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 12إلى آية   1 يةآ من  طهسورة   ( 123صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  طه 1/20 10539

 اإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلوٍّ عن طريق الوحي َأنَزلْنَا  2/20 10540

 وَيسوء حالَُك وجتهد نفسك تتعْب ل لِتَْشَقى 2/20 10541

ْكِر واالتِّعاِظ واالْعتِبارِ  َتْذكَِرة   3/20 10542 َرة: ما َيبَْعُث َعىل الذِّ
 التَّْذكِ

 اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ اخِلْشيَُة ِمن اهللِ:  ََيَْشى  3/20 10543

 أْوَجَد ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلَق  4/20 10544

 املرتفعة الُْعىَل  4/20 10545

ْْحَنُ  5/20 10546 تُُه املُْؤِمَن والكافَِر يف  الرَّ ِة باهللِ أْي أنَّ اهللَ َشمَلْت َرْْحَ ْْحَُن ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ِمن األْسامِء اخلاصَّ ْنيا، والرَّ  الدُّ

 هو أعظَُم املَخلوقاِت نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الَْعْرشِ  5/20 10547

ا يليُق بجَللِه، بَل تكييٍف، وال  اْستََوى 5/20 10548  تشبيٍه، وال تعطيلٍ عََل واستقرَّ وارَتَفع؛ علوًّ

ْطِب املُبتلِّ  الثََّرى 6/20 10549 اِب النَّديِّ الرَّ   الُّتُّ

َهرْ  7/20 10550  َتْرَفْع َصْوَتَك  جَتْ

10551 7/20  َّ    ما ُيْكتَُم أو َُيَْفى  الّسِّ

 أشد خفاء واستتارا َوَأْخَفى 7/20 10552

 اهللِ، وهي األْسامُء البالَِغُة احُلْسِن، الدالَُّة َعىل الَعظََمِة واجَلَللِ أْسامُء  احُلْسنَى  اأْلَْساَمء 8/20 10553

   جاَءكَ  َأَتاكَ  9/20 10554

ُث به  َحِديُث  9/20 10555  احَلِديث: الكَلم الذي ُيتََحدَّ

 َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 9/20 10556

 أقِيُموا واْنتَظُِروا  اْمُكثُوا 10/20 10557

ُت  آَنْسُت  10/20 10558  أْبََصْ

 بِنار أو شعلة منها بَِقبَسٍ  10/20 10559

ى  10/20 10560 ا َيُدلُّنَا الطَِّريَق  ُهد   َهادِي 

 خوطَِب  ُنودِي  11/20 10561

 احلذاء   انزع َفاْخَلْع َنْعَليَْك  12/20 10562

 بسيناء يف أسفل جبل الطور، وفيه َكّلَم اهلل موسى تكليام   بِالَْوادِ املَُقّدس 12/20 10563
 وادٍ

ى 12/20 10564  اسٌم لِْلَوادِي ُطو 
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 37إلى آية  13 يةآمن  طهسورة ( 133صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

ُتَك  13/20 10565    واْصطََفيْتَُك اْنتََقيْتَُك  اْخَُّتْ

 اْستَِمْع ملَِا َأقولُُه َوُأوحيِه لََك أو ألقيه يف قلبك َفاْستَِمْع ملَِا ُيوَحى   13/20 10566

  فاْنَقْد يل بالطاعة  َفاْعبُْدِن  14/20 10567

َلَةَ  14/20 10568 ِم الصَّ
ها كاِملة  يف أوقاِِتا املَرشوعةِ  َوَأقِ  َأدِّ

لِ و لِتَْذُكَرِن فِيَها لِِذْكِري 14/20 10569 ْكُر اهللِ: اْستِحضاُرُه يف الَقْلِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ
 ذِ

اَعَة ءَاتِيَةٌ  15/20 10570  َيْوم الِقياَمِة واقَِعةٌ  السَّ

 أقاِرُب وأوِشُك  َأَكادُ  15/20 10571

 باخَلْْي أو الرشَّ َحسب الَعَملاجَلَزاء: املُكاَفأُة  لِتُْجَزى 15/20 10572

 َتْعَمُل  َتْسَعى  15/20 10573

نََّك  16/20 10574 : االْعُِّتاُض واملَنْعُ  َيُصدَّ دُّ  الصَّ

   ما ِتواه نفسه ومتيل إليه َهَواهُ  16/20 10575

َدى 16/20 10576  َِتَْلك َفَُّتْ

 بيَدك اليُْمنَى  بِيَِمينَِك  17/20 10577

ُب هبا َعَصايَ  18/20 10578  الَعصا: ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيْْضَ

أُ  18/20 10579   َأْعتَِمُد َعَليَْها يِف املَْشِ  َأَتَوكَّ

جر فيَْسُقطُ  َوَأُهشُّ  18/20 10580 ُب هبا ورق الشَّ  وأْْضِ

 أغراض وحاجات َمآِرُب  18/20 10581

 اْرِمها  َألِْقَها  19/20 10582

َعةٍ  أفعى َحيٌَّة َتْسَعى  20/20 10583  َتسُْي بُِّسْ

 تناوهلا  ُخْذَها 21/20 10584

ا اأْلُوىَل   َسنُِعيُدَها 21/20 10585   الطبيِعيَِّة التي كاَنْت َعَليْهَ  َهيئتَهاأو َسنُْرِجُعها إىل حالتِها  ِسَْيَِتَ

