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 83إلى آية  75 يةآمن  الكهفسورة ( 302صفحة )

 رشح معىن اللكمة   اللكمة  رقم اآلية  م 
 أخربك َأََلْ  َأََلْ َأُقل  75/18 10164

 لَْن َتْقِدرَ  لَْن َتْستَطِيعَ  75/18 10165

 استَعَلْمُت ِمنَْك  َسأَلْتَُك  76/18 10166

 ففاِرْقني، واتُرك ُصحبَتي  َفال ُتَصاِحبْنِي 76/18 10167

 وصلَت إىل حاٍل ُتْعَذُر فيها  َبَلْغَت ِمْن لَُدِّني ُعْذًرا  76/18 10168

َعْيِ  َفانطََلَقا  77/18 10169  َفَذَهبا ُمْْسِ

ان َأْهَل َقْرَيةٍ  77/18 10170  بْلدة ُسكَّ

 سأال أهَلَها الطَّعامَ  اْستَطَْعََم َأْهَلَها 77/18 10171

ُة االمتناعِ فاْمتَنَعوا ،  َفأََبْوا 77/18 10172  واإلباُء: ِشدَّ

ا  77/18 10173  ُينِْزلوُها ضيوفاً  ُيَضييُفوُُهَ

 فَلِقيَا َفَوَجَدا 77/18 10174

 حائِطاً  ِجَداراً  77/18 10175

 يرشف عىل السقوط  ُيِريُد َأْن َينَقضَّ  77/18 10176

َُه وأصلحه  َفأََقاَمهُ  77/18 10177  َفَرَّمَّ

ْذَت  77/18 10178 َ  لطلبت الَّتَّ

 أْجرًا ُدْنيَِوّياً ُمقابِل الَعَمل  َأْجراً  77/18 10179

 ُفْرَقٌة أْو اْفِِتاٌق  فَِراُق  78/18 10180

كَ  َسأَُنبيئَُك  78/18 10181    َسأُْخرِبُ

 بِعْلِم وَتفسيِ  بِتَأِْويلِ  78/18 10182

ْم الَفْقرُ ُفَقراء  ِلََِساكِيَ  79/18 10183  أَذَّلَُّ

 ُأحِدُث هبا َعيباً  َأِعيبََها  79/18 10184

 أماَمهم َوَراءُهم  79/18 10185

 َيستويل أْو ُيصادِرُ  َيأُْخُذ  79/18 10186

 قهًرا وظلَمً  َغْصباً  79/18 10187

 الصبي الذي قاَرَب البُلوغ  الُْغالمُ  80/18 10188

َلُهََم  ُيْرِهَقُهََم  80/18 10189  ما ال يطيقان ُيَكليَفُهََم، َوُُيَمي

اُوًزا للَحدي  ُطْغيَاناً  80/18 10190  ََتَ

ََم  81/18 10191 ْضُهََم  ُيبِْدََّلُ  ُيَعوي

 صالًحا وَطهارةً  َزَكاةً  81/18 10192

ا هِبََِم،  وَأْدنى َوَأْقَرَب ُرْْحًا  81/18 10193 ًة َعَليِْهََم بِرًّ  َوَرْْحَ

 ماٌل مدفوٌن حتت األرِض، وُيراد به اِلال الكثي  َكنزٌ  82/18 10194

ا 82/18 10195 ُُهَ ُُتَُم وَكَمُل َعْقلِِهَم َيبُْلَغا َأُشدَّ ا، َوَيِصال الُعْمَر الذي فيِه قّوُُتَُم وِشدَّ  َيْكرَبَ

 َتْقِدرْ و  َتْستَطِعْ  َتْسطِع 82/18 10196

ِق َواِلَْغِرِب  ذِي الَْقْرَنْيِ  83/18 10197  َملٍِك َصالٍِح َعادٍِل َمَلَك َما َبْيَ اِلَرْشِ

ا تتذكرونه، وتعتربون به ذِْكراً  83/18 10198  َخرَبً
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 97إلى آية  84 يةآمن  الكهفسورة ( 303صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَّا  84/18 10199  ثبتنا ووطدنا ويْسنا أسباب التمكي َمكَّ

 َوَأْعطَيْناهُ  َوآَتيْنَاهُ  84/18 10200

قيِق اِلُرادِ أو  َطريًقا وَمسلًكا َسبَباً  84/18 10201 ُن ِمْن حَتْ  َوسيَلًة ُُتَكي

ا آخذا بالطرق واألسباب التي منحناها إياه سار َسبَبًا  َفأَْتبَعَ  85/18 10202  َجادًّ

 َوَصَل  َبَلغَ  86/18 10203

 لقيها  َوَجَدَها  86/18 10204

ةٍ َذاِت طٍِي َأْسَودَ  َعْيٍ َْحِئَةٍ  86/18 10205  ُينْبُوع ماء َحارَّ

 أن حتسن إليهم ُحْسناً  86/18 10206

  ظَلَم َنفَسه باإلرصاِر عىل الُكفِر بعد َدعوتِه للحقي  اِلراد َظَلمَ  87/18 10207

 ُيْرَجع ُيَرد   87/18 10208

 َعظِيًَم  ُمنَْكًرا شنيًعا ن ْكراً  87/18 10209

 َثواٌب وُمكاَفأةٌ   َجَزاء 88/18 10210

ْسنَى  88/18 10211  اجَلنَّةِ َوْعُد اهللِ بِاِلَثوَبِة َوُحْسِن اجَلزاِء أْو  اْْلُ

 سنلي له يف القول وُنعاِمُله باليُِْس، وُنحِسُن إليه  َسنَُقوُل لَُه ِمْن َأْمِرَنا ُيْْسًا  88/18 10212

َذ األسباَب التي أعطاه اهلل إياها ليصَل إىل مْقصده َأْتبََع سببا  89/18 10213 َ  اَّتَّ

ْمسِ  90/18 10214  َتطُْلُع فيهِ اِلَكاَن الذي  َمطْلَِع الشَّ

   من ِجَهتِها  من دوِِنا 90/18 10215

 غطاءً  ِسِْتاً  90/18 10216

 علمنا  َأَحطْنَا  91/18 10217

 معرفة ببواطن األمور  ُخرْباً  91/18 10218

ْينِ  93/18 10219 دَّ  اْلاِجَزْينِ أو  اجَلبَلي السَّ

 جهتهَم أو ُقْرهبَم  ُدوِِنََِم  93/18 10220

 ال ُيقاِرُبون وال يوِشكون ال َيَكاُدونَ  93/18 10221

 َيْفَهُموَن َكالماً  َيْفَقُهوَن َقْوالً  93/18 10222

تَاِن َعظِيَمتَاِن َكثَِيَتا الَعَددِ ِمْن َبنِي آَدم َياُجوَج َوَماُجوَج  94/18 10223  ُأمَّ

 أْجرًا ُدْنيَِوّياً ُمقابِل الَعَمل  َخْرجاً  94/18 10224

 حاجًزا َسّداً  94/18 10225

نيي 95/18 10226  ما أعطانيه من اِللك والتمكي  َما َمكَّ

 فساعدوِّن  َفأَِعينُوِِّن  95/18 10227

 َسّدًا وحاجزا حصينا متينا  َرْدماً  95/18 10228

خمَة الَعظيمةَ  قِطََعهُ  ُزَبر اْلديد  96/18 10229  الضَّ

َدَفْيِ َساَوى َبْيَ  96/18 10230  ساَوى َبْيَ جانِبَْي اجَلبَلِ   الصَّ

 َأُصّب  ُأْفِرغْ  96/18 10231

  ُنحاًسا ذائبًا قِطْراً  96/18 10232

 َيْعلوُه أْي َيِصلوا إىل أْعالهُ  َيظَْهُروهُ  97/18 10233

 َثْقبًا وَخْرًقا َنْقباً  97/18 10234
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 110إلى آية  98 يةآمن  الكهفسورة ( 304صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 زيادُة إحسانٍ  َرْْحَةٌ  98/18 10235

َق وَحَصَل  َجاء 98/18 10236 قَّ  حَتَ

اء 98/18 10237  َمدكوًكا ُمستوًيا مع وجِه األرضِ  َدكَّ

 ثابِتاً ناِجزاً  َحّقاً  98/18 10238

 َوَخلَّيْنا أْبَقيْنا  َوَتَرْكنَا 99/18 10239

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذٍ  99/18 10240

 َيضطَِرُب وخيتَلُِط ويتداخل  َيُموُج  99/18 10241

ورِ  99/18 10242  القرن الذي ينفخ فيه إرسافيل  الص 

 وأبرزنا وأظهرنا  َوَعَرْضنَا 100/18 10243

ُب هِبَا يِف  َجَهنَّمَ  100/18 10244  اآلِخَرةِ النَّاُر الَّتِي ُيَعذَّ

 حجاب وسِت ِغطَاء  101/18 10245

لِ  ذِْكِري 101/18 10246  ُقْرآِّن، أْو اْستِحضاري يف الَقْلِب مع التََّدب ر والتَّأَم 

