة ( 237صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 صطََحبوهُ اساروا بِِه و َذَهبُوْا بِهِ  15/12 7826

موا َمتَّفقَي بآرائِِهمْ  َوَأْْجَُعواْ  15/12 7827  َعزموا وَصمَّ

وهُ  ََيَْعُلوهُ  15/12 7828 ُ  ُيَصريِّ

بِّ  15/12 7829  البئر  َقْعر َغيَاَبِة اجْلُ

ْغناُه بِواسطة الَوْحِي  َوَأْوَحيْنَا إِلَيْهِ  15/12 7830  وبلَّ

ُم  لَتُنَبِّئَنَُّهم  15/12 7831 َّنَّ   لتُْخرِبَ

 بِفعلِهم هذا  بِأَْمِرِهمْ  15/12 7832

وَن وال َيْعَلمونَ  ال َيْشُعُرونَ  15/12 7833 سُّ
 ال َيتََوقَّعوَن وال َُيِ

  ظالم الليلأّول وقت غيبوبة الشفق و ِعَشاء 16/12 7834

 يتباَكونَ و تدمع عيوَّنم َيبُْكونَ  16/12 7835

 َنتَسابُق  َنْستَبُِق  17/12 7836

 أْبَقيْنا َوَخلَّيْنا  َوَتَرْكنَا 17/12 7837

 وثيابنا  َحوائِجنا َمتَاِعنَا  17/12 7838

ٍق  بُِمْؤِمنٍ  17/12 7839  بُِمَصدِّ

 ثوبه َقِميِصهِ  18/12 7840

 َمْكذوٍب ، ُمْفََتى بدم  بَِدٍم َكِذٍب  18/12 7841

لَْت   18/12 7842 نَْت  َسوَّ    وحسنت َزيَّ

 َمْكيَدة   َأْمرا   18/12 7843

 ال جزَع فيه، وال شكَوى حسن طيب  وجتلد َصرْب  َفَصرْبٌ َْجِيٌل  18/12 7844

 املطلوب منه العون  املُْْستََعانُ  18/12 7845

 تذكرون وتبيّنون َتِصُفونَ  18/12 7846

 من َيْستَقي ُلم َفبََعثوا َفأَْرَسُلوْا َواِرَدُهمْ  19/12 7847

         أنزل يف البئر وعاءه الذي يستقي به َفأَْدىَل َدلَْوه 19/12 7848

ى َيا 19/12 7849  يا له من خرب سارّ  ُبرْشَ

    البُلوغالغالم: الصبي الذي قاَرَب  ُغالَمٌ  19/12 7850

وُه بضاعة 19/12 7851  موجَعلوه بِضاعة  ِمن ُْجلِة جتارِت ليبيعوه ه أْخُفو  َوَأرَسُّ

ْوهُ  20/12 7852    باعوهُ  َورَشَ

 ثمن منقوص  مقابل   بِثََمٍن َبْخسٍ  20/12 7853

 قليلة عملة َدَراِهَم َمْعُدوَدةٍ  20/12 7854

اِهِدينَ  20/12 7855  الراغبي يف بقائه بل راغبي يف التخّلص منه غري  الزَّ

 َكِريم   اوُمقامَ َأْنِزلِيه ُمنَْزال   َأْكِرِمي مثواه  21/12 7856

 يفيدنا  َينَفَعنَا  21/12 7857

 الرؤى واألحالم  َتْفسريِ  األََحادِيِث  َتأِْويلِ  21/12 7858

 يشاُء، فال ُيَردُّ أمُره وال ُيمَنُع، وال ُيناَزُع فيم أراَدهيفَعُل ما  قاهر َعََلٰ َأْمِرهِ  َغالٌِب  21/12 7859

هُ  22/12 7860 تِِه   َوَصَل  َبَلَغ َأُشدَّ  شبابِهِ وُمنْتَهى ُقوَّ

واُب يف الَقْوِل والِفْعلِ  ُحْكم   22/12 7861 ِف والصَّ ، واحِلْكَمُة: ُحْسُن التَََّصُّ  ِحْكَمة 
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 30إلى آية  23  يةآمن  يوسفسورة ( 238صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َطَلبَْت اجِلمَع منه جاِهَدة  يف ذلك مع تأبِّيِه وامتِناِعهِ  َوَراَوَدْتُه َعن نَّْفِسهِ  23/12 7862

 املَداِخَل  وأحَكَمْت إْغالَق  َوَغلََّقِت األَْبَواَب  23/12 7863

 وَأْقبِل هُلّم  َهيَْت  23/12 7864

 َأُعوُذ باهلل  َمَعاَذ اهلل 23/12 7865

 سيدي الذي يرعاين َريبِّ  23/12 7866

ى: املنزل، أو اإلقامة واالستقرار  َمثَْوايَ  23/12 7867  املَثْو 

 ال يظفر وال يفوز ال ُيْفلُِح  23/12 7868

ْت  24/12 7869  املقاربُة ِمن الفعِل ِمن غرِي ُدخوٍل فيهاُلمُّ باليشِء: هو وعزمت  ومالت  ََهَّ

، وحديَث نفٍس، ِمن غرِي اختياٍر وال عزمٍ   هبا  َوَهمَّ  24/12 7870 ه خطرة  عارضة   كان َهُّ

 آية من آيات ربه تزجره عمَّ حدثته به نفسه وتعصمه عن مبارشة املعاص  ُبْرَهاَن َربِّه 24/12 7871

َف  24/12 7872 َل وُنبِْعَد  لِنََْصِ  لِنَُحوِّ

وءَ  24/12 7873 ّ أو األذى  السُّ  السيئ القبيح الذي ال حتمد عقباه واملراد: الرشَّ

نا  َوالَْفْحَشاء 24/12 7874  املَعصيَة، وهي الزِّ

َنسِ  املُْْخَلِصيَ  24/12 7875  التوحيَد والعبادةَ لذين أخَلصوا هلل ا املُْختاريَن اخلالِصَي ِمَن الدَّ

