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 7إلى آية  1  يةآمن  اإلسراءسورة ( 282صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 كلمة تنزيه وتقديس، أو تعّجب، وال تقال إالّ هلل تعاىل ُ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

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

ْ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

 لنجعله يرى بالعني  لِنُِرَيهُ  1/17 9429

نا وَعالماتِنا ُمْعِجزاتِنا وَدالئِلِنا  آَياتِنَا  1/17 9430  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  َوكِياًل  2/17 9438  حافِظًا وُمَهيْمنًا ُ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

 َكثِْي ذِْكِر النِّْعَمِة والثىناِء َعَّل املُنِْعِم ِِبا َ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  ُأْوِِل َباسٍ  5/17 9449  َذِوي َ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 َأْكثََر َنِفْياً  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

 ُُيِسُن إليُكم وُينَّجيُكم َ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

   ومعجزتنْي ودليلنْي وعربتنْي عالمتنْي  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 َمنُشوراً َيْلَقاُه  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

 ِوْزرًا، والوزر هو االثم الذي يستحق العقابوال ََتْمل  َ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

 وثابر يف عمله جد واجتهد   َوَسَعى  19/17 9501

ْشُكوراً  19/17 9502  َعَمُلُهم ُمثاباً صاِحبُُه َعَليْهِ  َ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

َعل 22/17 9509  الى ُتَصْيِّ  الى 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

 َتذلىْل هلام، وتواَضْع، وألِْن جانِبَك  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  26/17 9528  املُسافُِر الىِذي ال ماَل لَُه َيْكفيِه لِيَِصَل إىَل َمْقَصِدهِ  َواْبَن السى

رْ  26/17 9529   َوالَ ُتنِْفْق بِإْْساٍف  َوالَ ُتبَذِّ

يَاطنِيِ  27/17 9530  الشياطني يف الِّش والفساد واملعصيةأشباه  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

 وإْحسانٍ ِرْزِق  َ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

 بالَعطاِء واإلنفاِق ، فتُنِفَق َفوَق طاقتِكال َتبُسْط يَدك املراد  َوالَ َتبُْسطَْها  29/17 9538

وَنَك  َمُلوماً  29/17 9539   َيُلوُمَك 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 ما ُيْعطيِه اهللُ  الرِّ ِرُجُه هَلُ  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 َسبِيالً َوَساء  32/17 9551

ُع كالِقصاصِ  بِاحَلقِّ  33/17 9552 ْ  بِالُعْذِر الذي ُ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 َفالَ  33/17 9555  َفال ُيْفِرْط وال َُياِوز االْعتِداَل  ُ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 َيِصَل الُعْمَر الذي فيِه  َيبُْلَغ َأُشدى  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

 َتتَتَبىع ال  َ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  احْلِ ِف والصى  ُحْسَن 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

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

 ُبْعًدا وإعراضاً عن احلقِّ  ُ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

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

ُهُه َتنِْزًُيا َمْقُروًنا بِالثىنَاِء َواحَلْمِد هللِِوَُيَْضُع وُيطيُع  ُيَسبُِّح بحمده 44/17 9592  ُينَزِّ

 ال َتْفَهُمونَ  اَل َتْفَقُهوَن  44/17 9593

 َتَلْوته الُقرآن َقَرْأَت  45/17 9594

   ِسْْتاً حاِجزًا أْو  ِ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

   نكُصوا وَرَجُعوا واهنزموا  َ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   َحِديداً ِحَجاَرًة َأْو  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

 ُُيِسن إليُكم وُينَّجيُكم َ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

 َيْستَطيعونال  َ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

 وَيلتَِمسونَ َيطُْلبُوَن  َ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 والَعالماُت  بِاآلَياِت  59/17 9648  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 َمْكروٍه  ََتْ  بثُّ اخَلْوف، واخَلْوُف هو اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النىْفِس لِتََوقُّ

 أحاط ِبم ِعلاًم وُقْدرةً  بالناس َأَحاَط  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



 

291 
 

 
 
 
 

 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
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 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
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 4إلى آية  1  يةآمن  الكهفسورة و  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