ْعَها َواْضُمْم َيَدكَ  22/20 10586  اْقبِْضَها واْْجَ

  َجنْبِك ََتَت العُضدِ  َجنَاِحَك  22/20 10587

داٍء كالََبَِص ونحِوهِ  ِمْن َغْْيِ ُسوءٍ  22/20 10588
 بَل آثاٍر لِ

نا وَعَلماتِنا  آَياتِنَا  23/20 10589   ُمْعِجزاتِنا وَدالئِلِنا وِعََبِ

َف يِف الظُّْلمِ  َطَغى  24/20 10590 َ وأْْسَ َبَّ  جَتَ

ع  ارشح 25/20 10591 رْ وسِّ  ونوِّ

ْ يِل َأْمِري  26/20 10592 ل َوَيّسِّ  شأن أو مسألتي أو قضيتي َسهِّ

  َأْطلِْق لَِساِن بَِفِصيِح املَنْطِِق وأزهلا منه   َواْحُلْل ُعْقَدة  من لَِساِن  27/20 10593

 َكَلمي يفهموا َيْفَقُهوا َقْويِل  28/20 10594

امِعين ا  َوِزيرا   29/20 10595 ا  وُمساِعد  د  ا، وُمؤيِّ  ، وُمؤاِزر 

ث ا  َهاُرونَ  30/20 10596 ا َوُمتََحدِّ ُه َكاَن َفِصيح   فِرَعوَن إىَِل اإِلياَمِن بِاهللِ أِلَنَّ
 َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه يِف َدعَوةِ

ن به وشدَّ به ظهري   اْشُدْد بِِه َأْزِري 31/20 10597  َقوِّ

ْكُه يِف َأْمِري  32/20 10598 سالةِ  َأرْشِ ، وتبليِغ الرِّ
ةِ  واَْجْع بيني وبينه يف النبُوَّ

 نقّدسك ونطيعك  ُنَسبَِّحَك  33/20 10599

َك مع التََّدبُّر  َوَنْذُكَركَ  34/20 10600  وَنْستَْحِْضَ

 َمطلوَبَك  َأْعطَيَْت  ُأوتِيَت ُسْؤلََك  36/20 10601

 أْنَعْمنا  َمنَنَّا  37/20 10602

ة   37/20 10603  تاَرة   َمرَّ
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 51إلى آية  38 يةآمن  طهسورة ( 143صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْمنا وألِقيْنا يف الَقْلِب  َأْوَحيْنَا 38/20 10604  أهْلَ

َك  38/20 10605  والدتك ُأمِّ

 َألِقيه  اْقِذفِيهِ  39/20 10606

نْدوق التَّاُبوِت  39/20 10607  الصَّ

ا كاَن ماُؤه أم َعْذب ا الْيَمِّ  39/20 10608  البَْحر ِمْلح 

 فليَْقِذْفهُ  َفْليُْلِقهِ  39/20 10609

اِحلِ  39/20 10610  شاطئ البحر أو النهر  بِالسَّ

 يلتَِقطْهُ  َيأُْخْذهُ  39/20 10611

: الباِغُض  َعُدو   39/20 10612  الكاِرهُ الَعُدوُّ

 بمرأ ى منِّي، وَتت ِحْفظي ورعايتي ولُُّتبَّى عىل ما ُأريُد  َولِتُْصنََع عىل َعيْني  39/20 10613

 تسْي مَتِْش  40/20 10614

 ُأْرِشُدُكمْ  َأُدلُُّكمْ  40/20 10615

بِيته  َيْكُفُلهُ  40/20 10616  َيُعوله وَيُقوم بَُّتْ

 َفأَعْدناكَ  َفَرَجْعنَاكَ  40/20 10617

 تطمئّن وِتنأ  َتَقرَّ َعيْنَُها  40/20 10618

َزنَ  َوال 40/20 10619  ال َتُكْن َمْهموما  وال َمْغموما    ََتْ

يْنَاكَ  40/20 10620  فسلَّمناك َفنَجَّ

   احُلْزن أو الَكْرب  الَْغمِّ  40/20 10621

ا و اْبتََليْنَاَك اْبتََِلء   َوَفتَنَّاَك ُفتُون ا 40/20 10622  اختَََبناك اختبار 

 َفأَقْمَت  َفَلبِثَْت  40/20 10623

 َقريٌة عىل البحر األْحر بني املَِدينة والّشام َمْدَينَ  40/20 10624

 يف وقت حمدد َعىَل َقَدرٍ  40/20 10625

   لِرسالَتي، والبََلَغ َعنّياخَُّتُتَك و اصطفيتُك َواْصطَنَْعتَُك لنَْفس  41/20 10626

ا، وَتضُعفا َوال َتنِيَا 42/20 10627  َتفُُّتا، وُتَقَصِّ

لِ  ذِْكِري 42/20 10628 ْكُر اهللِ: اْستِحضاُرُه يف الَقْلِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ
 ذِ