 الباب لِْلُوصوِل إَلْ  وأرسعا َتساَبقا اْستَبََقا الباَب  25/12 7876

ْت َقِميَصهُ  25/12 7877  ثوبه َشقَّْت  َوَقدَّ

ُبُر: مؤخرة كل يشء وظهره  ُدُبرٍ  25/12 7878    الدُّ

 َزْوجها  َوَوَجدا َوَألَْفيَا َسيَِّدَها 25/12 7879

 املُْدَخلِ  عند لََدى الْبَاِب  25/12 7880

 ِعقاُب  َجَزاء 25/12 7881

 فاحشة   بِاْمَرأتَِك  بِأَْهلَِك ُسَوءا   25/12 7882

ْجنِ  ُيْسَجنَ  25/12 7883  ُيوَضع يف السِّ

 امتِناِعيمع  طَلبَت منِّي فِعَل الفاحشةِ  َراَوَدْتنِي َعن نَّْفِس  26/12 7884

 وحكَم حاكِمٌ َأْخرَب  َشاِهدٌ َوَشِهَد  26/12 7885

 ِمن اجِلَهِة األماِميَّةِ  ِمْن ُقبُلٍ  26/12 7886

 ُشقَّ  ُقدَّ  27/12 7887

 َمْكِرُكنَّ َوَتْدبرِيُكنَّ  َكيِْدُكنَّ  28/12 7888

 اترك ذِْكر ما كان منها فال تذكره ألحد َأْعِرْض عن هذا  29/12 7889

 واطلبي املغفرة  َواْستَْغِفِري 29/12 7890

اطِئِيَ  29/12 7891 دينَ املُنَْحِرفَي  اخْلَ    االوقوَع يف اخَلطاي املتعمِّ

 َمموعة من النساء  نِْسَوةٌ  30/12 7892

 ُيْقَصُد هبا عاِصَمة ِمَْص عَل َعْهِد فرعون  املَِْدينَةِ  يِف  30/12 7893

، وهو الذي اْشََتى ُيوُسَف ورّباُه يف َبيِتْه، و زْوَجته  العِزيز  اْمَرَأةُ  30/12 7894  الَعِزيُز: َرُجٌل كاَن عَل َخزائِن ِمَْصَ

 َخادَِمها  َفتَاَها 30/12 7895

  َقِويٍّ  وعشق أصاَب َقْلبَها بُِحبٍّ  َشَغَفها ُحبًّا  30/12 7896

بِيٍ  30/12 7897  واضحخطأ بّي  َضالٍَل مُّ
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 37إلى آية  31  يةآمن  يوسفسورة ( 239صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَّ سوء َبَلَغ ُأُذََّنا  بَمْكِرِهنَّ  َسِمَعْت  31/12 7898  غيبتهن إياها  و َقْوُُلُ

 إلَيْها للحضور َبَعثَْت لِتَْدعوُهنَّ   إِلَيِْهنَّ  َأْرَسَلْت  31/12 7899

ت وهيّأت َوَأْعتََدْت  31/12 7900  وأَعدَّ

ا ُيتكأُ فيه  ، أو  َوسائَِد ُيتكأُ عليهاَما ُيْعتََمُد عليه من  ُمتََّكأ   31/12 7901  َملس 

 َوَأْعطَْت  َوآَتْت  31/12 7902

ينا   31/12 7903 ْبِح أو الَقطْعِ  ِسكِّ  آلة الذَّ

 ادخل عليهنّ ابرز ُلن و اْخُرْج عليهن 31/12 7904

َنهُ  31/12 7905  ودهشن ُليئته وْجاله َعظَّْمنهأ َأْكرَبْ

 أحدْثَن فيها جروحا   َوَقطَّْعَن أيدَين 31/12 7906

  معاَذ اهللِ، وتنزَي ا له َحاَش هللِِّ 31/12 7907

 إْنسانا   َبرَشا   31/12 7908

 مَلٌك ِمن املالئكِة، كريٌم عَل اهلل  َمَلٌك َكِريمٌ  31/12 7909

ُُتوين  ملُْتُنَّنِي  32/12 7910  وعاَتبْتُنَّنيعريَّ

ى ما َيعِصُمه َفاَستَْعَصمَ  32/12 7911  امتنََع، وحترَّ

ْ َيْفَعْل و 32/12 7912  لئن مل يطاوعني  لَئِن ملَّ

اِغِرينَ  32/12 7913  الَذليلَي احَلقريينَ   الصَّ

ْجنُ  33/12 7914  املُتََّهمون املَكان الذي يوَضُع فيه  السِّ

 ُيثُّنَّنِي عليه َيْدُعوَنني إليه  33/12 7915

ْف  33/12 7916 ْل وُتبِْعْد  َتَْصِ وِّ  حُتَ

نَّ يِف اإِلرْضارِ ا َكيَْدُهنَّ  33/12 7917  ْحتِياُُلُ

    أِمْل  َأْصُب  33/12 7918

نَ  33/12 7919 اِهلِيَ  مِّ َفهاء  اجْلَ شَي السُّ
 الطائِ

 اْستِجابُة اهلل للِعبادِ: قبوُل ُدعائِِهمْ                   لَهُ   َفاْستََجاَب  34/12 7920

