
 
 

 

 سورة يونس .1

 المعنى الكلمة اآلية

 سابقَةَ فضل ، و منزلة رفيعة قََدم صدق 2

 استواًء يليق به سبحانه استوى على العرش 3

 بالعدل بالقسط 4

 ماٍء بالغ غاية الحرارة حميم 4

 صيّر القمر ذا منازل يسير فيها قّدره منازل 5

 ال يتوقّعونه إلنكارهم البعث ال يرجون لقاءنا 7

 ُدعاؤهم دعواهم 10

هم أجلهملَقُضي إلي 11  ألُهِلكوا و أبيدوا 

 في تجاوزهم الحّد في الكفر في ُطغيانهم 11

 يعمون عن الّرشد أو يتحيّرون يعهمون 11

 الجهد و البالء و الّشّدة الّضرّ  12

 استغاث بنا لكشفه ملقى لجنبه دعانا لجنبه 12

 استمّر على ُكفره و لم يتّعظ مرّ  12

و ثمود األمم كقوم نوح و عاد القرون 13  

 بالكفر و تكذيب الّرسل ظلموا 13

 استخلفناكم بعد اهالك أولئك جعلناكم خالئف 14

 ال أعلمكم هللا به بواسطتي ال أدراكم به 16

 ال يفوزون بمطلوب ال يُفلح المجرمون 17

 تنزيها له تعالى سبحانه 18

 نائبة أصابتهم )الجوع و القحط( ضّراء مّستهم 21

و طعن و استهزاء دفع لهم مكر 21  

 أعجُل جزاًء و عقوبة هللا أسرع مكرا 21

 شديدة الهبوب ريح عاصف 22

 أحدق بهم الهالك أحيط بهم 22

 يُفسدون يبغون 23

 حالها في سرعة تقضيها و زوالها مثل الحياة الّدنيا 24

 نظارتها و بهجتها بألوان النّبات زخرفها 24

و العاهات ما يجتاحها من اآلفات أمُرنا 24  

 كالنّبات المحصود بالمناجل حصيدا 24

 لم تمكث زروعها و لم تُقم لم تْغنَ  24

 المنزلة الُحسنى )الجنّة( الحسنى 26

 النّظر إلى وجه هللا الكريم فيها زيادة 26

 ال يغشى وجوههم و ال يعلوها ال يرهق وجوههم 26

 ُغبار ما فيه سواد قتر 26

 أثر هوان ما ذلّة 26

 مانع يمنع ُسخطه و عذابه عاصم 27



 

 

 ُكسيت و ألبست أغشيت وجوههم 27

 الزموا مكانكم و اثبتوا فيه مكانكم 28

 فّرقنا بينهم و قطعنا ُوَصلَهم فزيّلنا بينهم 28

 تخبُر . أو تعلم . أو تُعاين تبلو 30

 الثابتة ربوبيّته بالبرهان ثبوتا ال ريب فيه ربّكم الحقّ  32

تُصرفون؟فأنّى  32  فكيف تستجيزون العدول عن الحّق إلى الكفر و الّضالل ؟ 

 ثبتت و وجبت حقّت 33

 فكيف تُصرفون عن طريق الّرشد ؟ فأنّى تؤفكون ؟ 34

 ال يهتدي بنفسه ال يِهّدي 35

 يتبيّن لهم عاقبته و مآل وعيده يأتهم تأويله 39

 يُعاين دالئل نبّوته الواضحة ينظر إليك 43

قسطبال 47  بالعدل في الّدنيا أو يوم الجزاء 

 أخبروني عن عذاب هللا أرأيتم 50

 وقت بيات أي ليال بياتا   50

 آآلن تُؤمنون بوقوع عذابه ؟ آآلن ؟ 51

 يستخبرونك ُمستهزئين عن العذاب يستنبئونك 53

 نعم و ربّي إي و ربّي 53

 بفائتين من عذاب هللا بالهرب و ما أنتم بمعجزين 53

 أخفوا الغّم و الحسرة أسّروا النّدامة 54

 أخبروني أرأيتم 59

 أعلمكم بهذا التحليل و التّحريم أِذن لكم 59

 تكذبون في نسبة ذلك إليه تفترون 59

 في أمر هاّم ُمعتنى به تكون في شأن 61

 تشرعون و تخوضون فيه تُفيضون فيه 61

 ما يبعُد و ما يغيب ما يعزب 61

 وزن أصغر نملة أو هباءة مثقال ذّرة 61

 إن القهر و الغلبة له تعالى في ُملكه إّن العّزة هلل 65

 يكذبون فيها ينسبونه إليه تعالى يخرصون 66

 تنزيها له تعالى عما نسبوه إليه سبحانه 68

 حّجة و برهان سلطان 68

 عُظم و شّق عليكم كبُر عليكم 71

 اقامتي بينكم دهرا طويال مقامي 71

أجمعوا أمركمف 71  اعزموا و صّمموا على كيدكم 

 مع شركائكم و ُشركاءكم 71

 ضيقا شديدا . أو ُمبهما ُملتبِسا غّمة 71

 أّدوا إلّي ما تُريدونه اقضوا إليّ  71

 ال تُمهلوني ال تُنظرون 71

 يخلُفون الُمغرقين جعلناهم خالئف 73

 نختم نطبع 74



 
 

 

 ِلتلوينا و تصرفنا لتلفتنا 78

ن يفتنهمأ 83  أن يبتليهم و يعذّبهم 

 موضع عذاب ال تجعلنا فتنة 85

 اتّخذا و اجعال لهم . . تبّوءا لقومكما . . 87

 مساجد نحو الكعبة أو ُمصلّى قبلة 87

 أهلكها و أذِهبها . أو أتِلفها اطمس على أموالهم 88

 اطبع عليها اشدد على قلوبهم 88

 ظلما و اعتداًءا بغيا و عدوا 90

 آآلن تؤمنوا حين أيقنت بالهالك ؟ آآلن ؟ 91

 عبرة و نكاال آية 92

 أنزلنا و أسكنّا بّوأنا 93

 منزال صالحا مرضيّا ُمبّوأ صدق 93

 الّشاّكين المتزلزلين الممترين 94

 الذّّل و الهوان عذاب الخزي 98

 العذاب . أو الّسخط يجعل الّرجس 100

كلّها للّدين الحنيفيّ اصرف ذاتك  أقم وجهك للّدين 105  

 مائال عن األديان الباطلة كلّها حنيفا 105

 بحفيظ موكوٍل إلّي أمركم بوكيل 108

 سورة هود .2

 المعنى الكلمة اآلية

 نُظمت نظما ُمحكما رصينا أُحكمت آياته 1

 فّرقت في التّنزيل نجوما بالحكمة فّصلت 1

 يطوونها على الكفر و العداوة يثنون صدورهم 5

 من هللا تعالى جهال منهم ليستخفوا منه 5

 يتغّطون بها ُمبالغة في االستخفاء يستغشون ثيابهم 5

 موضع استقرارها في األصالب ، أو في األرحام و نحوها يعلم ُمستقّرها 6

 موضع استيداعها في األرحام و نحوها ، أو في األصالب مستودعها 6

 ليختبركم و هو أعلم بأمركم ليبلُوكم 7

 أطوع هلل و أروع عن محارمه أحسن عمال 7

 طائفة من األيّام قليلة أّمة معدودة 8

 نزل أو أحاط بهم حاق بهم 8

 شديد اليأس و القنوط إنّه ليئوس 9

 كثير الكفران للنّعم كفور 9

 نائبة و نكبة أصابته ضّراء مّسته 10

 لَبَِطٌر بالنّعمة ، مغتّر بها إنه لفرح 10

لى النّاس بما أوتي من النعماءع فخور 10  

 قائٌم به حافظ له وكيل 12

 ال يُنقصون شيئا من أُجور أعمالهم ال يُبخسون 15



 

 