َف يِف الظُّْلمِ  َطَغى  43/20 10629 َ وأْْسَ َبَّ  جَتَ

ا  لَّيِّنا   44/20 10630  َرقيق 

رُ  44/20 10631 ُر وَيتَِّعظُ  َيتََذكَّ  َيْستَْحِْضُ وَيتََدبَّ

 اخِلْشيَُة ِمن اهللِ: اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  ََيَْشى  44/20 10632

 ُيَعّجل بالُعْدواِن َعلينَا يبادَِر و َيْفُرَط علينا 45/20 10633

اَفا 46/20 10634 ِع َمْكروٍه اخَلْوف: اْنِفعاٌل  ََتَ  َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 َفاْذَهبا إِلَيْهِ  َفأْتِيَاهُ  47/20 10635

َدى  47/20 10636 َذُه َطريقا  وِمنْهاجا   اتَّبََع اهْلُ َ  اَتَّ

َف  َوَتَوىلَّ  48/20 10637  وَأْعَرض وانََصَ

بُُّكاَم  48/20 10638 ُكاَم املَْْعبود  رَّ  إهَلُ

ٍء َخْلَقهُ  50/20 10639 ٍء َتقِديَرُه احَلقَّ  َأْعطَى ُكلَّ ََشْ  ُصورَته التي متَيُِّزه، وَشكَله الذي يناِسبُهأو أْعطى ُكلَّ ََشْ

 ام َحاُل وما َشأْنُ ف   َباُل  َفاَم  51/20 10640

ابَِقةَ  الُْقُروَن األوىَل  51/20 10641  األَُمَم السَّ
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 64إلى آية  52 يةآمن  طهسورة ( 153صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ِعْلُم تلك القرون فيام َفَعَلت  ِعْلُمَها  52/20 10642

 الكتاب: اللوح املحفوظ كِتَاٍب  52/20 10643

 ال َُيْطئ   ال َيِضلُّ  52/20 10644

 النسيان أي أن اهلل سبحانه منّزه عن  َوال َينَسى  52/20 10645

ا  َمْهدا   53/20 10646 ه فِراش   كاملهِد يف ُسهولَة العيش َعَليْها وُيّْسِ

د َوَسَلَك  53/20 10647  وَشقَّ   مهَّ

 ُطُرقا  َسْهَلة  واِضَحة   ُسبَُل   53/20 10648

 َفأَْظَهْرَنا َفأَْخَرْجنَا 53/20 10649

 َأْصنَافا   َأْزَواجا   53/20 10650

 خمتلفة النوع والطَّْعم والرائحة َنبَاٍت َشتَّى   53/20 10651

 اتركوها ترعى، وتأكل من نبات األرض اْرَعْوا أنعامكم  54/20 10652

ُْويِل النَُّهى  54/20 10653  العقول   أِلَْصَحاِب  ألِّ

 أْوَجْدَناُكْم ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َخَلْقنَاُكمْ  55/20 10654

 نرجعكم ُنِعيُدُكمْ  55/20 10655

 َنبَْعثُُكْم أْحياَء َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب  ُنْخِرُجُكمْ  55/20 10656

ة   َتاَرة  ُأْخَرى   55/20 10657  ُأْخَرى  َمرَّ

نا وَعَلماتِنا ُمْعِجزاتِنا  آَياتِنَا  56/20 10658  وَدالئِلِنا وِعََبِ

 واْمتَنََع َكراِهيَة  وَعَدَم ِرض   َوَأَبى  56/20 10659

   َأأَتيْتَنَا  َأِجئْتَنَا  57/20 10660

 لِتُبِْعَدَنا  لِتُْخِرَجنَا  57/20 10661

 بَِعَملك اخلادِعِ  بِِسْحِركَ  57/20 10662

 َفَلنَِجيئَنَّ لََك  َفَلنَأْتِيَنََّك  58/20 10663

ا  َمْوِعدا   58/20 10664 د   زمانا  حُمَدَّ

 إْخَلُف املَْوِعِد: َنْقُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  ُنْخلُِفهُ  الَّ  58/20 10665

ى  58/20 10666 ا َمَكانا  ُسو   مكان ا يلتقى الطرفان يف منتصفه .أو  وَسط ا موِضع 

ينَةِ  59/20 10667    يوُم عيٍد هلم كانوا يتزينون فيه َيْوُم الزِّ

 ُُيَْمعَ  ُُيْرَشَ  59/20 10668

ى 59/20 10669 َحى: َوْقُت اْرتِفاِع الّشمِس واْشتِدادِ النَّهارِ  ُضح   الضُّ

َف  َفتََوىلَّ  60/20 10670  فأَْعَرض وانََصَ

 الذين يكيد هبمسَحرته أو  ِحيََله وَمْكَره  َكيَْدهُ  60/20 10671

ا لكم  َوْيَلُكمْ  61/20 10672  َهَلك 

وا  ال 61/20 10673  ال َتتلقوا وتكذبوا  َتْفَُّتُ

 وُيبيَدُكمْ   ُُيلَِككم وَيستَأِْصَلكم َفيُْسِحتَُكمْ  61/20 10674

 َخِّسَ ومل َيظَْفْر باِم َطَلَب  َخاَب  61/20 10675

 فتََجاذبوا وتناقشوا َفتَنَاَزُعوا  62/20 10676

وا النَّْجَوى 62/20 10677    أخَفوا كَلَمهم َوَأَْسُّ

   بَِمْذَهبُِكم بِطَِريَقتُِكمُ  63/20 10678

 أو العظيمة الُفْضىَل  املُْثْىَل  63/20 10679

  ُُمتَِمعني َواْعِزُموا َعَليْهِ  أحكموا سحركم واْحتِيالَُكم َكيَْدُكمْ  َفأَْْجُِعوا 64/20 10680