 الُقْرآن  الْكِتَاَب  1/18 9858

 وميال عن احلق  انحرافاً  ِعَوَجا  1/18 9859

 ال ِعَوج فيه معتدال  ُمستَقياًم  َقيِّامً  2/18 9860

ر من عذاب اهلل  لِّيُنِذرَ  2/18 9861 ف وَُيذِّ  ليعلِم وُيوِّ

 َقِوّياً   َعذاباً  َبأْساً َشِديداً  2/18 9862

 من عنده ِمن لىُدْنهُ  2/18 9863

9864 2/18  َ  َيِعَدُهْم بِثَواِب اهللِ  َوُيبَِّشِّ

 ثواباً جزيالً واملراد اجلنّة َأْجرًا َحَسناً  2/18 9865

 اْنِقطاعٍ بغْْي هِنايٍة وال  فِيهِ  مقيمني َماكِثنَِي فِيِه َأَبداً  3/18 9866

َذ  4/18 9867 َ  َجَعَل  اَتى

 مولودًا ذكًرا كان أو أنثى  َولَداً  4/18 9868
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 15إلى آية  5 يةآمن  الكهفسورة ( 294صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْت  5/18 9869  َقبَُحتو َعظَُمت َكرُبَ

ُرُج  5/18 9870 ُهون ِبا ِمْن َأْفَواِهِهمْ  ََتْ  األفواه: َْجْع ُفوه أْي َفمو  يتََفوى

 افْتاًء   َكِذباً  5/18 9871

  ظ واحلزنَغيْ من شدة ال قاتٌِل وُمهلٌِك  َباِخعٌ  6/18 9872

 َعََّل أَثِر َعَدِم إيامهِنِمْ أو   ِمن َبعِد َتَولِّيهم وإعراِضهم عنك َعََّل آَثاِرِهمْ  6/18 9873

َذا  6/18 9874 ِديِث ِِبَ     املراد به القرآن احْلَ

 َغامًّ مها ووَ  ُحْزناً  َأَسفاً  6/18 9875

ةِ َعيْشٍ  ِزينَةً  7/18 9876  َمْصَدَر ُحْسٍن وَْجاٍل ولذى

ُهمْ  لِنَبُْلَوُهمْ  7/18 9877  لِنَْختَرِبَ

 أْصوُبُه وأخَلُصُه وأْطَوُعُه هلل  َأْحَسُن َعَمالً  7/18 9878

اِعُلونَ  8/18 9879 ونَ  جَلَ ُ  ملََُصْيِّ

   ُتراباً  َصِعيداً  8/18 9880

 َجرداَء ال نباَت فيها  ُجُرزاً  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 أسامء أهل الكهف  َوالرى

ُب من أْمِرهم  َعَجباً  9/18 9885  ُيتََعجى

  نزلوا إليه، والتجئوا به  َأَوى 10/18 9886

بَاُب  الِْفتْيَةُ  10/18 9887  الشى

  ِمْن ِعنِْدكَ  ِمن لىُدنَك  10/18 9888

 إْحساناً وِهداَيةً  َرَْحَةً  10/18 9889

ْ  َوَهيِّئْ  10/18 9890  واْمنَْح وَيرسِّ

 شأننا أو مسألتنا أو قضيتنا  َأْمِرَنا 10/18 9891

 ِهداَيًة وَتْوفيقاً  َرَشداً  10/18 9892

ْبنَا َعََّل آَذاهِنِمْ  11/18 9893  فألَقيْنا عليهم َنْوًما َثقياًل َعميًقا  َفرَضَ

    أْعوام كثْية  ِسننَِي َعَدداً  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 الََّشْ

 َأقاُموا لَبِثُوا  12/18 9898

ًة  َأَمًدا 12/18 9899  َزماًنا وغايةً أو ُمدى

 َنروي  َنُقصُّ  13/18 9900

ُهمْ  َنبَأَُهم 13/18 9901  َخرَبَ

رَب   َوَرَبطْنَا َعََّل ُقُلوِِبِمْ  14/18 9902 مناهم الصى  ثبىتْنا قلوَِبم، وأهْلَ

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

 َقواًل جائًِرا بعيًدا عن احَلقِّ  َشطَطاً  14/18 9904

9905 15/18  ٍ ٍة َواِضَحةٍ  بُِسْلطَاٍن َبنيِّ  ُحجى

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفَْتَى 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  َينُِّشْ  16/18 9909  وُيَوسِّ