 بََطَل في اآلخرة حبط 16

 يقين و برهان واضح و هو القرآن بيّنة 17

 على تنزيله و هو اعجاز نظمه شاهد 17

 شّك من تنزيله من عند هللا مرية منه 17

 المالئكة و النّبيّون و الجوارح األشهاد 18

 يطلبونها معوّجة أو ذات اعوجاج يبغونها عوجا 19

 فائتين من عذاب هللا بالهرب ُمعجزين 20

 حّق و ثبت أو ال محالة أو حقّا ال جَرمَ  22

 اطمأنّوا على وعده أو خشعوا له أخبتوا إلى ربّهم 23

 السادة و الّرؤساء الملُ  27

اهره دون تعّمق و تثبّتظ بادي الرأي 27  

 أخبروني أرأيتم 28

 أُخفيت عليكم فعُّميت عليكم 28

 خزائن رزقه و ماله خزائن هللا 31

 تستحقرهم و تستهين بهم تزدري أعينكم 31

 بفائتين من عذاب هللا بالهرب ما أنتم بُمعجزين 33

 يضلّكم أن يُغويكم 34

 عقاب اكتساب ذنبي فعلّي إجرامي 35

 فال تحزن  تبتئسفال 36

 بحفظنا و كالءتنا الكاملين بأعيننا 37

 يذلّه و يُهينه يُخزيه 39

 يجب عليه و ينزل به يحّل عليه 39

 نبع الماء و جاش بشّدة من تنّور الخبز المعروف فار التّنّور 40

 وقت إجرائها مجريها 41

 وقت إرسائها ُمرساها 41

 سألتجُئ و أستندُ  سآوي 43

عاصمال  43  ال مانع و ال حافظ 

 أمسكي عن إنزال المطر أقلعي 44

 نقص و ذهب في األرض غيظ الماء 44

 استقّرت على جبل بقُرب الموصل استوت على الجوديّ  44

 هالكا و ُسحقا بُعدا 44

 خيرات ثابتة نامية بركات 48

 خلقني و أبدعني فطرني 51

 المطر الّسماء 52

ا بال إضرارغزيرا ممتابع مدرارا 52  

 أصابك اعتراك 54

 بجنون و َخبَل بسوء 54

 فاحتالوا في كيدي و ضّري فكيدوني 55

 ال تمهلوني ال تُنظرون 55



 
 

 

 مالكها و قادر عليها آخذ بناصيتها 56

 رقيب ُمهيمن حفيظ 57

 شديد ُمضاعف غليظ 58

 ُمتعاظم ُمتكبّر جبّار 59

 طاغٍ معاند للحّق ُمجانب له عنيد 59

 هالكا و ُسحقا لهم بُعدا لعاد 60

 جعلكم ُعّمارها و ُسكاّنها استعمركم فيها 61

 موقع في الّريبة و القلق ُمريب 62

 أخبروني أرأيتم 63

 يقين و برهان و بصيرة بيّنة 63

 خسراٍن إن عصيته تخسير 63

 ُمعجزة دالّة على صدق نبّوتي آية 64

 صوت من الّسماء ُمهلك الّصيحة 67

 هامدين ميّتين ال يتحّركون جاثمين 67

 لم يُقيموا فيها طويال في رغدٍ  لم يغنوا فيها 68

 هالكا و ُسحقا لهم بُعدا لثمود 68

 مشوّي بالحجارة المحّماة في ُحفرة بعجل حنيذ   69

 أنكرهم و نفر منهم نِكرهم 70

 أحّس في قلبه منهم خوفا أوجس منهم خيفة 70

عّجبكلمة ت يا ويلتا 72  

 كثير الخير و اإلحسان مجيد 73

 الخوف و الفزع الّروع 74

 ُمتأّن غير عجول لحليم 75

 كثير التّأّوه من خوف هللا أّواه 75

 راجع إلى هللا سبحانه منيب 75

 نالته المساءة يمجيئهم خوفا عليهم سيء بهم 77

 ضعُفت طاقته عن تدبير خالصهم ضاق بهم ذرعا 77

ديد شّره و بالؤهش يوم عصيب 77  

 يُسرعون إليه كأنّهم يُدفعون يُهرعون إليه 78

 ال تفضحوني و ال تُهينوني ال تُخزون 78

 من حاجة و أََرب من حقّ  79

 أنضّم إلى قوّي أنتصر به عليكم آوي إلى ركن 80

 بطائفة منه أو من آخره بقطع  من الليل 81

 طين ُطبخ بالنّار كالفّخار سجيل 82

ضودمن 82  متتابع أو مجموع معّد للعذاب 

 معلمة العذاب مسّومة   83

 بسعة نُغنيكم عن التطفيف أراكم بخير 84

 ُمهلك يوم ُمحيط 84

 بالعدل بال زيادة و ال نُقصان بالقسط 85



 

 

 ال تنقصوا ال تبخسوا 85

 ال تُفسدوا أشّد اإلفساد ال تعثوا 85

 ما أبقاه لكم من الحالل بقيّة هللا 86

 برقيب فأجازيكم بأعمالكم بحفيظ 86

 أخبروني أرأيتم 88

 هداية و بصيرة بيّنة 88

 ال يكسبنّكم أو ال يحملنّكم ال يجرمنّكم 89

 جماعتك و عشيرتك رهطك 91

 منبوذا وراء ظهوركم منسيّا وراءكم ظهريّا 92

 غاية تمّكنكم من أمركم مكانتكم 93

لانتظروا العاقبة و المآ ارتقبوا 93  

 صوت من الّسماء ُمهلٌك ُمرجفٌ  الّصيحة 94

 هامدين ميّتين ال يتحّركون جاثمين 94

 لن يُقيموا فيها طويال في رغد لم يغنوا فيها 95

 هالكا و ُسحقا لهم بُعدا لمدين 95

 هلكت من قبل بَعدت ثمود 95

 بُرهان بيّن على صدق رسالته ُسلطان ميبن 96

ما يتقّدم الوارديتقّدمهم ك يقُدم قومه 98  

 أدخلهم فيها بكفره و كفرهم فأوردهم النّار 98

 المدخل المدخول فيه و هو النّار الورد المورود 98

 العطاء الُمعطى لهم و هو اللّعنة الّرفد المرفود 99

 عافي األثر ، كالّزرع المحصود حصيد 100

 غير تخسير و إهالك غير تتبيب 101

لنّفس من الّصدرإخراج شديد ل زفير 106  

 رّد النّفس إلى الّصدر شهيق 106

 غير مقطوع عنهم غير مجذوذ 108

 موقع في الّريبة و قلق النّفس ُمريب 110

 ال تُجاوزوا ما حّده هللا لكم ال تطغوا 112

 ال تَِمْل قلوبكم بالمحبّة ال تركنوا . . 113

 ساعات منه قريبة من النّهار ُزلفا من الليل 114

 ِعظة للمتّعظين ذكرا للذّاكرين 114

 األمم القرون 116

 أصحاب فضل و خير أولوا بقية 116

 ما أنعموا فيه من الخصب و الّسعة ما أُترفوا فيه 116

 وجبت و ثبتت تّمت 119

 غاية تمّكنكم من أمركم مكانتكم 121

 

 



 
 

 

