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 4إلى آية  1 يةآمن  الكهفسورة ( 293صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 الُقْرآن  الْكِتَاَب  1/18 9858

 وميال عن احلق  انحرافا   ِعَوَجا  1/18 9859

 ال ِعَوج فيه معتدال  ُمستَقيم   َقيِّم   2/18 9860

ر من عذاب الل  لِّيُنِذرَ  2/18 9861 ف وحَيذِّ م وخيوِّ
 ليعلِ

 َقِوّيا    َعذابا   َبأْسا  َشِديدا   2/18 9862

 من عنده ِمن لَُّدْنهُ  2/18 9863

9864 2/18  َ  َيِعَدُهْم بِثَواِب اللِ  َوُيبَّشِّ

 ثوابا  جزيال  واملراد اجلنّة َأْجرا  َحَسنا   2/18 9865

 بغْْي ِِنايٍة وال اْنِقطاعٍ  فِيهِ  مقيمني َأَبدا  َماكِثنَِي فِيِه  3/18 9866

َذ  4/18 9867 َ  َجَعَل  اَّتَّ

ا كان أو أنثى  َولَدا   4/18 9868  مولودا  ذكر 
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 15إلى آية  5 يةآمن  الكهفسورة ( 294صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْت  5/18 9869  َقبَُحتو َعظَُمت َكُُبَ

ُرُج  5/18 9870 ُهون هبا ِمْن َأْفَواِهِهمْ  ََّتْ  األفواه: ََجْع ُفوه أْي َفمو  يتََفوَّ

 افرتاء    َكِذبا   5/18 9871

  ظ واحلزنَغيْ من شدة ال قاتِل  وُمهلِك   َباِخع   6/18 9872

 إيمِِنِمْ َعََل أَثِر َعَدِم أو   ِمن َبعِد َتَولِّيهم وإعراِضهم عنك َعََل آَثاِرِهمْ  6/18 9873

ِديِث  6/18 9874 َذا احْلَ     املراد به القرآن هِبَ

 َغًم مها ووَ  ُحْزنا   َأَسفا   6/18 9875

ةِ َعيْشٍ  ِزينَة   7/18 9876  َمْصَدَر ُحْسٍن وََجاٍل ولذَّ

ُهمْ  لِنَبُْلَوُهمْ  7/18 9877  لِنَْختَُِبَ

 وأخَلُصُه وأْطَوُعُه لل أْصوُبُه  َأْحَسُن َعَمال   7/18 9878

اِعُلونَ  8/18 9879 ونَ  جَلَ ُ  ملََُصْيِّ

   ُترابا   َصِعيدا   8/18 9880

 َجرداَء ال نباَت فيها  ُجُرزا   8/18 9881

 َظنَنَْت  َحِسبَْت  9/18 9882

 الغاِر الواسِع يف اجلبِل أو البيت املحفور يف اجلبل الَْكْهِف  9/18 9883

قِيمِ  9/18 9884  وقيل: اسُم اجلبِل الذي فيه الكهُف اللوح الذي كتب فيه أسمء أهل الكهف  َوالرَّ

ُب من أْمِرهم  َعَجبا   9/18 9885  ُيتََعجَّ

  نزلوا إليه، والتجئوا به  َأَوى 10/18 9886

بَاُب  الِْفتْيَةُ  10/18 9887  الشَّ

  ِمْن ِعنِْدكَ  ِمن لَُّدنَك  10/18 9888

 إْحسانا  وِهداَية   َرْْحَة   10/18 9889

ْ  َوَهيِّئْ  10/18 9890  واْمنَْح وَيّسِّ

 شأننا أو مسألتنا أو قضيتنا  َأْمِرَنا 10/18 9891

 ِهداَية  وَتْوفيقا   َرَشدا   10/18 9892

ْبنَا َعََل آَذاِِنِمْ  11/18 9893 ا  َفََضَ ا َثقيال  َعميق   فألَقيْنا عليهم َنْوم 

    أْعوام كثْية  ِسننَِي َعَددا   11/18 9894

 َأْيَقظْنَاُهْم ِمْن َنْوِمِهمْ  َبَعثْنَاُهمْ  12/18 9895

ْزَبنْيِ  12/18 9896  الطائفتنِي أو الفريقنيِ  احْلِ

ُه، ويقتيض ذلك اإِلحاَطَة بِِه وِحْفظُهُ  َأْحَص  12/18 9897 ء: َعدُّ  إْحَصاُء الََشْ

 َأقاُموا لَبِثُوا  12/18 9898

ا 12/18 9899 ة   َأَمد   َزمان ا وغاية  أو ُمدَّ

 َنروي  َنُقصُّ  13/18 9900

ُهمْ  َنبَأَُهم 13/18 9901  َخَُبَ

َُب   َوَرَبطْنَا َعََل ُقُلوهِبِمْ  14/18 9902 مناهم الصَّ  ثبَّتْنا قلوهَبم، وأْْلَ

ْدُعَو ِمن ُدونِهِ  14/18 9903 ه  لَن نَّ  لن َنْعبَُد َغْْيَ

ا عن احَلقِّ  َشطَطا   14/18 9904 ا بعيد  ر 
 َقوال  جائِ

9905 15/18  ٍ ٍة َواِضَحةٍ  بُِسْلطَاٍن َبنيِّ  ُحجَّ

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفرَتَى 15/18 9906
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 20إلى آية  16 يةآمن  الكهفسورة ( 295صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اْبتََعْدُتْم َعنُْهمْ و فاَرْقتُموهم اْعتََزلْتُُموُهمْ  16/18 9907