َحته 16/18 9910    إْحسانِِه وِرعاَيتِهِ  رى

ْ  وُُيَيِّئْ  16/18 9911  ويْمنَْح وُييَرسِّ

   شأنكم أو مسألتكم أو قضيتكم  َأْمِرُكم  16/18 9912

ْرَفقاً  16/18 9913    ما ُيْرَفُق به وُينْتََفع وُيْستَعان مِّ

 َوُتبِِْص وُتَشاِهد  َوَتَرى  17/18 9914

ْمِس: ُظهوُرها وُخروُج نوِرها  َطَلَعت  17/18 9915  َصباًحا ُطُلوُع الشى

َزاَورُ  17/18 9916  مَتيُل َوَتنَْحنِي تى

 ِجَهَة اليَمنيِ  َذاَت اليمنيِ  17/18 9917

   اْختََفْت يف َمْغرِبا َغَرَبت 17/18 9918

   جُتاِوُزهم وَتَدُعهم  تىْقِرُضُهمْ  17/18 9919

 ُمتىسع َفْجَوةٍ  17/18 9920

 اإليامِن وُيَوفِّق إلَيْهِ ُيْرِشد إىَل  َُيْدِ  17/18 9921

 ُيكم عليه باالنِصاف والبعد عن طريق اهلداية ُيْضلِْل  17/18 9922

 الوِل بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب َولِيّاً  17/18 9923

ْرِشداً  17/18 9924  هادِياً  مُّ

َسبُُهمْ  18/18 9925   َوَتظُنُُّهمْ  َوََتْ

 ُمْستَيِقظنِي صاحني  َأْيَقاظاً  18/18 9926

 نِيامٌ  ُرُقودٌ  18/18 9927

بُُهمْ  18/18 9928 ُكهم  َوُنَقلِّ  وُنَحرِّ

 مادٌّ َيَدْيه َباِسٌط ذِراَعيْه  18/18 9929

 فِناُء الَكهف  بِالَْوِصيدِ  18/18 9930

 َرَجْعت وَأْدَبْرت  لََولىيَْت  18/18 9931

 َهَرًبا فَِراراً  18/18 9932

  ُشِغَل َفراُغ َصْدِرك كلُّه  َوملَُلِئَْت  18/18 9933

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

 لِيَْسأُل َبْعُضُهْم َبْعضاً  لِيَتََساءلُوا  19/18 9935

 أَقْمتُمْ  لَبِثْتُمْ  19/18 9936

يىة  بَِوِرقُِكمْ  19/18 9937  َبدرامِهكم الفضِّ

، وأطهرُ  َأْزَكى 19/18 9938  أْطيُب، وأحلُّ

 بطعاٍم تأكلوَنه، وقوٍت تقتاتوَنه  بِِرْزٍق  19/18 9939

 يْتفىق َولْيَتََلطىْف  19/18 9940

 َوال ُيْعلَِمنى   َوال ُيْشِعَرنى  19/18 9941

 َيغلبُوُكمْ  أو َيطىلِعوا وُيِِّشفوا عَّل مكانِكم َيظْهُروا َعليُكم  20/18 9942

 َيْقتُُلوُكْم َرْميًا بِاحِلجاَرةِ  َيْرُْجُوُكمْ  20/18 9943

 دِينهم ورَشيعتهم ِملىتِِهمْ  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 الىِذي ال َشكى فيهِ  َوْعَد اهللِ  21/18 9947 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  الَوْعُد: االلْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغْْيِ

ُه َوْصٌف لَِوْعِد اهللِال  ناِجز َحقٌّ  21/18 9948  َيتََخلىف، وذلك ألنى

اَعةَ  21/18 9949  َيْوم الِقياَمةِ  السى

 ال َشكى  ال َرْيَب  21/18 9950

 التنازع : التخاصم واالختالف   َيتَنَاَزُعونَ  21/18 9951

 شأهنم أو مسألتهم أو قضيتهم  َأْمَرُهمْ  21/18 9952

 أْنِشئُوا وأقيموا اْبنُوا 21/18 9953

 هم أصحاب الكلمة والنفوذ الىِذيَن َغَلبُوا  21/18 9954

 لنجعلنى  لَنَتىِخَذنى  21/18 9955

نّاً من َغْي َدليلٍ   َرْْجاً بِالَْغيِْب  22/18 9956  يقنيٍ وال  ظى

هِتِم 22/18 9957  بعددهم بِِعدى

 َفال جُتادِْل  َفال مُتَارِ  22/18 9958

 واِضحاً  ِجداالً  ِمَراء َظاِهراً  22/18 9959

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

 عامل  َفاِعٌل  23/18 9961

 إاِلى َأْن ُتَعلَِّق َقْولََك بِاملَِشيئَِة، َفتَُقوَل: إِْن َشاَء اهللُ. ّلَلُهإاِلى َأْن َيَشاَء ا 24/18 9962