 سورة يوسف .3

آليةا  المعنى الكلمة 

يا محمد نُحّدثك أو نبيّن لك نقُّص عليك 3  

 يصطفيك بأمور عظام يجتبيك 6

 تعبير الرؤيا و تفسيرها تأويل األحاديث 6

 جماعة ُكفاة للقيام بأمره دونها نحن ُعصبة 8

 خطأ بيّن في إيثارهما علينا ضالل ُمبين 8

 ألقوه في أرض بعيدة عن أبيه اطرحوه أرضا 9

 يخلص لكم حبّه و إقباله عليكم يخُل لكم وجه أبيكم 9

 ما غاب و أظلم من قعر البئر غيابة الجبّ  10

 المسافرين الّسيّارة 10

 يتّسع في أكل ما لذ و طاب يرتع 12

 يُسابق و يرم بالّسهام يلعب 12

 عزموا و صّمموا أجمعوا 15

 ننتضل في الّرمي بالّسهام نستبق 17

 زيّنت و سّهلت سّولت 18

لىال شكوى فيه لغير هللا تعا فصبر جميل 18  

 ُرفقة ُمسافرون من مدين لمصر سيّارة 19

 من يتقّدم الّرفقة ليستقي لهم واردهم 19

 فأرسلها في الجّب ليمألها ماءً  فأدلى دلوه 19

 أخفاه الوارد وأصحابه عن بقيّة الّرفقة  أوأخفى أو إخوته أمره أسّروه 19

 متاعا للتّجارة بضاعة 19

ةباعه إخوته . أو الّسيّار شروه 20  

 ناقص عن القيمة نُقصانا ظاهرا بثمن بخس 20

 اجعلي محّل إقامته كريما مرضيّا أكرمي مثواه 21

 ال يقهره شيء ، و ال يدفعه عنه أحد غالب على أمره 21

 ُمنتهى شّدة جسمه و قّوته بلغ أشّده 22

 تمّحنت لُمواقعته إياها راودته 23

إرادتي لك –أقبِل ، أسرع  هيت لك 23  

 أعوذ باهلل معاذا مما دعوتني إليه معاذ هللا 23

 هّم الّطباع البشرية مع العصمة هّم بها 24

 الُمختارين لطاعته أو لرسالته الُمخلصين 24

 تسابقا إليه يريد الخروج و هي تمنعه استبقا الباب 25

 قطعته و شقّته قّدت قميصه 25

 وجدا زوجها ألفيا سيّدها 25

ي المهد أنطقه هللا ببراءتهصبّي ف شهد شاهد 26  

 شّق ُحبُه سويداء قلبها شغفها ُحـبّا 30

 هيّأت لهّن ما يتّكئن عليه أعتدت لهن ُمـتـّكأ 31



 

 

 دهشن برؤية جماله الرائع أكبرنه 31

 خدشنها بالّسكاكين لفرط ذهولهّن و دهشتهنّ  قّطعن أيديهنّ  31

 تنزيها هلل عن العجز عن خلق مثله حاش هلل 31

 فامتنع امتناعا شديدا و أبى فاستعصم 32

 أِمْل إلى إجابتهنّ  أصبوا إليهنّ  33

 عنبا يؤول لخمر أسقيه الملك أعصر خمرا 36

 التأويل و اإلخبار بما يأتي ذ لكما 37

 الُمستقيم . أو الثّابت بالبراهين الّدين القيّم 40

 مهازيل جّدا ِعجاف 43

يرهاتعلمون تأويلها و تفس تعبرون 43  

 تخاليطها و أباطيلها أضغاث أحالم 44

 تذّكر بعد مّدة طويلة اّدكر بعد أّمة 45

 دائبين كعادتكم في الّزراعة دأبا 47

 تخبؤونه من البذر للّزراعة تُحصنون 48

 يُمطرون فتخصب أراضيهم يُغاث النّاس 49

 ما شأنه أن يُعصر كالّزيتون يعصرون 49

حالهّن ما شأنهّن ؟ما  ما بال النّسوة ؟ 50  

 ما شأنكّن و أمركّن ؟ ما خطبكّن؟ 51

 تنزيها هلل و تعجيبا من عفّة يوسف حاش هلل 51

 ظهر و انكشف بعد خفاء حصحص الحقّ  51

 ذو مكانة رفيعة و نفوذ أمر مكين 54

 يتّخذ منها نباءة و منزال يتبّوأ منها 56

هأعطاهم ما هم في حاجة إلي جّهزهم بَجهازهم 59  

 ثمن ما اشتروه من الّطعام بضاعتهم 62

 أوعيتهم التي فيها الّطعام و غيره رحالهم 62

 طعامهم . أو رحالهم متاعهم 65

 ما نطلب من اإلحسان بعد ذلك؟ ما نبغي ؟ 65

 نجلب لهم الّطعام من مصر نمير أهلنا 65

 عهدا ُمؤّكدا باليمين يوثق به موثقا 66

أو تهلكوا جميعا تُغلبوا . يُحاط بكم 66  

 ُمضطلع رقيبٌ  وكيل 66

 ضّم إليه أخاه الّشقيق بنيامين آوى إليه أخاه 69

 فال تحزن فال تبتئس 69

 إناًء من ذهب للّشرب اتخذ للكيل الّسقاية 70

 نادى ُمناٍد و أعلم ُمعلم أذّن مؤذن 70

 القافلة فيها األحمال العير 70

هو الّسقاية صاعه "مكياله" ، و صواع الملك 72  

 كفيل أؤّديه إليه زعيم 72

 دبّرنا لتحصيل غرضه كدنا ليوسف 76



 
 

 

 شريعة ملك مصر أو ُحكمه دين الملك 76

 نعوذ باهلل معاذا و نعتصم به معاذ هللا 79

 يئسوا من إجابة يوسف لهم استيأسوا منه 80

 انفردوا متناجين ُمتشاورين خلصوا نجيّا 80

،  و )ما : زائدة(قّصرتم  ما فّرطتم 80  

 القافلة العير 82

 زيّنت و سّهلت سّولت 83

 يا ُحزني الّشديد يا أسفى 84

 أصابتهما غشاوة فابيّضتا ابيّضت عيناه 84

 ممتلئ من الغيظ أو الحزن يكتمه و ال يُبديه كظيم 84

 ال تفتأ و ال تزال تفتأ 85

 تصير مريضا ُمشفيا على الهالك تكون حرضا 85

ثيب 86  أشّد غّمي و هّمي 

 تعّرفوا من خبر يوسف فتحّسسوا من يوسف 87

 رحمته و فرجه و تنفيسه روح هللا 87

 الهزال من شّدة الجوع الّضرّ  88

 بأثمان رديئة كاسدة ببضاعة مزجاة 88

 اختارك و فّضلك علينا آثرك هللا علينا 91

 ال تأنيب و ال لوم عليك ال تثريب عليكم 92

بصيرايأتي  93  يصر بصيرا من شّدة السرور 

 فارقت القافلة عريش مصر فصلت العير 94

 تسفّهوني أو تُكذبوني تفنّدون 94

 ذهابك عن الّصواب ضاللك 95

 ضّمهما إليه و اعتنقهما آوى إليه أبويه 99

 و كان ذلك جائزا في شريعتهم ُسّجدا 100

 البادية البدو 100

ش و أغرىأفسد و حرّ  نزغ الّشيطان 100  

 يا ُمبدع و ُمخترع . . فاطر. . 101

 عزموا على الكيد ليوسف أجمعوا أمرهم 102

كثير من اآليات –كم من آية  كأيّن من آية 105  

 عقوبة تغشاهم و تُجلّلهم غاشية 107

 فجأة بغتة 107

 يئسوا من النّصر لتطاول الّزمن استيأس الّرسل 110

حّدثتهم أنفسهمتوّهم الّرسل أو  ظنّوا 110  

 كذبهم رجاؤهم النّصر في الّدنيا قد ُكذبوا 110

 عذابنا بأُسنا 110

 عظة و تذكرة عبرة 111

 يُختلق يُفترى 111

 



 

 

 سورة الرعد .4

 المعنى الكلمة اآلية

 بغير دعائم و أساطين تُقيُمها بغير عمد   2

 استواًء يليق به سبحانه استوى على العرش 2

ّرف العوالم كلها بقدرته و حكمتهيص يدبِّر األمر 2  

 بسطها في رأي العين مّد األرض 3

 جباال ثوابتا كي ال تميد رواسي 3

 نوعين و ضربين زوجين 3

 يُلبس النّهار ظلمة اللّيل أو العكس يغشي الليل النهار 3

 بقاع مختلفة الطباع و الصفات قَِطع 4

 نخالت يجمعها أصل واحد نخيل صنوان 4

ُكلاألُ  4  كا يُؤكل ، و هو الثمر و الحب 

 األطواق من الحديد األغالل 5

 العقوبات الفاضحات ألمثالهم الَمثاُلت 6

 ستر و إمهال مغفرة للناس 6

 ما تنقصه . أو تُسقطه ما تغيض األرحام 8

 بقْدٍر و حّد ال يتعداه بمقدار 8

 العظيم الذي كّل شيء دونه الكبير 9

ي على كّل شيء بقدرتهالمستعل المتعالِ  9  

 ذاهٌب في سْربِه و طريقِه ظاهًرا سارب   10

 مالئكة تعتقب في ِحفظه له معقّبات 11

 بأمره تعالى بحفظه من أمر هللا 11

 من ناصر أو وال يلي أمورهم من وال 11

 الموقرة بالماء المثقلة به الّسحاب الثّقال 12

العقوبةالمكايدة أو القّوة أو  شديد الِمحال 13  

 هلل الّدعوة الحق "كلمة التوحيد" له دعوة الحقّ  14

 ألمره تعالى ينقاد و يخضع هلل يسجد 15

 تنقاد ألمره تعالى و تخضع ظاللهم 15

أّول النّهار –جمع غداة  بالغدوّ  15  

آخر النّهار –جمع أصيل  اآلصال 15  

 بمقدارها الذي اقتضته الحكمة بقَدرها 17



 
 