 ال َيْقِدرونَ  ال َيْستَطِيُعونَ  101/18 10247

 َأَفظَنَّ  َأَفَحِسَب  102/18 10248

 َمنِْزالً  ُنُزالً  102/18 10249

ُكمْ  ُننَبيئُُكمْ  103/18 10250   ُنْخرِبُ

يَن َأْعََمالً  103/18 10251 مْ  بِاأْلَْخَْسِ  األشد ضياعاً وهالكاً ألعَمَِّلِ

  َضاَع َعَمُلُهْم هبَاءً  َضلَّ َسْعيُُهمْ  104/18 10252

  ُُيِسنوَن يف أعَمَِّلم ُُيِْسنُوَن ُصنْعاً  104/18 10253

 اهلل: اِلُثُول َبْيَ َيَدْيهِ لقاء  َولَِقائِهِ  105/18 10254

مْ  105/18 10255 قيق ثمَرَُتا َبطََلْت  َفَحبِطَْت َأْعََمَُّلُ  وَذَهبْت وَل حُتَ

 َّلم ال نجعل َفال ُنِقيمُ  105/18 10256

 قدًرا َوْزناً  105/18 10257

 ِعقاهُبُمْ  َجَزاُؤُهمْ  106/18 10258

 اْستِخفاًفاً وُسْخِريةً  ُهُزواً  106/18 10259

   وأفضلها   أعىَل اجلنَِّة، وأوسطِها، الِْفْرَدْوسِ  107/18 10260

 َمنِْزالً  ُنُزالً  107/18 10261

 ال َيطُْلبوَن وال يرغبونَ  ال َيبُْغونَ  108/18 10262

الً وانتقاالً  ِحَوالً  108/18 10263  حتو 

 ُيْكتَُب بهسائِالً حربا  ِمَداداً  109/18 10264

 اِلراُد ِعْلُمُه الواِسعو حقيقة كَم يليق بجالله وكَمله -تعاىل-إثبات صفة الكالم هلل  ليَكلََِمِت َرّبي  109/18 10265

 لََفنَِي ماُؤه لَنَِفَد  109/18 10266

 ِزيادةً  َمَدداً  109/18 10267

 اهللِ يف اآلخرةِ يرجو ُرؤيَة  َيْرُجو لَِقاَء َربيهِ  110/18 10268

ا 110/18 10269 ا خالًِصا هلل، ُموافًِقا لِرَشِعه َفْليَْعَمْل َعَماًل َصاِْلً نيا َعَماًل صاِْلً  فْليَعَمْل يف الد 
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 11إلى آية   1 يةآمن   مريمسورة ( 305صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اِلَُقطََّعُة ِمن اِلُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ اُْلروُف  كهيعص  1/19 10270

ةُ  ذِْكرُ  2/19 10271  َحديُث َوقِصَّ

ِة َربيَك  2/19 10272  إْحسانِِه وِرعاَيتِهِ   َرْْحَ

يِن اَْلنِيِف، َكَفَل َمرَيَم الَعذَراءَ  كاننبي   َزَكِريَّا 2/19 10273  َيدُعو لِلدي

  دعاه وسأله  َناَدى َربَّهُ  3/19 10274

 مستورًا عن الناس بعيدًا عن الرياء  نداء َخِفيّاً  3/19 10275

 رقَّ وَضُعف  َوَهنَ  4/19 10276

 اْنتَرَشَ  َواْشتََعَل  4/19 10277

ْعرِ  َشيْباً  4/19 10278 يُْب: َبياُض الشَّ  الشَّ

 بُِسؤالَِك  بُِدَعائَِك  4/19 10279

 ََمْروماً  خائبًا َشِقيّاً  4/19 10280

ِع َمْكروٍه  ِخْفُت  5/19 10281  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوق 

 األقارَب والَعَصبةَ  اِلََْوايِلَ  5/19 10282

 بعدي َوَرائِي 5/19 10283

   َزْوَجتي اْمَرَأِت  5/19 10284

 َعقيًَم ال َتلُِد  َعاقِراً  5/19 10285

 فامنح وَأنِعم َفَهْب  5/19 10286

 ِمْن ِعنِْدكَ  ِمْن لَُدْنَك  5/19 10287

 َولًَدا َواِرًثا، َوُمِعينًا َيِِل األَْمَر ِمْن َبْعدِ  َولِيًّا 5/19 10288

ت  َيِرُثنِي 6/19 10289   َيِرُث ِعلمي ونبُوَّ

 يف أخالقِِه وأفعالِه  مرضيا عنه َرِضيّاً  6/19 10290

كَ  7/19 10291 ُ َك بَِخرَبٍ َسار   ُنبَرشي  ُنْخرِبُ

 الغالم : اِلولود الذكر  بُِغالمٍ  7/19 10292

ا، َُيْيَى  7/19 10293 اِْليَ َكاَن َُييَى و ابُن َنبِّي اهللِ َزَكِريَّ  َنبِيًّا َوَحُصوًرا َوِمن الصَّ

َفةِ  َسِميّاً  7/19 10294  ُمشاِركاً يف االْسِم أو الصي

 َوَصْلُت  َبَلْغُت  8/19 10295

يُْخوخة  الْكِرَبِ  8/19 10296  الشَّ

، حتَّى نِحل العظُم وَيبِس  ِعتِيًّا  8/19 10297 ني رَبِ يف السي
 غايَة الكِ

10298 9/19  ٌ  سهل ُميَّْس  َهيي

 أْوَجْدُتَك ِمَن الَعَدِم   َخَلْقتَُك  9/19 10299

 عالمًة  آَيةً  10/19 10300

 يس بك َمَرٌض لُمَعاًًف  َصِحيًحا َسِوّياً  10/19 10301

َمِة أو  اِلَُصىلَّ الَِّذي ُيتََعبَُّد فِيهِ  اِلِْْحَراِب  11/19 10302  اِلصىلاُْلْجَرة التي يِف ُمَقدي

َل النهاِر، وقيل: اِلراُد صالُة الغداةِ  ُبْكَرةً  11/19 10303  أوَّ

واِل إىل اِلغِرب   َوَعِشيًّا 11/19 10304  آخَر النهاِر، أو: ما بعَد الزَّ
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 25إلى آية  12 يةآمن   مريمسورة ( 063صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  12/19 10305

ةٍ  12/19 10306 ، َواْجتَِهادٍ  بُِقوَّ   وعزيمٍة صادَِقةٍ  بِِجد 

ْكمَ  12/19 10307   اِْلْكَمَة َوُحْسَن الَفْهِم َوالَعَملِ  اْْلُ

 من َل يبلغ اُْلُلم  َصبِيّاً  12/19 10308

     وعطًفا  َرْحًة وَمبَّة َوَحنَاناً  13/19 10309

 من عندنا  من لَُّدنَّـا 13/19 10310

ُنوِب َوَبَرَكةً  َوَزَكاةً  13/19 10311  وَصالحاً  َطَهاَرًة ِمَن الذ 

 ُمتَِّقيًا، َيْلَزم الطاعة، ويتََجنَّب اِلعصية َتِقيّاً  13/19 10312

   إليِهَم، واِصالً َّلَمَُمِْسنًا  َوَبّرًا بَِوالَِدْيهِ  14/19 10313

ا، متعاليًا عن َقبوِل اْلقي  َجبَّاًرا  14/19 10314 ً  متكربي

ا  َعِصيّاً  14/19 10315  شديد اِلخالفة ألمر ربهعاصيًا أو عاقًّ

  َسالمٌة وأمانٌ  َوَسالمٌ  15/19 10316

 اإلْحياُء َبْعَد اِلَْوِت  ُيبَْعُث  15/19 10317

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  16/19 10318

ْت  انتَبََذْت  16/19 10319   اعتََزلْت، وانَفَرَدْت، وتنحَّ

قِيّاً  16/19 10320 ِق ِمن مكاِن أهلِها  رَشْ ْ  إىل الرشَّ

 جهتهم ِمْن ُدوِِنِمْ  17/19 10321

ها ِحَجاًبا  17/19 10322  حاِجًزا َيسُِتُ

المُ جربيل َعَليِْه  ُروَحنَا  17/19 10323  السَّ

رَ  َفتََمثََّل  17/19 10324  َفتََصوَّ

ا َسِوّياً  17/19 10325  سليم اخَلْلق ُمعتَِداًل تامًّ

ُن وأْعتِصُم وأستجيُ  َأُعوذُ  18/19 10326  َأجْلأُ َوأحَتَصَّ

ك بأنْ  أِلََهَب لَك 19/19 10327  َسيُْعطِيك  ربك ُأَبرشي

ُنوِب ُمبَاَرك مولودًا ذكراً  ُغاَلًما َزكِيًّا  19/19 10328  اً َطاِهًرا ِمَن الذ 

 وَل َيقَرْبني أحٌد بنِكاٍح  َوََلْ َيْمَسْسنِي َبرَشٌ  20/19 10329

 زانِيَةً  َبِغيّاً  20/19 10330

10331 21/19  ٌ  سهل ُميَّْس  َهيي

ْقِضيّاً  21/19 10332  نافِذًا  مَّ

 نائيًا  بعيدا موِضًعا َمَكاناً َقِصيّاً  22/19 10333

ها  َفأََجاَءَها 23/19 10334  أجَلأها واْضطرَّ

 وَجُع الِوالدةِ، وهو الطَّْلُق  اِلََْخاُض  23/19 10335

 الشجرة اِلعروفة   النخلة ساُق  ِجْذِع النخلة 23/19 10336

 شيئاً مِتوكاً ال ُيْعَرف وال ُيْذَكر وال خيطر بالبال  َنْسيًا َمنِْسيًّا 23/19 10337