 َمْصُفوفنيَ  َصّفا   64/20 10681

 ظفر وفاز َأْفَلَح  64/20 10682

 َصاَر َعالي ا بَغَلبَة و غَلَب  اْستَْعىَل  64/20 10683
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 76إلى آية  65 يةآمن  طهسورة ( 163صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َتْرِمي  ُتْلِقيَ  65/20 10684

مْ  66/20 10685 باُط الذي ُيَشدُّ بِهِ  ِحبَاهُلُ  ْجع َحبْل، وهو الرِّ

ُب هبا َوِعِصيُُّهمْ  66/20 10686  الَعصا هي ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيْْضَ

يَُّل  66/20 10687 ر له حتى َيظنَّ اخَلياَل َحقيقة   َُيَ  ُيَشبَّه وُيَصوَّ

 عملهم اخلادع  ِسْحِرِهمْ  66/20 10688

َعةٍ  َتْسَعى  66/20 10689  َتسُْي بُِّسْ

 َفَشَعر وَأَحّس  َفأَْوَجَس  67/20 10690

ا  ِخيَفة   67/20 10691 ِع َمْكروٍه َخوف   واخَلْوف ُهَو اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 الغالب  اأْلَْعىَل  68/20 10692

   َيدك اليُْمنَى  َيِمينَِك  69/20 10693

 َتْلتَِهْم وَتبتَلِعْ  َتْلَقْف  69/20 10694

 َعِمُلوا  َصنَُعوا 69/20 10695

 الَكيْد: االحتياُل يف اإِلْضار  َكيُْد  69/20 10696

 ال يظفر وال يفوز ُيْفلُِح  َوال 69/20 10697

 جاءَ  َأَتى 69/20 10698

ا  70/20 10699 د  َحَرُة ُسجَّ دا   َفأُلِْقَي السَّ وا ُسجَّ  َخرُّ

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  70/20 10700

ث ا َهاُرونَ  70/20 10701 ا َوُمتََحدِّ ُه َكاَن َفِصيح   فِرَعوَن إىَِل اإِلياَمِن بِاهللِ أِلَنَّ
 َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه يِف َدعَوةِ

 أسمح آَذنَ  71/20 10702

 لعظيمكم ومعلمكم لََكبُِْيُكمُ  71/20 10703

 َفألْفِصَلنَّ  َفَلَُقطَِّعنَّ  71/20 10704

ْن ِخَلٍف  71/20 10705  َيالُِف بنَي َقطِعهام أْي ُتْقطَُع أيدُيُِم اليُْمنى َوَأْرُجُلُهْم اليُّْسى مِّ

بَنَُّكمْ  71/20 10706 ْلُب: َشدُّ األطراِف والتَّْعليُق  َوالَُصلِّ  للَقتلِ  الصَّ

 سيقاهنا  ُجُذوِع النخل 71/20 10707

  ِعقابا  وَتنْكيَل   َأْقَوى وأقسى َأَشدُّ َعَذابا   71/20 10708

 َوأْدَومُ  َوَأْبَقى 71/20 10709

َلَك  لَن نُّْؤثَِركَ  72/20 10710  نختاَرك و لَْن ُنَفضِّ

َق وَحَصَل لنا  َجاءَنا  72/20 10711 قَّ  ََتَ

 احُلَجِج الواِضحاِت  الْبَيِّنَاِت  72/20 10712

    َوَأْبَدَعنَا َخَلَقنا َفطََرَنا 72/20 10713

 َفاْفَعْل َواْحُكمْ  َفاْقضِ  72/20 10714

 لِيَْسُُّتَ وَيْعُفوَ  لِيَْغِفرَ  73/20 10715

نْ  َخطَاَياَنا  73/20 10716 د ةب املَقصودوالذَّ  ة املُتعمَّ

تنا َوأْرَغْمتَنا  َأْكَرْهتَنَا 73/20 10717  أْجََبْ

 كافِرا  ُمعانِدا   ُُمِْرما   74/20 10718

نَأُ هِبَا  اَل َيُموُت فِيَها َواَل َُيْيَى  74/20 10719 يَح، َواَل َُيْيَا َحيَاة  َُيْ
 اَل َيُموُت فِيَها؛ َفيَْسَُّتِ

َرَجاُت  75/20 10720    املَناِزُل  الدَّ

ُموّ  الُْعىَل  75/20 10721  بالغات السُّ

 جنّات إِقاَمٍة واستقرار واطمئنان، وُيراُد هبا موضع يف اجَلنَّة         َعْدنٍ َجنَّاُت  76/20 10722

 َثواب ومكافأة  َجَزاء 76/20 10723

 تطهر من الرشك واملعايص َتَزكَّى  76/20 10724
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 87إلى آية  77 يةآمن  طهسورة ( 173صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ِْسْ يف الليل َأْْسِ  77/20 10725

