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 7إلى آية  1  يةآمن  اإلسراءسورة ( 282صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وتقديس، أو تعّجب، وال تقال إالّ هلل تعاىلكلمة تنزيه  ُسبَْحانَ  1/17 9423

ى  1/17 9424  سار ليال َأْْسَ

 َعبَْدُه: العابد املطيع له سبحانه واملراد حممد َصَّلى اهللُ َعَليِْه َوَسلىمَ  بَِعبِْدِه  1/17 9425

ُل  يف مكة بِناٌء ُُييُط بِالَكْعبَةِ  املَْْسِجِد احَلرام  1/17 9426 حاُل ، وهو أوى  َمْسِجٍد ُتَشدُّ إليِْه الرِّ

ْعَوةِ بفلسطني  َبيُْت املَْقِدِس  املَْسِجُد األْقَص  1/17 9427  وكاَن قِبْلَة املُْسلِمنَي يف َمبدأ الدى

 اخَلْْيَ والنىامءَ و َجَعْلنَا َحْولَُه الربكةَ  باَرْكنَا َحْولَهُ  1/17 9428

 بالعني لنجعله يرى  لِنُِرَيهُ  1/17 9429

نا وَعالماتِنا  آَياتِنَا  1/17 9430  ُمْعِجزاتِنا وَدالئِلِنا وِعرَبِ

 َوَأْعطَيْنا  َوآَتيْنَا  2/17 9431

 ُموَسى: َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 2/17 9432

 التىْوَراة  الْكِتَاَب  2/17 9433

 َمْصَدر ِهدايةٍ  ُهًدى  2/17 9434

ائِيَل  2/17 9435  بُن إِسَحاق، وإَِْسائِيل َتعنِي َعبَد اهلل َيعُقوبالنبي  هووَمْن َينْتَِسبُوَن إىل إِْْسائيَل  لِّبَنِي إِْْسَ

 جتعلوا َتتىِخُذواْ  2/17 9436

 َغْْيي ِمن ُدوِن  2/17 9437

ُضوَن ُأُموَرُكْم إِلَيْهِ حافِظًا وُمَهيْمنًا  َوكِياًل  2/17 9438  ُتَفوِّ

ةَ  3/17 9439 يى ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يى  الُذرِّ

ْلنَا 3/17 9440  َمْن أْرَكبْنا  َمْن ََحَ

ِة هلل  َعبْداً  3/17 9441    طائعاً ُمِقَرًا بالُعبوديى

 النِّْعَمِة والثىناِء َعَّل املُنِْعِم ِِباَكثِْي ذِْكِر  َشُكوراً  3/17 9442

نا وأعَلْمنا َوَقَضيْنَا  4/17 9443  َوَأْوَحيْنَا أخرَبْ

 لتَْجَعُلنَّها فاسدة ولَتُْحِدُثنى فيها اخَلَلَل واالْضطِراِب   لَتُْفِسُدنى يف األرض 4/17 9444

نى  َولَتَْعُلنى  4/17 9445  ولتَطَْغنَيى وتتَجربى

َق وَحَصَل  َجاء 5/17 9446 قى  ََتَ

 ميعاد  َوْعُد  5/17 9447

 أْرَسْلنَا وَسلىطْنا َبَعثْنَا  5/17 9448

ةٍ َذِوي  ُأْوِِل َباسٍ  5/17 9449  َشَجاَعٍة َوُقوى

يار 5/17 9450  الّدوِر واملَناِزلِ  وسطمشوا وترددوا و طاُفوا َفَجاُسوْا ِخالََل الدِّ

ْفُعوالً  5/17 9451  نافذاً  مى

 أَعْدنا الَغَلبةَ  َرَدْدَنا الَكّرة 6/17 9452

دناكم َوَأْمَدْدَناُكم 6/17 9453  وَزوى

 النىِفْي: أْنصاُر الرجل وَعشْيُتهو  أْنصارا أْزَيد َنِفْياً َأْكثََر  6/17 9454

 ليَجَعلوا آثاَر املَساءةِ باديًة عَّل وجوِهكم ولِيُِذلُّوا، َوُُيِينُوا  لِيَُسوُءوا ُوُجوَهُكمْ  7/17 9455

 املَْسِجُد األْقَص: َبيُْت املَْقِدسِ املراد  املَْْسِجَد  7/17 9456

واْ  7/17 9457 ُ روا َولِيُتَربِّ بوا  َولِيَُدمِّ  وُُيَرِّ

َت َأْيِدُيِمْ وما استولوا عليه  ما َعَلْوا 7/17 9458  َما َوَقَع ََتْ
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 17إلى آية  8  يةآمن  اإلسراءسورة ( 283صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وُينَّجيُكمُُيِسُن إليُكم  َيْرََحَُكمْ  8/17 9459

 َرَجْعتُم  ُعدتُّمْ  8/17 9460

 اَل ُخُروَج ِمنُْه َأَبًدا حَمْبَساً وِسجناً  َحِصْياً  8/17 9461

 ُيْرِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَيْهِ  ُِيِْدي 9/17 9462

 وأصوب  أعدل وأضبط َأْقَومُ  9/17 9463

ُ املُْؤِمننيَ  9/17 9464  َيِعُدُهْم بِثَواِب اهللِ  َوُيبَِّشِّ

 َثواباً لِْلَعَمِل وِعَوضاً َعنْهُ  َأْجراً  9/17 9465

قون الَ ُيْؤِمنُونَ  10/17 9466  ال ُيذِعنون وال يصدِّ

   بدار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  بِاآلِخَرةِ  10/17 9467

