
 

523 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 14إلى آية  1من آية   الطورسورة ( 523صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ي َكلََّم اهللُ َعَليْه  ُموَسى َقَسٌم ب اجَلبَل   َوالطُّور   1/52 18574
 عليه السالم  -الَّذ 

ْسطُورٍ  2/52 18575  َقَسٌم ب الُقْرآن  املَْكتُوب   َوك تَاٍب مَّ

نُشورٍ  3/52 18576 ، َمبُْسوَطةٍ  ِف  َرقٍّ مَّ
 َِف ُصُحٍف َمنُْشوَرةٍ

َذاء  َقَسٌم ب البَيْت   َوالْبَيْت  املَْْعُمور   4/52 18577 ًَمء  ب ح  ، َوُهَو ِف  السَّ ًما
يَن َيطُوُفوَن ب ه  َدائ   الَكْعبَة املَْعُمور  ب املَاَلئ َكة  الَّذ 

ْقف   5/52 18578 ٍء،  َوالسَّ ْقُف: أْعََل ُكلِّ ََشْ   : السًمءواملرادالسَّ

 العايل املرتفع  املَْْرُفوع   5/52 18579

ا يْوَم القيامة أو املَْمُلوء  ب املَاء   املَْْسُجور   6/52 18580   املوَقـد نارا

 لنازل  لََواق عٌ  7/52 18581

 رادِّ  َداف عٍ  8/52 18582

ُب  ََتُورُ  9/52 18583 ُك، َوَتْضطَر   َتتََحرَّ

 ذهاباا وجيئةا  َمْوراا  9/52 18584

بَاُل  10/52 18585 رُي اجل  ن  َوَتس  ُل م  ُب وَتنْتَق  هاَتْضطَر   َمقارِّ

 اْضط راباا وانتقاالا شديداا  َسرْياا  10/52 18586

يدٍ  َفَوْيٌل  11/52 18587 يٍد وََتْد 
 َعذاٌب، وَكل َمُة َوع 

  اخَلْوض: التكلم ِف األمر عَل غري هدى َخْوضٍ  12/52 18588

لون وَيْعبثون  َيْلَعبُونَ  12/52 18589  ََيْز 

ونَ  13/52 18590 ةٍ  ُيَدعُّ دَّ  ُيْدَفُعوَن ب ُعنٍْف َوش 

ْلظَةٍ  َدّعاا  13/52 18591  ْدَفعاا ب ُعنٍْف وغ 

ُبونَ  14/52 18592  ُتنْك رون ُتَكذِّ
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 31إلى آية  15من آية   الطورسورة ( 524صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْحرٌ  15/52 18593 ْحُر: الَقْوُل أْو  َأَفس  َقة  ل ْلَعاَدة  السِّ داع  والتَّْمويه  وَعََل األُُمور  اخَلار  ْعُل القائ ُم َعََل اخل   الف 

ونَ  15/52 18594 ُ
 ون فتتعظونر ال تنظرون وتتفك ال ُتبِْص 

َها اْصَلْوَها 16/52 18595  اْدُخُلوَها، وُذوُقوا َحرَّ

 متساٍو عندكم  َسَواء َعَليُْكمْ  16/52 18596

َزْونَ  16/52 18597  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلرْي أو الَّشَّ َحسب الَعَمل ُُتْ

يَت ه   املُْتَّق يَ  17/52 18598  اهلل  والبُْعد  َعْن َمْعص 
 أْصحاب التَّْقوى ب طاَعة 

 النَّعيم: ُكّل ما ُيستطاب وُيْستَمتُع به َوَنع يمٍ  17/52 18599

يَ  18/52 18600 ينَ  َفاك ه  ور  َي، َمْْسُ م  ذ يَن، َناع   ُمتََلذِّ

 وحفظهم ومحاهم  َوَوَقاُهمْ  18/52 18601

يم   18/52 18602 ح  ن أْسًمء  َجَهنَّمَ  اجْلَ  م 

غاا َمْقبُوالا  َهن يئاا  19/52 18603
 سائ 

 جالسي مستندين مستقرين ُمتَّك ئ يَ  20/52 18604

رٍ  20/52 18605   ُيْضطََجُع عليهما ُُيَْلُس أو  ُُسُ

ْصُفوَفةٍ  20/52 18606  ُبْعُضَها ب جان ب  َبْعٍض أو ُمتقاب َلةٍ  مَّ

، عيوّّنُنَّ َبياُضها وَسواُدها ك الُُها َشديٌد  ب ُحوٍر ع يٍ  20/52 18607  األَْعُي 
َعات  ، الَواس  َسان   ن َساء  اجَلنَّة  احل 