ُه َمَع التََدبُّرِ  َواْذُكر َربىك 24/18 9963  اْستَْحرِضْ

 غفلت عن التذكر َنِسيَت  24/18 9964

 يرشدن  َُيِْدَينِ  24/18 9965

 ألَْدنى أِلَْقَرَب  24/18 9966

 ِهداَيًة وَتْوفيقاً  َرَشداً  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  ُمدى

 أْعوام ِسننِيَ  25/18 9971

 املراد وزيادة تِسِع سننَي  َواْزَداُدوا تِْسعاً  25/18 9972

ةِ لُبِث الِفتيِة يف الَكهِف نائِمنيَ املراد  َأْعَلمُ اّلَلُه 26/18 9973  اهللُ أعَلُم بُمدى

ِهمْ  َغيُْب  26/18 9974  الَغيُْب: َما َخِفَي واْستََْتَ ومَلْ َيْستَطِع النىاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 َما أَشدى إْبصاره َأْبِِصْ بِهِ  26/18 9975

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

هُ  من دونِهِ  26/18 9977  َغْْيَ

ْك يف ُحْكِمِه أَحدًا و 26/18 9978 ُه رَشيكاً لَُه يِف َقضائِهِ  ال ُيِّْشِ  ال ََيَْعْل َغْْيَ

َل  27/18 9979 َ   الَ ُمبَدِّ  الَ ُمَغْيِّ

 مَتيُل إليه  َملجأً َوَمالذًا  ُمْلتََحًدا 27/18 9980
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 34إلى آية  28 يةآمن  الكهفسورة ( 297صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اْحبِْسها َواْصرِبْ َنْفَسَك  28/18 9981

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

: آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إىل املغرب  َوالَْعَِّشِّ  28/18 9983  الَْعَِّشِّ

 ال َتِِصْف َعينيك عنهم وال جُتاِوْزهم إىل َغِْيهم  َوال َتْعُد َعيناك عنهم  28/18 9984

يَاةِ  28/18 9985  ُمتََعَها َوَمَلّذاهِتا ِزينََة احْلَ

 َتتىبِْع وال ََتَْضعْ ال و َوال ُتطِعْ  28/18 9986

 َجَعْلناه غافاِلً ساِهيًا و شَغْلنا قلبَه َأْغَفْلنا َقْلبه  28/18 9987

  ملّذات الدنيا وشهواهتا من طلب ما هتواه نفسه ومتيل إليه َواتىبََع َهَواهُ  28/18 9988

 وَتفريطًا وَضياًعا   َهاَلًكا    ُفُرطاً  28/18 9989

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 ِبم وشملهم وسدى عليهم منافذ اخلروج  َأَحاَط ِبم 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

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

 ُْيِرُقها  َيْشِوي الُوجوه 29/18 9997

 منزالً ومقاًما ُمْرَتَفقاً  29/18 9998

 ال هُنِْمُل وال ُننِْقُص  ال ُنِضيعُ  30/18 9999

 َثواَب  َأْجرَ  30/18 10000

 ، وُيراُد ِبا موضع يف اجَلنىةوثبات  استقرار واطمئنانو إقامة جنّات َجنىاُت َعدنٍ  31/18 10001

لىْونَ  31/18 10002  ُيْلبَُسوَن احُليِلّ  ُُيَ

، وُُييُط بِاملِْعَصمِ  َأَساِورَ  31/18 10003  ما ُيْلبَُس يف اليَد ِمن احِليِلّ