م 35/12 7921 ْم َرْأٌي َجديدٌ  َبَدا َُلُ  َظَهَر َُلُ

دٍ  َحتَّى ِحيٍ  35/12 7922  إىل َوْقٍت َغرْيِ ُُمَدَّ

 شابَّان  َفتَيَانَ  36/12 7923

  أْحُلم أين  َأَرايِن  36/12 7924

ا  36/12 7925 ا أْعَِصُ ََخْر   أْعَُص ِعنَب ا يصري ََخْر 

 ُأقِّل وأرفع  َأْْحُِل  36/12 7926

 بِتَْفسرِيهِ  أخربنا َنبِّئْنَا بِتَأِْويلِهِ  36/12 7927

 َنظُنَُّك أْو َنْعتَِقُد أنََّك  َنَراكَ  36/12 7928

 ُتْعطَيانِهِ  ُتْرَزَقانِهِ  37/12 7929

َمني  َعلََّمنِي 37/12 7930 َفني وَفهَّ  َعرَّ

          : َصَدْدُتا وابتعْدُت عنها َتَرْكُت  َتَرْكُت ِملَّة قوم  37/12 7931

 ةدِيٌن ورَشيع ِملَّةَ  37/12 7932
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 43إلى آية  38  يةآمن  يوسفسورة ( 240صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َة آَبائِي 38/12 7933 بَْعُت ِملَّ ْذُت دِينهم َمنَْهجا  أسري عليه اتَّ َ    اَّتَّ

 إْحساُنهُ  َفْضُل اهللِ  38/12 7934

 ال َيْذُكروَن نِْعَمتَُه، َوال َيثْنوَن َعَليِْه هِبَا ال َيْشُكرونَ  38/12 7935

ْجِن:  َصاِحبَِي  َيا 39/12 7936  َزِميََلْ يوسف يف سجنهَيا: للنِّداِء، وصاِحبَي السِّ

 األْرَباٌب: ْجع رّب ـ اإلله املعبود وحده، َأَأْرَباٌب  39/12 7937

ُقونَ  39/12 7938 تََفرِّ ُدون مُّ  متََعدِّ

  ، والواحد من أْسمِء اهللِ احُلْسنى هو الذي ال رشيك له وال عديل  الَْواِحُد  39/12 7939

ارُ  39/12 7940  اسم من أسمء اهلل احلسني، مشتق من القهر، والقهار هو الذي ال موجود إال وهو مسخر حتت قهره وقدرته   الَْقهَّ

يْتُُموَها  40/12 7941 ة   أْسَمء َسمَّ يْتُموها آُِلَ  أْصنام َسمَّ

ٍة وُبْرَهانٍ  ُسْلطَانٍ  40/12 7942  ُحجَّ

ْكمُ  40/12 7943  الَقضاُء والَْفْصُل  احْلُ

ينُ  40/12 7944 يَعة الدِّ   الرشَّ

 املُستَقيم الذي ال عوج فيه  الَْقيِّمُ  40/12 7945

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  40/12 7946

َسيِِّدِه رَشابا  ُمسكِرا   َفيَْسِقي َربَّهُ  41/12 7947
ُم لِ  ُيَقدِّ

ا اآلَخرُ  41/12 7948  الشخص اآلخر َوَأمَّ

 َفتَُشدُّ أطراُفُه وُيَعلَُّق  َفيُْصَلُب  41/12 7949

 األْكُل: َتناُول الطَّعامِ  َفتَأُْكُل  41/12 7950

 ُحِسَمْت املسألة وُفِصَل فيها  ُقِِضَ األَْمرُ  41/12 7951

 َتطُْلبان َبياَن احُلْكِم والرأي َتْستَْفتِيَانِ  41/12 7952

 َتيَقَّنَ  َظنَّ  42/12 7953

 سامل َناٍج  42/12 7954

ْث َعنِّي   اْذُكْريِن  42/12 7955 دَّ  حَتَ

  عند َسيِِّدكَ  عند َربَِّك  42/12 7956

 فحمله عَل النسيان  َفأَنَساهُ  42/12 7957

 َفأقامَ  َفَلبَِث  42/12 7958

 ( ذلكوقيل غري   ما بَي الثَّالِث إىل الَعرشةِ بِْضَع: عدد من السني ) بِْضَع ِسنِيَ  42/12 7959

 ملك مَص املراد  املَْلُِك  43/12 7960

 ُُمْتَلِئاٍت بديناٍت  ِسَمنٍ  43/12 7961

عِف واُُلزالِ  ضعاف نَِحاف ِعَجاٌف  43/12 7962   غايِة الضَّ

ُن فيِه احَلبُّ  ُسنبُالٍَت  43/12 7963 نْبَُلُة: ُجْزٌء يِف النَّباِت َيتََكوَّ  السُّ

 ندّيات غري يابساترطِبات  ُخْضٍ  43/12 7964

 جاّفات َيابَِساٍت  43/12 7965

ْأي  َأْفتُويِن  43/12 7966  َأْظِهروا ل احُلْكَم والرَّ

ونَ  43/12 7967 لُون َتْعرُبُ ون وُتَؤوِّ ُ  َتفِّسِّ
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 52إلى آية  44  يةآمن  يوسفسورة ( 241صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أْخالٌط ُمْلتَبَِسٌة   َأْضَغاُث  44/12 7968

 ما َيراُه النائِم َأْحالَمٍ  44/12 7969

 بِتَْفسريِ  بِتَأِْويلِ  44/12 7970

 سلم َنَجا  45/12 7971

َكرَ  45/12 7972  تذكر واستحض  َوادَّ

ةٍ  45/12 7973 هرِ  بعد حي َبْعَد ُأمَّ ةٍ مَن الدَّ  وُمدَّ

  أخربكم ُأَنبِّئُُكم  45/12 7974

 املراد ابعثوين إىل يوسف آلتيكم بتفسري احُلْلم  َفأَْرِسُلونِ  45/12 7975

يُق  46/12 7976 دِّ دِق يف  الذي كُمل تصديقه  الصِّ  فعال األو قوالِ األكثرَي الصِّ

ْأي  َأْفتِنَا 46/12 7977 نا بتعبرِي و َأْظِهْر لَنَا احُلْكَم والرَّ  ُرؤياالأخرِبْ

