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 5إلى آية   1  يةآمن  البقرةسورة (  2صفحة )

 

          

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ال  2/ 1 22

ٌة إىل  احلُروُف املَُقطََّعُة يف أواِئِل السَُّوِر ُعُموماً ِمن املَُتشاِبِه الَِّذي ال يَ ْعَلُم َحقيَقَتُه إالَّ هللاُ، وفيَها إشارَ 
َها لَُغُة الَعَرِب . َفَدلَّ َعْجُز الَعَربِ   َعن  إْعجاِز الُقرآِن؛ فَ ُهَو ُمرَكٌَّب ِمن َهِذِه احلُروِف الَِِّت تَ َتَكوَُّن ِمن ْ

ِر  اإلْتياِن ِبِْثِلِه َعَلى أنَّ الُقرآَن َوْحٌي  ِمن هللِا، واألْقواُل يف تَ ْفسرِي احلُروِف املَُقطََّعِة يف ِبداايِت السُّوَ 
اللَُّغِة الَعَربِيَّةِ  ِمن ُحروِف  أرْبَ َعَة َعَشَر َحْرفاً  َهِذِه احلُروُف َعَلى  اْحتَ َوْت  ، َوِهَي  َكثريٌَة وُُمَْتِلَفٌة، َوَقْد 

 ُتَشكِ ُل الِعبارََة: َنصُّ َحكيٍم َلُه ِسرٌّ قاِطٌع  
 الُقْرآن  اْلِكَتابُ  2/ 2 23
 ال َشكَّ يف أنه حق  من عند هللا   اَل رَْيَب ِفيهِ  2/ 2 24
 ِهدايٌة أو هاٍد من الضاللة  ُهًدى  2/ 2 25
 والبُ ْعِد َعْن َمْعِصَيِتهِ أَلْصحاِب الت َّْقَوى ِبطاَعِة هللِا  لِ ْلُمتَِّقيَ  2/ 2 26
 يصد قون ويذعنون  يُ ْؤِمُنونَ  2/ 3 27
 الَغْيُب: َما َخِفَي واْسَتََتَ وَلْ َيْسَتِطع النَّاُس إْدراَكُه ِبَواسِ ِهْم .    ِِبْلَغْيبِ  2/ 3 28
 يُ َؤد وََنا كاِملًة يف أوقَاهتَا املَشروعِة    يُِقيُموَن الصَّالَة    2/ 3 29
 أْعطَْيناُهْم ِمن اخَلرْيِ والَفْضلِ  َرَزقْ َناُهْم    2/ 3 30
 يَ ْبُذلوَن ِمن ماٍل وََنَْوهُ  يُنِفُقونَ  2/ 3 31
 ََتَّ إنْ َزالُُه عن طريق الوحي، واإلْنزاُل: اجلَْلُب ِمْن ُعُلو ٍ  أُنِزلَ  2/ 4 32
 اآلِخَرُة: داُر احلَياِة بَ ْعَد املَْوتِ  َوِِبآلِخَرةِ  2/ 4 33
 يَ ْعَلُمون على َوْجه الَيقي  يُوِقُنونَ  2/ 4 34
 على رشاد ونور ويقي    َعَلى ُهًدى  2/ 5 35
 إََلِِهْم اْلَمْعبودِ  رَّّبِ ِمْ  2/ 5 36
 الفائزون  اْلُمْفِلُحونَ  2/ 5 37
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 16إلى آية   6  يةآمن  البقرةسورة (  3صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِمنُوا   َكَفُروا   6/2 38  أنكروا وََل  ُيؤ 

 متساٍو عندهم  َسَواٌء َعَلي ِهم     6/2 39

ََتُم   6/2 40 فتهم وحذرَتم من عذاب  َأَأنَذر   الل أخوَّ

ُهم   6/2 41 فهم وَل حتذرهم من عذاب الل  ََل  ُتنِذر  وِّ  ََل  ُُتَ

 طبع عليها وجعلها ال تفهم شيئاً وال ينفذ إليها اإِليامن  َختََم اللُ عىل قلوهبم  7/2 42

 الَقل ُب: العضو املعروف داخل الصدر، وسمي بذلك لكثرة تقلبه من رأي آلخر ومن اعتقاد آلخر .  ُقُلوهِبم   7/2 43

ِعِهم   7/2 44 عِ  َسم  م  َرُة السَّ ُع: ُيراُد هِبا األُذُن التي فيها ُقد  م   السَّ

 األب صاُر: الُعيونُ  َأب َصاِرِهم   7/2 45

 غطاء وسرت ِغَشاَوةٌ  7/2 46

 ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب  7/2 47

 كلمة استُعرَيت  لكل كبري، حمسوساً كان أو معقوالً، عيناً كان أو معنى  عظيم  7/2 48

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  8/2 49

، وهَو لَفُظ اجَلاللَِة اجلاِمُع ملَِعاين ِص  باللِّ 8/2 50  باأللوِهيَِّة املَعبود بَِحقٍّ
َدةِ اِت الَعلِيَِّة املُتََفرِّ لذَّ

ٌم لِ  فاِت اللِ الكاِملة   اللُ: اس 

 يوم القيامة  اليوم اآلِخر 8/2 51

رون وامهني أن  ُُيَادُِعونَ  9/2 52  إظهارهم اإِليامن ينجيهم من العذاب . يعملون عمل املخادع ، وُيَقدِّ

، والنَّف س هي اجِلسُم والّروُح َمعاً  َأنُفَسُهم 9/2 53  َذَواَتم 

ُعُرون َ  9/2 54 َلمونَ  وَما َيش  وَن وَما َيع  سُّ
 َما ََيِ

َرٌض  10/2 55 د  مَّ  ّشكٌّ ونِفاٌق أو تكذيب وَجح 

ِء:  َفَزاَدُهمُ  10/2 56 ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ ِزياَدُة الَّشَّ  ُه ِِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش   ُنُموُّ

 موجع َشديد اإليالِم   َألِيمٌ  10/2 57

ِذُبونَ  10/2 58 وَن بخالِف الواقع، فقد اّدعوا أّّنم مؤمنني َكِذباً  َيك   ُُي ِِبُ

ِسُدوا   11/2 59 ِدثوا االختالل واالضطراب. والفساد، هو  الَ ُتف   الكفر والعمُل باملعصية الَ حُت 

لُِحونَ  11/2 60  أهل إصالح . نريد اإلصالَح بني الفريقني ُمص 

ِسُدونَ  12/2 61 ِدثوَن لال امل ُف  تاِللِ املُح  طِراِب واال  خ   ض 

سوِل  آِمنُوا   13/2 62 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

َفَهاء 13/2 63 ٍل أو  ُنقصاِن دينٍ  السُّ فوَن َعن  َجه   َمن  َيتَََصَّ

َلُمونَ  13/2 64 ِرُكونَ  ال َيع  ِرفوَن وال ُيد   ال َيع 

ا إىل شياطينهم 14/2 65 دوَن ِمن  أصحاهبم الذين يشبهون  َخَلو   املُتََمرِّ
 الشياطني اجتمعوا أو انفردوا باملفسدين الُعتاةِ

ِزُئونَ  14/2 66 تَه  ون ساِخُرون ُمس  تَِخفُّ  ُمس 

ِزُئ هِبِم   15/2 67 تَه   هيينهم وُيعاقِبهم  وقيل أنه فاعله هبم يوم القيامة  َيس 

ُهم   15/2 68 ِهلُهم  َوَيُمدُّ  يزيدهم أو َُيم 

يَاِّنِم   15/2 69  جماوزَتم احلّد وغلّوهم ِف الكفر  ُطغ 

وَن وَيتََخبَّطُون َيع َمُهونَ  15/2 70 شد وَيتََحريَّ  يعَموَن عن الرُّ

ُوا     16/2 71 رَتُ ُع الثََّمِن، واملراد أّنم أخذوا الكفر وتركوا اإليامن  اش  ُذ املَبيِع وَدف  اُء: أخ   الِّشِّ

الَلَةَ  16/2 72  الضالل : التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلق  الضَّ

 ما َربَِحت التِّجارة: ما أتت بالزيادة، والربح: كل ثمرة طيبة من عمل ما          َربَِحت  16/2 73

اَرَُتُم   16/2 74 َ  ِّتِّ
ِف اللغة  هي تقليب أو حتريك املال من أجل حتقيق األرباح .  واملقصود ِف اآلية : صفقتهم "التجارة 

 بالتَِجاَرة: العمل الذي يرتتب عليه اخلري أو الِّّش اخلارسة بأخذ الكفر وترك اإليامن، واملراد 
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 42إلى آية   17  يةآمن  البقرةسورة (  4صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

م وِصَفتُُهم الَعِجيبَةُ  َمثَُلُهم   17/2 75  حاهُلُ

َقَد نارا 17/2 76 تَو  قدها                     اس   َأو 

 أناَرت     َأَضاءت   17/2 77

لَهُ  17/2 78  ما َُييُط بِِه                           َما َحو 

 أَزاَل ضوءهم الذي يسريون عليه َذَهَب اللُّ بِنُوِرِهم   17/2 79

 وأبقاهم وخالّهم  َوَتَرَكُهم   17/2 80

اللِ الظالم بعد  ُظُلاَمٍت  17/2 81  زوال النور واملُراُد ُظلامُت النِّفاِق والضَّ

ونَ  17/2 82 َن واملراد ال هيتدون الَ ُيب َِصُ  ال َيَرو 

غوَن لِل َحقِّ  ُصمٌّ  18/2 83 : َذُوو الَصَمِم الذي ليس لديه القدرة عىل سامع األصوات، واملُراُد ِف اآلية: الَّذيَن ال َيص   الُصمُّ

مٌ  18/2 84  أبكم وهو الشخص الذي ليس لديه القدرة  عىل الكالم واملراد أّنم أبوا أن ينطقوا باحلق مجع  ُبك 

يٌ  18/2 85  األعمى هو من ال يبَص  واملراد ِف اآلية  َضالّون ال هَيتدوَن لِل َحقِّ  ُعم 