بََعتُْهمْ  21/52 18608 مْ ساَرْت عَل  َواتَّ ه     َّنْج 

تُُهم  21/52 18609 يَّ ُكور  واإلَناث   ُذرِّ َن الذُّ ُة: َنْسُل اإلْنَسان  م  يَّ  الُذرِّ

تَهم  21/52 18610 يَّ م ُذرِّ ْقنَا ِب   املراُد جعلناهم مثلهم ِف الثواب  َأحْلَ

 َأْنقْصنَاهم  َوَما َألَتْنَاُهم 21/52 18611

ئٍ  21/52 18612  إنسانٍ  اْمر 

َل ب ب ًَم َكَسَب  21/52 18613  ًم َعم 

يٌ  21/52 18614 ه   َره  ُل َذْنَب َغرْي  ، اَل ََيْم 
 َمْرُهوٌن ب َعَمل ه 

دناهم َوَأْمَدْدَناُهم 22/52 18615  وَزوَّ

 َتشتَدُّ َرْغبَتُُهْم فيه   َيْشتَُهونَ  22/52 18616

ا َيتََعاَطْوَن  َيتَنَاَزُعونَ  23/52 18617 ُل َبْعُضُهْم َبْعضا  َبيْنَُهْم، َوُينَاو 

ا 23/52 18618 ا املراد  َكأْسا َن اخَلْمر  َكأْسا  م 

 اَل َكاَلٌم َساق ٌط  وال ُفْحٌش  اَل لَْغٌو ف يَها  23/52 18619

 َواَل َيَقُع ب َسبَب َها إ ْثٌم  َواَل َتأْث يمٌ  23/52 18620

 َوَيُدورُ  َوَيطُوُف  24/52 18621

ْكنُونٌ  24/52 18622  ِف  َأْصَداف ه   ََمفوظٌ  َمُصوٌن، مَّ

 َيْسأُل َبْعُضُهْم َبْعضاا  َيتََساءلُونَ  25/52 18623

ق يَ  26/52 18624 نَ  ُمْشف  َي م   الَعَذاب  أو  العاقـبة  َخائ ف 

 َعَليْنَااهللَُّ  َفأْنَعمَ  َفَمنَّ اهللَُّ َعَليْنَا 27/52 18625

ُموم   27/52 18626 ي َتنُْفُذ ِف  املََسامِّ  َعَذاَب السَّ
 َعَذاَب النَّار  الَّت 

 َنْعبُُدهُ  َنْدُعوهُ  28/52 18627

ُن، َكث رُي اخَلرْي   الَْبُّ  28/52 18628  املُْحس 

 َربَِّك  29/52 18629
ة ، َوَرَجاَحة  الَعْقل  ب َسبَب  إ ْنَعام  اهلل  َعَليَْك  ب ن ْعَمت   ب النُّبُوَّ

نٍ  29/52 18630 ْلمَ  ب َكاه  ع ي ع   الَغيْب   التَّنَبُّؤ َيدَّ

رٌ  30/52 18631 ْعَر أو أجاَدهُ  َشاع  ُر: َمْن قاَل الشِّ  الّشاع 

بَُّص ب ه   30/52 18632 ََتَ  َننْتَظ ُر ب ه   نَّ

ْهر  ُنُزوَل  َرْيَب املَْنُون   30/52 18633 ، َوَحَواد َث الدَّ  ةاملفاجئ املَْوت 

 اْنتَظ ُروا  َتَربَُّصوا 31/52 18634
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 49إلى آية  32من آية   الطورسورة ( 525صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مْ  َأْحاَلُمُهم 32/52 18635  ُعُقوُُلُ

ُزوَن احَلدَّ ِف   َطاُغونَ  32/52 18636 ِّ والكفر  ُمتََجاو   الع ْصيَان  و الَّشَّ

لَهُ  33/52 18637 ه   َتَقوَّ نْد  َنْفس  ْن ع   اْختََلَق الُقْرآَن م 

  َفْليَجيئُوا َفْليَأُْتوا 34/52 18638

ثْل ه   34/52 18639 يٍث مِّ  بكالم مثل القرآن ب َحد 

ْدُق:  َصاد ق يَ  34/52 18640 ، والصِّ دق  فَي بالصِّ
 ُمطاَبَقُة الَكالم  للواق ع  ُمتَّص 