 ُُمْتَلِئاٍت بديناٍت  ِسَمنٍ  46/12 7978

عِف واُُلزالِ  ِعَجاٌف  46/12 7979  ضعاف نَِحاف غايِة الضَّ

ُن فيِه احَلبُّ  ُسنبُالٍَت  46/12 7980 نْبَُلُة: ُجْزٌء يِف النَّباِت َيتََكوَّ  السُّ

 رطِبات ندّيات غري يابسات ُخْضٍ  46/12 7981

 جاّفات َيابَِساٍت  46/12 7982

 َتبُْذروَن احَلبَّ ليَنْبَُت وَينْمو  َتْزَرُعونَ  47/12 7983

   باِل ُفتورٍ  ومالزمي جاّديَن ُمداِوميَ  َدَأبا   47/12 7984

 نضجه عندقطعتم الزرع يف  َحَصدتُّمْ  47/12 7985

 فاتركوه  َفَذُروهُ  47/12 7986

 والقحط شديدة اجَلْدبصعاب  ِشَدادٌ  48/12 7987

 يْفنيَ يأكلون فيها و َيأُْكْلنَ  48/12 7988

ْمتُمْ  48/12 7989 َخْرُتم َقدَّ   ادَّ

ِصنُونَ  48/12 7990 نوَن وحَتَفظونَ  حُتْ زِّ ِخروَن  و َُّتَ  تدَّ

  ُيمطَرُ  ُيَغاُث  49/12 7991

ونَ  49/12 7992  اخِلْصب والنمءيعَصون فيه الثمر من كثرة  َيْعَِصُ

 ُعْد إىل سيّدك ارجْع إىل ربك  50/12 7993

 ما شأُن النِّساءِ  ما َحاُل و ما َباُل النِّْسَوةِ  50/12 7994

   وما اخلرب  األمر اُلام ما  ما َخطْبُُكنَّ  51/12 7995

  تأبِّيِه وامتِناِعهِ مع فعل الفاحشة َطَلبْتُنَّ  َراَودتُّنَّ ُيوُسَف َعن نَّْفِسهِ  51/12 7996

  معاَذ اهللِ، وتنزَي ا له َحاَش هللِِّ 51/12 7997

  ُقبٍْح  ُسوءٍ  52/12 7998

َ بعد خفائه َحْصَحص   52/12 7999   َثبََت واستقرَّ أو َوُضَح وَتبَيَّ

 مَل ُأِخّل بم أْؤُُتِنُْت عليه من حقوق له  مَلْ َأُخنْهُ  52/12 8000

ِهمْ  بِالَْغيِْب  52/12 8001  الَغيُْب: َما َخِفَي واْستَََتَ ومَلْ َيْستَطِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 بل ُيبطُِل َكيَدهم، وَُيِرُمهم اُِلدايةَ  ال يوفق وال يرشد أهل اخليانة للمكر  ال ََيِْدي كيد اخلائني  52/12 8002
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 63إلى آية  53  يةآمن  يوسفسورة ( 242صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُئ َنْفِس و 53/12 8003  ما أزكي نفس وما َأّدعي َبراَءتا  ما ُأَبرِّ

ارة بالسوء 53/12 8004  لكثرية األمر بعمل املعاص    ألَمَّ

وءِ  53/12 8005 يُِّئ الَقبيُح ِمن األْعمِل  بِالسُّ وء: السَّ  املعاص والسُّ

8006 53/12  َ اهُ  َرِحَم َريبِّ    أْحَسَن إليِْه َوَنجَّ

 أجَعْله ِمن ُخَلصائي دوَن غرييو أصطفيه َأْستَْخلِْصهُ  54/12 8007

 خاَطبَهُ  َكلََّمهُ  54/12 8008

ٌن ُمَّا أردَت،  ِمكِيٌ  54/12 8009 ةٍ ُمتمكِّ  نافُذ القوِل، أو: ذو َمكانٍة ومنِزلٍة خاصَّ

 ُمْؤَُتَن موثوق به َأِميٌ  54/12 8010

 جبايات أرض مَص وغالُلاما ُيرز فيه اليشء وُيفظ، واملقصود خزائن  األرض َخَزآئِنِ  55/12 8011

  راع أمي َحِفيظٌ  55/12 8012

 أتوىل من خزائن األرضعامل بوجوه التَصف وبأمر ما  َعلِيمٌ  55/12 8013

نِّا  56/12 8014  ثبتنا ووطدنا ويِّسنا أسباب التمكي َمكَّ

أُ  56/12 8015  َينِْزُل وَيْسُكنُ  َيتَبَوَّ

تِنَا  56/12 8016  بِإْحسانِنا وِرعاَيتِنا نمنح ونعطي  ُنِصيُب بَِرْْحَ

  ال َُّنِْمُل وال ُننِْقُص و ال ُنِضيعُ و 56/12 8017

 آلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ لجزاءا  وِعَوضا        املُْْحِسنِيَ  َأْجرَ  56/12 8018

 أْكثَُر َنْفعا  َوَصالحا   َخرْيٌ  57/12 8019

 يستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  57/12 8020

 أَّّنم أخوته وعلم أدركَ  َفَعَرَفُهمْ  58/12 8021

 جاِهُلون أنه أخوهم و  ال يعِرفوَنه ُمنكُِرونَ  58/12 8022

َزُهم  59/12 8023 مْ  َجهَّ   أَعدَّ َُلُ

 بِم َُيْتاُجوَن إلَيْهِ  بَِجَهاِزِهمْ  59/12 8024

 أؤّديه وافيا  كامال   ُأويِف الَْكيَْل  59/12 8025

   ملن نزل يف ضيافتياملضيفي   املُْنِزلِيَ  59/12 8026

ْ َتأُْتويِن  60/12 8027  مَلْ جَتيؤويِن   ملَّ

 ال تأتوا إلَّ و  ال َتْقَربونِ و 60/12 8028

 ونبذل جهدنا إلقناع أبيهسنطلبه  َسنُراِوُد عنه أباه 61/12 8029

َدمه لِِفتْيَانِهِ  62/12 8030  خِلَ

 البَِضاَعة: ما ُيتََّجر فيه و  أثمَن الطَّعاِم التي َدَفعوها بَِضاَعتَُهمْ  62/12 8031