ِجُعونَ  18/2 86 اللِة  الَ َير   ال َيعودوَن َعن الضَّ

حابالصيّب:  َكَصيٍِّب  19/2 87  املَطَر النازل أو السَّ

 مجع ُظل َمة: َسَواد وَعَدم نورٍ  ُظُلاَمٌت  19/2 88

ٌد  19/2 89 ق، وقد يتبعه املطر  َوَرع  ي عند َوِميض الَِب  ٌت ُيَدوِّ ُد: َصو   الَرع 

ٌق  19/2 90 امءِ  َوَبر  ٌء َيل َمُع ِف السَّ ٌق: َضو   رشارة كهربائيةظاهرة طبيعية بَصية تبدو عىل شكل   وهو   .الَِب 

َواِعِق  19/2 91 َواِعق: مجع صاعقة،  الصَّ لُِك واملراد ِف اآلية الصَّ ُقُط ِمن السامِء، وُيراُد هِبا الَعذاُب املُه   : ناٌر َتس 

ِت  19/2 92 فاً ِمنهُ  َحَذَر امل َو   َخو 

يٌط بِال َكافِِرينَ  19/2 93   يمنعهم سبيل النجاة وأ  ل هبم عقوبتهوجيمعهم وَي أي أنه َيَصهم حُمِ

 يوِشُك  َيَكادُ  20/2 94

 يستلِبُها أو يذهب هبا برسعة َُي طَُف َأب َصاَرُهم   20/2 95

ا   20/2 96 َشو   ساُروا مَّ

ُؤهُ  َأظ َلمَ  20/2 97 َلَم الِبُق: َذَهَب َضو   َأظ 

ين َقاُموا   20/2 98       توقفوا عن السري متحريِّ

ِعِهم  لََذَهَب  20/2 99 ِع  املراد ألَزاَل ُقدرَتم َوَأب َصاِرِهم   بَِسم  م      عىل اإلبصار والرؤيةو عىل السَّ

ٍء  َقِديرٌ  20/2 100 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ِجُزُه ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ءٌ ال ُيع   ََش 

بُُدوا  َربَُّكمُ  21/2 101  ان قادوا له بالطاعة  اع 

ُكُم امل َع بود  َربَُّكمُ  21/2 102  إهَلَ

ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن الَعَدمِ  َخَلَقُكم   21/2 103 َجَدُكم  َعىل َغري      أو 

 واجتناب نواهيهتستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره   َتتَُّقونَ  21/2 104

َض  22/2 105 ا بساطا  أو  فَِراشاً  األَر  تََقرًّ  ِمَهاًدا وُمس 

امُء بِناءً  22/2 106 ُعَها وإقاَمتُها وَخل ُقَها حُم َكَمةً وسقفا  السَّ  املُراُد َرف 

قاً  22/2 107     عطاًء وخرًيا ِرز 

اَمءِ  ِمنَ  َوَأنَزَل  22/2 108 امءِ السحب  َجل ُب ِمن   السَّ      الَّتِي ِِف السَّ

 أمثاالً ونظائر لل تعبدوّنا كاألوثان َأنَداداً  22/2 109

 َشكٍّ  َري ٍب  23/2 110

ل نَا  23/2 111  أنَزلنا عن طريق الوحي، واإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ  َنزَّ

 َعَلي ِه َوَسلَّمَ العابد املطيع لنا واملراد حممد َصىلَّ اللُ  َعب ِدَنا  23/2 112

 فهاتوا َفأ ُتوا   23/2 113

تَغيثوا هِبِم  و  آهلتَُكم أو ُنََصاَءكمأحرضوا  ادعوا ُشَهَداَءكم 23/2 114 تَعينوا واس   اس 

دِق ِف دعواكم َصادِقنِيَ  23/2 115     ُمتَِّصفنَي بالصِّ

َعُلوا   24/2 116  َل تأتوا بمثل القرآن  َلَّ  َتف 

َعُلوا لن  24/2 117    املراد: لن تأتوا بمثل القرآن َتف 

َعلوا لَكم وقاية من عذاهبا بامتثال أوامر الل، واجتناب نواهيه اتَُّقوا النَّارَ  24/2 118          اج 

 اآلخرة وهي نار جهنّم نار النَّارَ  24/2 119

 وهو احلطب ِف الدنيا ما َتتَّقُد به َوُقوُدَها 24/2 120

ت  لِل َكافِِرينَ  24/2 121 َزت   ُأِعدَّ  للُمن كِريَن لُِوُجودِ اللِ ُهيِّئَت  وُجهِّ
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 92إلى آية   52  يةآمن  البقرةسورة (  5صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِ الَِّذين آَمنُوا  و 25/2 122 ِعَدُهم  بِثَواِب  َبِّشِّ ِ والرسور أو  ةِ، من البِِّش   اللِ، والتبشري: اإلخبار بام يظهر أثره عىل البََِّشَ

اِت  َوَعِمُلوا   25/2 123 احِلَ ةِ  وَفَعلوا  الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

تَِها  25/2 124 ِري ِمن حَت  ارُ اَِّت  َعةً  ألَّن  ِ  الظليلة حتت قصورها العالية وأشجارها   َتن َدفُِع ِمياُهها ُمرس 

ِ  ُرِزُقوا   25/2 125 طُوا ِمن اخَلري   ُأع 

 ُمتاَمثاِلً ِف اللون واملنظر، ال ِف الطعم  ُمتََشاهِباً  25/2 126

َرةٌ  25/2 127 طَهَّ ن يا وأن جاِسها مُّ َهٌة ِمن َدَرِن الدُّ    ُمنَزَّ

واِم باِل انِقطاعٍ  َخالُِدونَ  25/2 128  باقوَن َعىل الدَّ

 ه ينتقص حياؤُيشى وال  ال  يستحيي ال  26/2 129

َب َمثَالً  26/2 130 ِ ثاِل: إيراُدها َيرض  ُب األم  نًى من املعاين واملثل :   ََض             ما جيري التشبيه به لبلوِغه الغاية ِف َمع 

َقَها  26/2 131  األمثال املختلفة ليبنيِّ أحكام األمور الصغرية والكبرية فام أصغر منها، أو فام أكِب منها واملراد أنَّ الل جلَّ شأنه يورد  َفاَم َفو 

 َيكم عليه باالنَصاف والبعد عن طريق اهلداية والدين القيم بسبب عناده وكفرهأي  يضل الل أحدا :  ُيِضلُّ  26/2 132

      ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوهَي ِدي 26/2 133

 اخلارجني عن حدود الِّشعالعاصني  الَفاِسقني  26/2 134

َد: يبطلون العمل بمقتضاه َينُقُضونَ  27/2 135  َينُقُضوَن الَعه 

د الل 27/2 136 ه  َعه   ما أمر به َخل قه ليحفظوه ويرَعو 

 كيده عليهم تأعهده أو  ِميثَاقِهِ  27/2 137

 األرحام وال يصلوّنا املراد يقطعون َيق طَُعوَن   27/2 138

ِسُدونَ  27/2 139  وَُي ِدثوَن االختالل واالضطراب  َوُيف 

ونَ  27/2 140 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ

َواتاً   َوُكنتُم   28/2 141  فاقدي حياةٍ وذلك عندما كنتم ُنطَفاً ِف األصالب  َأم 

يَاُكم   28/2 142  َفَوَهبَُكم  احَلياةَ  َفأَح 

 يسلبكم احلياة ُيِميتُُكم   ُثمَّ  28/2 143

 َيب َعثُُكم  ِمن  ُقبوِرُكم   َُي يِيُكم   ُثمَّ  28/2 144

َجُعونَ  28/2 145     ُتَعادوَن للحساب واجلزاء  ُتر 

ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن الَعَدمِ  َخَلَق  29/2 146 َجَد َعىل َغري   أو 

147 29/2 
تََوٰى إىَِل مَّ ث اس 

اَمءِ   السَّ

واالستواء هاهنا    قصد إىل خلِقها بإرادتِه قصدًا سويا بال صارٍف عنه :  وقصد وعمد إليها إىل السامءارتفع 

 تضمن معنى القصد واإلقبال 
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 73إلى آية   30  يةآمن  البقرةسورة (  6صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُصوَن اللَ َما أَمَرُهم  َوَيفعَ خلق  لِل َمالَئَِكةِ  30/2 148 َوِر، الَ َيع  لوَن فياَم َيشاُءوَن ِمن الصُّ ِق اللِ َتعاىَل خلقهم من نور َيتََشكَّ  ُلوَن َما ُيؤَمُرونَ ِمن  َخل 

 . من ُيلف غريه ويقوم مقامه، وقصد به اإلنسان َخلِيَفةً  30/2 149

ِسُد  30/2 150  َُي ِدُث االختالل واالضطراب يفعل الفساد والِّش واملعايص و ُيف 

َماء 30/2 151 ِفك الدِّ َماء: القتل  َيس   ُيريقها عدواناً وظلاًم، واملراد بسفك الدِّ

ِدكَ  30/2 152 جيِدكَ  ُنَسبِّح بَحم   ُننَزهَك َعن  ُكلِّ سوٍء ُمث ننَي َعَلي َك بِتَم 

س لََك  30/2 153  نمجُدك ونطهُر ذكرك عاّم ال يليق بعظمتك  ُنَقدِّ

ُل األَنبِيَاءِ   َأُبو البََِّش، َخَلَقُه اللُ بِيَِدِه َوَأسَجَد لَُه املَالئَِكةَ  آدم 31/2 154  َوَجَعَلُه َخلِيَفتَُه ِِف األَرِض، َوُهَو َرُسوُل اللِ إىَِل َأبنَائِِه َوُهَو َأوَّ

 أخِبوين  َأنبِئُويِن  31/2 155

 صادقين في أنكم أَْولى باالستخالف في األرض من بني آدم  َصادِقنِيَ  31/2 156

بيِح للِ َتعاىل ُسب َحاَنَك  32/2 157  ُسب َحاَن اللِ: ِصيَغُة التَّن زيِه والتَّس 