 

لغُثاء )الّرغوة( الّطافي فوق الماءهو ا زبد ا 17  

 مرتفعا منتفخا رابي ا 17

 هو الخبث الطافي عند إذابة المعادن زبَد   17

 مرميّا به مطروحا  أو متفّرقا ُجفاء 17

 بئس الفراش و المستقر جهنّم بئس المهاد 18

 يدفعون و يُجازون يدرءون 22

اتعاقبتها المحمودة ، و هي الجنّ  عقبى الدار 22  

 عاقبتها سيّئة و هي النّار سوء الدار 25

 يُضيّقه على من يشاء لحكمة يقِدر 26

 شيء قليل ذاهب زائل متاع 26

 رجع بقلبه إلى هللا أناب 27

 عيش طيّب لهم في اآلخرة طوبى لهم 29

 حسن مرجع و منقلب ُحسن مآب 29

 إلى هللا وحدهمرجعي و توبتي إليه متاب 30

. . أفلم ييأس 31  أفلم يعلم و يتبيّن .. 

 داهية تقرعهم بصنوف الباليا قارعة 31

 أمهلت و أطلت في أمن و الّدعة فأمليُت... 32

 حافظ و عاصم واق 34

 ثمرها الّذي يؤكل ال ينقطع أُكلُها دائم 35

 إلى هللا وحده مرجعي للجزاء إليه مآب 36

 لكّل وقت حكم معيّن بالحكمة لكّل أجل كتاب 37

 اللّوح المحفوظ أو العلم اإللهي أّم الكتاب 39

 ال راّد و ال ُمبطل له ال ُمعقِّب لحكمه 41

 

 سورة ابراهيم .5

 المعنى الكلمة اآلية

 بتيسيره و توفيقه لهم أو بأمره بإذن ربّهم 1

 الغالب أو الذي ال مثل له العزيز 1

 المحمود الُثنى عليه الحميد 1

واٍد في جهنّم هالك أو حسرة أو ويل   2  

 يختارون و يؤثرون يستحبّون 3



 

 

 يطلبونها ُمعوّجة أو ذات اعوجاج يبغونها عوجا 3

 بنعمائه أو وقائعه في األمم الخالية بأيّام هللا 5

 يذيقونكم و يكلّفونكم يسومونكم 6

 يستبقون بناتكم للخدمة يستحيون نساءكم 6

 ابتالء بالنّعم و النّقم بالء 6

بّكمتأذّن ر 7  أعلم اعالما ال ُشبهة معه 

 عّظوا على أناملهم تغيّظا من الّرسل و كالمهم فرّدوا أيديهم في أفواههم 9

 موقعٍ في الّريبة و القلق مريب   9

 ُمبدع و ُمخترع . . فاطر. . 10

 حّجة و برهان على صدقكم بسلطان 10

 موقفه بين يدّي للحساب خاف مقامي 14

الّرسل باهلل على الظالمين استنصر استفتحوا 15  

 خسر و هلك كّل ُمتعاظم متكبّر خاب كّل جبّار 15

 معاند للحّق ، ُمجانب له عنيد   15

 ما يسيل من أجساد أهل النّار صديد   16

 يتكلّف بلعه لحرارته و مرارته يتجّرعه 17

 يبتلعه لشّدة كراهته و نتنه ال يكاد بسيغه 17

لّريحشديد هبوب ا يوم عاصف 18  

 خرجوا من القبور للحساب برزوا 21

 دافِعون عنّا ُمغنون عنّا 21

 منجى و مهرب و مزاغ محيص   21

 تسلّط أو حّجة سلطان 22

 بُمغيثكم من العذاب بمصرخكم 22

 بمغيثّي من العذاب بمصرخيّ  22

 كلمة التوحيد و اإلسالم كلمة  طيّبة   25

ؤكلتعطي ثمرها الذي يُ  تُؤتي أُكلها 25  

 كلمة الكفر و الّضالل كلمة خبيثة 26

 اقتُِلعت جثّتها من أصلها اجتُثّت 26

 في القبر عند الّسؤال في الحياة الّدنيا 27

 دار الهالك ) جهنّم( دار البوار 28

 يدخلونها أو يُقاسون حّرها يصلونها 29

 أمثاال من األوثان يعبدونها أندادا 30

و ال ُمواّدة ال ُمخالّة ال ِخالل   31  

 دائمين في منافعهما لكم دائبين 33

 ال تطيقوا عّدها لعدم تناهيها ال تُحصوها 34

 أبِعدني و نّحني اجنبني 35

 تسرع إليه شوقا و ٍودادا تهوي إليهم 37

 ترتفع دون أن تطرف من الهول تشخص فيه األبصار 42

 مسرعين إلى الّداعي بذلّة مهطعين 43



 
 

 

هممقنعي رءوس 43  رافعيها مديمي النّظر لألمام 

 قلوبهم خالية ال تعي لفرط الحيرة أفئدتهم هواء 43

 خرجوا من القبور للحساب برزوا هلل 48

 مقرونا بعضهم مع بعض مقّرنين 49

 القيود أو األغالل األصفاد 49

 قمصانهم أو ثيابهم سرابيلهم 50

 تغّطيها و تجلّلها تغشى وجوههم 50

اسبالغ للنّ  52  كفاية في الغظة و التذكير 

 

 سورة الحجر .6

 المعنى الكلمة اآلية

 زائدة  )ما(و  للتقليل (ُربّ ) ُربََما 2

 دعهم و اتركهم ذرهم 3

 أجل مقّدر مكتوب في اللّوح لها كتاب 4

 هالّ تأتينا لو ما تأتينا 7

 إال بالوجه الذي تقتضيه الحكمة إال بالحق 8

 لعذابمؤّخرين في ا ُمنظرين 8

 القرآن الذّكر 9

 فرق األمم الّسابقين شيع األّولين 10

 ندخل الذّكر مستهزأ  به نسلكه 12

 مضت عادة هللا بإهالك المكذّبين خلت سنّة األّولين 13

 يصعدون فيرون المالئكة و العجائب يعرجون 14

 ُسّدت و ُمنعت من اإلبصار سّكرت أبصارهم 15

 حّمد بسحرهأصابنا م قوم مسحورون 15

 منازل للكواكب السيّارة بروج 16

 مطرود أو مرجوم بالنّجوم رجيم 17

 خِطف المسموع من المإل األعلى استرق الّسمع 18

 أدركه و لحقه فأتبعه 18

 ُشعلة نار منقّضة من الّسماء شهاب 18

 ظاهر للمبصرين مبين 18

 بسطناها لالنتفاع بها األرض مددناها 19

 باالً ثوابت كيال تميدج رواسي 19

 مقّدر بميزان الحكمة موزون 19

 أرزاقا يُعاش بها معايش 20

 نحن قادرون على إيجاده و تدبيره عندنا خزانه 21

 نوجده أو نعطيه ننّزله 21

 بمقدار معيّن بقدر معلوم 21



 

 