 اْجَعلوه َمأْواكم و اْنزلوا إليه َفأُْووا  16/18 9908

عْ  َيبُْسط وَيُعمّ  َينُّشْ  16/18 9909  وُيَوسِّ

ْحته 16/18 9910    إْحسانِِه وِرعاَيتِهِ  رَّ

ْ  وُُيَيِّئْ  16/18 9911  ويْمنَْح وُييَّسِّ

   شأنكم أو مسألتكم أو قضيتكم  َأْمِرُكم  16/18 9912

ْرَفقا   16/18 9913    ما ُيْرَفُق به وُينْتََفع وُيْستَعان مِّ

 َوُتبِِْص وُتَشاِهد  َوَتَرى  17/18 9914

ْمِس: ُظهوُرها وُخروُج نوِرها  َطَلَعت  17/18 9915 ا ُطُلوُع الشَّ  َصباح 

َزاَورُ  17/18 9916  ََتيُل َوَتنَْحنِي تَّ

 ِجَهَة اليَمنيِ  َذاَت اليمنيِ  17/18 9917

   اْختََفْت يف َمْغرهبا َغَرَبت 17/18 9918

   ُُتاِوُزهم وَتَدُعهم  تَّْقِرُضُهمْ  17/18 9919

 ُمتَّسع َفْجَوةٍ  17/18 9920

 اإليمِن وُيَوفِّق إلَيْهِ ُيْرِشد إََل  َُيْدِ  17/18 9921

 حيكم عليه باالنِصاف والبعد عن طريق اْلداية ُيْضلِْل  17/18 9922

 الويل بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب َولِيّا   17/18 9923

ْرِشدا   17/18 9924  هادِيا   مُّ

َسبُُهمْ  18/18 9925   َوَتظُنُُّهمْ  َوََتْ

 ُمْستَيِقظنِي صاحني  َأْيَقاظا   18/18 9926

 نِيام   ُرُقود   18/18 9927

بُُهمْ  18/18 9928 ُكهم  َوُنَقلِّ  وُنَحرِّ

 مادٌّ َيَدْيه َباِسط  ذِراَعيْه  18/18 9929

 فِناُء الَكهف  بِالَْوِصيدِ  18/18 9930

 َرَجْعت وَأْدَبْرت  لََولَّيَْت  18/18 9931

 َهَرب ا فَِرارا   18/18 9932

  ُشِغَل َفراُغ َصْدِرك كلُّه  َوملَُلِئَْت  18/18 9933

ْعب: الَفَزع واخَلْوف الذي يمأل القلَب  ُرْعبا   18/18 9934  الرُّ

 لِيَْسأُل َبْعُضُهْم َبْعضا   لِيَتََساءلُوا  19/18 9935

 أَقْمتُمْ  لَبِثْتُمْ  19/18 9936

يَّة  بَِوِرقُِكمْ  19/18 9937  َبدرامِهكم الفضِّ

، وأطهرُ  َأْزَكى 19/18 9938  أْطيُب، وأحلُّ

 بطعاٍم تأكلوَنه، وقوٍت تقتاتوَنه  بِِرْزٍق  19/18 9939

 يرتفَّق َولْيَتََلطَّْف  19/18 9940

 َوال ُيْعلَِمنَّ   َوال ُيْشِعَرنَّ  19/18 9941

 َيغلبُوُكمْ  أو َيطَّلِعوا وُيِّشفوا عَل مكانِكم َيظْهُروا َعليُكم  20/18 9942

 َيْقتُُلوُكْم َرْمي ا بِاحِلجاَرةِ  َيْرَُجُوُكمْ  20/18 9943

 دِينهم ورَشيعتهم ِملَّتِِهمْ  20/18 9944

 لن تظفروا ولن تفوزوا ُتْفلُِحوا َولَن 20/18 9945
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 27إلى آية  21 يةآمن  الكهفسورة ( 296صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهم  أظَهْرنا وأطَلْعنا َأْعثَْرَنا َعَليِْهمْ  21/18 9946  عليهم َغْْيَ

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  َوْعَد اللِ  21/18 9947 ، َوَوْعُد اللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  الَوْعُد: االلْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغْْيِ

ُه َوْصف  لَِوْعِد اللِال  ناِجز َحقٌّ  21/18 9948  َيتََخلَّف، وذلك ألنَّ

اَعةَ  21/18 9949  َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

 ال َشكَّ  ال َرْيَب  21/18 9950

 التنازع : التخاصم واالختالف   َيتَنَاَزُعونَ  21/18 9951

 شأِنم أو مسألتهم أو قضيتهم  َأْمَرُهمْ  21/18 9952

 أْنِشئُوا وأقيموا اْبنُوا 21/18 9953

 هم أصحاب الكلمة والنفوذ الَِّذيَن َغَلبُوا  21/18 9954

 لنجعلنَّ  لَنَتَِّخَذنَّ  21/18 9955

نّا  من َغْي َدليلٍ   َرَْجا  بِالَْغيِْب  22/18 9956  يقنيٍ وال  ظَّ

ِِتِم 22/18 9957  بعددهم بِِعدَّ

 َفال ُُتادِْل  َفال َُتَارِ  22/18 9958

 واِضحا   ِجداال   ِمَراء َظاِهرا   22/18 9959

 ال َتطُْلْب َبياَن احُلْكِم والرأيو وال َتسأْل  َوال َتْستَْفِت  22/18 9960

 عامل  َفاِعل   23/18 9961

 إاِلَّ َأْن ُتَعلَِّق َقْولََك بِاملَِشيئَِة، َفتَُقوَل: إِْن َشاَء اللُ. ّلَلُهإاِلَّ َأْن َيَشاَء ا 24/18 9962