 معرفة ال  علمال  32/2 158

تَنَا  32/2 159 تَنا َعلَّم  م  تَنا وَفهَّ ف   َعرَّ

نَى  ال َعلِيمُ  32/2 160 امِء اللِ احُلس  لوقاِت ، والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ                                                 ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ

كِيمُ  32/2 161 ياِء َكاَم َشاَء   احل َ ل ِق األش  كُِم خِلَ نَىُهَو املُح  امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ  .  ألنَّ

ِهم   َغي َب  33/2 162 راَكُه بَِحواسِّ تَطِع النَّاُس إد  تَرَتَ وََل  َيس   الَغي ُب: َما َخِفَي واس 

لِ  ُتب ُدونَ  33/2 163  ُتظ ِهروَن من الَقو 

تُُمونَ  33/2 164    ُت فون َتك 

ُجُدوا   34/2 165 ِض ساجدين سجود حتية وتعظي اس   مَضُعوا ِجباَهُكم  َعىل األر 

 هو أصل اجلن وكبري الشياطني ورأسهم َخَلَقُه اللُ ِمن  َناٍر ، وهو روح جمّسدة للِّّش    إِب لِيَس  34/2 166

تَنََع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َأَبى 34/2 167  ام 

َِبَ  34/2 168 تَك   َتعاَظَم وَتعاىل َواس 

  اجلاحدين بالل، العاصني ألمره ال َكافِِرينَ  34/2 169

ُكن   35/2 170  واستقر أقم  اس 

نَّةَ ا 35/2 171 اِر والثِّامِر، واجلنة ِف اآلخرة: دار النعيم املقيم بعد املوت جل َ جاِر َواألّن  نَُّة ِف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األش   . اجل َ

الً َرَغدًا: كثريًا طيِّباً هنيئاً، ال تعب فيه َرَغداً  35/2 172  .          َأك 

ِق  ال ظَّاملنِِيَ  35/2 173 ل َحدِّ بِالِفس 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

 أوقعهام ِف الزلل واخَلطَأ بِأن  وسوس هلام حتى أكال من الشجرة  أزهلام   36/2 174

ي طَانُ  36/2 175 ، وَكثريًا َما َوَرَد لِيَكوَن اساًم لُِكلِّ  الشَّ  ِمن اجِلنِّ واإلن سِ  من متردََم لوٌق ِمن النّاِر ُيغري بِالَفسادِ والِّشِّ

َرَجُهاَم  36/2 176  فتََسبََّب ِف إخراِجِهاَم  َفأَخ 

بِطُوا   36/2 177 ِزلوا اه   ان 

تََقرٌّ  36/2 178  مكاٌن لالستقرار واإلقامة ُمس 

 مَتَتٌُّع وانتفاع بام فيها  َوَمتَاعٌ  36/2 179

ٍة أو َكث َرةٍ  إىَِل ِحنيٍ  36/2 180 ناُه بِِقلَّ  ِف َمع 
دٍ ِ حُمَدَّ ٍت َغري   إىَِل َوق 

بِِّه َكلاَِمٍت ف 37/2 181 هَلا واملعنى  ، أخذ وَقبِلأي : تلقى  تََلقَّى آَدُم ِمن رَّ  أهلَمُه اللُ َقو 

َبِة َوَغَفَر لَهُ  َعَلي هِ تَاَب ف 37/2 182 لتَّو 
َقُه لِ  ، ومعنى التوبة ِف اللغة : الرجوع   َوفَّ

اُب  37/2 183 بَلُ و يوفق  للتوبة ُهَو الَِّذي التَّوَّ َرت   مهام هاَيق  نَىويغفر ويتجاوز عن التائبني َتَكرَّ امِء اللِ احُلس  اُب ِمن  أس     ، والتَّوَّ
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 84إلى آية   83  يةآمن  البقرةسورة (  7صفحة )
 رشح معنى الكلمة الكلمة  رقم اآلية م

بِطُوا   38/2 184  ان ِزلوا  اه 

 جَييئَنَُّكم   َيأ تِيَنَُّكم  38/2 185

 وهو وحي الل ورشعه وكتابه  ما فيه هدايتكم إىل احلق ُهًدى 38/2 186

تََهَج والتََزمَ  َتبِعَ  38/2 187  ان 

ٌف  38/2 188 روٍه  َخو  ِع َمك  ُف: َفَزٌع لِتََوقُّ  اخَلو 

 ال ََي َزُنوَن: ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  ََي َزُنونَ  38/2 189

 وكالمه وعظاتهآيات الل: ُحَججه وأدلتُه  بِآَياتِنَا  39/2 190

ُل  أصحاُب النّارِ  39/2 191  نار جهنم أه 

وامِ باقوَن َعىل  َخالُِدونَ  39/2 192  الدَّ

ائِيَل  َياَبنِي 40/2 193 َ ائيَل،     إرِس  ائيَل: َمن  َين تَِسبُوَن إىل إرِس   وكانوا اث نَي  َعَِّشَ ِسب طاً  وهو نبي الل يعقوب َبنو إرِس 

ُكُروا نِع َمتِي 40/2 194 رِ  اذ  ك  رِضوَها َمَع الِقياِم بِواِجِب الشُّ تَح      وإنزال الكتاب والنجاة من فرعون وغري ذلكاملُراد إرسال الرسول و  اس 

ُت َعَلي ُكم   40/2 195 َُتا وَهيَّأَُتا لَُكم َأن َعم   َيرسَّ 

ُفوا   40/2 196  أّدوا التزاماته وافية كاملة  َأو 

ِدي  40/2 197 ه  بَِعه  د الل: ما أمر به َخل قه ليحفظوه ويرَعو   َعه 

َهبُوِن  40/2 198 شوين وخافوينأصلها  َفار   ارهبوين بمعنى اخ 

 قمُت بإنزاله عن طريق الوحي، واإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ  َأنَزل ُت  41/2 199

قاً ملَِّا َمَعُكم   41/2 200  موافًقا ملا عندكم من صحيح التوراة  ُمَصدِّ

 بآيات املتلوة ودالئل توحيدي بِآَياِت  41/2 201

 عوًضا وبدال َثَمناً  41/2 202

َعلوا لَكم وقاية من عذايب بامتثال أوامري، واجتناب نواهيَّ  َفاتَُّقونِ  41/2 203  أصلها اتقوين، أي اج 

وا  َوالَ َتل بُِسوا   42/2 204 طوا، أو ال تسرُتُ
لِ  وال َُت 

راةِ  بِال بَاطِلِ  42/2 205 تُموُه بالتَّو  ف  تُموُه وَحرَّ ي  رَتَ  واإلن جيلِ باِم اف 

تُُموا   42/2 206 فوا  َوَتك   وُت 

الَةَ  43/2 207 قاَِتا املَِّشوعةِ   َأقِيُموا  الصَّ  َأّدوها كاِملًة ِف أو 

كاةُ  43/2 208 راُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا َوآُتوا  الزَّ عاً و ووقتها، إخ  كاةِ َقدٌر ِمن املَاِل واِجٌب رَش   لِل ُفَقراءِ الزَّ

اكِِعنيَ  43/2 209  املُصّلنيَ  الرَّ

 ومعنى األمر طلب إجياد الفعل  أُتَكلِّفون َأَتأ ُمُرونَ  44/2 210

ِ  بِال ِِبِّ  44/2 211 ُكلِّ ِصفاِت اخَلري 
: َكلَِمة جاِمَعة لِ  بالتوسع ِف اخلري والطاعات، والِِبُّ

نَ  44/2 212  وترتكون وَتملون  َوَتنَسو 

 َتق رأونَ  َتت ُلونَ  44/2 213

َراة  ال كِتَاَب  44/2 214  التَّو 

ِقُلونَ  44/2 215 رونَ  َأَفالَ َتع  ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ  أَفال ُتع 
تَِعينُوا   45/2 216 ُلبُوا العون  َواس   واط 
217 45/2  ِ ِب  تاِملِ  بِالصَّ ُن االح  : التََجلُُّد وُحس  ُ  الَصِب 
ةٌ  لََكبرَِيةٌ  45/2 218  لَشاقَّ
اِشِعنيَ  45/2 219  املُتَواِضعنَي للِ بُِقلوهِبِم  وَجواِرِحِهم   اخل َ
 . "ظنا  "والشك   "ظنا  "لعرب قد تسمي اليقني وا  يعلمون ويستيقنون َيظُنُّونَ  46/2 220
ِم   46/2 221 الَُقوا َرهبِّ م جلَّ وعال بعد املوت  اُمواِجُهو  مُّ  رهبِّ
 عائِدوَن للحساب واجلزاء  َراِجُعونَ  46/2 222

ائِيَل  47/2 223 َ  إرِس 
ُه  َيعُقوب النبي  هو ت بِِه املَالئَِكُة َجدَّ َ َقوِمِه، َوَكاَن َتِقيًّا َوَبِّشَّ

إِبَراِهيَم بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ، َكاَن َنبِيًّا لِ
الُم َوُهَو َوالُِد ُيوُسَف عليه السالم   َوَزوَجتَُه َساَرَة َعَليِهاَم السَّ

ُكُروا نِع َمتِي 47/2 224 رِ  اذ  ك  رِضوَها َمَع الِقياِم بِواِجِب الشُّ تَح   اس 
ُت َعَلي ُكم   47/2 225 َُتا وَهيَّأَُتا لَُكم َأن َعم   َيرسَّ 
تُُكم   47/2 226 ل   َميَّزُتُكم   َفضَّ
ِق  ال َعاملنَِيَ  47/2 227 ناِس اخَلل   عاملي زمانكم من أج 
ُقوا   48/2 228 َعلوا لَكم وقاية من عذابه بامتثال أوامر الل، واجتناب نواهيه َواتَّ  اج 
ماً  48/2 229  املراد يوم القيامة  َيو 
ٌس  ال 48/2 230 ِزي َنف   النفس : الذات أي الروح واجلسم معاو   نفٌس تؤدي   تقيض وال ال َِّت 
بَل 48/2 231 َتَض  ال ُيق   ال ُير 
 الَشَفاَعُة: َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  َشَفاَعةٌ  48/2 232
َخُذ  48/2 233 بَُل  ال ُيؤ   ال ُيق 
ٌل  48/2 234 ية  َعد   َبَدٌل وفِد 
ونَ  48/2 235  ُينَقذون ُينََصُ
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 75إلى آية   94  يةآمن  البقرةسورة (  8صفحة )