مْ  62/12 8032 حيلِ  أمتعتِهم وأوِعيَتِهم    ِرَحاُِلِ  وكلُّ يشٍء يَعدُّ للرَّ

 ُيْدِركوََّنا  َيْعِرُفوََّنَا 62/12 8033

فوا  َرَجعوا وارَتّدوا انَقَلبُواْ  62/12 8034  وانََصَ

 َيعودونَ  َيْرِجُعونَ  62/12 8035

 ُحِجَب َعنّا وُحِرْمناه ُمنَِع ِمنَّا  63/12 8036

افِظُونَ  63/12 8037  حَلاِرسوَن ُمراقِبونَ  حَلَ
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 69إلى آية  64  يةآمن  يوسفسورة ( 243صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أثَِق بكم آَمنُُكمْ  64/12 8038

 املراد هنا يوسف عليه السالم َأِخيهِ  64/12 8039

 حارسا  وراعيا   َحافِظا   64/12 8040

اِْحِيَ  64/12 8041    أْكثَُرُهْم َعْونا  وإْحسانا   َأْرَحُم الرَّ

  َأزالُوا إِْغالَقه َفتَُحوْا َمتَاَعُهمْ  65/12 8042

  أوعيتهم وَحوائِجهم َمتَاَعُهمْ  65/12 8043

 لقوا  َوَجُدواْ  65/12 8044

ْت إِلَيِْهمْ  65/12 8045   ُلم ُأْرِجَعْت  ُردَّ

 أو ماذا نريُد؟  ماذا َنطُْلُب أْكثََر ِمْن َهذا؟ َما َنبِْغي 65/12 8046

 نجلُب ُلم املرية وهي الطعام َوَنِمرُي َأْهَلنَا 65/12 8047

 وَنصوُن وَنْرَعى  َوَنْحَفظُ  65/12 8048

 اجلملمقدار ما ُيمله  َكيْل َبِعري 65/12 8049

 سهٌل  َيِسريٌ  65/12 8050

 لَْن أْبَعثَهُ   لَْن ُأْرِسَلهُ  66/12 8051

  ُتْعطوين ُتْؤُتونِ  66/12 8052

ا  َمْوثِقا   66/12 8053 د  ا مؤكَّ  عهد 

   لَتَجيئُنَّني لَتَأُْتنَّنِي بِهِ  66/12 8054

 حتَصون وُُتْنَُعوَن    ُُيَاَط بُِكم 66/12 8055

 َشهيٌد عليناو حافٌظ وُمَهيِْمنٌ  َوكِيٌل  66/12 8056

 يا َأْوالدي َياَبنِيَّ  67/12 8057

ُه َنْحَو الّداِخل َتْدُخُلواْ  الَ  67/12 8058  دخوُل الباِب: املُروُر َعرْبَ

َقةٍ  67/12 8059 تََفرِّ َدة مُّ  ُمتََعدِّ

 ما أكفيكم وما أنفعكم و عنكمما ُأْغنِي و 67/12 8060

ْكمُ  67/12 8061  الَقضاُء والَْفْصُل  احْلُ

ْلُت  67/12 8062 ْضُت أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدُت وَفوَّ

ُلونَ  67/12 8063 ِل املُْتََوكِّ  :فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم  َفْليَتََوكَّ

 والُِدُهمْ  َكلََّفهم        َأَمَرُهْم َأُبوُهم 68/12 8064

ا َكاَن ُيْغنِي 68/12 8065  ما َكاَن يكفي وال ينفع مَّ

   العي من عليهمشفقة املراد  َحاَجة   68/12 8066

ُه لَُذو ِعْلمٍ  68/12 8067  وإن يعقوب لصاِحُب ِعْلٍم َعظيٍم بِأْمِر دينِهِ  َوإِنَّ

ْمناه  َعلَّْمنَاهُ  68/12 8068 فناه وَفهَّ  َعرَّ

 ُمْعظَمهم  َأْكثََر النَّاسِ  68/12 8069

 َضمَّ  آَوى 69/12 8070

 شقيقك  َأُخوكَ  69/12 8071

َزنْ ال تغتم  و  َتبْتَئِْس  َفالَ  69/12 8072  ال َتْكتَئِْب وال حَتْ
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 78إلى آية  70  يةآمن  يوسفسورة ( 244صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َزُهم  70/12 8073 مْ  َجهَّ   أَعدَّ َُلُ

 بِم َُيْتاُجوَن إلَيْهِ  بَِجَهاِزِهمْ  70/12 8074

َقاَيةَ  70/12 8075  إناء ُيْسقى به وُيكال السِّ

 ما يوضع عَل البعري للركوب، وما يستصحبه الراحل من األثاث واألوعية  َرْحلِ  70/12 8076

َن ُمَؤذِّنٌ  70/12 8077     نادى منادٍ   َأذَّ

 اإلبُِل التي عليها األْحاُل أو  القافلة الِْعريُ  70/12 8078

 الَسارُق: من أخذ مال غريه يف ُخْفية لََساِرُقونَ  70/12 8079

 وجاءوا مقبلي واَجُهوُهم َوَأْقبَُلوْا عليهم 71/12 8080

 ماذا ضاع منكم  ماذا َتْفِقُدون  71/12 8081

  ضاع ِمنّا  َنْفِقُد  72/12 8082

  املكيال الذي يكيل امللك به  ُصَواَع امللك 72/12 8083

 مقدار ما ُيمل البعري ِْحُْل َبِعري  72/12 8084

 ضاِمٌن وَكفيٌل  َزِعيمٌ  72/12 8085

 عرفتم وأدركتم َعلِْمتُم  73/12 8086

ا ِجئْنَا 73/12 8087 ا      مَّ  أَتيْنا مَّ

 االختالل واالضطراب لِتُْحِدث  لِنُْفِسَد  73/12 8088

 ِعقاُبهُ  َجَزآُؤهُ  74/12 8089

 ُمتَِّصفي بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد َكاذِبِيَ  74/12 8090