   بَِخْلقي واملراد بني إْسائيل بِِعبَادِي  77/20 10726

ْم َطِريقا   77/20 10727 ْب هَلُ ِْذ  َفاْْضِ  اْصنَْعُه سبيَل  َمْسلوَكة  وَفاَتَّ

ا  فاجا َيبَسا   77/20 10728  يابِس 

 حِلاقا  وإْدَراكا   َدَركا   77/20 10729

 َفَلِحَقُهم َفأَْتبََعُهمْ  78/20 10730

   اجُلنود: اجَليْش، واألْنصار واألْعوان بُِجنُودِهِ  78/20 10731

 أصاهَبم و َفَغطّاهم وَغَمرُهمْ  َفَغِشيَُهم  78/20 10732

ا كاَن ماُؤه أم َعْذب ا الْيَمِّ  78/20 10733  البَْحر ِمْلح 

 اإلضَلل : اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق   َوَأَضلَّ  79/20 10734

 ما سلك هبم طريق اهلداية   َهَدى  َوَما 79/20 10735

 أنقذناكم  َأنَجيْنَاُكم  80/20 10736

 وجعلنا لكم موِعدا   َوَواَعْدَناُكمْ  80/20 10737

 َجبَِل الطُّورِ  َجانَِب  َجانِِب الطُّورِ  80/20 10738

   صمغ حلو املذاق تفرزه بعض األشجار  املَْنَّ  80/20 10739

ْلَوى  80/20 10740 جاِجيّاِت   َوالسَّ اَمَن ِمن ُرْتبَِة الدَّ ٌئ ُيْشبُِه السُّ
 طائٌِر ُُمْتَلِ

ُه النَّْفُس  َطيِّبَاِت  81/20 10741  الطَيِّباُت: َما َتْستَلِذُّ

 اخَلْْيِ والَفْضلِ أْعطَيْناُكْم ِمن  َرَزْقنَاُكمْ  81/20 10742

واو  َتطَْغْوا  َوال 81/20 10743 ُ  اَل َتْعتَُدوا و  ال َتتََجَبَّ

 َينِْزَل بُِكمْ  َفيَِحلَّ َعَليُْكمْ  81/20 10744

 ُسْخطي وعقاب  َغَضبِي 81/20 10745

 هلك . أو َوقع يف اهلاوية خّس و َهَوى 81/20 10746

ارٌ  82/20 10747 اٌر: ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والغّفار هو الذي يغفر الذنوب لََغفَّ  َغفَّ

 َرَجَع َعن املَعايص  َتاَب  82/20 10748

 قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 82/20 10749

 ما دفعك إىل الَعَجلة َأْعَجَلَك  َوَما 83/20 10750

 َيْلَحُقوَن ِب و َخْلِفي وَسيَتَتَبَُّعوَننِيُهْم  ُهْم َعىَل َأَثِري  84/20 10751

ْعُت  َوَعِجْلُت  84/20 10752 يه قبل أوانِه و َأْْسَ ِء، وَترِّ  الَعَجَلُة: َطَلُب الشَّ

 ابتلينا وأوقعنا يف الِفتنة  َفتَنَّا 85/20 10753

اِمِريُّ  85/20 10754  ِعْجَل  ودعاهم إىل عبادته فعبدوه رجل َفتََن قوَم موسى أثناء غيبته، وصنع هلم  السَّ

   ساخطا   َغْضبَانَ  86/20 10755

 حزينا   َأِسفا   86/20 10756

 أمل يبرشكم   َأمَلْ َيِعْدُكمْ  86/20 10757

 املراد هنا إنزال التوراة  َوْعدا  َحَسنا   86/20 10758

 هل استبطأتم الوعد أفطَاَل َعَليُْكُم الَْعْهدُ  86/20 10759

 الَغَضب: الُسْخط والعَقاب َغَضٌب  86/20 10760

ْوِعِدي 86/20 10761  وعدكم يل بالثبات عىل ديني تم َنْقُض  َفأَْخَلْفتُم مَّ

 بِاْختِيَاِرَنا َوُقْدَرتِنَا  بَِمْلكِنَا  87/20 10762

ْلنَا َأْوَزارا   87/20 10763  أْحاال  و َأْثَقاال   ُكلِّْفنا َْحَْل  ُْحِّ

 ُحِِلِّ َقْوِم فِْرَعْونَ  ِزينَُة الَْقْومِ  87/20 10764

 َفأَلَْقيْناها وَرَميْناها َفَقَذْفنَاَها 87/20 10765
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 98إلى آية  88 يةآمن  طهسورة ( 183صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َفَصنَعَ  َفأَْخَرَج  88/20 10766

 هيئة الِعْجل والِعْجُل: ولد البََقَرةِ متثاال  عىل  ِعْجَل   88/20 10767

ا ال يأكل، وال يرشب، وال يتحرك َجَسدا   88/20 10768  ِجسام  جاِمد 

 َصوُت البََقرِ  ُخَوارٌ  88/20 10769

 فغفل عنه َفنَِسَ  88/20 10770

لِ ِعباَرُة لِلَحثِّ َعىل النَّظَِر  َأَفَل َيَرْونَ  89/20 10771 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ  والتََعجُّ