َزِِّن  24/19 10338  ال َتُكوِّن َمْهمومًة وال َمْغمومةً  َأالَّ حَتْ

ا  24/19 10339 يًّ  َجدواًل وَِنًرا صغًيا   رَسِ

ي  25/19 10340 ٍء من الُقّوة  َوُهزي كي بََشْ  وَحري

ا ، َحديُث الَقطِْف   َجنِيّاً  25/19 10341 ا َطِريًّ  ََمْنيًّا َغضًّ
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 38إلى آية  26 يةآمن   مريمسورة ( 730صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ي َعيْنًا 26/19 10342  اْهَدئِي واْطمئِنيي  وطِيبي َنفًسا  َوَقري

نَّ  َتَريِنَّ  26/19 10343  ُتبِِْصِ

 أوجبت عىل نفيس َنَذْرُت  26/19 10344

 إْمساكاً َعن الَكالمِ و َصمتًا َصْوماً  26/19 10345

 واِحدًا ِمَن البَرَشِ  إِنِسيّاً  26/19 10346

 َفجاَءْت  َفأََتْت  27/19 10347

 َفَعْلِت  ِجئِْت  27/19 10348

 عظيًَم عجيبًا وُمنَْكراً  َفِريًّا 27/19 10349

 يا أخت الرجل الصالح هارون  َهاُرونَ َيا ُأْخَت  28/19 10350

 رجل رّش  اْمَرَأ َسْوءٍ  28/19 10351

 زانِيَةً  َبِغيّاً  28/19 10352

 اِلراد أشارت إىل ابنها عيسى كأِنا تقول َّلم وجهوا كالمكم له  َفأََشاَرْت إِلَيْهِ  29/19 10353

يَّأ للطيْفل  أو الِفراُش  اِلَْْهدِ  29/19 10354  اِْلْجُر الذي ُُيَ

 َرضيعاً اِلراد  َصبِيّاً  29/19 10355

 عابد طائع هلل أو خملوق من خملوقاته   َعبُْد اهلل 30/19 10356

 سيُؤتيني اإلنجيَل  آَتاِِّنَ الْكِتَاَب  30/19 10357

 َعظِيَم اخَلْيِ َوالنَّْفعِ  ُمبَاَرًكا  31/19 10358

 وأمرِّن  َوَأْوَصاِِّن  31/19 10359

ةِ حيات  َما ُدْمُت َحيًّا  31/19 10360  يف ُمدَّ

ا بَِوالَِدِت  32/19 10361 ا بوالِدت مريَم، ُمطيًعا َّلا، َمسنًا إليها  َوَبرًّ  بارًّ

 متكربا  متسليطاً قاهراً  َجبَّاراً  32/19 10362

 ََمْروماً خائبا  َشِقيّاً  32/19 10363

اَلُم َعَِلَّ  33/19 10364 المُة واألماُن يل َوالسَّ ، والسَّ  والتحيَُّة ِمَن اهللِ عِلَّ

قي  34/19 10365  الِْصْدِق  اْْلَ

ونَ  34/19 10366 وَن وخيتَلِفونَ  َيْمَِتُ  َيُشك 

 جيعل ِمن عباده وَخْلقه ولًدا له  َيتَِّخَذ ِمْن َولَدٍ  35/19 10367

 تنْزيِه وتْسبيِح هللِ َتعاىل  ُسبَْحاَنهُ  35/19 10368

 أراد وَقّدر حدوث أمر أو اجياد يشء  َقََضٰ َأْمًرا  35/19 10369

 فيَصُي َموجوًدا كَم يشاُء كلمح البِص   بكلمة كن  يأُْمر ُكن َفيَُكونُ  35/19 10370

اطٌ  36/19 10371    َطريٌق  رِصَ

ْستَِقيمٌ  36/19 10372  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  م 

 اختلفت الِفَرق َفاْختََلَف اأْلَْحَزاُب  37/19 10373

 َعذاٌب و َفَهاَلٌك  َفَوْيٌل  37/19 10374

 ُحضورِ وُشُهودِ  َمْشَهدِ  37/19 10375

هم  َأْسِمْع هِبِْم َوَأْبِِصْ  38/19 10376  ما أَشدَّ َسْمَعهم، وما أنَفَذ َبَِصَ

   طريق اَّلداية واْلق تيه وبعد وانِصاف عن  َضاللٍ  38/19 10377

بِيٍ  38/19 10378  َبيي واِضٍح   م 
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 51إلى آية  39 يةآمن   مريمسورة ( 830صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

فهم وحّذرهم  َوَأنِذْرُهمْ  39/19 10379  وخوي

ةِ  39/19 10380 ْْسَ  يوم القيامة  النََّداَمةِ يوٌم  َيْوَم اْْلَ

 ُحِسَمْت اِلسألة وُفِصَل فيها  ُقِِضَ األَْمرُ  39/19 10381

 َسْهٍو َوُذُهولٍ  َغْفَلةٍ  39/19 10382

 َنْملِكها، واِلراد يبقى اهلل جل شأنه بعد فناء العاَل  َنِرُث اأْلَْرَض  40/19 10383

 ونُيَرد  و  ُيعادونَ  ُيْرَجُعونَ  40/19 10384

ْث  و َواْذُكرْ  41/19 10385 دَّ  حَتَ

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  41/19 10386

يقاً  41/19 10387 دِق  ِصدي  مالزما له يف كل أقواله وأفعاله وأحوالهكثَي الصي

بِيّاً  41/19 10388  النَبِّي: من اصطفاه اهلل من عباده وأوحى إليه برشيعة من رشائعه نَّ

 يا والِدي َأَبِت  َيا 42/19 10389

 ال يكفي وال ينفع الَ ُيْغنِي و 42/19 10390

َق وَحَصَل يل َجاَءِِّن  43/19 10391 قَّ  حَتَ

  َفاْقتَِد ّب  َفاتَّبِْعنِي 43/19 10392

  أْرِشدَك وأدلّك  َأْهِدكَ  43/19 10393

اطاً َسِوّياً  43/19 10394  ال عوج فيه  َطريقاً مستقيًَم معتدالً  رِصَ

يْطَانَ ال  44/19 10395   ال تنَقْد وال َّتضْع لَِوساِوِسهِ  َتْعبُِد الشَّ

ا شديد اِلخالفة ألمر ربه َعِصيّاً  44/19 10396  عاصيًا أو عاقًّ

ِع َمْكروٍه  َأَخاُف  45/19 10397  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوق 

َك  45/19 10398  ُيصيبََك  َيَمسَّ

 قرينا يف النّار  َولِيّاً  45/19 10399

 أُمْعِرٌض  َأَراِغٌب  46/19 10400

تِي 46/19 10401 َذ َمْعبُوداً  آَِّلَ
ِ  اإللَُه: ُكل  َما اَّت 

ْ َتنتَهِ  46/19 10402  َل َتْستَِجْب للنّهي  َلَّ

    الَْقتَُلنََّك َرْميًا بِاِْلجاَرةِ  الَْرُُجَنََّك  46/19 10403

  واتركني  َواْهُجْرِِّن  46/19 10404

 َزَمنًا َطويالً  َملِيّاً  46/19 10405

  َرِحيًَم بَِحايِل ُيْكِرُمنِي َوجُيِيبُنِي إَِذا َدَعْوُتهُ  َحِفيّاً  47/19 10406

 وأبتعد عنكم َوَأْعتَِزلُُكمْ  48/19 10407

 ََمْروماً ضائَِع اِلَْسَعى  َشِقيّاً  48/19 10408

 وأعطَينا  منحنا وأنعمنا َوَهبْنَا 49/19 10409

تِنَا  50/19 10410 ْْحَ  إْحسانِنا وِرعاَيتِنا  رَّ

َساَن ِصْدٍق َعلِيًّا 50/19 10411
 ُسْمَعة طيبة، وذِكًرا َحَسناً، َوَثنَاًء َباقِيًا يِف النَّاسِ  لِ

 خمتارًا خالصاً من الدنس خُمَْلصاً  51/19 10412

 كان رسواًل إىل بني إرسائيَل والِقبِط، ونبيًّا رفيَع الَقدِر ُيوحي اهللُ إليهو َرُسواًل َنبِيًّاوكان  51/19 10413
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 64إلى آية  52 يةآمن   مريمسورة ( 930صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وجهنا اخلطاب له َوَناَدْينَاهُ  52/19 10414

   ة ناِحيَ  َجانِِب  52/19 10415

بَلٍ  اجَلبَل، أو الط ورِ  52/19 10416  اسٌم جِلَ

ْبنَاهُ  52/19 10417    وَأْدَنيْنَاهْ  َوَقرَّ

 ُمناجيا لنا  َنِجيّاً  52/19 10418

 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهبْنَا  53/19 10419

تِنَا  53/19 10420 ْْحَ  إْحسانِنا وِرعاَيتِنا  رَّ

  الوعد ملتزم به ُموٍف بِ  الَْوْعدِ َصادَِق  54/19 10421

تَهُ  َأْهَلهُ  55/19 10422    َزْوَجتَُه َوأْوالَدُه وقيَل ُأمَّ

 مقبوالً َمبوباً  َمْرِضيّاً  55/19 10423

ابِِريَن،  إِْدِريَس  56/19 10424 يًقا َنبِيًّا َوِمن الصَّ ُل َنبِي  ُبِعَث َبعَد آَدمَ وهو َكاَن ِصدي  َأوَّ