 لقي َوُعثِر عليه ُوِجدَ  75/12 8091

   ُنعاقُِب  َنْجِزي 75/12 8092

 املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوَُها اجلائِريَن  الظَّاملِِيَ  75/12 8093

ال املراد بدأ بتفتيش أوعيتهم  َفبََدَأ بأَْوِعيَتهم 76/12 8094   َأوَّ

 هو ما ُُيفظ فيه اليشء  وعاءال بِأَْوِعيَتِِهمْ  76/12 8095

 أْخَرَجها اْستَْخَرَجَها 76/12 8096

ْرَنا كِْدَنا 76/12 8097  ما فيه حتقيق املُراد ويِّسنا َدبَّ

 سلطانِه ُحكِمه وَقضائِه، أو دِيِن املَْلِِك  76/12 8098

َرجاِت: إعالُء َشأِن صاِحبَِها  َنْرَفعُ  76/12 8099    َرَفُع الدَّ

 َمناِزَل  َدَرَجاٍت  76/12 8100

َها 77/12 8101  أخفاها واملراد مل َيُردَّ عليهم    َفأرََسَّ

 َومَلْ ُيظِْهْرَها َومَلْ ُيبِْدَها  77/12 8102

َكانا   77/12 8103   األْسَوُأ َمنِْزلَة   رَشٌّ مَّ

 وتقولونَ  وتبيّنونتكِذبوَن  َتِصُفونَ  77/12 8104

َا الَْعِزيزُ  78/12 8105  يا أَيا امللك  َيا َأَيُّ

  َفاْمِسْك واحدا  منّا بدال  منه َأَحَدَنا َمَكاَنهُ َفُخْذ  78/12 8106

 اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسنِيَ  78/12 8107
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 86إلى آية  79  يةآمن  يوسفسورة ( 245صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أعوُذ وأستجرُي باهللَِّ اهللَمعاذ  79/12 8108

 نمسك  نَّأُْخَذ  79/12 8109

   َحوائِجنا  لقينا َوَجْدَنا َمتَاَعنَا ِعنَدهُ  79/12 8110

 اْنَقطَع َأَمُلهم وقنطوا و َيئِسوا اْستَيْأَُسواْ  80/12 8111

 أمِرِهمْ اعتزلوا وانفردوا عن الناس يتشاورون ويتناجون يف  َخَلُصوا َنِجيّا  80/12 8112

 أْي كبريهم يف السن َكبرُِيُهمْ  80/12 8113

ْوثِقا   َأَخَذ  80/12 8114 ا عَل  حصل وحاز منكم َعَليُْكم مَّ د  ا مؤكَّ  عهد 

طتُمْ  80/12 8115   قَصتم وضيعتم  َفرَّ

 أخُرَج وأفاِرَق َفَلْن  َفَلْن َأْبَرَح  80/12 8116

   يسمح َيأَْذنَ  80/12 8117

 َيْقِض وَيْفِصَل  َُيُْكمَ  80/12 8118

 ُعودوا اْرِجُعواْ  81/12 8119

نا َخرَبا  ُمِقّرين وُمْعََتفي به  َشِهْدَنا 81/12 8120  أْخرَبْ

نَّا  َعلِْمنَا  81/12 8121  عرفنا وَتيَقَّ

ْلَغيِْب  81/12 8122
ِهمْ الَغيُْب: َما َخِفَي واْستَََتَ ومَلْ َيْستَطِع النَّاُس  لِ   إْدراَكُه بَِحواسِّ

 ما كنا مطلعي عليه وال عاملي به ما كنا للغيب َحافِظِيَ  81/12 8123

 واْستَْعلِمْ  َواْسأَلِ  82/12 8124

 البْلدة، وتطلق عَل أهله  الَْقْرَيةَ  82/12 8125

 قِدْمنا وِجئْنا َأْقبَْلنَا 82/12 8126

ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  لََصادُِقونَ  82/12 8127 دق، والصِّ  ُمتَّصفون بالصِّ

لَْت  83/12 8128 نَْت وَحبَّبَْت  َسوَّ  َزيَّ

  َمْكيَدة   َأْمرا   83/12 8129

م معه صرب  َفَصرْبٌ َْجِيٌل  83/12 8130                   حسن طيب ال َترَبُّ

 ََييأَيِن  َيأْتِيَنِي  83/12 8131

َف  َوَتَوىلَّ  84/12 8132  وَأْعَرض وانََصَ

 يا ُحْزيِن  َأَسَفى َيا 84/12 8133

ْت َعيْنَاهُ  84/12 8134 ا إىل َبياٍض َفَلْم ُيبَِْصْ  َواْبيَضَّ َل َسواُدَُهَ وَّ  حَتَ

ْزنِ  84/12 8135  اَُلمِّ والَغمِّ  احْلُ

    َشِديد اإِلخفاِء ملا َيْشُعر به من ُحْزن َكظِيمٌ  84/12 8136

   ال َتَزاُل  َتْفتَأُ  85/12 8137

ُث َعنْهُ  َتْذُكُر يوسف  85/12 8138  َتتََحدَّ

فا  عَل  َحَرضا   85/12 8139  اُلالك َعليال  َهزيال  ُمرْشِ

الِكِيَ  85/12 8140  امليِّتي  اُْلَ

عا   َأْشُكو 86/12 8141 َر ُمتَوجِّ    ُأْظِهر التََّضُّ

 ََهّي وَغّمي و  سوء حاِل وِشّدة َكْريب  َوُحْزيِن َبثِّي  86/12 8142
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 95إلى آية  87  يةآمن  يوسفسورة ( 246صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُسواْ  87/12 8143  استقصوا أخباره  َفتََحسَّ