 َيُردُّ  َيْرِجعُ  89/20 10772

 ال َيْستَطيعُ  و ال َيْملُِك و 89/20 10773

ا   89/20 10774  َدْرءا  للْضر أو دفعا  للرّش  املراد ال يستطيع َْضّ

 وال جلبا  للمنفعة أو الفائدة َوال َنْفعا   89/20 10775

ُتم ُفتِنتُم 90/20 10776  اْبتُلِيتُم واْختَُِبْ

  َفِسْيوا َعىل هَنِْجي  َفاتَّبُِعوِن  90/20 10777

 ا أَمرُتكم به ِمن طاعِة اهلل، وإخَلِص العبادةِ لهملاستجيبوا  َوَأطِيُعوا َأْمِري  90/20 10778

َح  91/20 10779  لَن ُنفاِرَق  لَن نََّْبَ

 ُمقيمني ومَلزمني للعبادة  َعاكِِفنيَ  91/20 10780

 َيعودَ  َيْرِجعَ  91/20 10781

 َحَجبَك وَحاَل دوَنك  َمنََعَك  92/20 10782

 تاهوا ومل ُيتدوا  أْبَصَِتُمْ  َرَأْيتَُهْم َضلُّوا 92/20 10783

   َتسَْي عىل ِمنْهاِجي   َتتَّبَِعنِ  93/20 10784

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َأَفَعَصيَْت  93/20 10785

  ما أمرتك به من خَلفتي واإلصَلح بعدي َأْمِري 93/20 10786

 يا أخي )من ُأّمي( َيا اْبَن ُأمَّ  94/20 10787

   ال متسك  ال َتأُْخْذ  94/20 10788

ْين  بِلِْحيَتِي 94/20 10789 َقِن واخَلدَّ  اللِْحيَة: شعر الذَّ

 اخِلْشيَُة ِمن األْمِر: اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاُء ُوقوِعهِ  َخِشيُت  94/20 10790

ْقَت بني بني إْسائيل  94/20 10791  أحدثت بينهم ُفْرقة   َفرَّ

 مل َتفظ وصيتي بحسن رعايتهم مَلْ َتْرُقب َقْويِل و 94/20 10792

 َما حالُك َوَشأُْنك  َخطْبَُك  َفاَم  95/20 10793

ُت  96/20 10794  َعلِْمُت  َبَُصْ

ي  َفَقبَْضُت َقبَْضة   96/20 10795    أَخذت منه ِمْلء كفِّ

ُسولِ  96/20 10796 َلمُ  َأَثِر الرَّ  املراُد: َأَثر حافِر َفَرِس ِجَْبيل َعَليِْه السَّ

لَْت  96/20 10797 نَتُْه وَحبَّبَْت   َسوَّ  َزيَّ

   تقربني وال متسنيال  ال ِمَساَس  97/20 10798

ْيَت  َظْلَت  97/20 10799  َظَلْلَت أْي ُدْمَت واْستَمرَّ

َقنَّهُ  97/20 10800  لَنَْجَعَلنَّ النّاَر ََتِرُقهُ  لَّنَُحرِّ

ّنهولَنَقِذَفنَّه  لَنَنِسَفنَّهُ  97/20 10801 َينَّه وُنطْيِّ  لنَُذرِّ

 البحر ملحا كان ماؤه أم عذبا الْيَمِّ  97/20 10802

 استَْوَعب وأحاط َوِسعَ  98/20 10803
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 113إلى آية  99 يةآمن  طهسورة ( 193صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َنروي  َنُقصُّ  99/20 10804

 ْجع نبأ، وهو اخلَب ذو الشأن َأنبَاء  99/20 10805

مَ  َسبََق  99/20 10806  َتَقدَّ

 من عندنا  من لَُّدنَّـا 99/20 10807

 ُقْرآنا  لِْلَمْوِعظَِة َوالتَّْذكْيِ  ذِْكرا   99/20 10808

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأْعَرَض  100/20 10809

 يستحق العقاب َعظِيام   إثام   ِوْزرا   100/20 10810

وامِ  َخالِِدينَ  101/20 10811  باقنَي َعىل الدَّ

 معنويا الشء املحمول حسيا أو  ِْحَْل   101/20 10812

 واملراد نفخة البَْعث:النَّْفُخ  ُينَفُخ  102/20 10813
يح فيِه بُقّوةٍ  َبْعُث الرِّ

ورِ  102/20 10814  القرن الذي ينفخ فيه إْسافيل  الصُّ

ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  َوَنْحرُشُ املُْْجِرِمنيَ  102/20 10815
 َنْجَمُعُهْم لِ

ت ألواهنم وعيوهنم؛ من شدة األحداث واألهوال ُزْرقا   102/20 10816  املراد: تغْيَّ

ين  َيتََخاَفتُونَ  103/20 10817  يتحادثون متسارِّ

 أَقْمتُمْ  لَّبِثْتُمْ  103/20 10818

 املراد عرشة أيام َعرْشا   103/20 10819

    أْعَدهُلم َعْقَل  وَأْفَضلهم رْأي ا ومذهب ا   َأْمثَُلُهْم َطِريَقة   104/20 10820