 أْعَدْدنا وهيّأنا  َأْعتَْدَنا  10/17 9468

 وَيسأْل  َوَيْدعُ  11/17 9469

9470 11/17  ِّ  بِاألذى والُسوء والفساد بِالِّشى

ْْيِ  11/17 9471 : ما ِمنُْه َنْفٌع َوَصالٌح  بِاخْلَ ْْيُ  اخْلَ

ع  َعُجوالً  11/17 9472  شديد الَعَجلِة والترسُّ

   عالمتنْي ومعجزتنْي ودليلنْي وعربتنْي  آَيتنَْيِ  12/17 9473

 َفأَزلْنا وأْبطَْلنا  َفَمَحْوَنا  12/17 9474

ةً  12/17 9475   َبيِّنًَة واِضَحًة أو مضيئة ُمبِِْصَ

 لِتَطُْلبُوا وتلتَِمسوا لِتَبْتَُغواْ  12/17 9476

بُِّكمْ  12/17 9477  ما يصلح معايشكم َفْضالً من رى

ْلنَاهُ  12/17 9478 ْحنَاهُ  َفصى  َبيىنَاُه وَوضى

   َجَعلناه ُمالزماً  َألَْزْمنَاهُ  13/17 9479

َر عليحظه  أو َعَمَله َطائَِرهُ  13/17 9480 ، وما ُقدِّ  هِمن َخٍْي أو رَشٍّ

   َرَقبَتِهِ  ُعنُِقهِ  13/17 9481

 َوُنظِْهرُ  َوُنْخِرُج  13/17 9482

 َمبُْسوطاً َمْفتُوحاً  ََيِده َيْلَقاُه َمنُشوراً  13/17 9483

 َصِحيَفة أعاملك  َكتَاَبَك  14/17 9484

 حماسبًا أو كافيًا وكفيال  َحِسيباً  14/17 9485

 قبل اهلداية واستجاب لإلرشاد  اْهتََدى 15/17 9486

 تاه وابتعد ومل ُيتد إليه َضلى  15/17 9487

 وال ََتْمل ِوْزرًا، والوزر هو االثم الذي يستحق العقاب َوال َتِزرُ  15/17 9488

فِيَها 16/17 9489 ُفني: املنَّعمني  ُمْْتَ  املُْْتَ

 الُفُسوق: الِعْصيان واخُلروٌج عن حدود الِّشع َفَفَسُقواْ  16/17 9490

 ثبََت َوَوَجَب  َفَحقى  16/17 9491

ْرَناَها  16/17 9492  َفأْهَلْكناُها ومن فيها  َفَدمى

 القرن: أهل الزمان الواحد الُْقُرونِ  17/17 9493

 بلغ منتهى الكفاية، وبلغ املراد يف األمر  َوَكَفى  17/17 9494
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 27إلى آية  18  يةآمن  اإلسراءسورة ( 284صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  َيرَغُب أْو َيشاءُ  ُيِريُد  18/17 9495

 الدنيا  الَْعاِجَلةَ  18/17 9496

ْلنَا  18/17 9497 ْمنا َعجى  َقدى

َها َيْصالَها 18/17 9498 ُق فِيها و  َيْدُخُلَها، َوُيَقاِِس َحرى  َُيَْْتِ

 ُمالماً َعَّل ما اْرَتَكَب  َمْذُموًما 18/17 9499

 َمطروًدا ُمبَْعًدا  َمْدُحوًرا 18/17 9500

 جد واجتهد وثابر يف عمله  َوَسَعى  19/17 9501

ْشُكوراً  19/17 9502  ُمثاباً صاِحبُُه َعَليْهِ َعَمُلُهم  َسْعيُُهم مى

 َنِزيُد ِمَن الَعطَاءِ و َنْمنَُح  نُِّمدُّ  20/17 9503

 إحسان  َعطَاء  20/17 9504

 ممنوًعا  حَمْظُوراً  20/17 9505

ل انظُرْ  21/17 9506  فّكْر وتأمى

ْلنَا 21/17 9507  َميىزنا َفضى

 َمناِزَل  َدَرَجاٍت  21/17 9508

َعلالى  22/17 9509  الى ُتَصْيِّ  جَتْ

 َتِصْيو فتبَقى َفتَْقُعَد  22/17 9510

ُْذوالً  22/17 9511  َغْْيَ َمنُْصوٍر، َواَل ُمَعاٍن  َّمى

 َوَألَْزَم وَأْوجب  أَمر َوَقَض  23/17 9512

 بّرمها واحْتامهام والتذلل واللني معهام َوبِالَْوالَِدْيِن إِْحَساناً  23/17 9513

 َيِصَلنى  َيبُْلَغنى  23/17 9514

يُْخوخة  الْكِرَبَ  23/17 9515  الشى

مٍ  ُأفٍّ  23/17 9516 ٍر َوَترَبُّ    َكلَِمُة َتَضجُّ

ا  23/17 9517  وال َتْزُجرمها  َوالَ َتنَْهْرمُهَ

 َطيّباً  قوالً كرياًم  23/17 9518

 وألِْن جانِبَك َتذلىْل هلام، وتواَضْع،  واْخِفْض هلام جناح الذل  24/17 9519

َْحَةِ  24/17 9520 ةِ  الرى  الَعطِْف واملََودى

ِهام وأْنِعم عليِهام اْرََحُْهاَم  24/17 9521  َنجِّ

آن وأصلحان ونّميان َربىيَاِن  24/17 9522  َنشى

 أْكثَُر ِعْلاًم، والِعْلُم: إْدراُك َحقيَقِة األْشياءِ  َأْعَلمُ  25/17 9523

 ضامئركم ُنُفوِسُكمْ  25/17 9524

نيَ  25/17 9525 ْم وأخالُقُهمْ  َصاحِلِ نَي: الىِذيَن َحُسنَْت أعامهُلُ احِلِ  الصى

ابنِيَ  25/17 9526  يِف ُكلِّ َوْقٍت  كثْيي الرجوع إىل اهلل لِألَوى

 الَفقْي الِذي أَذلىُه الَفْقرُ  َواملِْْسكنِيَ  26/17 9527

بيلِ َواْبَن  26/17 9528  املُسافُِر الىِذي ال ماَل لَُه َيْكفيِه لِيَِصَل إىَل َمْقَصِدهِ  السى

رْ  26/17 9529   َوالَ ُتنِْفْق بِإْْساٍف  َوالَ ُتبَذِّ

يَاطنِيِ  27/17 9530  أشباه الشياطني يف الِّش والفساد واملعصية إِْخَواَن الشى
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 38إلى آية  28  يةآمن  اإلسراءسورة ( 285صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال ُتْعِرَضنى  28/17 9531