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

ٍق  31/18 10005  َحريٍر َغليظٍ  َوإِْستَرْبَ

تىكِئنِيَ  31/18 10006  جالسني مستندين مستقرين مُّ

نَةِ  اأْلََرائِِك  31/18 10007 ةِ املَُزيى  األَِْسى

 ُبستاَننيِ أو   َحِديَقتنَْيِ  َجنىتنَْيِ  32/18 10008

ا  32/18 10009  أَحطْنامها ِمن جوانِبِهام  َوَحَفْفنَامُهَ

 ثمرها الذي ُيؤكل َأْعطَْت  آَتْت ُأُكَلَها 33/18 10010

 َومَلْ ُتنِْقْص  َومَلْ َتظْلِمْ  33/18 10011

ْرَنا 33/18 10012 اَم  َوَفجى  َبيْنَُهاَم  وأجَرْينا وَشَقْقنا ِخاَلهَلُ

 ثاَِمٌر، َوَأْمَواٌل ُأْخَرى َكثَِْيةً  َثَمرٌ  34/18 10013

 َُيادِلُهُ و ُيراِجُعُه يف الكالم  ُُيَاِوُرهُ  34/18 10014

ًة ومنََعة  َوَأَعزُّ  34/18 10015  وأكثر ُقوى

 َعشْيًة وأعواًنا َنَفًرا 34/18 10016
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 45إلى آية  35 يةآمن  الكهفسورة ( 298صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُميسٌء إلَيَْها َظامِلٌ لِنَفِسِه  35/18 10017

 أْعتَِقُد ال  َما َأُظنُّ  35/18 10018

 وََتَرُب  هَتْلَِك وَتْفنَى َتبِيَد  35/18 10019

اَعةَ  36/18 10020   َيْوم الِقياَمةِ  السى

 واقعة َقائَِمةً  36/18 10021

دِدتُّ  36/18 10022  ُأْرِجْعُت  رُّ

 أللَقنَيى  أَلَِجَدنى  36/18 10023

ا. و  َمصْياً  ُمنَقَلباً  36/18 10024  َمْرِجًعا َوَمَردًّ

 َُيادِلُهُ و ُيراِجُعُه يف الكالم  ُُيَاِوُرهُ  37/18 10025

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

اَك َرُجالً  37/18 10027 َلَك َرُجالً ُمستِقالًّ بِأْمِركَ  َسوى  َكمى

 لَكْن َأَنا  لىكِنىا  38/18 10028

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

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

 تَعلُم حاِل وَتْعِرُفني  َتَرنِ  39/18 10031

 ُيْعطيني ُيْؤتنَِيِ  40/18 10032

 َوَيبَْعَث  َوُيْرِسَل  40/18 10033

 بالًء وهالكاً  عذابا و ُحْسبَاناً  40/18 10034

   ُتراباً  َصِعيداً  40/18 10035

 َمكاناً أْمَلَس َتِزلُّ فيِه الَقَدمُ  َزلَقاً  40/18 10036

 َغائًِرا َذاِهبًا يِف ُعْمِق األَْرِض إىل أسفل َغْوراً  41/18 10037

 لَْن َتْقِدرَ  لَْن َتْستَطِيعَ  41/18 10038

 لن َتقِدَر عَّل َطَلِب املاِء واستِخراِجه واملراد   َبْحثًا وَتصيالً  َطَلباً  41/18 10039

 أصابه ما أهَلَكه  َوُأِحيَط بِثََمِرهِ  42/18 10040

يْه 42/18 10041  كناية عن احَلرْسة والندم ُيَقلِّب كفى

 َبَذل املال ونحوه َأنَفَق  42/18 10042

 خاليٌة، قد سقط بعُضها عَّل بعضٍ  َخاِوَيةٌ  42/18 10043

 سقوفها ُعُروِشَها 42/18 10044

  ْجاعة فِْرَقة أو  فِئَةٌ  43/18 10045

وَنهُ  43/18 10046  ينقذونه َينُِصُ

ناً  ُمنتَِِصاً  43/18 10047  ُمتََحصِّ

 املُواالُة والنُِّصةُ  الَْوالَيةُ  44/18 10048

 هنايةً و عاقِبةً  ُعْقباً  44/18 10049

 انضم إليه وامتزج معه  َفاْختََلَط به 45/18 10050

 اتََكرسِّ م ُمتَفتِّتًايابًِسا  َهِشيامً  45/18 10051

َ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 الصى    وقيل: التسبيُح والتحميد والتكبْي والتهليل وأعامُل اخلِْي الصى

 الثواب: العطاء واجلزاء  َثَواباً  46/18 10056

 رجاءً  َأَمالً  46/18 10057

ُ اجلبَال 47/18 10058 ُكها وَننُْقُلها  ُنَسْيِّ  ُنَحرِّ

ها   بادِيًة ظاِهرًة مكشوفة ليس عليها َباِرَزةً  47/18 10059  َشٌء َيسُْتُ

َناُهمْ  47/18 10060 ْعنَاُهْم لِْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  َوَحَِّشْ  َوَْجَ