 شجارحوامل للّسحاب أو للماء تُمّجه فيه أو ملقحات للّسحاب أو لأل الّرياح لواقح 22

 الباقون بعد فناء الخلق لنحن الوارثون 23

 طين يابس كالفّخار صلصال 26

 طين أسود متغيّر حمإ 26

 مصّور صورة إنسان أجوف مسنون 26

 الّريح الحاّرة القاتلة نار الّسموم 27

 أتممت خلقه و هيأته لنفخ الروح سّويته 29

 سجود تحية ال سجود عبادة ساجدين 29

 نع تكبّراامت أبى 31

 أّي غرض لك أو ما عذرك مالك . . 32

 مطرود من الّرحمة أو مرجوم بالّشهب رجيم 34

 االبعاد على سبيل الّسخط اللّعنة 35

 أمهلني و ال تُمتني فأنظرني 36

 وقت النّفخة األولى الوقت المعلوم 38

 ألحملنّهم على الغواية و الّضالل ألغوينّهم 39

 أخلصتهم لطاعتك الذين المخلصين 40

 حّق علّي ُمراعاته صراط عليّ  41

 تسلّط و قدرة على اإلغواء سلطان 42

 فريق معيّن متميّز عن غيره جزء مقسوم 44

 حقد و ضغينة و عداوة غلّ  47

 تعب و إعياء نصب 48

 أضيافه و كانوا من المالئكة ضيف ابراهيم 51

 خائفون فزعون وجلون 52

 ن من الخير أو الولداآليسي القانطين 55

 فما شأنكم الخطير ؟ فما خطبكم ؟ 57

 عِلمنا أو قضينا و حكمنا قّدرنا 60

 الباقين في العذاب مع أمثالها غابرين 60

 أُنكُركم و ال أعرفكم قوم منكرون 62

 يشّكون و يكذّبونك فيه فيه يمترون 63

 بطائفة منه أو من آخره بقطع من اللّيل 65

 ِسْر خلفهم لتّطلع عليهم ارهماتبع أدب 65

 أوحينا إليه قضينا إليه 66

 آخرهم و الُمراد جميعهم دابرهؤالء 66

 داخلين في وقت الّصباح مصبحين 66

 عن إجارة أو ضيافة أحد منهم عن العالمين 70

 قسم من هللا بحياة نبيّنا صلى هللا عليه و سلم لعمُرك 72

 غوايتهم و ضاللتهم سكرتهم 72

 يعمون عن الّرشد أو يتحيّرون يعمهون 72

 صوت ُمهلك من الّسماء الّصيحة 73



 
 

 

 داخلين في وقت الّشروق ُمشرقين 73

 طين ُمتحّجر ُطبِخ بالنّار سّجيل 74

 للمتفّرسين الُمتأّملين للمتوّسمين 75

 طريق ثابت ُمعلم مسلوك لبسبيل مقيم 76

 ار ملتفّتها )قوم ُشعيب(سّكان بُقعة كثيفة األشج أصحاب األيكة 78

 قُرى قوم لوط و األيكة و إنهما 79

 لبطريق واضح يأتّمون به في أسفارهم لبإمام مبين 79

 ديار ثمود بين المدينة و الشام الِحجر 80

 داخلين في وقت الّصباح مصبحين 83

 سبع آيات و هي الفاتحة سبعا 87

 و من للبيان –ي الّصالة التي تثنّى و تكرّر قراءتها ف من المثاني 87

 أصناف من الكفّار أزواجا منهم 88

 تواضع و ألن جانبك اخفض جناحك 88

 أهل الكتاب المقتسمين 90

 أعضاًء و أجزاًء ، فآمنوا ببعض و كفروا ببعض عظين 91

 فاجهر به أو فامضه و نفّذه فاصدع بما تؤمر 94

 الموت الُمتيقّن وقوعه اليقين 99

 عِلمنا أو قضينا و حكمنا قّدرنا 60

 الباقين في العذاب مع أمثالها غابرين 60

 أُنكُركم و ال أعرفكم قوم منكرون 62

 يشّكون و يكذّبونك فيه فيه يمترون 63

 بطائفة منه أو من آخره بقطع من اللّيل 65

 ِسْر خلفهم لتّطلع عليهم اتبع أدبارهم 65

 أوحينا إليه قضينا إليه 66

 آخرهم و الُمراد جميعهم الءدابرهؤ 66

 داخلين في وقت الّصباح مصبحين 66

 عن إجارة أو ضيافة أحد منهم عن العالمين 70

 قسم من هللا بحياة نبيّنا صلى هللا عليه و سلم لعمُرك 72

 غوايتهم و ضاللتهم سكرتهم 72

 يعمون عن الّرشد أو يتحيّرون يعمهون 72

 ماءصوت ُمهلك من السّ  الّصيحة 73

 داخلين في وقت الّشروق ُمشرقين 73

 طين ُمتحّجر ُطبِخ بالنّار سّجيل 74

 للمتفّرسين الُمتأّملين للمتوّسمين 75

 طريق ثابت ُمعلم مسلوك لبسبيل مقيم 76

 سّكان بُقعة كثيفة األشجار ملتفّتها )قوم ُشعيب( أصحاب األيكة 78

 قُرى قوم لوط و األيكة و إنهما 79

 لبطريق واضح يأتّمون به في أسفارهم ام مبينلبإم 79

 ديار ثمود بين المدينة و الشام الِحجر 80



 

 

 داخلين في وقت الّصباح مصبحين 83

 سبع آيات و هي الفاتحة سبعا 87

 و من للبيان –التي تثنّى و تكرّر قراءتها في الّصالة  من المثاني 87

 أصناف من الكفّار أزواجا منهم 88

 تواضع و ألن جانبك جناحكاخفض  88

 أهل الكتاب المقتسمين 90

 أعضاًء و أجزاًء ، فآمنوا ببعض و كفروا ببعض عظين 91

 فاجهر به أو فامضه و نفّذه فاصدع بما تؤمر 94

 الموت الُمتيقّن وقوعه اليقين 99

 

 سورة النحل .7

 المعنى الكلمة اآلية

 تعاظم بذاته و صفاته الجليلة تعالى 1

 بالوحي و منه القرآن العظيم وحبالرّ  2

 ماء مهين نطفة 4

 شديد الخصومة بالباطل هو خصيم   4

 اإلبل و البقر و الّضأن و المعز األنعام 5

 ما تتدفّئون به من البرد فيها دفء   5

 تجّمل و تزيّن و وجاهة فيها جمال 6

 ترّدونها بالعشّي إلى الُمراح حين تريحون 6

 ونها بالغداة إلى المسرحتخرج حين تسرحون 6

 أمتعتكم الثقيلة الحمل تحمل أثقالكم 7

 بمشقّتها و تعبها بشّق األنفس 7

 بيان الطريق القاصد المستقيم قصد الّسبيل 9

 من الّسبيل مائل عن الحقّ  منها جائر 9

 فيه ترعون دوابّكم فيع تُسيمون 10

 خلق و أبدع لمنافعكم درأ لكم 13

 من البحر الملح خاّصة هتستخرجوا من 14

 جواري فيه تشّق الماء شقّا مواخر فيه 14

 جباال ثوابت رواسي 15

 لئال تتحّرك و تضطرب بكم أن تميد بكم 15

 معالم للطرق تهتدون بها عالمات 16

 ال تطيقوا حصرها لعدم تناهيها ال تُحصوها 18

ً  ال َجَرم 23  حّق و ثبت ، أو ال محالة أو حقّا

 أباطيلهم المسّطرة في كتبهم طير األّولينأسا 24

 آثامهم و ذنوبهم أوزارهم 25

 الدعائم و العمد . أو األساس القواعد 26



 
 

 