   َطَلَب والتاِمس اْبتَِغاءَ  28/17 9532

 ِرْزِق وإْحسانٍ  َرَْحَةٍ  28/17 9533

ُع اخَلْْيِ واْنتِظاُرهُ  َتْرُجوَها 28/17 9534 جاُء: َتَوقُّ  الرى

يُْسوراً  28/17 9535  َسْهالً لَيِّناً  مى

 مقيىدة، وذلك كناية عن البُْخل  َمْغُلولَةً  29/17 9536

 رقبتك  ُعنُِقَك  29/17 9537

 ال َتبُسْط يَدك بالَعطاِء واإلنفاِق ، فتُنِفَق َفوَق طاقتِكاملراد  َوالَ َتبُْسطَْها  29/17 9538

وَنَك َيُلوُمَك  َمُلوماً  29/17 9539   النىاُس، َوَيُذمُّ

ُْسوراً  29/17 9540  عن النىَفقةِ عاجزا  َفارَغ اليَِد ُمنَقطًِعا حمى

عُ  َيبُْسطُ  30/17 9541  ُيَوسِّ

ْزَق  30/17 9542 ْم ِمن األْرضِ  الرِّ ِرُجُه هَلُ  ما ُيْعطيِه اهللُ لِِعبادِِه، أْو ُُيْ

 ُيَضيُِّق  َوَيْقِدرُ  30/17 9543

 بَِخْلقهِ  بِِعبَادِهِ  30/17 9544

 من  َخْوفاً أو  ََّمَاَفةَ         َخْشيََة  31/17 9545

دٍ عن املالِ  إِْمالٍق  31/17 9546  َفقٍر، وجَترُّ

ْنبوإثاًم وَخطيئًة  ِخطْئًا  31/17 9547 َد من الذى  ما ُتُعمِّ

 ال َتْدخلوا  و  ابتَِعدوا وال َتدُنوا  ال َتْقَرُبواْ و 32/17 9548

َنى 32/17 9549 ُة اجِلنِْسيىُة ِ  الزِّ ِعيٍّ  عقد بدوناملُعارَشَ  رَشْ

  فِعلًة ُمتناِهيًة يف الُقبِح  َفاِحَشةً  32/17 9550

 أو َوسيَلةً  وبِئَس طريًقا َوَساء َسبِيالً  32/17 9551

ُع كالِقصاصِ بِالُعْذِر الذي  بِاحَلقِّ  33/17 9552 ْ  ُيبيُحه الِّشى

َولِيِّهِ  33/17 9553
 له حق املطالبة بدمهوَمن َييل أمَره ِمْن َوَرَثتِه  لِ

ةً  ُسْلطَاناً  33/17 9554  َتَسلُّطًا عَّل القاتِل، أو ُحجى

ْف  33/17 9555  َفال ُيْفِرْط وال َُياِوز االْعتِداَل  َفالَ ُيرْسِ

ًدا َمنُْصوراً  33/17 9556  معاًنا ُمَؤيى

 َمن َفَقد َأباه قبل سّن البلوغ الْيَتِيمِ  34/17 9557

 َأْْجَل وَأْكثَر ُحْسناً  َأْحَسنُ  34/17 9558

هُ  34/17 9559 تِِه وُرْشُدهُ  َيبُْلَغ َأُشدى  َيِصَل الُعْمَر الذي فيِه اْستِحكاُم ُقوى

 أّدوا التزاماته وافية كاملة  َوَأْوُفوْا بالعهد 34/17 9560

ِويِّ  بِالِْقْسطَاِس املُْْستَِقيمِ  35/17 9561  املِيزاِن الَعدِل السى

 أْجل عاقبًة وأَحد مآالً  َوَأْحَسُن َتأِْويالً  35/17 9562

 ال َتتَتَبىع  َوالَ َتْقُف  36/17 9563

 والَقْلَب  َوالُْفَؤادَ  36/17 9564

 حُماَسباً صاِحبُُه َعنْهُ  َمْسُؤوالً  36/17 9565

ا َمَرًحا 37/17 9566  َُّمتااًل ُمستَكرِبً

ِرَق  37/17 9567  لن َتنْقَب َولَن َتثُْقَب  لَن ََتْ

 لَن َتِصَل   لَن َتبُْلغَ  37/17 9568

يِّئ مما سبق ذكره من القول أو العمل َسيٍّئُهُ  38/17 9569  السى

 ُمْستَْقبًَحا  َمْكُروهاً  38/17 9570
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 49إلى آية  39  يةآمن  اإلسراءسورة ( 286صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 الوحي أو بِطَريَقٍة خاّصة كاإلهلام أو اإللقاء يف القلب  قبلىغ  عن طري َأْوَحى  39/17 9571

ْكَمةِ  39/17 9572 واَب يف الَقْوِل والِفْعلِ ُحْسَن  احْلِ ِف والصى  التىَِصُّ

 ُترَمى و َفتُْقَذف َفتُْلَقى  39/17 9573

ُب ِِبَا يِف اآلِخَرةِ  َجَهنىمَ  39/17 9574   النىاُر الىتِي ُيَعذى

وَنَك  َيُلوُمَك النىاُس َوَنْفُسَك ،  حَملى لَْومٍ  َمُلوماً  39/17 9575  َوَيُذمُّ

ْدُحوراً  39/17 9576  َمطْرودًا ُمبَْعداً  مى

كم وأَفآثركم  َأَفأَْصَفاُكمْ  40/17 9577  َأْختَصى

 الذكور  األْبناء أْي األْوالد بِالْبَننِيَ  40/17 9578

َذ  40/17 9579 َ  وجعل َواَتى

 َكالماً بالغ القبح والبشاعة، ال يليق باهلل سبحانه وتعاىل َقْوالً َعظِيامً  40/17 9580