َن الَعَدم    ُخل ُقوا 35/52 18641 ُدوا م   أوج 

ال ُقونَ  35/52 18642 عونَ  اخْلَ  املوجدوَن املُبْد 

 ال َيْعَلُمون عَل َوْجه اليَقي ال ُيوق نُونَ  36/52 18643

ُن َربَِّك  37/52 18644
ْزق ه   َخَزائ  ت ه  َخَزائ ُن ر   َوَرمْحَ

 املُتََسلِّطُوَن، اجَلبَّاُرونَ  املَُْصيْط ُرونَ  37/52 18645

ْصَعٌد  ُسلَّمٌ  38/52 18646 يَة  أو م 
ُل إىل األْمك نَة  العال    َما يوص 

ُعونَ  38/52 18647   ُيْصغونَ  َيْستَم 

ب يٍ  38/52 18648 ٍة  ب ُسْلطَاٍن مُّ    واضح َبيِّ وبرهان ب ُحجَّ

 األْبناُء أْي األْوالدُ  الْبَنُونَ  39/52 18649

مْ  40/52 18650 نُْهمْ  َتْسأَُُلُ    َتطُْلُب م 

َوضاا َعنْهُ  َأْجراا  40/52 18651  َجزاءا ل ْلَعَمل  وع 

ْن َمْغَرمٍ  40/52 18652 نُْهمْ  م  َزام  َغَراَمٍة َتطُْلبَُها م 
ن  الْت   م 

ثَْقُلونَ  40/52 18653  ُمتَْعبُوَن، ُُمَْهُدونَ  مُّ

مْ  الَْغيُْب  41/52 18654 ه  َي واْستَََتَ َوََلْ َيْستَط ع  النَّاُس إْدراَكُه ب َحواسِّ
 َما َخف 

نون َيْكتُبُونَ  41/52 18655 لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

يُدونَ  42/52 18656   َيرَغبُوَن أْو َيشاءونَ  ُير 

ا و ْحت ياالا ا َكيْداا  42/52 18657  َمْكرا

ُع  املَْك يُدونَ  42/52 18658 مْ كيدهم َيْرج  ه   َمْكُرُهْم َعََل َأْنُفس 

لَُه: ُكلُّ َما اُّتُّ َذ َمْعبوداا  إ لَهٌ  43/52 18659  اإل 

 َتنْزيه  وتْسبيح  هلل  َتعاىل  ُسبَْحانَ  43/52 18660

ُكونَ  43/52 18661 ُه رَشيكاا لَُه ِف  ُمْلك ه   ُيَّْش   َُيَْعُلوَن َغرْيَ

ا 44/52 18662 ا ك ْسفا طَعا
 ق 

 نازالا وواقعاا  َساق طاا  44/52 18663

ْرُكومٌ  44/52 18664 اك ٌم َبْعُضُه َفْوَق َبْعضٍ  مَّ  ُمََتَ

 فاتركهم  َفَذْرُهمْ  45/52 18665

هوا  ُيالُقوا َيْوَمُهمُ  45/52 18666  يوم القيامة  وُيقاب لواُيواج 

 َُيَْلُكونَ  ُيْصَعُقونَ  45/52 18667

     اَل َيْدَفُع َعنُْهمْ و ال يكفي وال ينفع اَل ُيْغن ي َعنُْهمْ  46/52 18668

م ِف  اإل ْْضار  ا َكيُْدُهمْ  46/52 18669  ْحت ياُُلُ

مْ َقبَْل َذل َك َيَقُع ِف   ُدوَن َذل َك  47/52 18670 ْنيَا َعَليْه   الدُّ

؛ ب اَل َتْكي يٍف، وَ  ب أَْعيُن نَا  48/52 18671 َفة  الَعيْنَْي  هلل ؛ َكًَم َيل يُق ب ه  : إ ْثبَاُت ص  ْفٍظ، َواْعت نَاٍء؛ َوف يه  نَّا، َوح   اَل ََتْث يلٍ ب َمْرأاى م 

 َربَِّك  48/52 18672
ه َربََّك،  َوَسبِّْح ب َحْمد  ا لَهُ َنزِّ دا  َحام 

َي َتُقومُ  48/52 18673  تقوم من نومك أو تقوم للصالة وحدك ِف جوف الليل  ح 

ْهُه، ، وَعظِّْمُه  َفَسبِّْحهُ  49/52 18674  َعْن ُكلِّ َما ال َيليُق ب ه  َنزِّ

 َوْقَت َغيْبَة  النُُّجوم   َوإ ْدَباَر النُُّجوم   49/52 18675
 