 رشح معنى الكلمة الكلمة  رقم اآلية م

ي نَاُكم ن 49/2 236  سلَّمناكم جَّ

نَ  49/2 237 َعو  ِمهِ  آُل فِر  نَ و َقو  َعو  َعوُن موَسى املَعروف :  فِر  َ ِِف التاريِخ ،واملُراُد فِر   لََقُب ُمُلوِك ِمَص 

ةِ  َيُسوُموَنُكم   49/2 238 ُمونكم وُيذيقوَنُكم  وُيَكلُِّفونكم مع املََشقَّ  جُيَشِّ

تَِمرُّ  سوُء الَعذاِب  49/2 239 ديُد أو  املُس   الَعذاُب الشَّ

ثِرون من ذبحهم، والذبح: قطع احللق، و ُيَذبُِّحوَن َأب نَاءُكم   49/2 240  زهاق روح املذبوح إُيك 

يُوَن نَِساَءُكم 49/2 241 تَح  َمةِ  َيس   واإلذاللواإلهانة   ُيب قوَن عىل َحياَِتِنَّ لِل ِخد 

تِبَارٌ  َبالءٌ  49/2 242  اخ 

نَا بُِكمُ  50/2 243 رَ  َفَرق   َفَصل نا لكم البحر، وجعلنا فيه طرًقا يابسًة، فعِبتم ال بَح 

 فأنقذناكم َفأَنَجي نَاُكم   50/2 244

نَا 50/2 245 َرق  نا َغَرًقا َوَأغ  َلك      وأه 

 ُتبَِصون َتنظُُرونَ  50/2 246

َنا 51/2 247 نا َواَعد   َوَعد 

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 51/2 248

َل  51/2 249 ُتُم ال ِعج  ذ  َ  جعلتموه إهَلاً معبوداً  اُتَّ

َل  51/2 250  البََقَرةِ، واملراد العجل الذي صنعتموه بأيديكم وعبدمتوهولد  ال ِعج 

ِر وعبادة العجل َظاملُِونَ  51/2 251          جائِروَن ُمتَجاِوزوَن لِل َحدِّ بِالُكف 

َنا َعنُكمِ  52/2 252 نا   َعَفو      َعنُكمِ  ِّتاَوز 

ُكُرونَ  52/2 253 ُكروَن     َتش  ُكروَن للِ: َتذ  َمتَُه، َوَتث نوَن َعَلي ِه هِبَا َتش   نِع 

طَي نا  آَتي نَا  53/2 254  َأع 

َراة  ال كِتَاَب  53/2 255  التَّو 

َقانَ  53/2 256 ع الفاِصُل َبنَي احَلالِل واحَلرامِ  َوال ُفر  َقاَن: الِّشَّ   . :.   ال ُفر 

تَُدونَ  53/2 257  تؤمنون  ََت 

ِمهِ  54/2 258 جاِل والنِّساءِ  لَِقو  ُم: مَجاَعُة الرِّ  الَقو 

تُم   54/2 259 ِس: اإلساَءُة إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب  َظَلم  ُم النَّف   ُظل 

َل  54/2 260 ُكُم ال ِعج 
اذِ َ لِِه إهلاً  بِاُتِّ  العجل الذي صنعتموه بأيديكم وعبدمتوهبواملراد  بَِجع 

ِجعوا َعن املَعايِص  َفتُوُبوا   54/2 261  فاَر 

ُكم   54/2 262
   خالِِقُكم  وُمبدِعُكم   َباِرئِ

تُُلوا  َأنُفَسُكم  ف 54/2 263  فليقتل الِبيء منكم املجرم  اق 

َبِة َوَغَفَر لَكم  َفتَاَب  54/2 264 لتَّو 
 َتاَب اللُ َعَلي كم: َوفََّقكم لِ

ِمنَ  55/2 265 قلن ُنذِعن ولن  لَن نُّؤ   نصدِّ

َرةً  55/2 266  عيانا بالبَص  َجه 

 فأهلكتكم  َفأََخَذت ُكمُ  55/2 267

لُِك  الصاِعَقةُ  55/2 268 ُقُط ِمن السامِء، وُيراُد هِبا الَعذاُب املُه   ناٌر َتس 

 ُتبَِصون َتنظُُرونَ  55/2 269

ِت  َبَعث نَاُكم  56/2 270 َد املَو  ياُء َبع   البَع ُث: اإلح 

تُِكم   56/2 271  املوت : فقد احلياة ، أي إبانة الروح عن اجلسد َمو 

ُكُرونَ ت 56/2 272 َمتَُه، َوَتث نوَن َعَلي ِه هِبَا  ش  ُكروَن نِع  ُكروَن للِ: َتذ   َتش 

نَا َعَلي ُكم   57/2 273 ل  ُه َعَلي ُكم   َظلَّ َنا ظِلَّ  َمَدد 

 السحاب األبيض الرقيق  ال َغاَممَ  57/2 274

 صمغ حلو املذاق تفرزه بعض األشجار  امل َنَّ  57/2 275

لَوى 57/2 276 جاِجيّاِت ُُم تَلِئٌ  الس  بَِة الدَّ اَمَن ِمن ُرت  بُِه السُّ ٌر ُيش 
   طائِ

ُس  َطيِّبَاِت  57/2 277 ُه النَّف  تَلِذُّ  الطَيِّباُت: َما َتس 

نَاُكم   57/2 278 ِ  َرَزق  طَي ناُكم  ِمن اخَلري  لِ أع   والَفض 

راً  َما َظَلُموَنا 57/2 279 قوا بِنا ََضَ  َما أحل َ



 

9 
 

 
 

 

 

 61إلى آية   85  يةآمن  البقرةسورة (  9صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م
َيةَ  58/2 280  بيت املقِدس أو أرَيا ال َقر 

الً َرَغدًا: كثريًا طيِّباً هنيئاً، ال تعب  َرَغداً  58/2 281  فيهَأك 

داً  58/2 282 ِض أو  ُمنَحننيَ  ُسجَّ  واِضعنَي ِجباَهُهم  َعىل األر 

 أي  نسألك يا ربنا أن حتط عنا ذنوبنا وأوزارنا وتغفر لنا ِحطَّةٌ  58/2 283

د َخطَاَياُكم   58/2 284 ن ب املَقصود املُتعمَّ َي الذَّ  اخلطايا: ُمفرُدها َخطيئة: وه 

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  َوَسنَِزيدُ  58/2 285 ُه ِِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ     ِزياَدُة الَّشَّ 

ِسننِيَ  58/2 286 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   اآلتنَي باِلِفع 

ِس: اإلساَءُة إلَي ها  َظَلُموا   59/2 287 ُم النَّف   َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب ُظل 

زاً  59/2 288  عذاًبا سيئاً  ِرج 

ُسُقونَ  59/2 289 يان واخُلروٌج عن حدود الِّشع َيف   الُفُسوق: الِعص 

َقى 60/2 290 تَس  يَا اس  ق   َطَلَب السُّ

ب 60/2 291 ِ هُ  اَض  ِدم  ب  احَلَجر:  أِصب ُه واص  ِ  اَض 

ُب هباالَعصا: ما  بَِّعَصاكَ  60/2 292 َ    ُيتَوّكأ عليها، أو ُيرض 

بََعثَت  سائِلةً  َفانَفَجَرت   60/2 293  فان 

 ُين بُوع املاء  َعي ناً  60/2 294

َرك َعلِمَ  60/2 295  َعَرف وأد 

هَبُم   60/2 296 َ ِّش  هِبِم   مَّ  مكاَن رُش 

ِق  60/2 297 ز  ِه، أو   رِّ
زق: ما ُيع طيِه اللُ لِِعبادِ ضِ الرِّ م  ِمن األر   ُُي ِرُجُه هَلُ

ا   60/2 298 ثَو   ال تفسدوا إفسادا شديدا  الَ َتع 

ِسِدينَ  60/2 299  حُم ِدثني لالختالل واالضطراب  ُمف 

ِِبَ  61/2 300 تَِمَل  لَن نَّص   لَن َنح 

ُع لنا ربك ف 61/2 301 أَل هُ   اد   اس 

 ُيظ ِهر   ُُي ِرج   61/2 302

ُض ُتنبُِت  61/2 303 ِرُج األرض من زرع وشجر  األَر   ُُت 

لَِها  61/2 304  واملراد به أطايب البقول التي يأكلها الناس  البقل:ما أنبتته األرض من اخلرض، َبق 

 الِقثّاء: نباٌت ثامُره تشبه اخليار، ولكنه أطول منه  َوقِثَّآئَِها  61/2 305

مَها )القمح(ُفومَها: ِحن طَتَها َوُفوِمَها  61/2 306  ، أو َثو 

تَب ِدلُونَ  61/2 307 لونَ  َأَتس  وَن وُتبَدِّ  أُتَغريِّ

َنى 61/2 308 راً  َأد   أقل َقد 

309 61/2  ٌ عاً َوَصالحاً  َخري  ثَُر َنف  نَى أك  رَيُ بَِمع  ُم َتف ضيٍل وأصُلُه أخ   اس 

بِطُوا   61/2 310 ِزلوا اه   ان 

اً  61/2 311  ِمَص 
ادخلوا بلًدا من البلدان، أو قرية من القرى ِّتدون فيها بغيتكم واملقصود   املستكملة املرافق واخَلدماتاملدينة 