  نْتكَفَلْم  َفَلْم ُنَغادِرْ  47/18 10061

 ال ُيَفى منهم أَحٌد وُأحرضوا  وُأظهروا  َوُعِرُضوا  48/18 10062

 َمْصُفوفنيَ  َصّفاً  48/18 10063

 أَتيْتُُموَنا  ِجئْتُُموَنا  48/18 10064

 أْوَجْدَناُكمْ  ِمثَْلام َكاَم َخَلْقنَاُكمْ  48/18 10065

 يستند إىل دليلاّدَعيْتُم اّدعاًء باطالً ال  َزَعْمتُمْ  48/18 10066

 أصلها أن لن َألىن  48/18 10067

ْوِعداً  48/18 10068 ًدا مى  َوْقتاً حُمَدى

   وأحرض  وُأْظِهرَ  َوُوِضعَ  49/18 10069

 ُكتُُب أعامِل العبادِ أو صحيفُة  الْكِتَاُب  49/18 10070

 واملِّشكنيالكافِريَن  املُْْجِرِمنيَ  49/18 10071

 خائِفنيَ  ُمْشِفِقنيَ  49/18 10072

 يا َحرَسَتنا وهالَكنا َوْيَلتَنَا  َيا 49/18 10073

 ال يْتك  ال ُيَغادِرُ  49/18 10074

ها َأْحَصاَها  49/18 10075  وأحاط ِبا َحِفظَها وَعدى

 مثبتا يف صحيفة األعامل  َحاِِضاً  49/18 10076

 َطاَعتِهِ عصاه وَخَرَج عن  َفَفَسَق  50/18 10077

 أفتجعلونه َأَفتَتىِخُذوَنهُ  50/18 10078

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

 َأْعَواًنا ُتطِيُعوهَنُمْ  َأْولِيَاء 50/18 10080

 َبديالً وِعَوضاً  َبَدالً  50/18 10081

 ما َجَعْلتُُهْم َُيْرُضوَن  َأْشَهْدهُتمَما  51/18 10082

   الصاِرفنَي َعْن اهِلداَيةِ  املُِْضلِّنيَ  51/18 10083

 أعواًنا وأنصاًرا  َعُضداً  51/18 10084

ْوبِقاً  52/18 10085    َمهلًِكا وحاِجًزا مى

 َفأَيَقنُوا  َفظَنُّوا 53/18 10086

َواقُِعوَها 53/18 10087  واقُِعون فيها مُّ

فاً  53/18 10088 فوَن إليْهِ  َمِْصِ  َمْعِدالً، أو مكاناً َينَِْصِ
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 61إلى آية  54 يةآمن  الكهفسورة ( 300صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْفنَا 54/18 10089 ْحنَا ََصى  َبيىنّا وكررنا َوَوضى

ٍة  َمثَلٍ  54/18 10090 ةٍ قِصى  َوِعرْبَ

ْأِي واخُلصوَمِة بالباطِلِ  َجَدالً  54/18 10091  ُمنازَعًة يف الرى

 َوَما حاَل وَحَجب َوَما َمنَعَ  55/18 10092

َدى 55/18 10093  اهِلداَية اهْلُ

 ويطََلبُوا املغفرة  َوَيْستَْغِفُروا  55/18 10094

لنِيَ  55/18 10095 ابَِقةِ من  بإهالك املكّذبني للرسلطريقة اهلل  ُسنىُة اأْلَوى  األَُمِم السى