ْفنَا 41/17 9581 ْحنَا وكررنا َبيىنّا ََصى  َوَوضى

ُرواْ  41/17 9582 كى  ويتََدبىروا ا َيتىِعظو لِيَذى

ٍء إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ  َيِزيُدُهمْ  41/17 9583 ُه يِف ذاتِِه أْو إضاَفُة ََشْ ِء: ُنُموُّ ْ    ِزياَدُة الَّشى

 احلقِّ ُبْعًدا وإعراضاً عن  ُنُفوراً  41/17 9584

َذوا واجتهدوا يف الوصولأو  لَطََلبُوا الىْبتََغْواْ  42/17 9585  الَتى

 َوُهَو اهللُ َتَعاىَل  صاحب العرش ذِي الَْعْرشِ  42/17 9586

 طريقاً  َسبِيالً  42/17 9587

   ِصيَغُة التىنْزيِه والتىْسبيِح هللِ َتعاىل ُسبَْحاَنهُ  43/17 9588

َس وتعالَْت َعظََمتُهُ  َوَتَعاىَل  43/17 9589 َه وتَقدى  وَتنَزى

 ِرْفَعة وتنزُياً  ُعُلّواً  43/17 9590

   ُتَسبُِّح هلل: تقّدسه وتنّزهه عام ال يليق به إعظاماً وإجالالً  ُتَسبُِّح لَهُ  44/17 9591

ُهُه وَُيَْضُع وُيطيُع  ُيَسبُِّح بحمده 44/17 9592  َتنِْزًُيا َمْقُروًنا بِالثىنَاِء َواحَلْمِد هللُِِينَزِّ

 ال َتْفَهُمونَ  اَل َتْفَقُهوَن  44/17 9593

 َتَلْوته الُقرآن َقَرْأَت  45/17 9594

   حاِجزًا أْو ِسْْتاً  ِحَجاباً  45/17 9595

ْستُوراً  45/17 9596  خافياً ال ُيرى مى

 واملراد انغالق الُقلوب، وَعَدم إِدراكها،  أغطية َأكِنىةً  46/17 9597

ْمع، واملُراُد عدم االنصياع  وثَِقالً   َصَماًم  َوْقراً  46/17 9598  يِف السى

 استحرضت عظمته مع التىَدبُّر، ونطقت به  َذَكْرَت َربىك 46/17 9599

   واهنزموا نكُصوا وَرَجُعوا  َولىْوا َعََّل َأْدَباِرِهمْ  46/17 9600

 عن احلقِّ ين تَباُعدم َنافِِريَن  ُنُفوراً  46/17 9601

ُثوَن ُيَسارُّ َبعُضهم َبعًضا   َنْجَوى 47/17 9602  ُمتناُجوَن، َوَيتََحدى

 َتْقتَدوَن وتطيعونَ  َتتىبُِعونَ  47/17 9603

ْسُحوراً  47/17 9604 حر أو ساحرا  مى  مغلوبا عَّل عقله بالسِّ

 ُتقاُل لِتَشبيِه حاٍل بِنظْيهتا  اتِعباري وه األشباَه، اأْلَْمثَاَل  48/17 9605

 تاهوا ومل ُيتدوا  َفَضلُّواْ  48/17 9606

 َأْجَزاًء ُمَفتىتَةً وحطاماً وُتراًبا  َوُرَفاتاً  49/17 9607
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 58إلى آية  50  يةآمن  اإلسراءسورة ( 287صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املراد يف الشدة والقوة   ِحَجاَرًة َأْو َحِديداً  50/17 9608

 َيْعظُم َيْكرُبُ  51/17 9609

 يرجعنا ُيِعيُدَنا  51/17 9610

 َخَلَقُكمْ  َفطََرُكمْ  51/17 9611

ُكوَن ُمْستَْهِزئنِيَ  َفَسيُنِْغُضونَ  51/17 9612  ُُيَرِّ

  ُيناديُكْم وَيطُلبُُكمْ  َيْدُعوُكمْ  52/17 9613

 َتنْقادوَن اْنقياَد احلاِمديَن لَهُ  َفتَْستَِجيبُوَن بَِحْمِدهِ  52/17 9614

 َوَتْعتَِقُدونَ  َوَتظُنُّونَ  52/17 9615

 أَقْمتُمْ  لىبِثْتُمْ  52/17 9616

 َأْْجَل وَأْكثَر ُحْسناً  َأْحَسنُ  53/17 9617

 ُيفِسُد وُُييُِّج  َينَزغُ  53/17 9618

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدّواً  53/17 9619    الَعُدوُّ

بِيناً  53/17 9620  واِضحاً  مُّ

 أْكثَُر ِعْلاًم، والِعْلُم: إْدراُك َحقيَقِة األْشياءِ  َأْعَلمُ  54/17 9621

   ُيِردْ  َيَشأْ  54/17 9622

 وُينَّجيُكمُُيِسن إليُكم  َيْرََحُْكمْ  54/17 9623

ْبُكمْ  54/17 9624 ل بكم ُيَعذِّ  ُيعاَقبكم وُينَكِّ

مْ  َأْرَسْلنَاكَ  54/17 9625 يىَة لِْلَعَمِل ِِبا َولِتَبْليِغها هَلُ
سالََة اإلهَلِ ْلناَك الرِّ  َبَعثْناَك، أْو ََحى

 تدبر أمرهم وجتازُيم عَّل أفعاهلم  َوكِيالً  54/17 9626

ْلنَا 55/17 9627  َميىزنا َفضى

 َوَأْعطَيْنا  َوآَتيْنَا  55/17 9628

المُ  َزُبوراً  55/17 9629 بوُر: كِتاُب اهلل املنّزل عَّل داود َعَليِْه السى  الزى

 اْستَعينوا واْستَغيثوا  اْدُعوا  56/17 9630

 اّدَعيْتُم اّدعاًء باطالً ال يستند إىل دليل َزَعْمتُم  56/17 9631

 ال َيْستَطيعون َيْملُِكونَ  َفالَ  56/17 9632

  إزالة  َكْشَف  56/17 9633

9634 56/17  ِّ ُة يف البََدنِ  الرضُّ  سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الِشدى