 وليس املراد البالد املعروفة وطلبتكم

 طلبتم خريا أو عطاء  َسأَل تُم   61/2 312

لَّةُ  61/2 313 َبت عليهم الذِّ  أحاَطت  هِبِم  أو ألصقت هبم َُضِ

لَّةُ  61/2 314    الذّل والّصغار واهلوان الذِّ

َكنَةُ  61/2 315 ُر واخُلضوُع وفقر النفس وشّحها املَس   الَفق 

ا   61/2 316     َوَرَجُعوا َوَبآُؤو 

ط والعَقاب بَِغَضٍب  61/2 317  الَغَضب: الُسخ 

 .  بُِمع ِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ  بِآَياِت  61/2 318

َحى إليهم  بِِّشيَعٍة ِمن رَشائِِعهِ  النَّبِيِّنيَ  61/2 319 ِه وأو 
طفاُهم اللُ ِمن ِعبادِ  َمن  اص 

قِّ ب 61/2 320 ِ احل َ  بِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ  َغري 

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصوا   61/2 321  الِعص 

تَُدونَ  61/2 322  يظلمون ويتجاوزون احَلّد  َيع 
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 96إلى آية   62  يةآمن  البقرةسورة (  10صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م  

 داُنوا باليهودِّية  َهاُدوا   62/2 323

ة: بلدة ِف النََّصاَرى  62/2 324 ُم َنََصوا املسيح أتباع املسيح عليه السالم، ُسّموا كذلك نسبة إىل الناِِصَ        فلسطني ُين َسب إليها، أو ألّنَّ

ابِئنِيَ  62/2 325    وكل خارج من دين كان عليه إىل آخر غريه ، تسميه العرب : صابئا   الكواكباملالئكة أو  عبدة  َوالصَّ

ُرُهم   62/2 326  جزاُءهم للعمل وِعَوضهم عنه َأج 

ٌف  62/2 327 روٍه ا َخو  ِع َمك  ُف: َفَزٌع لِتََوقُّ  خَلو 

َزُنونَ ال 62/2 328  ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ ال   ََي 

َنا 63/2 329  حصلنا وحزنا َأَخذ 

ُد عليكم باإليامن بالل وإفراده بالعبادة، وبالعمل بام ِف التوراة  ِميثَاَقُكم   63/2 330 ُد املَُؤكَّ  املِيثاُق: الَعه 

بَلٍ  الطُّورَ  63/2 331  اجَلبَل، أو: اسٌم جِلَ

طَي ناُكم   آَتي نَاُكم َما  63/2 332  الكتاب الذي َأع 

ةٍ  63/2 333  بِجدٍّ وعزيمٍة صادَِقةٍ  بُِقوَّ

ُكُروا ما فيهِ  63/2 334 رِضوُه وَتَدبَّروهُ  اذ  تَح   اس 

  تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  63/2 335

تم َتَولَّي تُم  64/2 336 َرض   أع 

ُل اللِ  64/2 337 ساُنهُ  َفض     إح 

تُهُ  64/2 338 َ فيُقُه وَتث بيتُهُ  َوَرْح   َوَتو 

ينَ ا 64/2 339 ارِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  خل َ

تََدوا   65/2 340 يد  اع   أخذوا احليتان عىل جهة االستحاللو جاوزوا ما ُحدَّ هلم من ترك الصَّ

ب ِت  65/2 341 نَّة الواجبة عليهم أحد أيام األسبوع ويقوم  السَّ  فيه اليهود بالسُّ

         أذِالَّء ُمبَعديَن ُمن َزِجرينَ  َخاِسئنِيَ  65/2 342

َناَها َفَجَعل نَاَها 66/2 343  َفَصريَّ 

 ُعقوبة شديدة َنَكاالً  66/2 344

َفَها  66/2 345 َا َوَما َخل  َ َيَدهي  نوبملن بحرضَتا من القرى، يبلغهم  ملَِّا َبني   . خِبها وما حلَّ هبا، وعِبة ملن يعمل بعدها مثل تلك الذُّ

ِعظَةً  66/2 346  وَنصيحة وتذكري بالعواقب َوَمو 

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  لِّل ُمتَِّقنيَ  66/2 347 حاِب التَّق َوى بِطاَعِة اللِ والبُع     ألَص 

 ُيَكلِّفكم َيأ ُمُرُكم   67/2 348

َبُحوا   67/2 349 هاُق روِح املَذبوِح  َتذ  ب ُح: َقط ُع احَلل ِق، وإز   الذَّ

 أِّتعلنا َأَتتَِّخُذَنا  67/2 350

 موضًعا للسخرية واالستخفاف ُهُزواً  67/2 351

تِصُم وأستجريُ  َأُعوذُ  67/2 352 ُن وأع  أُ َوأحَتَصَّ  َأجل 

اِهلنِيَ  67/2 353 ِرَفَة  اجل َ ِم  الذين ال َمع   لَدهي 

ُع لنا ربك  68/2 354 أَل   اد  َك امل َع بودَ   اس   إهَلَ

ح   ُيبنَيِّ  68/2 355     ُيظ ِهر  وُيَوضِّ

طَة ِف الُعمر  َفاِرٌض ال  68/2 356 ٌر: ُمتََوسِّ  غري ُمِسنَّة، وبَقَرٌة ال َفاِرٌض وال بِك 

ر 68/2 357  ليست كبرية وال صغرية َفتِيَّة َل تلد، واملراد من اآلية أّنا  بِك 

 متوسطة العمر بني الصغر والكِب َعَوانٌ  68/2 358

ُّنَا ما  69/2 359  اللون  هيئة  مثل السواد والبياض ويطلق اللون أحيانا عىل النوع .  و.  ما عليه جسُمها من صفرة أو غريها لَو 

َراء 69/2 360 َفر َصف  ٍن أص   ذاَت لَو 

ّنا فاقٌع  69/2 361  ال لون فيها سوى لون جلدها صاٍف وشديد الّصفرةص لخا لَو 

ِرُح  َترُسُّ الناظرين 69/2 362  املُشاهدين  ُتف 
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 67إلى آية   70  يةآمن  البقرةسورة (  11صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ييُز َبي نَهُ مَتاَثَل َحتَّى ال ُيستَطاُع  َتَشاَبهَ  70/2 363   التَّم 

تَُدونَ  70/2 364  ومهتدون إىل البقرة  املأمور ذبحها  ملُتَبَيِّنون وعارفون ملَُه 

 االنقيادليست هيّنة سهلة  ال َذلُوٌل  71/2 365

 وتقلبها للزراعةأو حتركها  تشقها  تثري األرض 71/2 366

ِقي 71/2 367 َث  الَ َتس  ر  ِوي احل َ  الّزرع أو األرض املهيّأة لهوغري معدة لسقي    ال َتر 

 خالِيٌَة من الُعيوِب  ُمَسلََّمةٌ  71/2 368

 َعالمة فيها، واملُراُد ال لوَن ُيالِف لون الصفار الفاقع للجسم كله ال ال ِشيََة فِيَها  71/2 369

قِّ  71/2 370 ِ الواِضِح  بِاحل َ ِف البنيِّ  بِالَوص 

َشكوا َكاُدوا   71/2 371  أو 

تُم   72/2 372  اإلماتة وإزهاق الروح القتل :  َقتَل 

اَرأ ُتم فيها  72/2 373  ِف شأّنا واختصمتم وتدافعتم بأن طرح بعضكم قتلها عىل بعض  وتنازعتم  اختلفتم ادَّ

 ُمظ ِهرٌ  َُم ِرٌج  72/2 374

تُُمونَ  72/2 375  ُت فون  َتك 

ُبوهُ  73/2 376 ِ  الل بذبحها فذبحوها ببعض البقرة التي أمر اَضبوا القتيل بِبَع ِضَها   اَض 

بُُهم  احَلياةَ  َُي يِي  73/2 377  هَيَ

َتى 73/2 378  فاقدو احلياة ، وهم الذين فصلت أرواحهم عن أجسادهم امل َو 

ِ  َوُيِريُكم   73/2 379 َن بِالَعني  َعُلُكم  َتَرو   وجَي 

هِ  آَياتِهِ  73/2 380  وعالماته    ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

ِقُلونَ  73/2 381 رونَ  َتع   ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

 َغُلظَت  وَصُلبَت   َقَست   74/2 382

 الَقل ُب: العضو املعروف داخل الصدر، وسمي بذلك لكثرة تقلبه من رأي آلخر  ُقُلوُبُكم 74/2 383

َارُ  74/2 384 ر منه األَّن  َاُر سائلةً  يتَفجَّ  النهر هو جمرى ماء طبيعي  واسع ذو ضفتني جيري فيه املاءو .َتن بَِعث منه األَّن 

ُق  74/2 385 قَّ ُع، وأصلها: يتَشقَّق، أدغمت التاء ِف الشني  َيشَّ  َيتََصدَّ

 ان قيادها ألمر الل َين َحِدر، وهبوط احلجارة يراد به   هَي بِطُ  74/2 386

يَةِ  74/2 387 ُف ِمن ُه واتِّقاُؤهُ  َخش  يَُة ِمن اللِ: اخَلو      اخِلش 

 غافٍِل: َساِهي  بَِغافِلٍ  74/2 388

َمُلونَ  74/2 389 َعلونَ  َتع   َتف 

ُلونَ  َأَفتَط َمُعونَ  75/2 390 َغبُوَن َوَتتَأَمَّ  أَفرَت جوَن َوَتر 

ِمنُوا   75/2 391     ُيذِعنوا ويصّدقوا ُيؤ 

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريٌق  75/2 392

 واملراد ِف اآلية التوراة  ما أوحى به إىل رسله  كالم الل  75/2 393

ُفوَنهُ  75/2 394 فوَنُه عن َمعناهُ  َُيَرِّ ِ لُوَنه وُيَص   ُيبَدِّ

َرُكوه عىل حقيقته َعَقُلوهُ  75/2 395     أد 

َلُمونَ  75/2 396 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد      َيع 

 َقاَبُلوا لَُقوا   76/2 397

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا   76/2 398 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

 انفرد به خال بالشخص:  َخالَ  76/2 399

ُثوَّنُم 76/2 400 دِّ ِِبوَّنم َأحُتَ  أُُت 

راةِ من صفات النبي حممد صىل الل عليه وسّلم  بام َفتََح الل عليكم 76/2 401 َفُكم ِف التو   بام حكم به أو قّصه عليكم أو بام َعرَّ