   ال َينَْقطع َأَمُلُكمو وال َتقنَطُوا َتيْأَُسوا  َوالَ  87/12 8144

 فَرِجه ة اهلل و املراد رْح َرْوح اهلل  87/12 8145

َا َيا 88/12 8146 المُ  الَْعِزيزُ  َأَيُّ  هو ُيوُسَف َعَليِْه السَّ

نَا 88/12 8147   أَصاَبنا  َمسَّ

تِنَا َوَأْهَلنَا  88/12 8148  َوأْفراَد ُأرْسَ

8149 88/12  ُّ  سوُء احلاِل والشّدُة من اجلوِع والفقِر والقحطِ  الضُّ

      َوَأَتيْنَا َوِجئْنَا 88/12 8150

ْزَجاةٍ  88/12 8151     يكنى هبا عن القليلة ، التي يردها كل تاجر ، رغبة عنها بِبَِضاَعٍة مُّ

 َأّده إلينا وافيا  كامال   َأْوف لنا الَكيْل 88/12 8152

ْق علينَا 88/12 8153 ال  ومتساُِما   َوَتَصدَّ  أْعطِنا ُمتََفضِّ

   ُيثيُب َوُيكافِئُ  ََيِْزي  88/12 8154

قِيَ  88/12 8155 َدَقةِ  املُْتََصدِّ  املؤّديَن للصَّ

 عرفتم وأدركتم َعلِْمتُم  89/12 8156

ا 89/12 8157  عملتم من األذى ما  َفَعْلتُم  مَّ

 طائِشوَن ُسَفهاءُ  َجاِهُلونَ  89/12 8158

 َأْنَعمَ  َمنَّ  90/12 8159

 َيتَِّق اهلل أْي يستمسك بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَِّق  90/12 8160

 َوَيتََجلَّْد وال ََيَْزعْ  َويِْصرِبْ  90/12 8161

  ال َُيِْمُل وال ُينِْقُص  ال ُيِضيعُ  90/12 8162

 جزاءا  للعمل وِعَوضا  عنه َأْجرَ  90/12 8163

 باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ اآلتَي  املُْْحِسنِيَ  90/12 8164

َلَك  آَثَركَ  91/12 8165  واختارك  َفضَّ

اطِئِيَ  91/12 8166  خُمْطِئَي يف حقَِّك مذنبي  خَلَ

 ال ِعتاَب أو لَْوَم أو َتأنيَب أو َتْوبيَخ  الَ َتثَْريَب  92/12 8167

 وَيْعفو َيْسَُت  َيْغِفرُ  92/12 8168

اِْحِيَ  92/12 8169  أْكثَُرُهْم َعْونا  وإْحسانا    َأْرَحُم الرَّ

         سريوا بِثويب واصطَِحبوهُ  اْذَهبُوْا بَِقِميِص  93/12 8170

 َفاْرُموا به َفأَلُْقوهُ  93/12 8171

      يرجع إليه بَصه  َيأِْت َبِصريا   93/12 8172

تُِكمْ  َوَتعالَْوا ِل  َوْأُتويِن بِأَْهلُِكمْ  93/12 8173  بِأْفرادِ ُأرْسَ

    اْنطََلَقْت القافلةخرجت و َفَصَلِت الِْعريُ  94/12 8174

   ألَِحسُّ رائَِحةَ  أَلَِجُد ِريَح ُيوُسَف  94/12 8175

هوين وتسخروا مني ُتَفنُِّدونِ  94/12 8176 طِّئُوَن رأيي وُتسفِّ  َُّتَ

 خطئك املايض  أو ذهاب عن طريق الصواب َضالَلَِك الَْقِديمِ  95/12 8177
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 103إلى آية  96  يةآمن  يوسفسورة ( 247صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

رْيِ  الْبَِشريُ  96/12 8178 ُ بِاخْلَ   املُبَرشِّ

 َطَرَح القميص  َألَْقاهُ  96/12 8179

   ُمبَِْصا   َفَرَجَع وعادَ  َفاْرَتدَّ َبِصريا   96/12 8180

 االْستِْغفار: طلب العفو واملغفرة  اْستَْغِفرْ  97/12 8181

ُم ِمَن الِفْعلِ  ُذُنوَبنَا  97/12 8182  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

اطِئَِي: املُنَْحِرفَي إىل الرَشِّ  َخاطِئِيَ  97/12 8183  اخْلَ

 هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أْسمِء اهللِ احُلْسنى  الَْغُفورُ  98/12 8184

ِحيمُ  98/12 8185 ِحيُم ِمْن أْسَمِء اهللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يِف اآلِخَرةِ

 َضمَّ  آَوى 99/12 8186

هُ  َأَبَوْيهِ  99/12 8187  أَباُه وُأمَّ

 املدينة املستكملة املرافق واخَلدمات، ويراد هبا القطر املعروف  ِمَْصَ  99/12 8188

 مطمئني غري خائفي  آِمنِيَ  99/12 8189

ِء: إعالؤه مكانا  أو مكانة   َوَرَفعَ  100/12 8190 ْ  َرْفُع اليشَّ

   رسير امللك الَْعْرشِ  100/12 8191

واْ  100/12 8192     َوَنَزلُوْا أْرضا   َوَخرُّ

ا 100/12 8193 د   واِضعَي ِجباَهُهْم َعَل األْرِض   ُسجَّ

 بِاملَنامِ حلمي الذي رأيته  َتْفسريُ  َتأِْويُل ُرْؤَيايَ  100/12 8194

 ِصْدقا  وواقِعا   َحّقا   100/12 8195

 أفرج عني   َأْخَرَجنِي 100/12 8196

 البادية وهو خالف احلض  الْبَْدوِ  100/12 8197

 وأْغرى، وَْحَل بعَضنا عَل بعضٍ  أْفَسد  نَّزغَ  100/12 8198

 ُمَدّبر بُِلطٍْف  لَطِيٌف  100/12 8199

   التمليك مع السلطة والنفوذ ، أو ما يملك  املُْْلِك  101/12 8200

ْمتَني  َوَعلَّْمتَنِي 101/12 8201 ْفتَني وَفهَّ  وَعرَّ

َمَواِت واألرض  101/12 8202  خالَِقهم وُمبِدَعهم وُمبتدَئهم   َفاطَِر السَّ

 الوّل: هو الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََول ألمرك والقيُّم عليه َولِيِّي 101/12 8203