ِويالً  56/17 9635  وال نقَله إىل غْيكم ممّن مل يعبُدهم  َوالَ ََتْ

   َيْعبُدونَ  َيْدُعونَ  57/17 9636

 َيطُْلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيبْتَُغونَ  57/17 9637

احلةِ  الَْوِسيَلةَ  57/17 9638    املَنِزلَة والُقربَة باألعامِل الصى

ُع اخَلْْيِ واْنتِظاُرهُ  َوَيْرُجونَ  57/17 9639 جاُء: َتَوقُّ  الرى

تَهُ  57/17 9640   َعْفَوُه َوجَتاُوَزُه وإْحساَنُه وِرعاَيتَهُ  َرَْحَ

ِع َمْكروٍه  َوَُيَاُفونَ  57/17 9641  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النىْفِس لِتََوقُّ

ًفا َيتىقيِه املُؤِمنون  حَمُْذوراً  57/17 9642  َُّمَوِّ

 معاقبوها باهلالك  ُمْهلُِكوَها 58/17 9643

   اللوح املحفوظ الْكِتَاِب  58/17 9644

 َمكتوًبا حَمفوًظا  َمْسطُوراً  58/17 9645
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 66إلى آية  59  يةآمن  اإلسراءسورة ( 288صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َحَجبَنا وَحاَل دوَننا  َمنََعنَا  59/17 9646

ْرِسَل  59/17 9647  نبَْعَث  نُّ

الئُِل والِعرَبُ  بِاآلَياِت  59/17 9648  والَعالماُت املُْعِجزاُت والدى

لُونَ  59/17 9649 ابَِقةُ  األَوى  األَُمُم السى

المُ  النىاَقةَ  59/17 9650  األُنثى من اإلبل، واملراد ِبا ناقة صالح َعَليِْه السى

ِويفاً  59/17 9651 ِع  ََتْ  َمْكروٍه بثُّ اخَلْوف، واخَلْوُف هو اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النىْفِس لِتََوقُّ

 أحاط ِبم ِعلاًم وُقْدرةً  َأَحاَط بالناس  60/17 9652

ؤَيا 60/17 9653  ما ُيَرى بِاملَنامِ  الرُّ

 جعلناك ترى يف املنام َأَرْينَاكَ  60/17 9654

 اْختِبَار واْبتاِلء فِتْنَةً  60/17 9655

َجَرَة امللعونة  60/17 9656 قُّوم امللعونة  َوالشى  شجرة الزى

اُوًزا للَحدِّ متادًيا وَغيًّا، و ُطْغيَاناً  60/17 9657  جَتَ

 َضُعوا ِجباَهُكْم َعَّل األْرضِ  اْسُجُدواْ  61/17 9658

 أْوَجْدَت ِمَن الَعَدِم َعَّل َغْْيِ ِمثاٍل   َخَلْقَت  61/17 9659

اُب املُْختَلُِط بِاملاءِ  طِيناً  61/17 9660  الطِّنُي: الْتُّ

ن َأَرَأْيتََك  62/17 9661  َأْخرِبْ

ْمَت  62/17 9662 ْلَت  َكرى  َفضى

ْرَتنِ  62/17 9663  التأخْي : اإلمهال  َأخى

   أَلستَولنَِيى عليهم باإلغواِء، وأَلستأِصَلنىهم ألَْحتَنَِكنى  62/17 9664

 ِْسْ واْمضِ  اْذَهْب  63/17 9665

 أطاَعَك  َتبَِعَك  63/17 9666

 عقابكم  َجَزآُؤُكمْ  63/17 9667

ْوُفوراً  63/17 9668 ا وافيًا مى اًم، أو تامًّ  غْي منقوصٍ  متمى

 أزِعْج واستَِخفى و َواْستَْفِززْ  64/17 9669

نَْت وَقِدرَت  اْستَطَْعَت  64/17 9670  مَتَكى

يْطان: َوْسَوَستُهُ  بَِصْوتَِك  64/17 9671   َصْوُت الشى

  اْْجَْع عليهم ما َقَدْرَت عليه  َوَأْجلِْب عليهم  64/17 9672

 راكبي خيلك من أعوانك  بَِخيْلَِك  64/17 9673

 غْي الراكب، أْي الذين َيْمشوَن عَّل أْرُجلِِهم َوَرِجلَِك  64/17 9674

ْك َمَعُهْم   َوَشاِرْكُهمْ  64/17 9675  اْشَْتِ

 وَمنّيهم َوِعْدُهمْ  64/17 9676

 خداعاً  ُغُروراً  64/17 9677

ْلطَان: الَقْهر والَغَلبَة ُسْلطَانٌ  65/17 9678  السُّ

 حافِظًا وُمَهيْمنًا  َوكِيالً  65/17 9679

ُ وَُيري   ُيْزِجي  66/17 9680   َيسوُق وُيَسْيِّ

 السفن  الُْفْلَك  66/17 9681

 لِتَطُْلبُوا وتلتَِمسوا لِتَبْتَُغواْ  66/17 9682

 َفْضُل اهللِ: إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  66/17 9683
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 75إلى آية  67  يةآمن  اإلسراءسورة ( 289صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُكمُ  67/17 9684    أَصاَبكم َمسى

9685 67/17  ُّ ُة يف البََدنِ  الْرضُّ  سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الِشدى

 عقولكمَغاَب عن  َضلى  67/17 9686

 تعبدون من اآلهلة أو َتسألوَن النّجاة َتْدُعونَ  67/17 9687

اُكمْ  67/17 9688  أنقذكم َنجى

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأْعَرْضتُمْ  67/17 9689

 أَفأحسستُم باألمان واالطمئنان َأَفأَِمنتُمْ  68/17 9690

 األرض بزلزال أو نحوه َيعله يغور بكم يف باطن  َُيِْسَف  68/17 9691

غارُ  ِحجارًة، أو رًُيا عاِصًفا َترمي باحَلْصباءِ  َحاِصباً  68/17 9692  وهي احَلَص الصِّ