وُكم  76/2 402 ِة والُِبهانِ  لِيَُحآجُّ  املُحاَجَجُة: املُجاَدلُة َمَع اإلت يان باحُلجَّ

ِقُلونَ  76/2 403 رونَ  َأَفالَ َتع   أَفال ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ



 

12 
 

 
 

 

 

 38إلى آية   77  يةآمن  البقرةسورة (  12صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َلُمونَ  77/2 404 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 

ونَ  77/2 405  ُُي فونَ  ُيرِسُّ

لِنُونَ  77/2 406  يظِهُرون ُيع 

يُّونَ  78/2 407  ال يقرأون وال يكتبون وجيهلون بام ِف التوراة ُأمِّ

َراة  ال كِتَاَب  78/2 408  التَّو 

 أكاذيب تلّقوها من رؤسائهم فاعتمدوها  َأَمايِنَّ  78/2 409

ُونَ  َيظُنُّونَ  78/2 410  َيتََومهَّ

ٌل  79/2 411  عميق ِف جهنّم ،فهي َكلَِمُة َوِعيٍد وََت ِديدٍ َوي ٌل: هلكة أو حرسة  َفَوي 
 . أو شّدة عذاب أو وادٍ

تُبُونَ  79/2 412 نون َيك  لون وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

وا   79/2 413 رَتُ ُع الثََّمنِ  لِيَش  ُذ املَبيِع وَدف  اُء: أخ   الِّشِّ

 عوًضا وبدال َثَمناً  79/2 414

ِسبُونَ  79/2 415 َعلوَن  َيك  لوَن من اآلثامَيف    وَيتََحمَّ

نَا 80/2 416  لن ُتصيبنا  لَن مَتَسَّ

ُدوَدةً  80/2 417     قليلة مع 

ُتم   80/2 418 ذ  َ  أأبرمتم وعقدتم َأُتَّ

داً  80/2 419 د: االلتزام بميثاق َعه   الَعه 

   لَن َين ُقَض  لَن ُُي لَِف  80/2 420

 الِّشكالذنوب التي وعد عليها النار. وهي هنا أو  اخلطيئة هي . والسيئة : َعَمالً َسيِّئاً َعِمَل  :َسيِّئَةً  َكَسَب  81/2 421

ت  عليه منافذ اهلداية َأَحاَطت  به َخطِيئَتُه  81/2 422  شملته َوَسدَّ

 اخلطيئة: الذنب املقصود املتعمد  َخطِيـئَتُهُ  81/2 423

وامِ باقوَن َعىل  َخالُِدونَ  81/2 424  الدَّ

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا   82/2 425 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

اِت  َوَعِمُلوا   82/2 426 احِلَ ةِ  وَفَعلوا الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

نَّةِ  82/2 427 َحاُب اجل َ  اجلنة أهُل  أص 

وامِ  َخالُِدونَ  82/2 428  باقوَن َعىل الدَّ

 حصلنا وحزنا أخذنا 83/2 429

ُد  ِميثَاَق  83/2 430 ُد املَُؤكَّ  املِيثاُق: الَعه 

ائِيَل  83/2 431 َ ائيَل كانوا اث نَي  َعَِّشَ ِسب طاً و بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اللِ، َيعُقوبالنبي   هو إرِس   َبنو إرِس 

َدي نِ  83/2 432
َدي ِن: األب واألمّ  َوبِال َوالِ

 ال َوالِ

َساناً  83/2 433  اإلحسان للوالدين: بّرمها واحرتامهام والتذلل واللني معهام إِح 

   صاحب القرابة )أي القريب( ذي القربى 83/2 434

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ اليَتاَمى  83/2 435

رُ  املَساكني 83/2 436 م  الَفق   الُفَقراء الذيَن أَذهلَُّ

ناً  83/2 437 الً مجيالً  ُحس   َقو 

الَةَ  83/2 438 قاَِتا َأقِيُموا  الصَّ  َأّدوها كاِملًة ِف أو 

َكاةَ  83/2 439 كاةِ  َوآُتوا الزَّ عي إيتاُء الزَّ تِها الِّشَّ عي وِف َوق  راُجها ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا الِّشَّ    إخ 

تم َتَولَّي تُم   83/2 440 َرض   أع 

ِرُضونَ  83/2 441  والتنحي والصدود االبتعاداإلعراض :  ُمع 
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 88إلى آية   48  يةآمن  البقرةسورة (  13صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُد املِيثاُق:  ِميثَاَقُكم   84/2 442 ُد املَُؤكَّ  الَعه 

ِفُكوَن دَِماءُكم   84/2 443 َماء: القتل  ال َتس   ال ُتريقوّنا، واملراد بسفك الدِّ

ِرُجونَ  84/2 444  الَ ُتب ِعُدونَ  الَ ُُت 

اُر: املَن ِزُل  دَِياِرُكم   84/2 445 ياُر: مَج ُع داٍر، والدَّ ُكنُُه النّاُس الدِّ  املَب نِيُّ الذي َيس 

ُتم   84/2 446 َرر  تُم َأق  ف  رَتَ  اع 

َهُدونَ  84/2 447  أي تشهدون عىل صّحته أو يشهد بعضكم عىل بعض  َتش 

تُُلونَ  85/2 448  .       القتل: اإلماتة وإزهاق الروح َتق 

ِرُجونَ  85/2 449  َوُتب ِعُدونَ  َوُُت 

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريقاً  85/2 450

 َتتََعاَوُنونَ  َتظَاَهُرونَ  85/2 451

دٍ  اإِلث مُ  85/2 452 ٍم َوَتَعمُّ تَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه َمي ٌل َعن احَلقِّ بِِعل  ن ُب الَِّذي َيس   الذَّ

َوانِ  85/2 453  الظلم وَِّتاوز َحّد ما ُيبَاح  ال ُعد 

 جيِيُؤوُكم   َيأُتوُكم   85/2 454

 أسارى: مجع أسري، واألَسري: املأخوذ من األَعداء ِف احلرب   ُأَساَرى  85/2 455

 ُترجوهم من األرس بإعطاء الفدية ُتَفاُدوُهم   85/2 456

مٌ  85/2 457 ِعيٍّ  حُمَرَّ ٍم رَش   َحراٌم أي  َُم نوٌع بُِحك 

 املُكاَفأُة باخَلري  أو الِّشَّ َحسب الَعَملاجَلَزاء:  َجَزاء 85/2 458

يٌ  85/2 459  َفضيَحٌة وَهوانٌ  ِخز 

فون ُيَردُّونَ  85/2 460 َ  ُيَص 

ُوا   86/2 461 رَتَ ُع الثََّمنِ  اش  ُذ املَبيِع وَدف  اُء: أخ   الِّشِّ

نيَا  86/2 462 بُِق  احَلياُة الدُّ ُة التي َتس  يَِويَّ ن   احَلياَة اآلِخَرةَ املَعيَشُة الدُّ

ُف الَعذاُب  86/2 463 ُتهُ   ال ُُيَفِّ ُتُه أو  ُمدَّ  ال َتِقلُّ ِشدَّ

            الِعَقاُب والتَّن كِيُل  ال َعَذاُب  86/2 464

ونَ  86/2 465  ُينَقذون  ُينََصُ

ي نَا  87/2 466 نا َوَقفَّ بَع   وَأت 

ُسلِ  87/2 467 سوُل ُهَو َمن    بِالرُّ َغهُ الرَّ َمَل بِِه َوُيبَلِّ ٍع لِيَع      َيب َعثُُه اللُ بَِِّش 

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 87/2 468

 ُتَراٍب مثلام خلق آدم، َوَقاَل لَُه ُكن َفيَُكونُ ُهَو ِعيَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اللِ َوَكلَِمتُُه َألَقاَها إىَِل َمرَيَم، َخَلَقُه اللُ ِمن  ِعيَسى 87/2 469

 احُلَجِج الواِضحاِت :  ال بَيِّنَاِت  87/2 470

َناهُ  87/2 471 د       وقّويناه وآزرناه َوَأيَّ

المُ  ُروُح الُقُدسِ  87/2 472  جِبيل َعَلي ِه السَّ

 عوًضا وبدال َثَمناً  87/2 473

ِسبُونَ  87/2 474 لوَن من اآلثام  َيك  َعلوَن وَيتََحمَّ  َيف 

 الَ حتّب  الَ ََت َوى 87/2 475

ُتم   87/2 476 َِب  تَك  تُم وَتعالَي تُم  اس  ُتم وَتعاَظم   تكِبَّ

 ومن اعتقاد آلخر الَقل ُب: العضو املعروف داخل الصدر، وسمي بذلك لكثرة تقلبه من رأي آلخر ُقُلوُبنَا  88/2 477

 فهي غرُي واِعيَة نع من وصول َشء من اخلارجمتأغشية وأغطية عليها  ُغل ٌف  88/2 478

تِهِ  لََّعنَُهمُ  88/2 479 َ ل َمل ُعوِن ِمن  َرْح 
ُدُه لِ نَُة اللِّ: َسَخطُُه َوَطر   لَع 

ِرِهم   88/2 480      بِإنكاِرِهم لُِوجودِ اللِ بُِكف 
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 39إلى آية   98  يةآمن  البقرةسورة (  14صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 أتاُهم   َجاءُهم   89/2 481

      الكتاب: القرآن كِتَاٌب  89/2 482

ٌق  89/2 483 قِهِ  ُمَصدِّ ٌد لِِصد  ِر: ُمَؤكِّ ألم 
ٌق لِ  ُمَصدِّ

َ عىليستنَصون أو  َيستفتحون   89/2 484  بتحقُّق ظهور النَّبِيّ   مِّشكي العربَيط ُلبُوَن النََّص 

 ما عرفوه عن بعثة النبي َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلَّمَ  َما َعَرُفوا   89/2 485