 َوَيْستَْعلِموَن ِمنَْك  َوَيْسأَلُوَنَك  105/20 10821

 ُيِزيُلَها َعْن َأَماكِنَِهاويقتلعها من أصوهلا  َينِسُفَها  105/20 10822

ُكَها َفيََذُرَها 106/20 10823  َفيَُّْتُ

ا  َقاعا   106/20 10824    ُمْستَِوية ُمنَْخِفضة عام ُُيِيُط هبا أرض 

 أْرضا  َمْلساَء ُمْستَِوَية  ال َنباَت فيَها َصْفَصفا   106/20 10825

  انحرافا  أو َميَْل   ِعَوجا   107/20 10826

ا  َوال َأْمتا   107/20 10827 ا وال اْنخفاض   َوال اْرتفاع 

اِعيَ  108/20 10828  املُنادي  ء َينقادوَن لِندا َيتَّبُِعوَن الدَّ

 ال حميد  ال ِعَوَج   108/20 10829

 َسَكتَْت وَخَفتَْت  َوَخَشَعت   108/20 10830

 اهلْمُس: الصوت اخلافِت اخلفيّ  ََهْسا   108/20 10831

   ال تفيد ال َتنَفعُ  109/20 10832

َفاَعةُ  109/20 10833  الَسيِّئَةِ َطَلُب التَّجاُوِز َعن  الشَّ

 سمح َأذِنَ  109/20 10834

 ما هو أمامهم ِمن أمر القيامة ما بني أيدُيم 110/20 10835

 وما خلفهم من أمر الدنيا املراد َوَما َخْلَفُهمْ  110/20 10836

 ال يطَّلِعونَ  ُُيِيطُونَ  َوال 110/20 10837

 َوَخَضَعت َذلَّْت واستَسَلَمت َوَعنَِت  111/20 10838

 َخِّسَ ومل َيظَْفْر باِم َطَلَب  َخاَب  111/20 10839

ا ِمْن َحَسنَاتِهِ  َوال َنْقَص َحقٍّ  َوال َهْضام   112/20 10840  َنْقص 

ْفنَا 112/20 10841  َبيَّنّا بأساليَب خُمْتَلَِفةٍ  َوََصَّ

 اإِلْنذار بالعذاب الَْوِعيدِ  112/20 10842

مْ  113/20 10843  يوِجُد هلم  ُُيِْدُث هَلُ

 تذكْيا  واتِّعاظا   ذِْكرا   113/20 10844
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

هَ  َفتََعاىَل  114/20 10845  فتَنزَّ

ع  َوال َتْعَجْل  114/20 10846  َوال ُتّْسِ

مَ  ُيْقَض  114/20 10847  ُيتَمَّ

 إْبَلُغه َوْحيُهُ  114/20 10848

يْنا َعِهْدَنا  115/20 10849  أَمْرنا ووصَّ

 فغاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته  َفنَِسَ  115/20 10850

 ومل نعلم  َومَلْ َنِجدْ  115/20 10851

ا وَتصميام  وثبات ا َعْزما   115/20 10852  عزيمة و َصَب 

 َضُعوا ِجباَهُكْم َعىل األْرضِ  اْسُجُدوا  116/20 10853

 اْمتَنََع َكراِهيَة  وَعَدَم ِرض   َأَبى 116/20 10854

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدو   117/20 10855  الَعُدوُّ

 والْمَرَأتَِك  َولَِزْوِجَك  117/20 10856

 ُيبِْعَدنَُّكاَم َفَل  َفَل َُيِْرَجنَُّكاَم  117/20 10857

 تتعْب وَيسوء حالَُك  َفتَْشَقى  117/20 10858

لو َمِعَدُتَك ِمَن الطَّعامِ  جَتُوعَ  118/20 10859  ََتْ

 ال ُيصيبك ُعرٌي عن املَلبس َتْعَرى  َوال 118/20 10860

 ال َتْعطَُش  ال َتظَْمأ 119/20 10861

 ال تَبز للّشمس فيصيبك حّرها  ال َتْضَحى و 119/20 10862

 فأْوَحى وزّين َفَوْسَوَس  120/20 10863

 ُأْرِشُدكَ  َأُدلَُّك  120/20 10864

 شجرة يف اجلنة ُحّرمْت عىل آدم، فأكل منها بعد أن وسوس الشيطان له َشَجَرة اخُلْلدِ  120/20 10865

   متليك، أو ما ُيْمَلك َوُمْلٍك  120/20 10866

 أَو َيضُعف  ال يفنى وال يزول ال َيبْىَل  120/20 10867

 َفظََهَرْت  َفبََدْت  121/20 10868

  َعْوراُِتُام  َسْوآُِتُاَم  121/20 10869

 َيرَقعاِن وُيلِزقاِن الَوَرَق َبعَضه ببَعضٍ أَخَذا  َوَطِفَقا ََيِْصَفانِ  121/20 10870