يقاً  56/19 10425 دِق مالزما له يف كل أقواله وأفعاله وأحواله ِصدي  كثَي الصي

   ورَفْعنا ذِْكره يف العاِلي، ومنزلته بي اِلقربي َوَرَفْعنَاهُ  57/19 10426

ابَِعُة  َمَكاناً َعلِيّاً  57/19 10427 َمُء الرَّ  َمنِْزلًَة عالِيًَة، وقيل السَّ

 يّْسَ وهيّأَ أسباَب حَتسِي اْلاِل وطيِب الَعيِْش   َأْنَعمَ  58/19 10428

ةِ  58/19 10429 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذري ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذ  يَّ  الُذري

   اإليَمن، وَوفَّقنا إليهأرَشْدنا إىل  َهَدْينَا 58/19 10430

نا َواْجتَبَيْنَا  58/19 10431  واْصطََفيْنا واْخَِتْ

داً  58/19 10432 وا ُسجَّ   َنَزلُوا أْرضاً واِضعَي ِجباَهُهْم َعىل األْرضِ  َخر 

 جاء بعدهم  َخَلَف من بعدهم  59/19 10433

الةَ  59/19 10434  أُهلوها  َأَضاُعوا الصَّ

َهَواِت  59/19 10435 بَُعوا الشَّ  النفس يف فعل ما حتبه وتريده  اترغبل واْنقاُدوا َواتَّ

ا، وُخْساًنا، وَهالًكا َغيّاً  59/19 10436  جهنَّمَ  و: هو وادٍ يفأ رشًّ

 َرَجَع َعن اِلَعاص  َتاَب  60/19 10437

ياَدةِ ال جُياُر َعليِْهْم وال ُيتَجاَوُز  ُيظَْلُمونَ  َوال 60/19 10438  اَْلد  َعليِْهْم بِالنَّْقِص أْو بِالزي

 جنّات إقامة واستقرار واطمئنان وثبات ، وُيراُد هبا موضع يف اجَلنَّة جنَّات َعدنٍ  61/19 10439

ِهمْ الَغيُْب: َما َخِفَي واْستََِتَ وََلْ َيْستَطِع النَّاُس إْدراَكُه  بِالَْغيِْب  61/19 10440  بَِحواسي

 آتِيًا اَل ََمَالَةَ أو  واقِعاً  َمأْتِيّاً  61/19 10441

   اطاًل ِمن الكالِم، وُفحًشاب لَْغواً  62/19 10442

ْمسِ  ُبْكَرًة   62/19 10443 ُل النَّهاِر إىل ُطلوِع الشَّ    أوَّ

واِل إىل  َوَعِشيّاً  62/19 10444  اِلغِرب آخَر النهاِر أو: ما بعَد الزَّ

   ُنَمليك ُنوِرُث  63/19 10445

 ُمتَِّقيًا، َيْلَزم الطاعة، ويتََجنَّب اِلعصية َتِقيّاً  63/19 10446

ُل  64/19 10447  َننِْزُل من السَمء اىل األرض َنتَنَزَّ

 ما سيأت من أمر اآلخرة  له ما بي َأْيِدينَا  64/19 10448

 الدنياوما مَض من  وما خلفنا 64/19 10449

 أو: تارًكا لك َوَما َكاَن َرب َك ناسيًا لَشء من األشياء َوَما َكاَن َرب َك َنِسيّاً  64/19 10450
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 76إلى آية  65 يةآمن   مريمسورة ( 103صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

رْب  َواْصطَرِبْ  65/19 10451 كأو: ِزْد يف  الَْزِم الصَّ  َصرْبِ

 َمثياًل وَشبيًها وَنظًيا  َسِميًّا  65/19 10452

 فارقُت اْلياة ِمت   66/19 10453

 ُأْبَعُث حيّاً َبْعَد اِلَْوِت لِْلِحساِب   َحيّاً  ُأْخَرُج  66/19 10454

 َيْستَْحِِضُ ُمتََدبيرًا ُمتَِّعظاً ويتنبَُّه  َيْذُكرُ  67/19 10455

 أْوَجْدَناُه ِمَن الَعَدِم   َخَلْقنَاهُ  67/19 10456

ُمْ  68/19 10457 ِنَّ ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  لَنَْحرُشَ
 لَنَْجَمَعنَُّهْم لِ

ُمْ  68/19 10458 ِنَّ  لنأتَِيَّ هبم  لَنُْحِِضَ

 باركي عىل ُرَكبهم خاضعي ُمهانِي أذالَّء ِجثِيًّا  68/19 10459

ةٍ وُعنٍف  لَنَنِزَعنَّ  68/19 10460  لنأُخَذنَّ بِشدَّ

 َطائَِفةٍ أو  فرقة ِشيَعةٍ  69/19 10461

 َأْقَوى َأَشد   69/19 10462

ًدا َوِعْصيَاًنا  ِعتِيًّا  69/19 10463  َُتَر 

 أحّق  َأْوىَل  70/19 10464

َها ُدُخواًل، َوُمَقاَساًة واْحِِتاقاً  ِصلِيًّا 70/19 10465 ري  ِْلَ

 مارٌّ عليها أو داخُلها َواِرُدَها 71/19 10466

   الِزًما واِجباً الُبدَّ ِمن فِْعلِهِ  َحتَْمً  71/19 10467

ْقِضيّاً  71/19 10468  نافِذًا  مَّ

ي 72/19 10469  ُننقذ ُننَجي

  َْحَْوا أنفسهم بوقاية اتََّقوا  72/19 10470

َنَذرُ  72/19 10471  ونِتك وَّ

 اجلائِريَن اِلُتَجاِوزيَن لِْلَحدي بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاِلِِيَ  72/19 10472

 باركي عىل ُرَكبهم خاضعي ُمهانِي أذالَّء   ِجثِيّاً  72/19 10473

 ُتْقَرأ ُتتْىَل  73/19 10474

 واِضَحاٍت  َبيينَاٍت  73/19 10475

 اجلَمعتي، واِلراد: اِلؤمني والكافرين الَْفِريَقْيِ  73/19 10476

َقاماً  73/19 10477  منزلة مَّ

 ََمْلِساً وَُمتمعا َنِديًّا 73/19 10478

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 74/19 10479

ة ِمن الناِس ُمقِتنَِي يف زَمٍن واحدٍ  َقْرنٍ  74/19 10480  قوٍم وُأمَّ

   متاعا من الَفْرش والثياب و غيها َأَثاثاً  74/19 10481

 ومنظرًا وهيئة وشكاًل  َوِرْئياً  74/19 10482

اللَةِ  75/19 10483    التيه والبعد واالنِصاف عن طريق اَّلداية واْلق الضَّ

 وَيُمدَّ له   يمهله ويمِل َفْليَْمُددْ  75/19 10484

 ُينَْذرون ُيوَعُدونَ  75/19 10485

 اجُلنْد: اجَليْش، واألْنصار واألْعوان ُجنداً  75/19 10486

 األعَمل الصاْلة ُعموماً وقيل: التسبيُح والتحميد والتكبي والتهليل َوالْبَاقِيَاُت الصاْلات  76/19 10487

َرّداً  76/19 10488  َوَعاقِبَةً  َمْرِجًعا مَّ
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 95إلى آية  77 يةآمن   مريمسورة ( 113صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

  َأَعلِْمَت  َأَفَرَأْيَت  77/19 10489

 أَلُْعطََيَّ  أَلُوَتَيَّ  77/19 10490

َلَع الَْغيَْب  78/19 10491 َم الَغيَْب وأْدرَك أرساره ؟ َأطَّ
 هل َعلِ

َذ  78/19 10492 َ  ، جعل  أخذ اَّتَّ

 بميثاقالَعْهد: االلتزام  َعْهداً  78/19 10493

نَ  َسنَْكتُُب  79/19 10494 َل وُنَدوي  َسنَُسجي

 لَهُ  ُنزيد َوَنُمد  لَهُ  79/19 10495

 الِعَقاِب والتَّنْكِيلِ  الَْعَذاِب  79/19 10496

نيا بَموتِه َوَنِرُثُه َما َيُقوُل  80/19 10497  وَيْرجع إلينا مالَه وولََده يف الد 

  َوحَده  ُمنَْفرًدا َوجَييُؤنا َوَيأْتِينَا َفْرداً  80/19 10498

ُذوا  81/19 10499 َ  وجعلوا  َواَّتَّ

 َمَعُه أْو َغْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اهللِ 81/19 10500

 َمنََعة وُقّوة و ُشَفَعاَء َوَأْنَصاًرا ِعّزاً  81/19 10501

 ستكفر هذه اآلَّلة بعبادة العابدين َّلا  بِِعبَاَدُِتِمْ َسيَْكُفُروَن  82/19 10502

: اِلُخالُِف واِلُنافُِس، واِلُراُد:   ِضّداً  82/19 10503 د   صومُخ الضي

لِ  َأََلْ َترَ  83/19 10504 ِب واالعتِباِر والتَّأَم  لَحثي َعىل النَّظَِر والتََعج 
 ِعباَرُة لِ