ُه َمَع التََدبُّرِ  َواْذُكر َربَّك 24/18 9963  اْستَْحَِضْ

 غفلت عن التذكر َنِسيَت  24/18 9964

 يرشدن  َُيِْدَينِ  24/18 9965

 ألَْدنى أِلَْقَرَب  24/18 9966

 ِهداَية  وَتْوفيقا   َرَشدا   24/18 9967

 وأقاموا َولَبِثُوا 25/18 9968

  الغاِر الواسِع يف اجلبِل أو البيت املحفور يف اجلبل الكهف :   َكْهِفِهمْ  25/18 9969

َة َثالثِمئِة َسنةٍ  َثاَلَث ِماَئةٍ  25/18 9970  ُمدَّ

 أْعوام ِسننِيَ  25/18 9971

 املراد وزيادة تِسِع سننَي  َواْزَداُدوا تِْسعا   25/18 9972

ةِ لُبِث الِفتيِة يف الَكهِف نائِمنيَ املراد  َأْعَلمُ اّلَلُه 26/18 9973  اللُ أعَلُم بُمدَّ

ِهمْ  َغيُْب  26/18 9974  الَغيُْب: َما َخِفَي واْستَرَتَ وََلْ َيْستَطِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 َما أَشدَّ إْبصاره َأْبِِصْ بِهِ  26/18 9975

 بالنسبة لل تفيد: ما أدق علمه بم يْسَمعصيغة تعجب، والعبارة  َوَأْسِمْع به 26/18 9976

هُ  من دونِهِ  26/18 9977  َغْْيَ

ْك يف ُحْكِمِه أَحدا  و 26/18 9978 ُه رَشيكا  لَُه يِف َقضائِهِ  ال ُيّْشِ  ال ََيَْعْل َغْْيَ

َل  27/18 9979 َ   الَ ُمبَدِّ  الَ ُمَغْيِّ

ا 27/18 9980  ََتيُل إليه  َملجأ  َوَمالذا   ُمْلتََحد 
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 34إلى آية  28 يةآمن  الكهفسورة ( 297صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اْحبِْسها َواْصُِبْ َنْفَسَك  28/18 9981

 الَغَداة: ما بني الفجر إَل ُطُلوع الشمس بِالَْغَداةِ  28/18 9982

: آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إَل املغرب  َوالَْعَِشِّ  28/18 9983  الَْعَِشِّ

 ال َتِِصْف َعينيك عنهم وال ُُتاِوْزهم إَل َغِْيهم  َوال َتْعُد َعيناك عنهم  28/18 9984

يَاةِ  28/18 9985  ُمتََعَها َوَمَلّذاِِتا ِزينََة احْلَ

 َتتَّبِْع وال ََّتَْضعْ ال و َوال ُتطِعْ  28/18 9986

 َجَعْلناه غافاِل  ساِهي ا و شَغْلنا قلبَه َأْغَفْلنا َقْلبه  28/18 9987

  ملّذات الدنيا وشهواِتا من طلب ما ِتواه نفسه وَتيل إليه َواتَّبََع َهَواهُ  28/18 9988

ا    ُفُرطا   28/18 9989 ا   َهاَلك   وَتفريط ا وَضياع 

قُّ ِمْن َربُِّكمْ َوُقِل  29/18 9990  املراد هذا الذي جئتكم به من قرآن هو احلق من خالقكم احْلَ

 أْعَدْدنا وهيّأنا  َأْعتَْدَنا  29/18 9991

 أحدق هبم وشملهم وسدَّ عليهم منافذ اخلروج  َأَحاَط هبم 29/18 9992

ادُِقَها  29/18 9993  ُسوُرها ُُسَ

 َيطُْلبوا الَعْونَ  َيْستَِغيثُوا 29/18 9994

 َياُبوا، واإِلجابة هنا بعكس ما َطَلبُوا ُيَغاُثوا  29/18 9995

 بمء كالزيت الَعكِر شديد احلرارة، أو املُذاب من النُّحاس واحَلِديد ونحومها بَِمء َكاملُْْهلِ  29/18 9996

 حْيِرُقها  َيْشِوي الُوجوه 29/18 9997

ا ُمْرَتَفقا   29/18 9998  منزال  ومقام 

 ال ُِنِْمُل وال ُننِْقُص  ال ُنِضيعُ  30/18 9999

 َثواَب  َأْجرَ  30/18 10000

 ، وُيراُد هبا موضع يف اجَلنَّةوثبات  استقرار واطمئنانو إقامة جنّات َجنَّاُت َعدنٍ  31/18 10001