 ال تلقوا أو تعلموا  الَ جَتُِدواْ  68/17 9693

 حافِظًا وُمَهيْمنًا  َوكِيالً  68/17 9694

 يرجعكم ُيِعيَدُكمْ  69/17 9695

ةً  َتاَرةً  69/17 9696  َمرى

طُِّمه َقاِصفا  69/17 9697  رًُيا َشديدًة، َتكرِسُ ُكلى ََشٍء، وَُتَ

 َفيُْهلِككْم َغَرًقا  َفيُْغِرَقُكم  69/17 9698

   تابًعا َتبِيعاً  69/17 9699

ْمنَا 70/17 9700 ْفنا  َكرى  رَشى

ْلنَاُهمْ  70/17 9701  وأْرَكبْناُهمْ  َوََحَ

 َوأْعطَيْناُهْم ِمن اخَلْْيِ والَفْضلِ  َوَرَزْقنَاُهم 70/17 9702

ْزُق النىاتُِج َعن الَكْسِب احَلاللِ  الطىيِّبَاِت  70/17 9703 ُه النىْفُس أْو الرِّ    َما َتْستَلِذُّ

ْلنَاُهمْ  70/17 9704  وَميىزناُهم  َوَفضى

 ُننادي  َنْدُعو 71/17 9705

ُّون به من َنبِيٍّ أو كِتاٍب  بِإَِماِمِهمْ  71/17 9706  بمن كانوا َيأْمَت

 َصحيفَة أعامله  كِتَاَبهُ  71/17 9707

 واملراد أهنم ُيثابون حتى عَّل أصغر وأقل األعامل احلسنةَخيْطًا رقيًقا يف شقِّ نواة التمر  َفتِيالً  71/17 9708

 فاقد البَصْيةفاقد البِص، واملراد هنا:  َأْعَمى 72/17 9709

   أكثر تيها وبعدا عن طريق اهلداية واحلق َوَأَضلُّ  72/17 9710

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيالً  72/17 9711

  قاَربوا وأْوَشكوا َكاُدواْ  73/17 9712

 ليَِْصُفونك وَيُصّدونك لَيَْفتِنُوَنَك  73/17 9713

يَ  73/17 9714 ِء: اْختاِلُقُه واإلْتيان بِِه َكِذباً اْفِْتاُء  لِتْفَْتِ ْ  الَّشى

ُذوَك َخلِيالً  73/17 9715 َ بّاً  جلعلوك الىَتى    صديقاً َّملصاً حُمِ

نىاكَ  َثبىتْنَاكَ  74/17 9716  َمكى

، وتسكنُ  َتْرَكنُ  74/17 9717  تطمئنُّ

ََذْقنَاكَ  75/17 9718 ْبناكَ  ألى  لََعذى

ْنيَا   احَلياةِ ِضْعف  75/17 9719  َعَذاًبا ُمَضاَعًفا يِف الدُّ

 َعَذاًبا ُمَضاَعًفا يِف اآلِخَرةِ.  َوِضْعَف املاَمِت  75/17 9720

 ُمعيناً  َنِصْياً  75/17 9721
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 86إلى آية  76  يةآمن  اإلسراءسورة ( 290صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   قاَربوا وأْوَشكوا َكاُدواْ  76/17 9722

وَنَك  76/17 9723 ونك وُيْفِزعونك ِمَن اأْلَْرضِ  لَيَْستَِفزُّ    َُيِملوَنك عَّل أن ََتُرَج  و لِيَْستَِخفُّ

 لِيُبِْعدوكَ  لِيُْخِرجوكَ  76/17 9724

  ال ُيِقيمون  الى َيْلبَثُونَ  76/17 9725

 َخْلَفَك أو َبْعَدكَ  ِخالَفَك  76/17 9726

 َطريَقُة اهللِ فيَمْن أْرَسَلُهمْ  ُسنىَة َمْن َقْد أْرَسْلنا 77/17 9727

 وال تلقى أو تعلم  َوالَ جَتِدُ  77/17 9728

ِويالً  77/17 9729 فاً َوَتبْديالً  ََتْ  ََصْ

ْمِس ِعنَْد َميُْلها عن كبد السامء  لُِدلُوِك الشمس 78/17 9730  الظىِهَْيةِ ِمْن َوْقِت َزَواِل الشى

 ُظْلَمته َغَسِق الليل 78/17 9731

 صالة الفجر  ُقرآن الفجر 78/17 9732

ُه َمالئِكُة الليِّل وَمالئكُة النّهارِ  َمْشُهوداً  78/17 9733 رُضُ  ََتْ

ْد  79/17 9734  فاْستيقْظ من النوم لصالة نافلة الليل َفتََهجى

 القدر ورفع الدرجاتزيادة يف علو  َنافَِلةً  79/17 9735

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  َيبَْعثََك  79/17 9736

ُْموداً  79/17 9737 َفاَعِة الُعظْمَ واملراد هنا  ُيمدك فيه األولون واآلخرون  منزلة َمَقاماً حمى  ىَمَقاَم الشى

 إدخاالً مرضيّاً فيام هو خْي  ُمْدَخَل ِصْدٍق  80/17 9738

 إخراجاً مرضيّاً مما هو رش  َُّمَرَج ِصْدٍق  80/17 9739

 ِمْن ِعنِْدكَ  ِمن لىُدنَك  80/17 9740

   قهرا وِعّزا وحجة ثابتة ُسْلطَاناً  80/17 9741

 ُمعيناً  نىِصْياً  80/17 9742

قُّ  81/17 9743 َق وَحَصَل  َجاء احْلَ قى  اإلْسالمُ باحلق واملُراُد  ََتَ

كُ : الْبَاطُِل واضمحل و زال وانقض َوَزَهَق الباطُِل  81/17 9744 ْ  الِّشِّ

 أكيد الزوال والبُطْالن، وهي مبالغة من زاِهٍق  َزُهوقاً  81/17 9745

ِة أْو الّداءِ  ِشَفاء 82/17 9746    إْبراٌء ِمَن املََرِض أْو الِعلى

 وإْحساٌن وِهداَيةٌ  َوَرَْحَةٌ  82/17 9747

 ضياعاً وهالكاً  َخَساراً  82/17 9748

نا وهيّأنا أسباَب ََتسنِي احلاِل وطيِب الَعيْشِ  َأْنَعْمنَا  83/17 9749  يرّسْ

   بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأْعَرَض  83/17 9750

اً وتباَعد  بَِجانِبِهِ  َوَنأَى 83/17 9751  تنحى عنه بجنبه واملراد: ابتَعَد َتَكربُّ