 َبَعثْنا  َأْرَسْلنَا  83/19 10505

ا 83/19 10506 ُهْم َأزًّ   ُتغوُيم إغواًء، وُتزِعُجهم إزعاًجا َتُؤز 

ع  َفال َتْعَجْل  84/19 10507  َفال ُتْْسِ

 نحسب ونحيص َنُعد   84/19 10508

 َنْجَمعُ  َنْحرُشُ  85/19 10509

 والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ  اِلُْتَِّقيَ  85/19 10510

 ركباناً أو وافدين ُوُفوًدا ُمْكَرِميَ  َوْفداً  85/19 10511

 كَم تساق البهائم َندَفُعهْم ِمن اخَلْلِف  َوَنُسوُق اِلُْجِرِميَ  86/19 10512

 ُمشاًة ِعطاشا، أو كالّدواّب التي َترُد اِلاء  ِوْرداً  86/19 10513

 ال َيْستَطيعون َيْملُِكونَ ال  87/19 10514

َفاَعةَ  87/19 10515  َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسييئَةِ  الشَّ

 َواّدعوا افِتاءً  َوَقالُوا 88/19 10516

ْْحَُن َولَداً  88/19 10517 َذ الرَّ َ  َجَعَل له َّما خلق ولدًا له  اَّتَّ

 َعظيًَم ُمنَكًرا فظيعا إِّداً  89/19 10518

 تقاِرُب وتوِشُك  َتَكادُ  90/19 10519

ْقَن  َيتََفطَّْرنَ  90/19 10520  قِطًَعا يتََشقَّ

عُ و َوَتنَشق   90/19 10521  تتَصدَّ

ا  90/19 10522 بَاُل َهدًّ ر  اجْلِ
 مهدومة متناثرة َتْسُقُط ُسُقوًطا َشِديًدا َوََّتِ

ْْحَِن َولَدا  91/19 10523  َنَسبوا إليه َولَدا   َدَعْوا للرَّ

 َيْصُلُح  وال َيلِيُق،  وال  ال ُيسن َوَما َينبَِغي 92/19 10524

ْْحَنِ  93/19 10525 ٌم إلَيْهِ   آِت الرَّ
 قادِ

ُه، ويقتِض ذلك اإِلحاَطَة بِِه وِحْفظُهُ  َأْحَصاُهمْ  94/19 10526 ء: َعد   إْحَصاُء الََشْ

 ُمنَْفرًدا َفْرداً  95/19 10527
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 12إلى آية   1 ية آ من  طهسورة و  98إلى آية  96 يةآمن   مريمسورة ( 123صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اِت  96/19 10528 اِْلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوا الصَّ  األْعَمِل الّصاِْلَ

 ََمَبّةً  ُوّداً  96/19 10529

َناهُ  97/19 10530 ْ  َسّهْلناه َيْسَّ

 بُِلَغتَِك  بِلَِسانَِك  97/19 10531

َ بِِه اِلُْتَِّقيَ  97/19 10532  َتِعَدُهْم بِثَواِب اهللِ  لِتُبَرشي

ر من عذاب اهلل  َوُتنِذرَ  97/19 10533 ف وحَتذي م وَُّتَوي
 وُتعلِ

ا 97/19 10534  بِالبَاطِلِ  واجلدال َشِديِدي اخُلُصوَمةِ  لُدًّ

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 98/19 10535

ة ِمن الناِس ُمقِتنَِي يف زَمٍن واحدٍ  َقْرنٍ  98/19 10536  قوٍم وُأمَّ

س    98/19 10537
 تدرك بحسك و  تَرى، وَتُِد، وتعلمُ  حُتِ

 َصوًتا َخِفيًّا ال ُيفَهمُ  ْكًزار 98/19 10538

 اِلَُقطََّعُة ِمن اِلُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ اُْلروُف  طه 1/20 10539

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

 وَيسوء حالَُك وَتهد نفسك تتعْب ل لِتَْشَقى 2/20 10541

ْكِر واالتيعاِظ واالْعتِبارِ  َتْذكَِرةً  3/20 10542 َرة: ما َيبَْعُث َعىل الذي
 التَّْذكِ

 اخِلْشيَُة ِمن اهللِ: اخَلْوُف ِمنُْه واتيقاَءهُ  خَيَْشى  3/20 10543

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

 اِلرتفعة الُْعىَل  4/20 10545

ْْحَنُ  5/20 10546 ْْحَُن ِمْن أْسَمءِ  الرَّ ْنيا، والرَّ تُُه اِلُْؤِمَن والكافَِر يف الد  ِة باهللِ أْي أنَّ اهللَ َشمَلْت َرْْحَ  اهللِ اُْلْسنَى  ِمن األْسَمِء اخلاصَّ

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

ا يليُق بجاللِه، بال تكييٍف، وال تشبيٍه، وال تعطيلٍ  اْستََوى 5/20 10548  عاَل واستقرَّ وارَتَفع؛ علوًّ

اِب  الثََّرى 6/20 10549 ْطِب اِلُبتلي الِت    النَّديي الرَّ

َهرْ  7/20 10550  َتْرَفْع َصْوَتَك  ََتْ

10551 7/20  َّ    ما ُيْكتَُم أو خُيَْفى  الْسي

 أشد خفاء واستتارا َوَأْخَفى 7/20 10552

 الدالَُّة َعىل الَعظََمِة واجَلاللِ أْسَمُء اهللِ، وهي األْسَمُء البالَِغُة اُْلْسِن،  اُْلْسنَى  اأْلَْسََمء 8/20 10553

   جاَءكَ  َأَتاكَ  9/20 10554

ُث به  َحِديُث  9/20 10555  اَْلِديث: الكالم الذي ُيتََحدَّ

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

 أقِيُموا واْنتَظُِروا  اْمُكثُوا 10/20 10557

ُت  آَنْسُت  10/20 10558  أْبَِصْ

 بِنار أو شعلة منها بَِقبَسٍ  10/20 10559

 َهادًِيا َيُدل نَا الطَِّريَق  ُهًدى  10/20 10560

 خوطَِب  ُنودِي  11/20 10561

 اْلذاء   انزع َفاْخَلْع َنْعَليَْك  12/20 10562

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

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

ُتَك  13/20 10565    اْنتََقيْتَُك واْصطََفيْتَُك  اْخَِتْ

 اْستَِمْع ِلَِا َأقولُُه َوُأوحيِه لََك أو ألقيه يف قلبك َفاْستَِمْع ِلَِا ُيوَحىٰ  13/20 10566

  فاْنَقْد يل بالطاعة  َفاْعبُْدِِّن  14/20 10567

الَةَ  14/20 10568 ِم الصَّ
ها كاِملًة يف أوقاُِتا اِلَرشوعةِ  َوَأقِ  َأدي

لِ ذِْكُر اهللِ: و لِتَْذُكَرِِّن فِيَها لِِذْكِري 14/20 10569  اْستِحضاُرُه يف الَقْلِب مع التََّدب ر والتَّأَم 

اَعَة ءَاتِيَةٌ  15/20 10570  َيْوم الِقياَمِة واقَِعةٌ  السَّ

 أقاِرُب وأوِشُك  َأَكادُ  15/20 10571

 اجَلَزاء: اِلُكاَفأُة باخَلْي أو الرشَّ َحسب الَعَمل لِتُْجَزى 15/20 10572

 َتْعَمُل  َتْسَعى  15/20 10573

نََّك  16/20 10574 : االْعِِتاُض واِلَنْعُ  َيُصدَّ د   الصَّ

   ما ُتواه نفسه وُتيل إليه َهَواهُ  16/20 10575

َدى 16/20 10576  َُتَْلك َفَِتْ

 بيَدك اليُْمنَى  بِيَِمينَِك  17/20 10577

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

أُ  18/20 10579   َأْعتَِمُد َعَليَْها يِف اِلََْشِ  َأَتَوكَّ

جر فيَْسُقطُ  َوَأُهش   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  َتسُي بُِْسْ

 تناوَّلا  ُخْذَها 21/20 10584

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

ْعَها َواْضُمْم َيَدكَ  22/20 10586  اْقبِْضَها واُْجَ

  َجنْبِك حَتَت العُضدِ  َجنَاِحَك  22/20 10587

داٍء كالرَبَِص ونحِوهِ  َغْيِ ُسوءٍ ِمْن  22/20 10588
 بال آثاٍر لِ

نا وَعالماتِنا  آَياتِنَا  23/20 10589   ُمْعِجزاتِنا وَدالئِلِنا وِعرَبِ

َف يِف الظ ْلمِ  َطَغى  24/20 10590 َ وأرْسَ ربَّ  ََتَ

رْ  ارشح 25/20 10591 ع ونوي  وسي

ْ يِل َأْمِري  26/20 10592 ل َوَيْسي  مسألتي أو قضيتيشأِّن أو  َسهي

  َأْطلِْق لَِساِِّن بَِفِصيِح اِلَنْطِِق وأزَّلا منه   َواْحُلْل ُعْقَدًة من لَِساِِّن  27/20 10593

 َكالمي يفهموا َيْفَقُهوا َقْويِل  28/20 10594

ًدا  مِعينًا وُمساِعًدا َوِزيراً  29/20 10595  ، وُمؤاِزًرا، وُمؤيي

ًثا  َهاُرونَ  30/20 10596 ُه َكاَن َفِصيًحا َوُمتََحدي  َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه يِف َدعَوةِ فِرَعوَن إىَِل اإِليََمِن بِاهللِ أِلَنَّ