لَّْونَ  31/18 10002  ُيْلبَُسوَن احُلِلّ  حُيَ

، وحُييُط بِاملِْعَصمِ  َأَساِورَ  31/18 10003  ما ُيْلبَُس يف اليَد ِمن احِلِلّ

   الّديباِج، وهَو احَلريُر املَنْسوُج  أو  احَلِريرِ   َرقيق ُسنُدسٍ  31/18 10004

ٍق  31/18 10005  َحريٍر َغليظٍ  َوإِْستَُْبَ

تَّكِئنِيَ  31/18 10006  جالسني مستندين مستقرين مُّ

نَةِ  اأْلََرائِِك  31/18 10007  املَُزيَّ
ةِ  األَُِسَّ

 ُبستاَننيِ أو   َحِديَقتنَْيِ  َجنَّتنَْيِ  32/18 10008

ا  32/18 10009  أَحطْنامها ِمن جوانِبِهم  َوَحَفْفنَامُهَ

 ثمرها الذي ُيؤكل َأْعطَْت  آَتْت ُأُكَلَها 33/18 10010

 َوََلْ ُتنِْقْص  َوََلْ َتظْلِمْ  33/18 10011

ْرَنا 33/18 10012 َم  َوَفجَّ  َبيْنَُهَم  وأجَرْينا وَشَقْقنا ِخاَلَْلُ

، َوَأْمَوال  ُأْخَرى َكثَِْية   َثَمر   34/18 10013  ثَِمر 

 َُيادِلُهُ و ُيراِجُعُه يف الكالم  حُيَاِوُرهُ  34/18 10014

ة  ومنََعة  َوَأَعزُّ  34/18 10015  وأكثر ُقوَّ

ا 34/18 10016  َعشْية  وأعوان ا َنَفر 
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 45إلى آية  35 يةآمن  الكهفسورة ( 298صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُميسء  إلَيَْها َظاَِل  لِنَفِسِه  35/18 10017

 أْعتَِقُد ال  َما َأُظنُّ  35/18 10018

 وََّتَرُب  َِتْلَِك وَتْفنَى َتبِيَد  35/18 10019

اَعةَ  36/18 10020   َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

 واقعة َقائَِمة   36/18 10021

دِدتُّ  36/18 10022  ُأْرِجْعُت  رُّ

 أللَقنَيَّ  أَلَِجَدنَّ  36/18 10023

ا َوَمَرًدا. و  َمصْيا   ُمنَقَلبا   36/18 10024  َمْرِجع 

 َُيادِلُهُ و ُيراِجُعُه يف الكالم  حُيَاِوُرهُ  37/18 10025

 ما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة املني والنطفة:  نُّطَْفةٍ  37/18 10026

اَك َرُجال   37/18 10027 َلَك َرُجال  ُمستِقالً بِأْمِركَ  َسوَّ  َكمَّ

 لَكْن َأَنا  لَّكِنَّا  38/18 10028

كُ  38/18 10029 ُه رَشيكا  لَُه يِف ُمْلكِهِ  ال ُأرْشِ  ال َأْجَعُل َغْْيَ

ةَ ال  39/18 10030  ال ُقدرة مادية أو معنوية  ُقوَّ

 تَعلُم حايل وَتْعِرُفني  َتَرنِ  39/18 10031

 ُيْعطيني ُيْؤتنَِيِ  40/18 10032

 َوَيبَْعَث  َوُيْرِسَل  40/18 10033

 بالء  وهالكا   عذابا و ُحْسبَانا   40/18 10034

   ُترابا   َصِعيدا   40/18 10035

 َمكانا  أْمَلَس َتِزلُّ فيِه الَقَدمُ  َزلَقا   40/18 10036

ا َذاِهب ا يِف ُعْمِق األَْرِض إَل أسفل َغْورا   41/18 10037 ر 
 َغائِ

 لَْن َتْقِدرَ  لَْن َتْستَطِيعَ  41/18 10038

 لن َتقِدَر عَل َطَلِب املاِء واستِخراِجه واملراد   َبْحث ا وَتصيال   َطَلبا   41/18 10039

 أصابه ما أهَلَكه  َوُأِحيَط بِثََمِرهِ  42/18 10040

يْه 42/18 10041  كناية عن احَلّْسة والندم ُيَقلِّب كفَّ

 َبَذل املال ونحوه َأنَفَق  42/18 10042

، قد سقط بعُضها عَل بعضٍ  َخاِوَية   42/18 10043  خالية 

 سقوفها ُعُروِشَها 42/18 10044

  َجاعة فِْرَقة أو  فِئَة   43/18 10045

وَنهُ  43/18 10046  ينقذونه َينُِصُ

نا   ُمنتَِِصا   43/18 10047  ُمتََحصِّ

 املُواالُة والنُِّصةُ  الَْوالَيةُ  44/18 10048

 ِناية  و عاقِبة   ُعْقبا   44/18 10049

 انضم إليه وامتزج معه  َفاْختََلَط به 45/18 10050

ا  َهِشيم   45/18 10051  اتََكّسِّ م ُمتَفتِّت ايابِس 

َياُح  َتْذُروهُ  45/18 10052 ُقه الرِّ ُدهُ و َتنِسُفه وُتَفرِّ  َتطُْي بِِه وُتبَدِّ
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 53إلى آية  46 يةآمن  الكهفسورة ( 299صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 األْوالدُ البَنوَن ُهْم األْبناُء أْي  َوالْبَنُونَ  46/18 10053