9752 83/17  ُّ ُه الِّشى  األَذى والُسوُء والَفسادُ  أصاَبهُ  َمسى

ِة اهللِ َيُؤوساً  83/17 9753  ، واليأس: انقطاع األملَقنُوًطا ِمْن َرَْحَ

 َسِجيىتهو ناِحيَتِه وطريَقتِه َشاكَِلتِهِ  84/17 9754

  أكثر اهتداء، أي أكثر استجابة للهداية َأْهَدى  84/17 9755

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيالً  84/17 9756

وِح  85/17 9757  ما به حياة األجسام الرُّ

 من األمور التي استأثر اهلل بعلمها، أو من ُحْكِمِه وقضائِهِ  ِمْن َأْمِر َرّبِّ  85/17 9758

 لنُِزيَلنىُه وَنْمُحَونىه من صدرك  لنَْذَهبَنى بالذي أوحينا   86/17 9759

 حافِظًا وُمَهيْمنًا  َوكِيالً  86/17 9760
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 96إلى آية  87  يةآمن  اإلسراءسورة ( 291صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 إْحساناً وِهداَيةً  َرَْحَةً  87/17 9761

 إْحساُنهُ َفْضُل اهللِ:  َفْضَلهُ  87/17 9762

نُّ  88/17 9763 ْنُس َواجْلِ  انضم بعضهم إىل بعض ليتعاونوا يف حماولة اإلتيان بمثل هذا القرآن اْجتََمَعِت اإْلِ

   ََيِيُؤوا  َيأُْتواْ  88/17 9764

 املِثُْل: املُشابِهُ  بِِمثْلِ  88/17 9765

 َنِصْيًا وُمِعيناً  َظِهْياً  88/17 9766

ْفنَا 89/17 9767  َبيىنّا بأساليَب َُّمْتَلَِفةٍ  ََصى

ةٍ  َمثَلٍ  89/17 9768 ٍة َوِعرْبَ    قِصى

 فاْمتَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َفأََبى 89/17 9769

 ُمْعظَمهم َأْكثََر النىاسِ  89/17 9770

 ُجُحوًدا وإنكاًرا  ُكُفوراً  89/17 9771

ه َتْفُجر لَنَا  َتْفُجرَ  90/17 9772  َينْبُوًعا: َتُشقى

 َعينًا َتنبُُع منها املاءُ  َينبُوعاً  90/17 9773

 يف اآلخرة: دار النعيم املقيم بعد املوتو أو البستاناحَلديَقُة يف الدنيا:    َجنىةٌ  91/17 9774

َر األهَْنَارَ  91/17 9775  َتُشّقها لينبعث منها املاء ُتَفجِّ

ا  91/17 9776    َبيْنَها  ِخالهَلَ

 انبعاًثا أو َجرياً غزيراً  َتْفِجْياً  91/17 9777

 ُتوقَِع وُتنِْزَل  ُتْسِقطَ  92/17 9778

ُه َكِذٌب أْو باطٌِل  َزَعْمَت  92/17 9779  ُقْلَت َقْوالً ُيَشكُّ فيِه، وال ُيْعَلُم لََعلى

 قِطًَعا كَِسفاً  92/17 9780

 نشاهدهم مقابلة وِعياًنا أْي  َقبِيالً  92/17 9781

 البَيُْت: املَْسَكنُ  َبيٌْت  93/17 9782

 َذَهٍب  ُزْخُرٍف  93/17 9783

 تعلو وتصعد  َتْرَقى  93/17 9784

 انَتْلوهل ُصُحًفا من اهلل مكتوبةً  كِتَاباً نىْقَرُؤهُ  93/17 9785

 التىنْزيِه والتىْسبيِح هللِ َتعاىلُسبَْحاَن اهللِ: ِصيَغُة  ُسبَْحاَن َرّبِّ  93/17 9786

 إْنساناً  َبَِّشاً  93/17 9787

 َوَما حاَل وَحَجب َوَما َمنَعَ  94/17 9788

َدى 94/17 9789 قىق َجاءُهُم اهْلُ مْ  ت وَحَصلَ َت ََتَ  اهِلداَية  هَلُ

 َأأْرَسَل  َأَبَعَث  94/17 9790

   َيسْيونَ  َيْمُشونَ  95/17 9791

 هادئني  ُمطَْمئِنِّنيَ  95/17 9792

 بلغ منتهى الكفاية، وبلغ املراد يف األمر  َكَفى 96/17 9793

 عاملًِا ُمطىلِعاً  َشِهيداً  96/17 9794

 بَِخْلِقه بِِعبَادِهِ  96/17 9795



 

292 
 

 
 
 
 

 104إلى آية  97  يةآمن  اإلسراءسورة ( 292صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُيْرِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَيْهِ  َُيْدِ  97/17 9796

 املستجيب للهداية املُْْهتَدِ  97/17 9797

 ُيكم عليه باالنِصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين القيم  ُيْضلِْل  97/17 9798

 فلن تلقى أو تعلم   َفَلن جَتِدَ  97/17 9799

 الوِل بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب       َأْولِيَاء 97/17 9800

هُ  من دونِهِ  97/17 9801  َغْْيَ

ُهمْ  97/17 9802  َوَنْجَمُعُهْم لِْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  َوَنْحُِّشُ