 يُذلّهم و يهينهم بالعذاب يُخزيهم 27

 تُخاصمون و تعادون األنيباء فيهم تُشاقّون فيه 27

 الذّل و الهوان الخزي 27

 العذاب الّسوء 27

 ظهروا اإلستسالم و الخضوعأ فألقوا الّسلم 28

 مأواهم و مقاُمهم مثوى الُمتكبّرين 29

 طاهرين من دنسالّشرك و المعاصي طيّبين 32

 أحاط . أو نزل بهم حاق بهم 34

 كّل معبود باطل و كّل داع إلى ضاللة اجتنبوا الّطاغوت 36

 ثبتت و وجبت حقّت 36

 كدهامجتهدين في الحلف بأغلظها و أو جهد أيمانهم 38

 لننزلنّهم لنُبّوئنّهم 41

 مباءة أو داراً أو عطيّة حسنة حسنة   41

 أرسلناهم بالمعجزات بالبيّنات 44

 كتب الّشرائع و التكاليف الّزبُر 44

 يُغيّب . . يخسف. . 45

 أسفارهم و متاجرهم تقلّبهم 46

 فائتين من عذاب هللا بالهرب بُمعجزين 46

 ب . أو تَنَقُّصمخافة من العذا تخّوف 47

 من جسم قائم له ظلّ  من شيء 48

 تميل و تنتقل من جانب إلى آخر يتفيّأ ضالله 48

 منقادة ِلُحكمه و تسخيره تعالى ُسّجد ا هلل 48

 و الِظالل صاغرون منقادون كأصحابها و هم داخرون 48

 الّطاعة و اإلنقياد هلل تعالى وحده له الّدين 52

 ا الزما أو خالصادائما واجب واصبا 52

 تِضّجون باإلستغاثة و التّضّرع تجأرون 53

 تكذبونه على هللا تفترون 56

 ممتلئ غّما و غيظا في قرارة نفسه هو كظيم 58

 يستخفي و يتغيّب يتوارى 59

 هوان و ذلّ  هون 59

 يُخفيه بالوأد فيدفنه حيّا يدّسه 59

 صفته القبيحة من الجهل و الكفر مثل الّسوء 60

 حّق و ثبت . أو ال محالة أو حقّا ال جَرمَ  62

 ُمقّدمون معّجٌل بهم إلى النار ُمفرطون 62

 لعظة عظيمة و داللة على قدرتنا لعبرة   66

ـْفـلِ  فرث 66  ما في الَكرش من الثُـّ

ا 67  خمرا )ثّم ُحّرمت بالمدينة( سكر 

 راإليحاء هنا اإللهام و اإلرشاد أو التسخي أوحى ربّك 68

 أوكارا تبنيها ِلتعِسل فيها بيوت ا 68



 

 

 يَبني الناس من الخاليا للنّحل يعرشون 68

 مذلّلة ُمسّهلة لك ذلال 69

ه )الَخَرف و الهَرم( أرذل العمر 70  أردئه و أخّسِ

 أفهم في الّرزق ُمستوون ؟ ؟ الَ  فهم فيه سواء ؟ 71

 خدًما و أعوانًا ، أو أوالد أوالد حفدة 72

 أخرس ِخلقة هما أبكمأحد 76

 عبٌء و ِعيال هو كل   76

 كخطفة بالبصر و اختالس بالنّظر كلمح البصر 77

 تجدونها خفيفة الحمل تستخفونها 80

 وقت ترحالكم يوم ظعنكم 80

 متاعا لبُيوتكم كالفرش أثاثا 80

 تنتفعون به في معايشكم و متاجركم متاعا 80

 شجارأشياء تستظلون بها كاأل ظالال 81

 مواضع تستِكنّون فيها )الغيران( أكنانا 81

 ما يُلبس من ثياب أو دروع سرابيل 81

 الّضرب و الّطعن في حروبكم تقيكم بأسكم 81

 ال يُطلب منهم إرضاُء ربّهم ال هو يستعتبون 84

 يُمَهلون و يؤّخرون يُنظرون 85

 اإلستسالم و اإلنقياد لحكمه تعالى الّسلَم 87

 باإلعتدال و التّوّسط في األمور اعتقادا و عمال و ُخلُقا بالعدليأمر  90

 إتقان العمل . أو نفعِ الخلق اإلحسان 90

 الذنوب المفرطة في القُبح الفحشاء 90

 التّطاول و التّجبّر على النّاس البغي 90

 شاهدا . رقيبا . ضاِمنا كفيال 91

 إبرام و إحكام قّوة 92

 لول الفتلأنقاضا مح أنكاثا 92

 مفسدة و خيانة و خديعة بينكم دخال بينكم 92

 بأن تكون جماعة أن تكون أّمة 92

 أكثر و أعّز و أوفر ماال هي أربى 92

 يختبركم به هل تفون بعهدكم يبلوكم هللا به 92

 فتزّل أقداُمكم عن محّجة اإلسالم فتزّل قدم 94

 ينقضي و يفنى و يزول ينفد 96

 فاعتصم به تعالى و الجأ إليه فاستعذ باهلل 98

 تَسلٌّط و والية سلطان 99

 يتّخذونه وليّا ُمطاعا يتولّونه 100

 الّروح المطّهر جبريل عليه السالم روح القدس 102

 يُميلون و ينُسبُون إليه أنّه يُعلّمه يُلحدون إليه 103

 اختاروا و آثَروا استحبّوا 107

 ختم طبع 108



 
 

 

 و ثبت أو ال َمحالة أو حقّا حقّ  ال جَرمَ  109

 لهم بالوالية و النّصر ال عليهم للذين هاجروا 110

 ابتُلوا و ُعذّبوا إلسالمهم فُتنوا 110

 طيّبا واسعا أو هنيئا ال عناء فيه رغدا 112

 المسفوح و هو السائل الّدم 115

 أي الخنزير بجميع أجزائه لحم الخنزير 115

 ر عند ذبحه اسم غيره تعالىذكِ  أهّل بغير هللا به 115

 دعته الّضرورة إلى التّناول منه اضطر 115

 غير طالب للُمحّرم للَذة إو استئثار غير باغ 115

 و ال ُمجاوز ما يسّد الّرمق و ال عاد 115

 بتعّدي الّطور و ركوب الّرأس بجهالة 119

 معلِّما للخير ، أو مؤمنا وحده كان أّمة 120

 ُمطيعا خاضعا له تعالى قانتا هلل 120

 مائال عن الباطل إلى الّدين الحقّ  حنيفا 120

 اصطفاه و اختاره للنُّبّوة اجتباه 121

 شريعته ، و هي التّوحيد ملّة إبراهيم 123

 فُرض تعظيُمه و التّخلّي فيه للعبادة ُجِعل الّسبت 124

 ضيق صدر و َحَرج ضْيق 127

 

 سورة اإلسراء .8

 عنىالم الكلمة اآلية

 تنزيها هلل و تعجيبا من قدرته سبحان الذي 1

 جعََل البراق يسري به صلى هللا عليه و سلم أسرى بعبده 1

 ِلنرفعه إلى الّسماء فنُريه . . ِلنُريه . . 1

 ربّا تكلون إليه أموركم وكيال 2

 أخصُّ ذّرية أو يا ذّرية ذّرية . . 3

 أعلمناهم بما سيقع منهم من اإلفساد مّرتين أوحينا إليهم و قضينا إلى بني إسرائيل 4

 لَتفرُطّن في الظلم و العدوان لتعلُنّ  4

 العقاب الموعود على أوالهما وعد أوالهما 5

 ذوي قّوة و بطش في الحروب أولي بأس 5

 ترّددوا لطلبكم باستقصاء فجاسوا 5

 وسطها خالل الّديار 5

 الّدولة و الغَلَبَة الَكّرة 6

 أكثر عددا أو عشيرة من أعدائكم نفيراأكثر  6

 ليُحزنوكم حزنا يبدو في وجوهكم ليسوءوا ُوجوهكم 7

 ليُهلكوا و يُدّمروا ليُتبّروا 7

 ما استولوا عليه ما علْوا 7



 

 

 سجنا أو مهادا و فراشا حصيرا 8

 و التوحيد( –أسّد الطرق )ملة اإلسالم  هي أقوم 9

 يّرى الليل و النّهارنفسهما أو ن الليل و النّهار 12

 خلقنا القمر مطموس النّور مظلما فمحْونا آية الليل 12

 الشمس مضيئة منيرة لألبصار آية النّهار ُمبصرة 12

 عمله المقّدر عليه ال ينفّك عنه ألزمناه طائره 13

 حاسبا و عاّدا . أو محاسبا حسيبا 14

 ال تحمل نفس آثمةٌ . . ال تزر وازرة . . 15

 أمرنا متنعّميها بطاعة هللا َمرنا ُمترفيهاأ 16

 فتمّردوا و َعصْوا ففسقوا فيها 16

 استأصلناها و محونا آثارها فدّمرناها 16

 األمم المكذبة القرون 17

 يْدخلها . أو يقاسي حّرها يصالها 18

 مطرودا ُمبعدا من رحمة هللا مدحورا 18

 خرىنزيد من العطاء مّرة بعد أ ُكالّ نِمدّ  20

 ممنوعا عّمن يريده تعالى محظورا 20

 غير منصور و ال ُمعان من هللا مخذوال 22

 أمر و ألزم و َحَكم قضى ربّك 23

ر و كراهيّة و تبّرم أفّ  23  كلمة تضجُّ

 ال تزجرهما عّما ال يعجبك ال تنهرهما 23

 حسنا جميال ليّنا قوال كريما 23

 نهمللتّوابين مما يفُرط م للّوابين 25

 كناية عن الّشح يََدك مغلولة 29

 كناية عن التّبذير و اإلسراف تبسطها كّل البسط 29

 نادما أو ُمنقطعا بك ُمعدما محسورا 29

 يضيّقه على من يشاء لحكمة يْقِدر 30

 خوف فقر و فاقة خشية إمالق 31

 إثما عظيما ِخطئا  كبيرا 31

 و الّديّةتسلّطا على القاتل بالقصاص أ ُسلطانا 33

 قّوته على حفظ ماله و رشده فيه يبلغ أشّده 34

 بالميزان العدل بالقسطاس المستقيم 35

 مآال و عاقبة أحسن تأويال 35

 ال تتبع ال تَْقــف 36

 فرحا و بطرا و اختياال و فخرا مَرحا 37

 ُمبعدا من رحمة هللا مدحورا 39

 أفّضلكم ربّكم فخّصكم ؟ أفصأفاكم ربّكم 40

 كّررنا القول بأساليب مختلفة صّرفنا 41

 تباُعدا و إعراضا عن الحقّ  نفورا 41

 لَطلبوا البتغْوا 42



 
 