يَاةِ  46/18 10054  َمْصَدُر ََجاٍل فيها ِزينَُة احْلَ

اُت  46/18 10055 احِلَ احلةُ  َوالْبَاقِيَاُت الصَّ    وقيل: التسبيُح والتحميد والتكبْي والتهليل وأعمُل اخلِْي الصَّ

 الثواب: العطاء واجلزاء  َثَوابا   46/18 10056

 رجاء   َأَمال   46/18 10057

ُ اجلبَال 47/18 10058 ُكها وَننُْقُلها  ُنَسْيِّ  ُنَحرِّ

ها   بادِية  ظاِهرة  مكشوفة ليس عليها َباِرَزة   47/18 10059  يشء  َيسرُتُ

َناُهمْ  47/18 10060 ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  َوَحَّشْ
ْعنَاُهْم لِ  َوََجَ

  نرتكَفَلْم  َفَلْم ُنَغادِرْ  47/18 10061

 ال خيَفى منهم أَحد  وُأحَضوا  وُأظهروا  َوُعِرُضوا  48/18 10062

 َمْصُفوفنيَ  َصّفا   48/18 10063

 أَتيْتُُموَنا  ِجئْتُُموَنا  48/18 10064

 أْوَجْدَناُكمْ  ِمثَْلم َكَم َخَلْقنَاُكمْ  48/18 10065

 يستند إَل دليلاّدَعيْتُم اّدعاء  باطال  ال  َزَعْمتُمْ  48/18 10066

 أصلها أن لن َألَّن  48/18 10067

ْوِعدا   48/18 10068 ا مَّ د   َوْقتا  ُُمَدَّ

   وأحَض  وُأْظِهرَ  َوُوِضعَ  49/18 10069

 ُكتُُب أعمِل العبادِ أو صحيفُة  الْكِتَاُب  49/18 10070

 واملّشكنيالكافِريَن  املُْْجِرِمنيَ  49/18 10071

 خائِفنيَ  ُمْشِفِقنيَ  49/18 10072

 يا َحَّسَتنا وهالَكنا َوْيَلتَنَا  َيا 49/18 10073

 ال يرتك  ال ُيَغادِرُ  49/18 10074

ها َأْحَصاَها  49/18 10075  وأحاط هبا َحِفظَها وَعدَّ

 مثبتا يف صحيفة األعمل  َحاِِضا   49/18 10076

 َطاَعتِهِ عصاه وَخَرَج عن  َفَفَسَق  50/18 10077

 أفتجعلونه َأَفتَتَِّخُذوَنهُ  50/18 10078

تَهُ  50/18 10079 يَّ ُكوِر واإلَناِث  َوُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ  الُذرِّ

 َأْعَوان ا ُتطِيُعوَِنُمْ  َأْولِيَاء 50/18 10080

 َبديال  وِعَوضا   َبَدال   50/18 10081

 ما َجَعْلتُُهْم حَيَُْضوَن  َأْشَهْدُِتمَما  51/18 10082

   الصاِرفنَي َعْن اِْلداَيةِ  املُِْضلِّنيَ  51/18 10083

ا  َعُضدا   51/18 10084  أعوان ا وأنصار 

ْوبِقا   52/18 10085 ا مَّ ا وحاِجز     َمهلِك 

 َفأَيَقنُوا  َفظَنُّوا 53/18 10086

َواقُِعوَها 53/18 10087  واقُِعون فيها مُّ

فا   53/18 10088 فوَن إليْهِ  َمِْصِ  َمْعِدال ، أو مكانا  َينَِْصِ
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 61إلى آية  54 يةآمن  الكهفسورة ( 300صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْفنَا 54/18 10089 ْحنَا ََصَّ  َبيَّنّا وكررنا َوَوضَّ

ٍة  َمثَلٍ  54/18 10090 ةٍ قِصَّ  َوِعُْبَ

ْأِي واخُلصوَمِة بالباطِلِ  َجَدال   54/18 10091  ُمنازَعة  يف الرَّ

 َوَما حاَل وَحَجب َوَما َمنَعَ  55/18 10092

َدى 55/18 10093  اِْلداَية اْْلُ

 ويطََلبُوا املغفرة  َوَيْستَْغِفُروا  55/18 10094

لنِيَ  55/18 10095 ابَِقةِ من  بإهالك املكّذبني للرسلطريقة الل  ُسنَُّة اأْلَوَّ  األَُمِم السَّ

 أماَم أْعيُنهم ُقبُال   55/18 10096

ينَ  56/18 10097 ِ  َواِعديَن بِثَواِب اللِ ُمبَّشِّ

 ومعلمني ومبلِّغني وُمّذرين من العقاب َوُمنِذِرينَ  56/18 10098

 َوُيناقُِش وخُياِصمُ  َوَُيَادُِل  56/18 10099

  بِالَعبَِث الفاِسِد الَِّذي ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه وهَو َنقيُض احَلقِّ  بِالْبَاطِلِ  56/18 10100