 ، َوُيقابُِلَها: نِع مَ  "البؤس "من  بِئ َس: َكلَِمُة َذمٍّ  بِئ َساَم  90/2 486

ا  به َأنُفَسُهم   90/2 487 و  رَتَ ، والنَّف س  اش   هي اجِلسُم والّروُح َمعاً : باعوا َذَواَتم 

 اإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ عن طريق الوحي أَنَزَل  90/2 488

ياً  90/2 489  َحَسداً  َبغ 

لِهِ  90/2 490 ساُنهُ   َفض  ُل اللِ: إح   َفض 

 َخل ِقهِ  ِعبَادِهِ  90/2 491

تِحّقني له  َفبَآُؤوا  بَِغَضٍب  90/2 492 ط والعَقاب الَغَضب:و َفَرَجُعوا به ُمس   الُسخ 

ِهنيٌ  90/2 493  ُمِذلٌّ   مُّ

َزالُُه عن طريق الوحي   ُأنِزَل  91/2 494  َتمَّ إن 

 بعده َوَراءهُ  91/2 495

قُّ  91/2 496 ِحيَحةُ  احل َ  الَعقيَدُة الثَّابِتَُة الصَّ

 اصطفاه الل من عباده، وأوحى إليه بِّشيعة من رشائعهمجع نبي: وهو من  َأنبِيَاءَ  91/2 497

 َرسوٌل َأرَسَلُه اللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 92/2 498

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِال بَيِّنَاِت  92/2 499

َل  92/2 500 ُتُم ال ِعج  ذ  َ  جعلتموه إهَلاً تعبدونه اُتَّ

َومُها َظاملُِونَ  92/2 501 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 جائِروَن ُمتَجاِوزوَن لِ

ُد  ِميثَاَقُكم   93/2 502 ُد املَُؤكَّ  املِيثاُق: الَعه 

نَا 93/2 503 ِء: إعالؤه مكاناً أو مكانةً  َوَرَفع  ُع الَّشَّ   َرف 

بَلٍ  الطُّورَ  93/2 504  اجَلبَل، أو: اسٌم جِلَ

َمُعوا   93/2 505 امِع بِاألُذنِ  اس  ِركوا املَق صوَد، ِمن السَّ غاَء وأد  ِسنوا اإلص   املُراد أح 

يَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َوَعَصي نَا  93/2 506  الِعص 

ُبوا 93/2 507 ِ  خالََط ُحبّه قلوهبم كأّنم رشبوه  ِف قلوهبم   َوُأرش 

    الضاّل اعتقادكم  إِياَمُنُكم   93/2 508
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 101إلى آية   49  يةآمن  البقرةسورة (  15صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اُر اآلِخَرةُ  94/2 509  الثانِيَِة، واملُراُد اجَلنَّة حَمَلُّ  الدَّ
 احَلياةِ

 خالصة لكم، َمصوصة بكم  َخالَِصةً  94/2 510

َت  َفتََمنَُّوا   94/2 511 ُلبوا امل َو                                           فقد احلياة فاط 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  94/2 512 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

هُ  95/2 513  َولَن يرغبوا فيه َولَن َيتََمنَّو 

رِ  َأَبداً  95/2 514 ه   إىل األََبِد أي  إىل آِخِر الدَّ

َمت   95/2 515  فعلت سابقا من معايص واقرتفت من آثام َقدَّ

ِدهيِم   95/2 516  َجواِرحهم املراد كناية عن  َأي 

ُم   96/2 517  ولتلَقينَّهم، أو لتَع لمنَّهم َولَتَِجَدّنَّ

َرَص  96/2 518 كاً  َأح  بًَة وأكثَُر مَتَسُّ  أَشدُّ َرغ 

نيَا احَلياةُ  َحيَاةٍ  96/2 519 ةُ  املَعيَشةُ : الدُّ يَِويَّ ن  بُِق  التي الدُّ  اآلِخَرةَ  احَلياةَ  َتس 

ُكوا   96/2 520 َ ُكوا   َأرش  َ هُ  َجَعُلوا  : بِاللِ َأرش  َ  ُمل كِهِ  ِِف  لَهُ  رَشيكاً  َغري 

 ويتمنّى  َيبُّ  َيَودُّ  96/2 521

رُ  96/2 522  ُعُمره ِِف  ُيَمدُّ  ُيَعمَّ

ِزِحهِ هو  ما 96/2 523 يه  بُِمب ِعِدهِ  هو ما بُِمَزح   وُمنَحِّ

رَ  96/2 524  ُعُمره  ِِف  البقاء واملراد ُيَمدُّ  طول التعمري: وهو ُيَعمَّ

 يعملون  بام إبصار ذو أنَّهُ  أي   َوَتَعاىل، ُسب حاَنهُ  للِ ِصَفةٌ  َبِصريٌ  96/2 525

 الكاِرهُ  الباِغُض : الَعُدوُّ  َعُدّواً  97/2 526

يَل  97/2 527 ِ ِب   األنبياء  عىل بالوحي نزل وقد باملكني، األمني ووصف  والروح القدس، روح سمي املقربني، املالئكة أحد جلِِّ

لَهُ  97/2 528  الوحي  طريق عن ُعُلوٍّ  ِمن   اجَلل ُب : واإلن زاُل  أنزله، َنزَّ

 وأمره  بمشيئته اللِّ  بِإِذ نِ  97/2 529

قاً ملِا 97/2 530 َ  ُمَصدِّ هِ  َبني  داً  َيَدي     َقب َلهُ  كانَ  ملِا  ُمَؤكِّ

ى  97/2 531 َ ٌد و  وِهداَية َوُهًدى وُبِّش   اللِ  بِثَواِب  َوع 

 بِهِ  كافراً  لل  َعُدّواً  98/2 532

سوُل  َوُرُسلِهِ  98/2 533 عٍ  اللُ َيب َعثُهُ  َمن   ُهوَ  النّاسِ  ِمن الرَّ َمَل  بَِِّش   َوُيبَلَِّغهُ  بِهِ  لِيَع 

 املقربني املالئكة أحُد  ِميكال  98/2 534

 كاره باغض  َعُدوٌّ  98/2 535

 اللِ  لُِوُجودِ  املُن كِرينَ  ال َكافِرينَ  98/2 536

 .نبوتك عىل داالت واضحات عالمات َبيِّنَاٍت  آَياٍت  99/2 537

ُفرُ  َوَما 99/2 538  هبا  جيحد وما هِبَا َيك 

 الِّشع حدود عن اخلارجون العاصون ال َفاِسُقونَ  99/2 539

فِيَّةٌ  أداةٌ : ُكلَّاَم  َأَوُكلَّاَم  100/2 540 رارَ  ُتفيُد  َظر   التِّك 

داً  َعاَهُدوا   100/2 541 دوا َعه   بميثاق بااللتزام تعهَّ

بََذهُ  100/2 542  ونقضه  ورفضه تركه نَّ

 النَّاسِ  ِمنَ  مَجاَعةٌ  َفِريٌق  100/2 543

ِمنُونَ  اَل  100/2 544  ال يصدقون ُيؤ 

 أتاُهم   َجاءُهم   101/2 545

 َطَرَح  َنبََذ  101/2 546

 َخل َفُهم   جعلوه ُظُهوِرِهم   َوَراء 101/2 547

َلُمونَ  ال 101/2 548 ِرفونَ  ال َيع  ِرُكونَ  وال  َيع   ُيد 

بَُعوا   101/2 549  وان قادوا َواتَّ
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 510إلى آية  102  يةآمن  البقرةسورة (  16صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

حر  من تكِذب  أو تقرأما  ما َتت ُلوا   102/2 550  السِّ

يَاطنِيُ  102/2 551  الشَّ
ِّ  بِالَفسادِ  ُتغ ري ،من اجلن َخبيثَةٌ  لوقاٌت َم  وهي َ مشتق من )شطن(؛ بمعنى: َبُعد عن احلقِّ  ويطلق   والِّشَّ

د من اجلنِّ واإلنس والدواب   عىل كلِّ الشيطان   متمرِّ

   ُسَلي اَمنَ  وزمان ملك عهد ُسَلي اَمنَ  ُمل ِك  102/2 552

 السحر بمامرسة اإِليامن حدود جاوز ما ُسَليامن َكَفرَ  َما 102/2 553

رَ  102/2 554 ح  ُل  السِّ ُل  أو   الَقو  ويهِ  اخِلداعِ  َعىَل  القائِمُ  الِفع  َعاَدةِ  اخَلاِرَقةِ  األُُمورِ  وَعىَل  والتَّم   لِل 

 ِف العراق  قديمة مدينة: بابل بِبَابَِل  102/2 555

ر الناس تعليم ُكلِّفا َمَلَكني وماُروت  َهاُروَت  102/2 556 ح        هلم فتنةً  بابل ِف السِّ

تِبَار فِت نَةٌ  102/2 557  تعاىل الل من واب تاِلء اخ 

ُقونَ  102/2 558 َقة  َُي ِدُثون ُيَفرِّ  ُفر 

ينَ  102/2 559  أذىً  أو َمكروهاً  بُِمل ِحِقنيَ  بَِضآرِّ

ُهم   َما 102/2 560  يفيدهم َوالَ  أذىً  أو َمكروهاً  هِبِم   ُيل ِحُق  َين َفُعُهم    َواَل  َيرُضُّ

 اخلري من والنصيب  احَلظّ : اخَلالق َخالٍَق  102/2 561

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا   103/2 562 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

ا 103/2 563 ا أنفسهم فخافو واتََّقو   عقاب رهبم  اَْحَو 

 وجزاٌء حسنٌ من الل ثواٌب  ملََثُوَبةٌ  103/2 564

َلُمونَ  103/2 565 ِرفوَن  َيع  ِرُكونَ َيع   وُيد 

ٌر من راعى الَّشء إذا حفظه وترقبه، أو نظر إليه،  َراِعنا  104/2 566 يرنا عند اليهود 'راعنا'كلمة وَأم   ِف العِبية معناها: رشِّ