نِي ُمْسلِم   101/12 8204 ِعهِ  أقبض روحي َتَوفَّ  ُمنْقادا  هللِ َورَشْ

ْقنِي بالصاحلي  101/12 8205 ْم وأخالُقُهْم   اْجَعْلنِي مع َوَأحْلِ  الَِّذيَن َحُسنَْت أعمُُلُ

 أخبار ذات شأن  َأنبَاء  102/12 8206

ِهمْ  الَْغيِْب  102/12 8207  َما َخِفَي واْستَََتَ َومَلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 ُنبَلُِّغه بواِسطِة الوحي ُنوِحيهِ  102/12 8208

موا  َأْْجَُعوْا َأْمَرُهمْ  102/12 8209  َمتَّفقَي بآرائِِهمْ ودبروا َعزموا وَصمَّ

 خيدعون وُيتالون يف تدبري الرش  َيْمُكُرونَ  102/12 8210

كا   َحَرْصَت  103/12 8211  ُكنَْت أَشدَّ َرْغبَة  وأكثََر َُتَسُّ

 بمصّدقي ومذعني  بُِمْؤِمنِيَ  103/12 8212
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 111إلى آية  104  يةآمن  يوسفسورة ( 248صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مْ  104/12 8213  َتطُْلُب ِمنُْهمْ  َتْسأَُُلُ

 َجزاٍء لِْلَعَمِل وِعَوٍض َعنْهُ  َأْجرٍ  104/12 8214

 موعظٌة وهدى  ذِْكرٌ  104/12 8215

ةٍ   آَيةٍ  105/12 8216  وَدليٍل وِعرْبَ
 وَعالَمةٍ ُمْعِجَزةٍ

ونَ  105/12 8217  َيْمُضونَ  َيُمرُّ

 بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمْعِرُضونَ  105/12 8218

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَُرُهمْ  106/12 8219

ُكونَ  106/12 8220 رْشِ  الّذيَن ََيَْعُلوَن إَُلا  آَخَر َمَع اهللِ  مُّ

 باألمان واالطمئنان أَفأحّسوا  َأَفأَِمنُواْ  107/12 8221

  َوَتَقُع َعَليِْهمْ  جَتيئَُهمْ  َتأْتِيَُهمْ  107/12 8222

 ُعقوبٌة َتغشاهم وَتشمُلهمعذاب يعمهم أو  َغاِشيَةٌ  107/12 8223

اَعةُ  107/12 8224  َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

 َفْجأة   َبْغتَة   107/12 8225

وَن وال َيْعَلمونَ :ال  ال َيْشُعُرونَ  107/12 8226 سُّ
 َيتََوقَّعوَن وال َُيِ

 ِهَداَيتِي َورَشيَعتي  َسبِيَِل  108/12 8227

عاُء إىل اهللِ: احَلثُّ َعَل ِعباَدتِِه َوْحَدهُ  َأْدُعو إىَِل اهللِّ 108/12 8228   الدُّ

 عَل حجة من اهلل ويقي عَل َبِصرَيةٍ  108/12 8229

بََعنِي 108/12 8230  اقتدى يب  اتَّ

 ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعاىل َوُسبَْحاَن اهللِ 108/12 8231

ان َأْهِل الُْقَرى 109/12 8232  البُلدان  :ُسكَّ

ةِ واإلتِّعاظِ   َأَفَلْم َيِسرُيوا  109/12 8233 ْلِعرْبَ
 َأَومَلْ َيتَنَقَّلوا يف الباِلدِ لِ

ُلوا  َفيَنظُُرواْ  109/12 8234 ُروا ويتأمَّ  فيفكِّ

 العاقبة: اخلاُِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  109/12 8235

رونَ  َأَفالَ َتْعِقُلونَ  109/12 8236  :أَفال ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

 اْنَقطَع َأَمُلهم يئسوا و اْستَيْئََس الرسل 110/12 8237

 َوأَيَقنُوا َوَظنُّواْ  110/12 8238

مْ  َجاءُهمْ  110/12 8239 َق وَحَصَل َُلُ قَّ  َعْوننا وتأييدنا  حَتَ

يَ  110/12 8240  فأُْنِقَذ  َفنُجِّ

ُف  ال ُيَردُّ َبأُْسنَا 110/12 8241  َعذاُبنَا  ال ُيَْصَ

ةٌ  111/12 8242  اعتِباٌر وموعظةٌ  ِعرْبَ

ُْوِل األَلْبَاِب  111/12 8243  النرّية الُعقوِل السليمة  أِلَْصَحاِب  ألِّ

 خُيتََلق وُيْكَذب  َكالما   َحِديثا  ُيْفََتَى  111/12 8244

 ْعَِتاُف واإلقراُر بِِصْدقِهِ التَْصديُق بِاليَشِء: اال َتْصِديَق  111/12 8245

 قبلهأو  ملِا َسبََقه  َيَدْيهِ  الَِّذي َبْيَ  111/12 8246

 توضيحو َوَتْفِصيَل  111/12 8247
 