 لِيُبطِلوا وُيزيلوا لِيُْدِحُضوا  56/18 10101

ا  وُسْخِرية   ُهُزوا   56/18 10102  اْستِخفاف 

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَْعَرَض  57/18 10103

 وغاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته َوَنيِسَ  57/18 10104

َمْت  57/18 10105  ما َفَعلْت   ما َقدَّ

 واملراد انغالق الُقلوب، وَعَدم إِدراكها أغطية َأكِنَّة   57/18 10106

 َيْفَهُموه  َيْفَقُهوهُ  57/18 10107

ْمع، واملُراُد عدم  ثَِقال  وصمم   َوْقرا   57/18 10108  االنصياع يِف السَّ

ثُُّهم عل  َتْدُعهم إَل اْلدى 57/18 10109  اْلداية ََتُ

ْهرِ  َأَبدا   57/18 10110  إَل األََبِد أْي إَل آِخِر الدَّ

 يعاقبهم  ُيَؤاِخُذُهم 58/18 10111

 َعِملوا  َكَسبُوا 58/18 10112

َل  58/18 10113 م لََعجَّ  لََقدَّ

ْوِعد   58/18 10114  وقت ُمدد  مَّ

 َملَجأ  َيلَجؤون إليه َمْوئِال   58/18 10115

 أْفنَيْناهم َأْهَلْكنَاُهمْ  59/18 10116

ادِمُه يوشع بن نون  لَِفتَاهُ  60/18 10117  خِلَ

 اَل َأَزاُل ُأَتابُِع املَِسْيَ  اَل َأْبَرُح  60/18 10118

 َأِصَل  َأْبُلغَ  60/18 10119

 أو اجتمَعهم  َحيُْث َيلتَِقيانِ  الْبَْحَرْينِ ََمَْمَع  60/18 10120

   أمكث أو أسْي  َأْميِضَ  60/18 10121

 مدة طويلة  أو  َزَمن ا َطِويال   ُحُقبا   60/18 10122

 َوَصال  َبَلَغا 61/18 10123

 احُلوت: السمكة صغْية كانت أو كبْية ُحوَِتَُم  61/18 10124

َذ َسبِيَلهُ  61/18 10125 َ  َشقَّ طريقه   َفاَّتَّ

با   61/18 10126 ا وَمذَهب اأو  مسلكا   َُسَ  طريق 
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 74إلى آية  62 يةآمن  الكهفسورة ( 301صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املكان وَبُعدا َعنْهُ  فارقا َجاَوَزا 62/18 10127

 َوَجْدنا لَِقينَا  62/18 10128

    وَعناء   شديدا  َتَعب ا  َنَصبا   62/18 10129

ن َأَرَأْيَت  62/18 10130  َأْخُِبْ

 املكان الذي َنيِسَ موسى احلوَت عنَدهُ واملراد  أقمنا عندها َأَوْينَا إَل الصخرة 63/18 10131

 غفلت عن التذكر َنِسيُت  63/18 10132

 ْحلني عَل نسيانه  َأنَسانِيهُ  63/18 10133

هُ  َأْذُكَرهُ  63/18 10134  اْستَْحَِضْ

َذ َسبِيَلهُ  63/18 10135 َ هُ  َشقَّ طريقه َواَّتَّ  َوَسْْيَ

ُب منه َعَجبا   63/18 10136  عَل َنْحٍو ُيتََعجَّ

   َنطُْلْب  َنبْغِ  63/18 10137

ا 63/18 10138  َفَرَجَعا وعادا َفاْرَتدَّ

ا  64/18 10139  َطريِقِهَم الَّذي َجاَءا ِمنْهُ  آَثاِرمِهَ

ا لألثر َقَصصا   64/18 10140  َتتَبُّع 

   فَلِقيَا َفَوَجَدا 64/18 10141

 عابدا  طائعا  واملراد اخلَض عليه الّسالم  َعبْدا   64/18 10142

 من عندنا  من لَُّدنَّـا 65/18 10143

 ُأرافُِقَك وأطيُعَك  َأتَّبُِعَك  65/18 10144

َمني ُتَعلَِّمنِ  65/18 10145 َفني وُتَفهِّ  ُتَعرِّ

شادِ واالْنتِفاِع بِهِ  ُرْشدا   66/18 10146  لالْسرِتْ

 لَْن َتْقِدرَ   لَْن َتْستَطِيعَ  66/18 10147

: التََجلُُّد وُحْسُن االْحتِملِ  َصُْبا   66/18 10148  الَصُْبُ

 ََلَ َتعَلْم ما َخِفَي ِمن األْمرِ   ََلْ َُتِْط بِِه ُخُْبا   67/18 10149

 ستَْلقان َستَِجُدِن  67/18 10150

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َأْعِص  68/18 10151

 ما تأمرن به َأْمرا   69/18 10152

بَْعتَنِي 69/18 10153  صاَحبْتَنِي  اتَّ

ا  69/18 10154  أبنيِّ لك من أمره ما خفي عليك دون سؤال منك   ُأْحِدَث لََك ِمنُْه ذِْكر 

َعنْيِ  َفانطََلَقا  70/18 10155  َفَذَهبا ُمّْسِ

 َنَقبَها  َخَرَقَها 70/18 10156

ا، أو عجيب ا  إِْمرا   71/18 10157  أْمرا  عظيم  منكر 

 ال تعاقبني ال ُتَؤاِخْذِن  71/18 10158

 مشقة   وُتْلِحْقنيال ُتَكّلفني  و ُتْرِهْقنِي  َوال 71/18 10159

ة   ُعّْسا   73/18 10160 دَّ  ضيقا  وشِّ

 الغالم: الصبي الذي قاَرَب البُلوغ ُغالما   73/18 10161

نوِب  َزكِيَّة   73/18 10162   طاِهرة  من الذُّ

ا عظيم   نُّْكرا   74/18 10163  ُمنكر 
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 83إلى آية  75 يةآمن  الكهفسورة ( 302صفحة )