 أماَم أْعيُنهم ُقبُالً  55/18 10096

ينَ  56/18 10097 ِ  َواِعديَن بِثَواِب اهللِ ُمبَِّشِّ

 ومعلمني ومبلِّغني وحمّذرين من العقاب َوُمنِذِرينَ  56/18 10098

 َوُيناقُِش وُُياِصمُ  َوَُيَادُِل  56/18 10099

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

 لِيُبطِلوا وُيزيلوا لِيُْدِحُضوا  56/18 10101

 اْستِخفاًفاً وُسْخِريةً  ُهُزواً  56/18 10102

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَْعَرَض  57/18 10103

 وغاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته َوَنيِسَ  57/18 10104

َمْت  57/18 10105  ما َفَعلْت   ما َقدى

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

 َيْفَهُموه  َيْفَقُهوهُ  57/18 10107

ْمع، واملُراُد عدم  ثَِقاًل وصماًم  َوْقراً  57/18 10108  االنصياع يِف السى

ثُُّهم عيل  َتْدُعهم إىل اهلدى 57/18 10109  اهلداية ََتُ

ْهرِ  َأَبداً  57/18 10110  إىل األََبِد أْي إىل آِخِر الدى

 يعاقبهم  ُيَؤاِخُذُهم 58/18 10111

 َعِملوا  َكَسبُوا 58/18 10112

َل  58/18 10113 م لََعجى  لََقدى

ْوِعٌد  58/18 10114  وقت حمدد  مى

 َملَجأً َيلَجؤون إليه َمْوئِالً  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 اجتامَعهام  َحيُْث َيلتَِقيانِ  الْبَْحَرْينِ جَمَْمَع  60/18 10120

   أمكث أو أسْي  َأْميِضَ  60/18 10121

 مدة طويلة  أو  َزَمنًا َطِويالً  ُحُقباً  60/18 10122

 َوَصال  َبَلَغا 61/18 10123

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

َذ َسبِيَلهُ  61/18 10125 َ  َشقى طريقه   َفاَتى

باً  61/18 10126  طريًقا وَمذَهبًاأو  مسلكاً  َْسَ
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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

    وَعناءً  شديداً َتَعبًا  َنَصباً  62/18 10129

ن َأَرَأْيَت  62/18 10130  َأْخرِبْ

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

 غفلت عن التذكر َنِسيُت  63/18 10132

 َحلني عَّل نسيانه  َأنَسانِيهُ  63/18 10133

هُ  َأْذُكَرهُ  63/18 10134  اْستَْحرِضْ

َذ َسبِيَلهُ  63/18 10135 َ هُ  َشقى طريقه َواَتى  َوَسْْيَ

ُب منه َعَجباً  63/18 10136  عَّل َنْحٍو ُيتََعجى

   َنطُْلْب  َنبْغِ  63/18 10137

ا 63/18 10138  َفَرَجَعا وعادا َفاْرَتدى

ا  64/18 10139  َطريِقِهاَم الىذي َجاَءا ِمنْهُ  آَثاِرمِهَ

 َتتَبًُّعا لألثر َقَصصاً  64/18 10140

   فَلِقيَا َفَوَجَدا 64/18 10141

 عابدًا طائعاً واملراد اخلرض عليه الّسالم  َعبْداً  64/18 10142

 من عندنا  من لىُدنىـا 65/18 10143

 ُأرافُِقَك وأطيُعَك  َأتىبُِعَك  65/18 10144

َمني ُتَعلَِّمنِ  65/18 10145 َفني وُتَفهِّ  ُتَعرِّ

شادِ واالْنتِفاِع بِهِ  ُرْشداً  66/18 10146  لالْسِْتْ

 لَْن َتْقِدرَ   لَْن َتْستَطِيعَ  66/18 10147

: التََجلُُّد وُحْسُن االْحتاِملِ  َصرْباً  66/18 10148  الَصرْبُ

 مَلَ َتعَلْم ما َخِفَي ِمن األْمرِ   مَلْ َُتِْط بِِه ُخرْباً  67/18 10149

 ستَْلقان َستَِجُدِن  67/18 10150

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطىاَعةِ  َأْعِص  68/18 10151

 ما تأمرن به َأْمراً  69/18 10152

بَْعتَنِي 69/18 10153  صاَحبْتَنِي  اتى

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

َعنْيِ  َفانطََلَقا  70/18 10155  َفَذَهبا ُمرْسِ

 َنَقبَها  َخَرَقَها 70/18 10156

 أْمرًا عظياًم منكًرا، أو عجيبًا  إِْمراً  71/18 10157

 ال تعاقبني ال ُتَؤاِخْذِن  71/18 10158

 مشقةً  وُتْلِحْقنيال ُتَكّلفني  و ُتْرِهْقنِي  َوال 71/18 10159

ةً  ُعرْساً  73/18 10160 دى  ضيقاً وشِّ

 الغالم: الصبي الذي قاَرَب البُلوغ ُغالماً  73/18 10161

نوِب  َزكِيىةً  73/18 10162   طاِهرًة من الذُّ

 ُمنكًرا عظياًم  نُّْكراً  74/18 10163
 