نَّةِ  121/20 10871  اجلنّةورق أشجار  َوَرِق اجْلَ

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َوَعَص  121/20 10872

 َجِهَل وَضلَّ  َفَغَوى 121/20 10873

 اْصطَفاُه واْختَاَرهُ  اْجتَبَاهُ  122/20 10874

َقُه لِلتَّْوَبِة َوَغَفَر لَهُ  َفتَاَب  122/20 10875  َوفَّ

 وَوفَّق إليه وأرشد إىل اإليامن،  َوَهَدى  122/20 10876

 اْنِزال  اْهبِطَا 122/20 10877

َذُه ِهداَيتي  اتَّبََع ُهَدايَ  123/20 10878 َ    ديني ِمنْهاجا  أو  اَتَّ

 ال َيتَْعُب وال َيسوُء حالُهُ و َيْشَقى  َوال 123/20 10879

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأْعَرَض  124/20 10880

ة   َضنْكاَمعيَشة   124/20 10881  َمِعيَشة  َضيَِّقة  شاقَّ

َتنِي 125/20 10882   َْجَْعتَني َحرَشْ

 فاقدا  للبَص أعمى عن الرؤية وعن احلجة َأْعَمى 125/20 10883
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 جاَءْتَك  َأَتتَْك  126/20 10884

 فغفلت وأعرضت عنها وتركتها وأَهلتها، ومل تؤمن هبا  َفنَِسيتََها 126/20 10885

 ُتُّْتك وُِتَمل ُتنَسى 126/20 10886

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلْْي أو الرشَّ َحسب الَعَمل َنْجِزي 127/20 10887

َف  127/20 10888  أْفَرَط وجَتاَوَز االْعتِداَل  َأْْسَ

 عقاهبا  َولََعَذاُب اآلخرة  127/20 10889

   َأْقَوى وأعظم ايَلما   َأَشدُّ  127/20 10890

 َوأْدَومُ  َوَأْبَقى 127/20 10891

ْ  َأَفَلْم َيبنِي  َأَفَلْم َُيْدِ  128/20 10892  أو َيتَبنيَّ

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 128/20 10893

 الواحدالقرن: أهل الزمان  الُْقُرونِ  128/20 10894

 َيسْيونَ  َيْمُشونَ  128/20 10895

ْكنَى واإِلقاَمةِ  َمَساكِنِِهمْ  128/20 10896  املَساكِن: أماكِن السُّ

  ملَُْعِجزاٍت وَدالئَِل وِعََبٍ وَعَلماٍت  آَلَياٍت  128/20 10897

ُْويِل النَُّهى  128/20 10898  العقول   أِلَْصَحاِب  ألِّ

  قضاء بتأجيل احلكم إىل يوم القيامة  َكلَِمٌة َسبََقْت  129/20 10899

ا ال يفارُق، أو لَِزاما   129/20 10900 ا، أو: حتام  واقع ا مَلزم   الزم 

ى  129/20 10901 دٌ  َوَأَجٌل ُمَسمًّ  وقٌت حُمَدَّ

َزعْ  َفاْصَِبْ  130/20 10902  َفتََجلَّْد وال جَتْ

  َسبِّْحُه ُمثنِيا  عليه بتمجيده وتعظيمه  بَحْمِد َربَِّك َوَسبِّْح  130/20 10903

ْمسِ  130/20 10904 ا  ُطُلوُع الشَّ  ُظهوُرها وُخروُج نوِرها َصباح 

 اْختِفاء الشمس آخر النهار  ُغُروهِبَا  َوَقبَْل  130/20 10905

ْمِس إىَل  ساعاتِهِ  آناِء الّليْلِ  130/20 10906  رُشوقِهاِمْن ُغُروِب الشَّ

باُح واملَساءُ  َوَأْطَراَف النََّهارِ  130/20 10907  بداياُتُه َوهِناياُتُه، أْي الصَّ

 تطيُب نفُسك بام ُتْعطى َتْرَض  130/20 10908

نَّ َعيْنيْك َوال 131/20 10909  ال ُتطِْل نظَر عينَيْك، ومدُّ العيننِي هو تطويُل النظرِ  مَتُدَّ

ا أزواجا   131/20 10910 ا وأقران ا  َأْصنَاف   وقيل: أشباه 

 هبجتها وزينتها  َزْهَرَة احلياة الدنيا 131/20 10911

 لنجعله فتنة وابتَلء هلم  لِنَْفتِنَُهمْ  131/20 10912

 ثوابه وعطاؤه َوِرْزُق َربَِّك  131/20 10913

ك َواْصطََِبْ  132/20 10914  ِزْد يف َصَْبِ

ا  ال نطلب منك  َنْسأَلَُك ِرْزقا  ال  132/20 10915  عطاء  وخْي 

 اخلامِتَُة واملَصْي األخْي َوالَْعاقِبَةُ  132/20 10916

ةٍ وَعَلَمةٍ  بِآَيةٍ  133/20 10917  وَدليٍل وِعَْبَ
 بُِمْعِجَزةٍ

ُحِف اأْلُوىَل  133/20 10918 لَة الصُّ َمِة أْو  الُكتُب املُنَزَّ ابَِقةِ املُتقدِّ  السَّ

 َفنَْقتَديَ  َفنَتَّبِعَ  134/20 10919

 ُنصاُب باخِلزِي والعار والفضيحة إْذ ينزُل بنا العذاُب  نَِّذلَّ َوَنْخَزى  134/20 10920

بٌِّص  135/20 10921 َُّتَ  ُمنْتَظِرٌ  مُّ

ِويِّ  135/20 10922 اِط السَّ َ  املُْستَقيم املُْعتَِدل أْهُل الطَّريِق  َأْصَحاُب الَصِّ

 قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 135/20 10923
 