 

 بالُمغالبة و الممانعة سبيال 42

 ساترا أو مستورا عن الحسّ  حجابا مستورا 45

 أغطية  كثيرة مانعة أكنّة 46

 صمما و ثقال في الّسمع عظيما وقرا 46

 في أمرك فيما بينهم ُمتناجون هم نجوى 47

حر أو ساحرا مسحورا 47  مغلوبا على عقله بالّسِ

 أجزاًء مفتتة . أو ترابا أو ُغبارا ُرفاتا 49

 يعظم عن قبول الحياة كالّسماوات يكبر 51

 أبدعكم و أحدثكم فطركم 51

 يُحّركون استهزاًء . . فسينغظون . . 51

 ُمْنقادين اْننقياد الحامدين له بحمده 52

 يُفسد و يُهيج الّشّر بينهم ينزغ بينهم 53

 موكال إليك أمُرهم وكيال 54

 كتابا فيه تحميد و تمجيد و مواعظ زبورا 55

 نقلَه إلى غيركم مّمن لم يعبُدهم تحويال 56

 القربة بالطاعة و العبادة الوسيلة 57

 آية بيّنةً واضحةً  ُمبصرة 59

ُ  فظلموا بها 59  هلكوافكروا بها ظالمين فأ

 علما و قْدرة فهم في قبضته تعالى أحاط بالنّاس 60

 شجرة الّزقوم )جعلناها فتنة( الّشجرة الملعونة 60

 تجاوزا للحّد في كفرهم و تمّردا ُطغيانا 60

 أخبرني أرأيتَك 62

 ألستوليّن عليهم . أو ألستأصلنّهم باإلغواء ألحتنكّن ذّريّته 62

  و أزِعجْ استِخّف و استعجلْ  استفزز 64

 ِصْح عليهم و ُسقهم أجلب عليهم 64

 بكّل راكب و ماٍش في معاصي هللا بخيلك و رجلك 64

 باطال و ِخداعا غرورا 64

 تسلّط و قدرة على إغوائهم عليهم سلطان 65

 يُجري و يسيّر و يسوق برفق يُزجي 66

 يُغّور و يُغيّب بكم تحت الثرى أن يخسف بكم 68

 شديدة ترميكم بالحصباءريحا  حاصبا 68

 عاصفا شديدا ُمهلكا قاصفا 69

 نصيرا أو ُمطالبا بالثأر منّا تبيعا 69

 بمن ائتموا به أو بكتابهم بإمامهم 71

 قْدر الخيط في ِشّق النواة من الجزاء فتيال 71

 ليوقِعونك في الفتنة و ليصرفونك ليَفتنونك 73

 لتختلق و تتقّول علينا لتفتري علينا 73

 تميل إليهم تركُن إليهم 74

 عذابا ُمضاعفا في الحياة الّدنيا ضعف الحياة 75



 

 

 لَيستخفّونك و يُـزِعجونك ليستفّزونك 76

 تغييرا و تبديال تحويال 77

 بعد أو عند زوالها عن كبد الّسماء لُدلوك الّشمس 78

 ُظلمته أو ِشّدتِها َغسق الليل 78

 الّصبحو أقِم صالة  و قرآن الفجر 78

 التّهّجد : الّصالة ليال بعد اإلستيقاظ فتهّجدْ  79

 فريضة زائدة خاّصة بك نافلة لك 79

 مقام الشفاعة العُظمى مقاما محمودا 79

 إْدخاال مرضيّا جيّدا في أموري ُمدخل صدق 80

 قهرا و ِعّزا ننصر به اإلسالم سلطانا نصيرا 80

 زال و اضمحّل الّشرك زهق الباطل 81

 هالكا بسبب ُكفرهم به خسارا 82

 لَوى ِعطفهُ تكبّرا و ِعنادا نأى بجانبه 83

 شديد اليأس و القنوط من رحمتنا كان يئوسا 83

 مذهبــِـِه الذي يُشاكُل حاله شاكلته 84

 مْن تعّهد يإعادته إليك وكيال 86

 ُمعينا ظهيرا 88

 رّددنا بأساليب مختلفة صّرفنا 89

 غريب حسن بديعمعنى  كّل مثل 89

 فلْم يرضَ  فأبى 89

 ُجُحودا للحقّ  ُكفورا 89

 عينا ال يْنَضُب ماؤها ينبوعا 90

 قِطعا ِكسفا 92

 ُمقابلة و ِعيانا . أو جماعة قبيال 92

 ذَهبٍ  ُزخرف 93

 سَكَن لَهبُها خبتْ  97

 لهبا و توقّدا سعيرا 97

 أجزاء ُمفتّتة . أو تُرابا أو ُغبارا ُرفاتا 98

 ُمبالغا في البُخل قتورا 100

 مغلوبا على عقلك بالّسحر أو ساحرا مسحورا 101

ر من يشهدها بصدقي بَصائر 102  بيّنات تُبَّصِ

 هالكا أو مصروفا عن الخير مثبورا 102

 يَستِخفُّهْم و يُزعجهم للخروج يستفّزهم 103

 جميعا ُمختلطين لفيفا 104

 أو أنزلناه ُمفّرقا بيّــنّاه  و فّصلناه فرقناه 106

 على تَُؤَدة و تأنّ  على ُمكث 106

 ال تسّر بها حتى ال تُسمع َمن خلفك ال تُخافت بها 110

 



 
 

 

 سورة الكهف .9

 المعنى الكلمة اآلية

 عن الحّق و ال خروجا عن الحكمة اختالال واختالفا وانحرافا لم يجعل له عوجا 1

 ُمستقيما معتدال أو بمصالح العباد قيِّما 2

 عذابًا آجال أو عاجال بأسا 2

 ما أْعظَمها في القُبح كلمة كبُرت كلمة 5

 قاتِلها و ُمهِلكها أو ُمجهُدها باخع نفسك 6

 غصبا. و ُحزنا عليهم أو غيظا أسفا 6

 ِلنختبَرهم مع علمنا بحالهم ِلنبلوهم 7

 أزهد فيها و أسرع في طاعتِنا أحسن عمال 7

 َرد ال نبات فيهتُرابا أجْ  صعيدا ُجرزا 8

 بل أظنَْنـتَ  أم حسبت 9

 النّقب الُمتسع في الجبل أصحاب الكهف 9

 اللوح فيه أسماؤهم و قّصتهم الّرقيم 9

 التجئوا َهَربا بِِدينهم . . أوى الفتية 10

 اهتداًء إلى طريق الحقّ  رشدا 10

 أنمناهم إنامة ثقيلةً  فضربنا على آذانهم 12

 من نومهمأيقظناهم  بعثناهم 12

 مّدة و عدد ِسنين أو غاية أمدا 12

 شَدْدنا و قّوينا بالّصبر ربطنا 14

 قوال ُمفرطافي البعد عن الحقّ  شططا 14

 ما تنتفعون به في عيشكم مرفقا 16

 تميل و تعدل تزاور 17

 تعِدُل عنهم و تبتعد تقرضهم 17

 ُمتسع من الكهف فجوة منه 17

 و عتبة بابهبِفناء الكهف أ بالوصيد 18

 خوفا و فزعا ُرعبا 18

 أيقظناهم من نومتهم الّطويلة بعثناهم 19

 بدارهمكم المضروبة بَورقكم 19

 أحّل، أو أجود طعاما أزكى طعاما 19

 يّطلعوا عليكم أو يغلبوا يظهروا عليكم 20

 أطلَعنا النّاس عليهم أعثرنا عليهم 21

 قذفًا بالّظن غير يقين رجما بالغيب 22

 فال تُجادل في عّدتهم و شأنهم فال تمارفيهم 22

 بمجّرد تالوة ما أوحي إليك في أمرهم إال مراء ظاهرا 22

 هداية و إرشاًدا للنّاس رشدا 24

 ما أبصر هللا بكّل موجود أبصر به 26

 َملجأ و َمْوئال ُملتحدا 27



 