    َضالنّي  ُعْمياً  97/17 9803

 ال َينطِقونَ        َوُبْكامً  97/17 9804

أَْواُهمْ  97/17 9805  مستقرهم  أو  منزهلم  ومكاهنم  مى

بُها، وصار عليها ِخباٌء ِمن َرمادٍ  َخبَْت  97/17 9806  َسَكَن هَلَ

َجةً  َسِعْياً  97/17 9807  ناًرا ُملتَِهبًَة ُمتَأجِّ

 ِعقاُِبُمْ  َجَزآُؤُهم  98/17 9808

 أْجَزاًء ُمَفتىتَةً حطاماً و َوُرَفاتاً  98/17 9809

ُث بالبَْعِث َبْعَد املَْوِت  َخْلقاً َجِديداً  98/17 9810
    اخَلْلُق احلادِ

9811 99/17  ْ ُث َعنهم َيَرْواْ  َأَومَل ِب من َشأِن َمن ُيتََحدى  الِعباَرُة لِلَحثِّ َعَّل النىظَِر، والتََعجُّ

 ذو ُقْدَرة  َقادِرٌ  99/17 9812

 وقتاً للموت َأَجالً  99/17 9813

 ال َشكى   َرْيَب ال  99/17 9814

 فاْمتَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َفأََبى 99/17 9815

 َُتوُزونَ  مَتْلُِكونَ  100/17 9816

ِة َرّبِّ  100/17 9817  :َمْقدوراُت ِرْزقِِه وسائِر نَِعِمه  َخَزائَِن َرَْحَ

َْمَسْكتُمْ  100/17 9818  لََقبَْضتُم أيدَيكم ُبْخالً  ألى

   اخِلْشيَُة ِمن األْمِر: اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاُء ُوقوِعهِ  َخْشيَةَ  100/17 9819

 بذل املال ونحوه اإِلنَفاِق  100/17 9820

 شديد البخل َقتُوراً  100/17 9821

 َأْعطَيْنا  آَتيْنَا  101/17 9822

 واِضَحاٍت  َبيِّنَاٍت  101/17 9823

 أنىَك ألْعتَِقُد  أَلَُظنَُّك  101/17 9824

 عرفت وأدركت  َعلِْمَت  102/17 9825

  ُحَجًجا، وَبراِهنَي واِضحًة تقوُد إىل الِعلِم واحَلقِّ  َبَصآئَِر  102/17 9826

 مِصوفاً عن احلق  َهالًِكا َمْغُلوًبا َمثْبُوراً  102/17 9827

 َفَرِغَب  َفأََرادَ  103/17 9828

ُهم  103/17 9829 هم وُيْفِزعهم للخروج  َيْستَِفزى  يستِخفُّ

 أقيُموا ِِبَا واْعُمروَها اْسُكنُوا األَْرَض  104/17 9830

 ْجيًعا َُّمتلطني من أْجناٍس َُّمْتَلَِفة لَِفيفاً  104/17 9831



 

293 
 

 
 
 
 

   111إلى آية  105  يةآمن  اإلسراءسورة ( 293صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

قِّ  105/17 9832  باِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ َوبِاحْلَ

يىَة لِْلَعَمِل ِِبا َولِتَبْليِغها  َأْرَسْلنَاكَ  105/17 9833
سالََة اإلهَلِ سوِل: ََتْميُلُه الرِّ  إْرساُل الرى

اً  105/17 9834    َواِعدًا بِثَواِب اهللِ  ُمبَِّشِّ

 ومنذرًا، واملُنِْذر هو املُعلم واملُبلغ َوَنِذيراً  105/17 9835

ْلنَاُه وَبيىنَاُه وجعلناه فارقاً بني اهلدى والضالل َفَرْقنَاهُ  106/17 9836  أنزلناه ُمفّرقا أو َفصى

 لِتتلوه لِتَْقَرَأهُ  106/17 9837

ل  َعََّل ُمْكٍث  106/17 9838  َعََّل ُتَؤَدة ومَتَهُّ

 ُأْعطوا ُأوُتواْ  107/17 9839

 إْدراُك َحقيَقِة األْشياِء أو علوم الدين وذلك حسب السياق الِْعْلمَ  107/17 9840

ونَ  107/17 9841 رُّ
 َينَْزلُوَن أْرضاً وَيسُقطوَن برُِسعٍة  َُيِ

 جمتمع اللىحيني، ويطلق عَّل الوجه، تعبْيًا باجلزء عن الكل لِألَْذَقانِ  107/17 9842

داً  107/17 9843  واِضعنَي ِجباَهُهْم َعَّل األْرِض ُخضوعاً لَِعظََمِة اهللِ  ُسجى

ْدُق احَلقُّ الىِذي ال َشكى فيهِ الَوْعُد: اال َوْعُد  108/17 9844 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  لْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغْْيِ

 لَنافذاً  ملََْفُعوالً  108/17 9845

 تدمع عيوهنم  َيبُْكونَ  109/17 9846

ٍء إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ  َوَيِزيُدُهمْ  109/17 9847 ُه يِف ذاتِِه أْو إضاَفُة ََشْ ِء: ُنُموُّ ْ  ِزياَدُة الَّشى

 خضوعاً وسكوناً  ُخُشوعاً  109/17 9848

 'اهلل'ادعوه باسمه  اْدُعوْا اهلل 110/17 9849

 أْسامُء اهللِ، وهي األْسامُء البالَِغُة احُلْسِن، الدالىُة َعَّل الَعظََمِة واجَلاللِ  احُلْسنَى األَْساَمُء  110/17 9850

َهرْ  110/17 9851  وال َتْرَفْع َصوَتْك  َوالَ جَتْ

افِْت  َوالَ  110/17 9852 ِفه وال َتفض صوتك                 َُتَ  َُتْ

 ُكْن َوَسطًا يف الِقَراَءةِ َبنْيَ اجَلْهِر، َواملَُخاَفتَِة. َسبِيالً َبنْيَ َذلَِك  َواْبتَغِ  110/17 9853

ْمُد هللِِّ 111/17 9854  الثىناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

 مل َيعل  مَلْ َيتىِخْذ  111/17 9855

لى  111/17 9856 َن الذُّ  املراد وِلٌّ ِمن َخلِقهِ  َوِِلٌّ مِّ

ُه َتْكبِْياً  111/17 9857 ْ     َعظِّْمُه َتْعظياًم بالثناء عليه  َوَكربِّ

 

 