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

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

 نقّدسك ونطيعك  ُنَسبيَحَك  33/20 10599

َك مع التََّدب ر  َوَنْذُكَركَ  34/20 10600  وَنْستَْحِِضَ

 َمطلوَبَك  َأْعطَيَْت  ُأوتِيَت ُسْؤلََك  36/20 10601

 أْنَعْمنا  َمنَنَّا  37/20 10602

ةً  37/20 10603  تاَرةً  َ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  أَّْلَ

َك  38/20 10605  والدتك ُأمي

 َألِقيه  اْقِذفِيهِ  39/20 10606

نْدوق التَّاُبوِت  39/20 10607  الصَّ

 ماُؤه أم َعْذًباالبَْحر ِمْلًحا كاَن  الْيَمي  39/20 10608

 فليَْقِذْفهُ  َفْليُْلِقهِ  39/20 10609

اِحلِ  39/20 10610  شاطئ البحر أو النهر  بِالسَّ

 يلتَِقطْهُ  َيأُْخْذهُ  39/20 10611

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  39/20 10612  الَعُدو 

 بمرًأى منيي، وحتت ِحْفظي ورعايتي ولُِتبَّى عىل ما ُأريُد  َولِتُْصنََع عىل َعيْني  39/20 10613

 تسي َُتَِْش  40/20 10614

 ُأْرِشُدُكمْ  َأُدل ُكمْ  40/20 10615

بِيته  َيْكُفُلهُ  40/20 10616  َيُعوله وَيُقوم بَِتْ

 َفأَعْدناكَ  َفَرَجْعنَاكَ  40/20 10617

 تطمئّن وُتنأ  َتَقرَّ َعيْنَُها  40/20 10618

َزنَ  َوال 40/20 10619  ال َتُكْن َمْهموماً وال َمْغموماً   حَتْ

يْنَاكَ  40/20 10620  فسلَّمناك َفنَجَّ

   اُْلْزن أو الَكْرب  الَْغمي  40/20 10621

 اختَرَبناك اختباًرا و اْبتََليْنَاَك اْبتاَِلءً  َوَفتَنَّاَك ُفتُوًنا 40/20 10622

 َفأَقْمَت  َفَلبِثَْت  40/20 10623

 َقريٌة عىل البحر األْحر بي اِلَِدينة والّشام َمْدَينَ  40/20 10624

 يف وقت َمدد َعىَل َقَدرٍ  40/20 10625

   اخَِتُتَك لِرسالَتي، والبَالَغ َعنّيو اصطفيتُك َواْصطَنَْعتَُك لنَْفيس  41/20 10626

ا، وَتضُعفا َوال َتنِيَا 42/20 10627  َتفُِتا، وُتَقِصي

لِ  ذِْكِري 42/20 10628 ْكُر اهللِ: اْستِحضاُرُه يف الَقْلِب مع التََّدب ر والتَّأَم 
 ذِ

َف يِف الظ ْلمِ  َطَغى  43/20 10629 َ وأرْسَ ربَّ  ََتَ

 َرقيًقا  لَّييناً  44/20 10630

رُ  44/20 10631 ُر وَيتَِّعظُ  َيتََذكَّ  َيْستَْحِِضُ وَيتََدبَّ

 اخِلْشيَُة ِمن اهللِ: اخَلْوُف ِمنُْه واتيقاَءهُ  خَيَْشى  44/20 10632

 ُيَعّجل بالُعْدواِن َعلينَا يبادَِر و َيْفُرَط علينا 45/20 10633

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

 إِلَيْهِ َفاْذَهبا  َفأْتِيَاهُ  47/20 10635

َدى  47/20 10636 َذُه َطريقاً وِمنْهاجاً  اتَّبََع اَّْلُ َ  اَّتَّ

َف  َوَتَوىلَّ  48/20 10637  وَأْعَرض وانَِصَ

ب ُكََم  48/20 10638 ُكََم اِلَْْعبود  رَّ  إََّلُ

ٍء َخْلَقهُ  50/20 10639 ٍء َتقِديَرُه اَْلقَّ  َأْعطَى ُكلَّ يَشْ  ُصورَته التي ُتَييُزه، وَشكَله الذي يناِسبُهأو أْعطى ُكلَّ يَشْ

 َم َحاُل وما َشأْنُ ف   َباُل  َفََم  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 فيَم َفَعَلت  ِعْلُمَها  52/20 10642

 الكتاب: اللوح اِلحفوظ كِتَاٍب  52/20 10643

 ال خُيْطئ   ال َيِضل   52/20 10644

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

ه فِراًشا  َمْهداً  53/20 10646  كاِلهِد يف ُسهولَة العيش َعَليْها وُيْْسِ

د َوَسَلَك  53/20 10647  وَشقَّ   مهَّ

 ُطُرقاً َسْهَلًة واِضَحةً  ُسبُالً  53/20 10648

 َفأَْظَهْرَنا َفأَْخَرْجنَا 53/20 10649

 َأْصنَافاً  َأْزَواجاً  53/20 10650

 والطَّْعم والرائحةخمتلفة النوع  َنبَاٍت َشتَّىٰ  53/20 10651

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

ُْويِل الن َهى  54/20 10653  العقول   أِلَْصَحاِب  ألي

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

 نرجعكم ُنِعيُدُكمْ  55/20 10655

 َنبَْعثُُكْم أْحياَء َبْعَد اِلَْوِت لِْلِحساِب  ُنْخِرُجُكمْ  55/20 10656

ةً  َتاَرًة ُأْخَرىٰ  55/20 10657  ُأْخَرى  َمرَّ

نا وَعالماتِنا ُمْعِجزاتِنا  آَياتِنَا  56/20 10658  وَدالئِلِنا وِعرَبِ

 واْمتَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َ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

ًدا  َمْوِعداً  58/20 10664  زماناً َُمَدَّ

 إْخالُف اِلَْوِعِد: َنْقُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  ُنْخلُِفهُ  الَّ  58/20 10665

 مكاًنا يلتقى الطرفان يف منتصفه .أو  وَسطًا موِضًعا َمَكاناً ُسًوى  58/20 10666

ينَةِ  59/20 10667    يوُم عيٍد َّلم كانوا يتزينون فيه َيْوُم الزي

 جُيَْمعَ  ُُيْرَشَ  59/20 10668

َحى: َوْقُت اْرتِفاِع الّشمِس واْشتِدادِ النَّهارِ  ُضًحى 59/20 10669  الض 

َف  َفتََوىلَّ  60/20 10670  فأَْعَرض وانَِصَ

 الذين يكيد هبمسَحرته أو  ِحيََله وَمْكَره  َكيَْدهُ  60/20 10671

 َهالًكا لكم  َوْيَلُكمْ  61/20 10672

وا  ال 61/20 10673  ال َّتتلقوا وتكذبوا  َتْفَِتُ

 وُيبيَدُكمْ   ُُيلَِككم وَيستَأِْصَلكم َفيُْسِحتَُكمْ  61/20 10674

 َخِْسَ وَل َيظَْفْر بَِم َطَلَب  َخاَب  61/20 10675

 فتََجاذبوا وتناقشوا َفتَنَاَزُعوا  62/20 10676

وا النَّْجَوى 62/20 10677    أخَفوا كالَمهم َوَأرَس 

   بَِمْذَهبُِكم بِطَِريَقتُِكمُ  63/20 10678

 أو العظيمة الُفْضىَل  اِلُْثْىَل  63/20 10679

  َُمتَِمعي َواْعِزُموا َعَليْهِ  أحكموا سحركم واْحتِيالَُكم َكيَْدُكمْ  َفأَُْجُِعوا 64/20 10680

 َمْصُفوفيَ  َصّفاً  64/20 10681

 ظفر وفاز َأْفَلَح  64/20 10682

 َصاَر َعاليًا 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 ُيَشد  بِهِ  ِحبَاَُّلُ  ُجع َحبْل، وهو الري

ُب هبا َوِعِصي ُهمْ  66/20 10686  الَعصا هي ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيِْضَ

يَُّل  66/20 10687 ر له حتى َيظنَّ اخَلياَل َحقيقةً  خُيَ  ُيَشبَّه وُيَصوَّ

 عملهم اخلادع  ِسْحِرِهمْ  66/20 10688

َعةٍ  َتْسَعى  66/20 10689  َتسُي بُِْسْ

 َفَشَعر وَأَحّس  َفأَْوَجَس  67/20 10690

ِع َمْكروٍه َخوًفا  ِخيَفةً  67/20 10691  واخَلْوف ُهَو اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوق 

 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

ًدا  70/20 10699 َحَرُة ُسجَّ داً  َفأُلِْقَي السَّ وا ُسجَّ  َخر 

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  70/20 10700

ًثا َهاُرونَ  70/20 10701 ُه َكاَن َفِصيًحا َوُمتََحدي  َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه يِف َدعَوةِ فِرَعوَن إىَِل اإِليََمِن بِاهللِ أِلَنَّ

 أسمح آَذنَ  71/20 10702

 لعظيمكم ومعلمكم لََكبُِيُكمُ  71/20 10703

 َفألْفِصَلنَّ  َفالَُقطيَعنَّ  71/20 10704

ْن ِخالٍف  71/20 10705  خيالُِف بَي َقطِعهَم أْي ُتْقطَُع أيدُيُِم اليُْمنى َوَأْرُجُلُهْم اليُْْسى مي