 رشح معىن اللكمة   اللكمة  رقم اآلية  م 
 أخُبك َ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

ا  76/18 10168  وصلَت إَل حاٍل ُتْعَذُر فيها  َبَلْغَت ِمْن لَُدنِّ ُعْذر 

َعنْيِ  َفانطََلَقا  77/18 10169  َفَذَهبا ُمّْسِ

ان َأْهَل َقْرَيةٍ  77/18 10170  بْلدة ُسكَّ

 سأال أهَلَها الطَّعامَ  اْستَطَْعَم َأْهَلَها 77/18 10171

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

ا  77/18 10173  ُينِْزلومها ضيوفا   ُيَضيُِّفومُهَ

 فَلِقيَا َفَوَجَدا 77/18 10174

 حائِطا   ِجَدارا   77/18 10175

 يّشف عَل السقوط  ُيِريُد َأْن َينَقضَّ  77/18 10176

َُه وأصلحه  َفأََقاَمهُ  77/18 10177  َفَرَّمَّ

ْذَت  77/18 10178 َ  لطلبت الَّتَّ

 أْجرا  ُدْنيَِوّيا  ُمقابِل الَعَمل  َأْجرا   77/18 10179

 ُفْرَقة  أْو اْفرِتاق   فَِراُق  78/18 10180

كَ  َسأَُنبِّئَُك  78/18 10181    َسأُْخُِبُ

 بِعْلِم وَتفسْيِ  بِتَأِْويلِ  78/18 10182

ْم الَفْقرُ ُفَقراء  ملََِساكنِيَ  79/18 10183  أَذْلَُّ

 ُأحِدُث هبا َعيبا   َأِعيبََها  79/18 10184

 أماَمهم َوَراءُهم  79/18 10185

 َيستويل أْو ُيصادِرُ  َيأُْخُذ  79/18 10186

ا وظلم   َغْصبا   79/18 10187  قهر 

 الصبي الذي قاَرَب البُلوغ  الُْغالمُ  80/18 10188

َلُهَم  ُيْرِهَقُهَم  80/18 10189  ما ال يطيقان ُيَكلَِّفُهَم، َوحُيَمِّ

ا للَحدِّ  ُطْغيَانا   80/18 10190 اُوز   َُتَ

َم  81/18 10191 ْضُهَم  ُيبِْدَْلُ  ُيَعوِّ

ا وَطهارة   َزَكاة   81/18 10192  صالح 

 َوَرْْحَة  َعَليِْهَم بًِرا هِبَِم،  وَأْدنى َوَأْقَرَب ُرْْح ا  81/18 10193

 مال  مدفون  َتت األرِض، وُيراد به املال الكثْي  َكنز   82/18 10194

ا 82/18 10195 مُهَ ُِتُم وَكمُل َعْقلِِهم َيبُْلَغا َأُشدَّ ا، َوَيِصال الُعْمَر الذي فيِه قّوُِتُم وِشدَّ  َيْكَُبَ

 َتْقِدرْ و  َتْستَطِعْ  َتْسطِع 82/18 10196

ِق َواملَْغِرِب  ذِي الَْقْرَننْيِ  83/18 10197  َملٍِك َصالٍِح َعادٍِل َمَلَك َما َبنْيَ املَّْشِ

ا تتذكرونه، وتعتُبون به ذِْكرا   83/18 10198  َخَُب 
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَّا  84/18 10199  ثبتنا ووطدنا ويّسنا أسباب التمكني َمكَّ

 َوَأْعطَيْناهُ  َوآَتيْنَاهُ  84/18 10200

ا َسبَبا   84/18 10201 ا وَمسلك  قيِق املُرادِ أو  َطريق  ُن ِمْن ََتْ  َوسيَلة  َُتَكِّ

 َجاًدا آخذا بالطرق واألسباب التي منحناها إياه سار َسبَب ا  َفأَْتبَعَ  85/18 10202

 َوَصَل  َبَلغَ  86/18 10203

 لقيها  َوَجَدَها  86/18 10204

ةٍ َذاِت طنٍِي َأْسَودَ  َعنْيٍ َْحِئَةٍ  86/18 10205  ُينْبُوع ماء َحارَّ

 أن َتسن إليهم ُحْسنا   86/18 10206

  ظَلَم َنفَسه باإلَصاِر عَل الُكفِر بعد َدعوتِه للحقِّ  املراد َظَلمَ  87/18 10207

 ُيْرَجع ُيَردُّ  87/18 10208

ا نُّْكرا   87/18 10209 ا شنيع   َعظِيم   ُمنَْكر 

 َثواب  وُمكاَفأة    َجَزاء 88/18 10210

ْسنَى  88/18 10211  اجَلنَّةِ َوْعُد اللِ بِاملَثوَبِة َوُحْسِن اجَلزاِء أْو  احْلُ