 

 احبْسها و ثبّتها اصبر نفسك 28

 عيناك النّظر عنهم ال تصرف ال تعد عيناك عنهم 28

 جعلناه غافال ساهيًا أغفلنا قلبه 28

 إسرافًا . أو تْضييعا و هالكا فُرطا 28

 فُْسطاُطها . أو لهبُها و ُدخانها ُسرادقها 29

 كُدردّي الّزيت أو كالُمذاب من المعادن َكالمهل 29

 متّكأ أو مقّرا )النّار( ساءت ُمرتفقا 29

 و إستقرار جنات إقامة جنات َعْدن 31

 رقيق الّديباج )الحرير( ُسندس 31

 غليظ الّديباج إستبرق 31

 الّسُرر في بيت يزين بالثياب و األسّرة و الستور( األرائك 31

 بُستانين جنّتين 32

 أحطناهما و أطفناهما حففناُهما 32

 ثمرها الذي يُؤكل أُُكلها 33

 لم تنقص من أُُكلها لم تظلم منه 33

 شقـَقـْنا و أْجَرينا وَسطهما ا ِخاللهمافّجرن 33

 أمواٌل كثيرة ُمثّمرة ثمر   34

 أقوى أعوانا أو عشيرة أعّز نفرا 34

 تهلك و تفنى و تخرب تبيد 35

 مْرجعا و عاقِيةً  ُمنقلبا 36

 لكْن أنا أقول: هو هللا ربّي لكنّا هو هللا ربّي 38

 عذابا كالّصواعق و اآلفات ُحسبانا 40

 رْمال هائال أو أرضا ُجُرزا ال نبات فيها يُزلق عليها ِلمالَستِها صبح صعيدا زلقافتُ  40

 غائرا ذاهبا في األرض غورا 41

 أُهلكت أمواله مع جنّــتـْيه أحيط بثمره 42

 ِكماية عن النّدم و التّحّسر يُقلّب كفّيه 42

 ساقطة على ُسقوفها التي َسقطت خاوية على ُعُروشها 42

 النّصرة له تعالى وحده والية هللال 44

 عاقبة ألوليائه خير  عقبا 44

 يابسا متفتّتا بعد نضارته هشيما 45

 تُفّرقه و تنِسفه تذروه الّرياح 45

 ظاهرة ال يسترها شيء بارزة 47

 وقتا إلنجازنا الوعد بالبعث و الجزاء موعدا 48

 ُصُحف األعمال في أيدي أصحابها ُوضع الكتاب 49

 خائفين َوجلين ُمشفقين 49

 يا هالكنا يا ويلتنا 49

 ال يتُرك و ال يُبقي ال يُغادر 49

 عّدها و ضبطها و أثبتها أحصاها 49

 سجود تحية و تعظيم ال عبادة اسجدوا آلدم 50



 
 

 

 أعوانا و أنصارا عُضدا 51

 مهِلكا يشتركون فيه و هو النّار َمْوبقا 52

 داخلون فيهاواقعون فيها أو  ُمواقعوها 53

 معدال و مكانا ينصرفون إليه مصرفا 53

 كّررنا بأساليب ُمختلفة صّرفنا 54

 معنى غريب بديع كالمثل في غرابته كّل مثل 54

 عذاب االستئصال إذا لم يُؤمنوا سنّة األّولين 55

 أنواعا و ألوانا أو عيانا و مقابلة قُباُل 55

 ِليبطلوا و يُـزيلوا ِليدخضوا 56

 استهزاء و ُسخريّة ُهـزوا 56

 أغطية كثيرة مانعة . . أكنّة . . 57

 صمًما و ثقال في الّسمع عظيما وقرا 57

 منجى و ملجأ و مخلصا موئاِل 58

 لهالكهم لَمهِلكهم 59

 يوشع بن نون ِلفتاه 60

 ُملتقاهما مجمع البحرين 60

 أَسيَر زمانا طويال أمضي ُحقبا 60

 نفذامسلكا و م َسربا 61

 تعبا و شّدة و إعياءً  نَصبا 62

 أخبرني . أو تنبّه و تذّكرْ  أرأيت 63

 إلتجأنا أوينا 63

 سبيال أو اتّخاذا يُتعّجب منه عجبا 63

 الذي كنّا نطلُبُه و نَلتمسه ماكنّا نبغِ  64

 رجعا على طريقهما الذي جاءا منه فارتّدا على آثارهما 64

 بعانها اتّباعايقّصان آثارهما و يتّ  قصصا 64

 الخضر عليه الّسالم عْبدا 65

 صوابا . أو إصابة خْير ُرشدا 66

 علما و معرفة ُخبرا 68

 أمرا عظيما ُمنكرا أو عجبا شيئا إمرا 71

 ال تغشني و ال تُحّملني ال تُرهقني 73

 ُصعوبة و مشقّة ُعسرا 73

 ُمنكرا فظيعا جّدا شيئا نُكرا 74

 فامتنعوا فأبْوا 77

 ينهدم و يسقط بسرعة يْنقضّ  77

 بمآل و عاقبة . . بتأويل . . 78

 أمامهم و بين أيديهم وراءهم 79

 استالبا بغير حق َغصبا 79

 يُكلّفهما أو يُغشيهما يُرهقهما 80

 طهارة من الّسوء أو دينا و صالحا زكاة 81



 

 

 رحمة عليهما و بّرا بهما أقرب ُرحما 81

 هما و شّدتهما و كمال عقلهماقّوت يبلغا أشّدهما 82

 ملك صالح أُعطي العلم و الحكمة ذي القرنين 83

 علما و طريقا يُوّصله إليه سببا 84

 سلك طريقا يَُوّصله إلى المغرب فأتبََع سببا 85

 بحسب رأي العين تغُرب في عين 86

 ذات حمأة )الّطين األسود( َحِمئة 86

 لهدىهو الّدعوة إلى الحّق و ا حسنا 86

 منكرا فظيعا عذابا نكرا 87

 ساترا من اللّباس و البناء ِسترا 90

 علما شامال ُخبرا 91

 جبلين ُمنيفين الّسّدين 93

 قبيلتين من ذرية يافث بن نوح يأجوج و مأجوج 94

 ُجعال من المال تستعين به في البناء َخْرَجا 94

 حاجزا فال يصلون إلينا سّدا 94

 حصينا متينا حاجزا رْدَما 95

 قِطعه العظيمة الضخمة ُزبر الحديد 96

 جانبي الجبلين الّصدفين 96

 نُحاًسا ُمذابا قِطرا 96

 يعلوا على ظهره الرتفاعه يْظهروه 97

 خرقا و ثقبا لصالبته و ثخانته نقبا 97

 مدكوكا ُمسّوى باألرض جعله دّكاء 98

 يختلط و يضطرب يموج 99

 فخة البعثن نُِفخ في الّصور 99

 غشاء غليظ و ستر كثيف ِغطاء 101

 منزال أو شيئا يتمتّعون به نُـزال 102

 مقدرا و اعتبارا لحبوط أعمالهم وزنا 105

 أعلى الجنّة و أوسطها و أفضلها الفردوس 107

 تحّوال و انتقاال ِحَوال 108

 هو الّمادة التي يكتب بها ِمداد ا 109

 ه و حكمته تعالىمعلومات ِلكِلمات ربّي 109

 فنَي و فَزع لَنَِفَد البحر 109

 عونا و زيادة َمَدد ا 109

 