بَنَُّكمْ  71/20 10706 ْلُب: َشد  األطراِف والتَّْعليُق  َوالَُصلي  للَقتلِ  الصَّ

 سيقاِنا  ُجُذوِع النخل 71/20 10707

  ِعقاباً وَتنْكيالً  َأْقَوى وأقسى َأَشد  َعَذاباً  71/20 10708

 َوأْدَومُ  َوَأْبَقى 71/20 10709

َلَك  لَن ن ْؤثَِركَ  72/20 10710  نختاَرك و لَْن ُنَفضي

َق وَحَصَل لنا  َجاءَنا  72/20 10711 قَّ  حَتَ

 اُْلَجِج الواِضحاِت  الْبَيينَاِت  72/20 10712

    َوَأْبَدَعنَا َخَلَقنا َفطََرَنا 72/20 10713

 َفاْفَعْل َواْحُكمْ  َفاْقضِ  72/20 10714

 لِيَْسُِتَ وَيْعُفوَ  لِيَْغِفرَ  73/20 10715

نْ  َخطَاَياَنا  73/20 10716 د ةب اِلَقصودوالذَّ  ة اِلُتعمَّ

تنا َوأْرَغْمتَنا  َأْكَرْهتَنَا 73/20 10717  أْجرَبْ

 كافِرًا ُمعانِداً  َُمِْرماً  74/20 10718

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

َرَجاُت  75/20 10720    اِلَناِزُل  الدَّ

ُموّ  الُْعىَل  75/20 10721  بالغات الس 

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

 َثواب ومكافأة  َجَزاء 76/20 10723

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 رِسْ يف الليل َأرْسِ  77/20 10725

   بَِخْلقي واِلراد بني إرسائيل بِِعبَادِي  77/20 10726

ْم َطِريقاً  77/20 10727 ْب ََّلُ ِْذ  َفاْْضِ  اْصنَْعُه سبيالً َمْسلوَكةً وَفاَّتَّ

 يابًِسا  فاجا َيبَساً  77/20 10728

 ِْلاقاً وإْدَراكاً  َدَركاً  77/20 10729

 َفَلِحَقُهم َفأَْتبََعُهمْ  78/20 10730

   اجُلنود: اجَليْش، واألْنصار واألْعوان بُِجنُودِهِ  78/20 10731

 أصاهَبم و َفَغطّاهم وَغَمرُهمْ  َفَغِشيَُهم  78/20 10732

 البَْحر ِمْلًحا كاَن ماُؤه أم َعْذًبا الْيَمي  78/20 10733

 اإلضالل : اإلبعاد عن طريق اَّلداية واْلق   َوَأَضلَّ  79/20 10734

 ما سلك هبم طريق اَّلداية   َهَدى  َوَما 79/20 10735

 أنقذناكم  َأنَجيْنَاُكم  80/20 10736

 وجعلنا لكم موِعداً  َوَواَعْدَناُكمْ  80/20 10737

 َجبَِل الط ورِ  َجانَِب  َجانِِب الط ورِ  80/20 10738

   صمغ حلو اِلذاق تفرزه بعض األشجار  اِلَْنَّ  80/20 10739

ْلَوى  80/20 10740 جاِجيّاِت   َوالسَّ ََمَن ِمن ُرْتبَِة الدَّ ٌئ ُيْشبُِه الس 
 طائٌِر َُّمْتَلِ

ُه النَّْفُس  َطييبَاِت  81/20 10741  الطَييباُت: َما َتْستَلِذ 

 اخَلْيِ والَفْضلِ أْعطَيْناُكْم ِمن  َرَزْقنَاُكمْ  81/20 10742

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

 َينِْزَل بُِكمْ  َفيَِحلَّ َعَليُْكمْ  81/20 10744

 ُسْخطي وعقاّب  َغَضبِي 81/20 10745

 هلك . أو َوقع يف اَّلاوية خْس و َهَوى 81/20 10746

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

 َرَجَع َعن اِلَعاص  َتاَب  82/20 10748

 قبل اَّلداية 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 َأرْسَ ِء، وحتري  الَعَجَلُة: َطَلُب الَشَّ

 ابتلينا وأوقعنا يف الِفتنة  َفتَنَّا 85/20 10753

اِمِري   85/20 10754  ِعْجالً ودعاهم إىل عبادته فعبدوه رجل َفتََن قوَم موسى أثناء غيبته، وصنع َّلم  السَّ

   ساخطاً  َغْضبَانَ  86/20 10755

 حزيناً  َأِسفاً  86/20 10756

 أَل يبرشكم   َأََلْ َيِعْدُكمْ  86/20 10757

 اِلراد هنا إنزال التوراة  َوْعدًا َحَسناً  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 َأْوَزاراً  87/20 10763  أْحاالً و َأْثَقااًل  ُكليْفنا َْحَْل  ُْحي

 ُحِِلي َ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 ُتثاالً عىل  ِعْجالً  88/20 10767

 ِجسًَم جاِمًدا ال يأكل، وال يرشب، وال يتحرك َجَسداً  88/20 10768

 َصوُت البََقرِ  ُخَوارٌ  88/20 10769

 فغفل عنه َفنَيِسَ  88/20 10770

لِ ِعباَرُة لِلَحثي َعىل النَّظَِر  َأَفال َيَرْونَ  89/20 10771 ِب واالعتِباِر والتَّأَم   والتََعج 

 َيُرد   َيْرِجعُ  89/20 10772

 ال َيْستَطيعُ  و ال َيْملُِك و 89/20 10773

اً  89/20 10774  َدْرءًا للِضر أو دفعاً للرّش  اِلراد ال يستطيع َْضّ

 وال جلباً للمنفعة أو الفائدة َوال َنْفعاً  89/20 10775

ُتم ُفتِنتُم 90/20 10776  اْبتُلِيتُم واْختُرِبْ

  َفِسيوا َعىل َِنِْجي  َفاتَّبُِعوِِّن  90/20 10777

 ا أَمرُتكم به ِمن طاعِة اهلل، وإخالِص العبادةِ لهِلاستجيبوا  َوَأطِيُعوا َأْمِري  90/20 10778

َح  91/20 10779  لَن ُنفاِرَق  لَن نَّرْبَ

 ُمقيمي ومالزمي للعبادة  َعاكِِفيَ  91/20 10780

 َيعودَ  َيْرِجعَ  91/20 10781

 َحَجبَك وَحاَل دوَنك  َمنََعَك  92/20 10782

 تاهوا وَل ُيتدوا  أْبِصَُتُمْ  َرَأْيتَُهْم َضل وا 92/20 10783

   َتسَي عىل ِمنْهاِجي   َتتَّبَِعنِ  93/20 10784

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َأَفَعَصيَْت  93/20 10785

  ما أمرتك به من خالفتي واإلصالح بعدي َأْمِري 93/20 10786

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

   ال ُتسك  ال َتأُْخْذ  94/20 10788

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

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

ْقَت بي بني إرسائيل  94/20 10791  أحدثت بينهم ُفْرقةً  َفرَّ

 َل حتفظ وصيتي بحسن رعايتهم ََلْ َتْرُقب َقْويِل و 94/20 10792

 َما حالُك َوَشأُْنك  َخطْبَُك  َفََم  95/20 10793

ُت  96/20 10794  َعلِْمُت  َبُِصْ

ي  َفَقبَْضُت َقبَْضةً  96/20 10795    أَخذت منه ِمْلء كفي

ُسولِ  96/20 10796 المُ  َأَثِر الرَّ  اِلراُد: َأَثر حافِر َفَرِس ِجرْبيل َعَليِْه السَّ

لَْت  96/20 10797 نَتُْه وَحبَّبَْت   َسوَّ  َزيَّ

   تقربني وال ُتسنيال  ال ِمَساَس  97/20 10798

ْيَت  َظْلَت  97/20 10799  َظَلْلَت أْي ُدْمَت واْستَمرَّ

َقنَّهُ  97/20 10800  لَنَْجَعَلنَّ النّاَر حَتِرُقهُ  لَّنَُحري

ّنهولَنَقِذَفنَّه  لَنَنِسَفنَّهُ  97/20 10801 َينَّه وُنطيي  لنَُذري

 البحر ملحا كان ماؤه أم عذبا الْيَمي  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  َنُقص   99/20 10804

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

مَ  َسبََق  99/20 10806  َتَقدَّ

 من عندنا  من لَُّدنَّـا 99/20 10807

 ُقْرآناً لِْلَمْوِعظَِة َوالتَّْذكيِ  ذِْكراً  99/20 10808

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأْعَرَض  100/20 10809

 يستحق العقاب َعظِيًَم  إثَمً  ِوْزراً  100/20 10810

وامِ  َخالِِدينَ  101/20 10811  باقَي َعىل الدَّ

 معنويا الَشء اِلحمول حسيا أو  ِْحْالً  101/20 10812

 واِلراد نفخة البَْعث:النَّْفُخ  ُينَفُخ  102/20 10813
يح فيِه بُقّوةٍ  َبْعُث الري

ورِ  102/20 10814  القرن الذي ينفخ فيه إرسافيل  الص 

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

ت ألواِنم وعيوِنم؛ من شدة األحداث واألهوال ُزْرقاً  102/20 10816  اِلراد: تغيَّ

ين  َيتََخاَفتُونَ  103/20 10817  يتحادثون متساري

 أَقْمتُمْ  لَّبِثْتُمْ  103/20 10818

 اِلراد عرشة أيام َعرْشاً  103/20 10819

    أْعَدَُّلم َعْقالً وَأْفَضلهم رْأًيا ومذهبًا   َأْمثَُلُهْم َطِريَقةً  104/20 10820