 سنلني له يف القول وُنعاِمُله باليُِّس، وُنحِسُن إليه  َسنَُقوُل لَُه ِمْن َأْمِرَنا ُيّْسا   88/18 10212

َذ األسباَب التي أعطاه الل إياها ليصَل إَل مْقصده َأْتبََع سببا  89/18 10213 َ  اَّتَّ

ْمسِ  90/18 10214  َتطُْلُع فيهِ املَكاَن الذي  َمطْلَِع الشَّ

   من ِجَهتِها  من دوِِنا 90/18 10215

 غطاء   ِسرْتا   90/18 10216

 علمنا  َأَحطْنَا  91/18 10217

 معرفة ببواطن األمور  ُخُْبا   91/18 10218

ْينِ  93/18 10219 دَّ  احلاِجَزْينِ أو  اجَلبَلني السَّ

 جهتهم أو ُقْرهبم  ُدوِِنَِم  93/18 10220

 ال ُيقاِرُبون وال يوِشكون ال َيَكاُدونَ  93/18 10221

 َيْفَهُموَن َكالما   َيْفَقُهوَن َقْوال   93/18 10222

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

 أْجرا  ُدْنيَِوّيا  ُمقابِل الَعَمل  َخْرجا   94/18 10224

ا َسّدا   94/18 10225  حاجز 

نِّي 95/18 10226  ما أعطانيه من امللك والتمكني  َما َمكَّ

 فساعدون  َفأَِعينُوِن  95/18 10227

 َسّدا  وحاجزا حصينا متينا  َرْدما   95/18 10228

خمَة الَعظيمةَ  قِطََعهُ  ُزَبر احلديد  96/18 10229  الضَّ

َدَفنْيِ َساَوى َبنْيَ  96/18 10230  ساَوى َبنْيَ جانِبَْي اجَلبَلِ   الصَّ

 َأُصّب  ُأْفِرغْ  96/18 10231

ا ذائب ا قِطْرا   96/18 10232   ُنحاس 

 َيْعلوُه أْي َيِصلوا إَل أْعالهُ  َيظَْهُروهُ  97/18 10233

ا َنْقبا   97/18 10234  َثْقب ا وَخْرق 
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 زيادُة إحسانٍ  َرْْحَة   98/18 10235

َق وَحَصَل  َجاء 98/18 10236 قَّ  ََتَ

اء 98/18 10237 ا ُمستوي ا مع وجِه األرضِ  َدكَّ  َمدكوك 

 ثابِتا  ناِجزا   َحّقا   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 إُسافيل  الصُّ

 وأبرزنا وأظهرنا  َوَعَرْضنَا 100/18 10243

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

 حجاب وسرت ِغطَاء  101/18 10245

لِ  ذِْكِري 101/18 10246  ُقْرآن، أْو اْستِحضاري يف الَقْلِب مع التََّدبُّر والتَّأَمُّ

 ال َيْقِدرونَ  ال َيْستَطِيُعونَ  101/18 10247

 َأَفظَنَّ  َأَفَحِسَب  102/18 10248

 َمنِْزال   ُنُزال   102/18 10249

ُكمْ  ُننَبِّئُُكمْ  103/18 10250   ُنْخُِبُ

يَن َأْعَمال   103/18 10251 مْ  بِاأْلَْخَّسِ  األشد ضياعا  وهالكا  ألعمِْلِ

  َضاَع َعَمُلُهْم هبَاء   َضلَّ َسْعيُُهمْ  104/18 10252

  حُيِسنوَن يف أعمِْلم حُيِْسنُوَن ُصنْعا   104/18 10253

 الل: املُثُول َبنْيَ َيَدْيهِ لقاء  َولَِقائِهِ  105/18 10254

مْ  105/18 10255 قِّق ثمَرَِتا َبطََلْت  َفَحبِطَْت َأْعَمُْلُ  وَذَهبْت وَل َُتَ

 ْلم ال نجعل َفال ُنِقيمُ  105/18 10256

ا َوْزنا   105/18 10257  قدر 

 ِعقاهُبُمْ  َجَزاُؤُهمْ  106/18 10258

ا  وُسْخِرية   ُهُزوا   106/18 10259  اْستِخفاف 

   وأفضلها   أعََل اجلنَِّة، وأوسطِها، الِْفْرَدْوسِ  107/18 10260

 َمنِْزال   ُنُزال   107/18 10261

 ال َيطُْلبوَن وال يرغبونَ  ال َيبُْغونَ  108/18 10262

ال  وانتقاال   ِحَوال   108/18 10263  َتوُّ

 ُيْكتَُب بهسائِال  حُبا  ِمَدادا   109/18 10264

 املراُد ِعْلُمُه الواِسعو حقيقة كم يليق بجالله وكمله -تعاَل-إثبات صفة الكالم لل  لَِّكلَِمِت َرّبِّ  109/18 10265

 لََفنَِي ماُؤه لَنَِفَد  109/18 10266

 ِزيادة   َمَددا   109/18 10267

 اللِ يف اآلخرةِ يرجو ُرؤيَة  َيْرُجو لَِقاَء َربِّهِ  110/18 10268

ا 110/18 10269 ا لَِّشِعه َفْليَْعَمْل َعَمال  َصاحِل  ا لل، ُموافِق  ا خالِص  نيا َعَمال  صاحِل   فْليَعَمْل يف الدُّ
 