 َوَيْستَْعلِموَن ِمنَْك  َوَيْسأَلُوَنَك  105/20 10821

 ُيِزيُلَها َعْن َأَماكِنَِهاويقتلعها من أصوَّلا  َينِسُفَها  105/20 10822

ُكَها َفيََذُرَها 106/20 10823  َفيَِْتُ

   ُمْستَِوية ُمنَْخِفضة عَم ُُيِيُط هبا أرًضا  َقاعاً  106/20 10824

 أْرضاً َمْلساَء ُمْستَِوَيًة ال َنباَت فيَها َصْفَصفاً  106/20 10825

  انحرافاً أو َميْالً  ِعَوجاً  107/20 10826

 َوال اْرتفاًعا وال اْنخفاًضا  َوال َأْمتاً  107/20 10827

اِعيَ  108/20 10828  اِلُنادي  ء َينقادوَن لِندا َيتَّبُِعوَن الدَّ

 ال َميد  ال ِعَوَج   108/20 10829

 َسَكتَْت وَخَفتَْت  َوَخَشَعت   108/20 10830

 اَّلْمُس: الصوت اخلافِت اخلفيّ  َُهْساً  108/20 10831

   ال تفيد ال َتنَفعُ  109/20 10832

َفاَعةُ  109/20 10833  الَسييئَةِ َطَلُب التَّجاُوِز َعن  الشَّ

 سمح َأذِنَ  109/20 10834

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

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

 ال يطَّلِعونَ  ُُيِيطُونَ  َوال 110/20 10837

 َوَخَضَعت َذلَّْت واستَسَلَمت َوَعنَِت  111/20 10838

 َخِْسَ وَل َيظَْفْر بَِم َطَلَب  َخاَب  111/20 10839

 َنْقًصا ِمْن َحَسنَاتِهِ  َوال َنْقَص َحق   َوال َهْضَمً  112/20 10840

ْفنَا 112/20 10841  َبيَّنّا بأساليَب خُمْتَلَِفةٍ  َورَصَّ

 اإِلْنذار بالعذاب الَْوِعيدِ  112/20 10842

مْ  113/20 10843  يوِجُد َّلم  ُُيِْدُث ََّلُ

 تذكيًا واتيعاظاً  ذِْكراً  113/20 10844
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 125إلى آية  114 يةآمن  طهسورة ( 203صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

هَ  َفتََعاىَل  114/20 10845  فتَنزَّ

ع  َوال َتْعَجْل  114/20 10846  َوال ُتْْسِ

مَ  ُيْقََض  114/20 10847  ُيتَمَّ

 إْبالُغه َوْحيُهُ  114/20 10848

يْنا َعِهْدَنا  115/20 10849  أَمْرنا ووصَّ

 فغاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته  َفنَيِسَ  115/20 10850

 وَل نعلم  َوََلْ َنِجدْ  115/20 10851

 عزيمة و َصرًبا وَتصميًَم وثباًتا َعْزماً  115/20 10852

 َضُعوا ِجباَهُكْم َعىل األْرضِ  اْسُجُدوا  116/20 10853

 اْمتَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َأَبى 116/20 10854

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  117/20 10855  الَعُدو 

 والْمَرَأتَِك  َولَِزْوِجَك  117/20 10856

 ُيبِْعَدنَُّكََم َفال  َفال خُيِْرَجنَُّكََم  117/20 10857

 تتعْب وَيسوء حالَُك  َفتَْشَقى  117/20 10858

لو َمِعَدُتَك ِمَن الطَّعامِ  ََتُوعَ  118/20 10859  ََّتْ

 ال ُيصيبك ُعرٌي عن اِلالبس َتْعَرى  َوال 118/20 10860

 ال َتْعطَُش  ال َتظَْمأ 119/20 10861

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

 فأْوَحى وزّين َفَوْسَوَس  120/20 10863

 ُأْرِشُدكَ  َأُدل َك  120/20 10864

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

   ُتليك، أو ما ُيْمَلك َوُمْلٍك  120/20 10866

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

 َفظََهَرْت  َفبََدْت  121/20 10868

  َعْوراُُتَُم  َسْوآُُتََُم  121/20 10869

 َيرَقعاِن وُيلِزقاِن الَوَرَق َبعَضه ببَعضٍ أَخَذا  َوَطِفَقا خَيِْصَفانِ  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 اإليَمن،  َوَهَدى  122/20 10876

 اْنِزال  اْهبِطَا 122/20 10877

َذُه ِهداَيتي  اتَّبََع ُهَدايَ  123/20 10878 َ    ديني ِمنْهاجاً أو  اَّتَّ

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

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأْعَرَض  124/20 10880

ةً  َضنْكاَمعيَشًة  124/20 10881  َمِعيَشًة َضييَقًة شاقَّ

َتنِي 125/20 10882   َُجَْعتَني َحرَشْ

 فاقدًا للبِص أعمى عن الرؤية وعن اْلجة َأْعَمى 125/20 10883
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 135إلى آية  126 يةآمن  طهسورة ( 213صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 جاَءْتَك  َأَتتَْك  126/20 10884

 فغفلت وأعرضت عنها وتركتها وأُهلتها، وَل تؤمن هبا  َفنَِسيتََها 126/20 10885

 ُتِْتك وُُتَمل ُتنَسى 126/20 10886

 اجَلَزاء: اِلُكاَفأُة باخَلْي أو الرشَّ َحسب الَعَمل َنْجِزي 127/20 10887

َف  127/20 10888  أْفَرَط وََتاَوَز االْعتِداَل  َأرْسَ

 عقاهبا  َولََعَذاُب اآلخرة  127/20 10889

   َأْقَوى وأعظم ايالماً  َأَشد   127/20 10890

 َوأْدَومُ  َوَأْبَقى 127/20 10891

ْ  َأَفَلْم َيبِي  َأَفَلْم َُيْدِ  128/20 10892  أو َيتَبيَّ

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 128/20 10893

 الواحدالقرن: أهل الزمان  الُْقُرونِ  128/20 10894

 َيسيونَ  َيْمُشونَ  128/20 10895

ْكنَى واإِلقاَمةِ  َمَساكِنِِهمْ  128/20 10896  اِلَساكِن: أماكِن الس 

  ِلَُْعِجزاٍت وَدالئَِل وِعرَبٍ وَعالماٍت  آَلَياٍت  128/20 10897

ُْويِل الن َهى  128/20 10898  العقول   أِلَْصَحاِب  ألي

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

 الزًما، أو: حتًَم واقًعا مالزًما ال يفارُق، أو لَِزاماً  129/20 10900

ى  129/20 10901 دٌ  َوَأَجٌل ُمَسمًّ  وقٌت َُمَدَّ

َزعْ  َفاْصرِبْ  130/20 10902  َفتََجلَّْد وال ََتْ

  َسبيْحُه ُمثنِياً عليه بتمجيده وتعظيمه  بَحْمِد َربيَك َوَسبيْح  130/20 10903

ْمسِ  130/20 10904  ُظهوُرها وُخروُج نوِرها َصباًحا  ُطُلوُع الشَّ

 اْختِفاء الشمس آخر النهار  ُغُروهِبَا  َوَقبَْل  130/20 10905

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

باُح واِلَساءُ  َوَأْطَراَف النََّهارِ  130/20 10907  بداياُتُه َوِِناياُتُه، أْي الصَّ

 تطيُب نفُسك بَم ُتْعطى َتْرَض  130/20 10908

نَّ َعيْنيْك َوال 131/20 10909  ال ُتطِْل نظَر عينَيْك، ومد  العينِي هو تطويُل النظرِ  َُتُدَّ

 وقيل: أشباًها وأقراًنا  َأْصنَاًفا أزواجاً  131/20 10910

 هبجتها وزينتها  َزْهَرَة اْلياة الدنيا 131/20 10911

 لنجعله فتنة وابتالء َّلم  لِنَْفتِنَُهمْ  131/20 10912

 ثوابه وعطاؤه َوِرْزُق َربيَك  131/20 10913

ك َواْصطَرِبْ  132/20 10914  ِزْد يف َصرْبِ

 عطاًء وخًيا  ال نطلب منك  َنْسأَلَُك ِرْزقاً ال  132/20 10915

 اخلاُِتَُة واِلَصي األخي َوالَْعاقِبَةُ  132/20 10916

ةٍ وَعالَمةٍ  بِآَيةٍ  133/20 10917  وَدليٍل وِعرْبَ
 بُِمْعِجَزةٍ

ُحِف اأْلُوىَل  133/20 10918 لَة الص  َمِة أْو  الُكتُب اِلُنَزَّ ابَِقةِ اِلُتقدي  السَّ

 َفنَْقتَديَ  َفنَتَّبِعَ  134/20 10919

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

بيٌص  135/20 10921 َِتَ  ُمنْتَظِرٌ  م 

ِويي  135/20 10922 اِط السَّ َ  اِلُْستَقيم اِلُْعتَِدل أْهُل الطَّريِق  َأْصَحاُب الِصي

 قبل اَّلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 135/20 10923
 