َنا 104/2 567  تأّن بنا، وال تعجل علينا  انظُر 

 موجع َشديد اإليالمِ عقاب  َعَذاٌب َألِيمٌ  104/2 568

 َيبُّ ويتمنّى  َيَودُّ  105/2 569

ل الكِتاِب  105/2 570 لَُه، واملُراُد اليَهوُد والنَّصاَرى َأه  راة واإِلن ِجيل والكتاب  َمن  جَي تَِمعوَن َحو   التَّو 

571 105/2  ٍ ن  َخري   .من اخلري الذي يأت به الوحي كالُقرآن أو العلم أو النََّص أو البشارة مِّ

لِ ُذو  105/2 572 لِ  ال َفض  لِ ومعنى  صاحب ال َفض   زيادةِ اإلحسانِ  ال َفض 

 العظيم 105/2 573
اجلامع جلميع صفات العظمة والكِبياء واملجد  ومعناه ،لل  صفة كاملاسم من أسامء الل احلسنى وهي  

   . والبهاء الذي حتبه القلوب، وتعظمه األرواح
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 211إلى آية  610  يةآمن  البقرةسورة (  17صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 رفع احلكم الِّشعي بدليل رشعي متأخر عنه واصطالحا:   النسخ: الرفع واإلزالةومعنى  أو نغري ما نبدل َما َنن َسخ   106/2 574

 نمحها من القلوب واحلوافظ فنجعلها َمن ِسيّة ُننِسَها 106/2 575

ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، َقِديرٌ  106/2 576 رَتيِه َعج  ءٌ وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش  ٍء ال ُيع   ََش 

َلم   107/2 577 ِركُ  َأََل  َتع   َأََل  َتع ِرف أو ُتد 

 هو املالك املتَصف  لَُه ُمل ُك  107/2 578

ِه أو بمعنى التجاوز من دوِن اللِ 107/2 579 ِ  من َغري 

 الذي جيلب لك املنفعة ويَصف عنك السوء عليه  الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََول ألمرك والقيّمُ  الولّ  107/2 580

نَُع عنكم َعَذاِب  َوال َنِصريٍ  107/2 581     الل َناِِصٍ َيم 

َغبُونَ  ُتِريُدونَ  108/2 582  َتر 

أَلُوا  108/2 583  أن تطلبوا  أن َتس 

رَ  108/2 584 ِل الُكف     َيتَِّخذُه َبديالً  َيتَبَدَّ

ده واملُراُد َطريُق اهلداية السوي املستقيم َسَواء الَسبِيل 108/2 585    َوَسطه وَقص 

 أَحّب ومَتنّى  َودَّ  109/2 586

وَنُكم 109/2 587 ِجعوَنُكم  إىل ما ُكن تُم  َعَلي هِ  َيُردُّ  ُير 

 احَلَسد: كراهية نعمة الل عىل الغري، ومتني زواهلا وربام السعي إِلزالتها َحَسداً  109/2 588

ُفوا   109/2 589  َفتَجاَوزوا َفاع 

َفُحوا   109/2 590 ـُح: اإلعراِض عن املؤاخذة  َواص  ف   الصَّ

ِرهِ  109/2 591 ِمِه وقضائِهِ  بِأَم          .بُحك 

الَةَ  110/2 592 قاَِتا املَِّشوعةِ  َأقِيُموا  الصَّ  َأّدوها كاِملًة ِف أو 

كاةِ  110/2 593 راُجها   إيتاُء الزَّ تِهاإخ  عي وِف َوق   ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا الِّشَّ

ُموا ألَنُفِسكم 110/2 594 ل ُتَقدِّ  ذواتكم  تفعلوه ألَج 

595 110/2  ٍ ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

 واملراد بصري بكل أعاملكم وسيجازيكم عليها  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل َبِصريٌ  110/2 596

 هيوًدا  هوداً  111/2 597

 عليه الصالة والسالم  عيسى النََّصاَرى: أتباع املسيح َنَصاَرى  111/2 598

 َشَهواَُتُم ومتنّياَتم الباطَِلةُ  َأَمانِيُُّهم   111/2 599

رِضوا  َهاُتوا   111/2 600  َأح 

َهاَنُكم   111/2 601 ُة البَيِّنَُة الفاِصَلةُ  ُبر  هاُن: احُلجَّ  الُِب 

ُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َصادِقنِيَ  111/2 602 د  دِق، والصِّ  ُمتَِّصفنَي بالصِّ

َهُه للِِّ  112/2 603 َلَم َوج  ِرِه التََّذلُّل لِطَاَعتِِه ب أخلص نفسه أو قصده أو عبادته لل َأس  َعان أِلَم  ذ  ِ  َواإل 

ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  حُم ِسنٌ  112/2 604 ِل احَلَسِن َعىل َوج   آٍت باِلِفع 

ُرهُ  112/2 605  جزاء عمله وِعَوضه  َأج 

ٌف  112/2 606 عِ  َخو  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ِف النَّف   مكروه  اخَلو 

 ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  ََي َزُنونَ  هم  الو 112/2 607
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 911إلى آية  311  يةآمن  البقرةسورة (  18صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 بنُو إرسائيل، ُنِسبُوا إىل هُيوذا أحد أبناء َيع ُقوب ال يَُهودُ  113/2 608

تَدَّ بِهِ أي   لَي َسِت النَّصارى عىل َشء  113/2 609 حيِح َحتَّى ُيع  ٍء من الديِن الصَّ  لَيَست  َعىل َش 

    َيق رأونَ  َيت ُلونَ  113/2 610

راة واإِلن ِجيل ل كِتَاَب ا 113/2 611  التَّو 

م  مثل  113/2 612
هِلِ                ايعتقدومثل ما  َقو 

ِصُل  ََي ُكمُ  113/2 613  َيق يض وَيف 

ُم  113/2 614 ُم ُيب َعُث النَّاُس ِمن  ُقبُوِرِهم   الِقياَمةِ َيو     َيو 

تَلُِفونَ  113/2 615 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ِمن ُهم  إىل ِخالِف ما َذَهَب إلي ِه اآلَخرُ  َُي   َيذ 

ثَُر ُظل امً  َأظ َلمُ  114/2 616  وُجرما   أك 

نَعَ  114/2 617  حاَل وَحَجب مَّ

ُص لِذلَِك  َساِجدم 114/2 618  أو املَب نى املَُخصَّ
الةِ ِضُع الصَّ ِجُد: َمو   املَس 

َكُر فيها اسمه  114/2 619  ُين طَُق بِِه عىل َسبيِل الِعبادةِ والطاَعةِ  ُيذ 

 أي ِف هدمها وتعطيلها عمل جادا من أجل خراهبا سعى ِف خراهبا 114/2 620

يٌ  114/2 621  َفضيَحٌة وَهوانٌ  ِخز 

ُق  115/2 622 ِ سِ  امل َِّش  م   مكاِن أو ِجَهِة ُطلوِع الشَّ

ِرُب  115/2 623  جهة غروب الشمس   املَغ ِرب:  َوامل َغ 

 توّجهوا ُتَولُّوا   115/2 624

 َك لُهنا َفثَمَّ  115/2 625

ُه اللِ  115/2 626  َوج 
  املخلوق ،  بأن لل وجها ال كوجهملراد بالوجه وجه الل عز وجل احلقيقي الذي هو صفة من صفاته ، نؤمن ا

 واملعنى إىل أي جهة تتجهون فثم وجه الل سبحانه وتعاىل ؛ ألن الل حميط بكل َشء 

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والواسع: هو الذي وسع رزقه مجيع خلقه  َواِسعٌ  115/2 627

لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه  َعلِيمٌ  115/2 628 ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

َذ  116/2 629 َ  َجَعَل  اُتَّ

 مولودًا ذكًرا كان أو أنثى  َولَداً  116/2 630

 تنزهيا له تعاىل عن اُّتاذ الولد  ُسب َحاَنهُ  116/2 631

 خاِضعون ُمنقادون ُمطِيعون لل َقانِتُونَ  116/2 632

ِ ِمثاٍل سابٍِق  َبِديُع  117/2 633 ق َعىَل َغري 
 خالِ

راً ق 117/2 634  أراد حدوث أمر أو اجياد َشء  َض َأم 

 يأ ُمر بأن يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن أمره كلمح البَص أو هو أقرب ُكن َفيَُكونُ له َيُقوُل  117/2 635

ٌة وَعالَمةٌ  آَيةٌ  118/2 636 َ ِجَزٌة وَدليٌل وِعِب   ُمع 

ِر والِعنادِ   َتَشاهَبَت   118/2 637  متاَثَلت  ِف الُكف 

نا َبيَّنَّا  118/2 638 نا َوأظ َهر  ح      َوضَّ

ه اليَقني  ُيوقِنُونَ  118/2 639 َلُمون عىل َوج   َيع 

َسل نَاكَ  119/2 640 سوِل:  َأر  ساُل الرَّ ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها إر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ  حَت ميُلُه الرِّ

قِّ  119/2 641 حيح الدين احلق بِ  بِاحل َ  الصَّ

 باخلري واألمر السار البشري هو املخِب َبِشرياً  119/2 642

 باألمر املخوف ليحذر منه املخِبواملُن ِذر هو  َوَنِذيراً  119/2 643

أَُل ال و 119/2 644 اَسُب  ُتس     ولست مسؤوال عنهم ال حُتَ

َحاُب اجلحيمأ 119/2 645 امِء َجَهنَّمَ اجلحيم ، واجلحيم  أهُل  ص   ِمن أس 
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 612إلى آية  201  يةآمن  البقرةسورة (  19صفحة )
 رشح معنى الكلمة الكلمة  رقم اآلية م

َض َعنَك   120/2 646  لَن َُيِبّوكَ  لَن َتر 
 َتن تَِهَج  َتتَّبِعَ  120/2 647
تَُهم   120/2 648  دِينهم ورَشيعتهم ِملَّ
 هدايته، واملراد دينه احَلّق  ُهَدى الل  120/2 649
َواءُهم  120/2 650 بَع َت َأه  بَع َت دينَُهم   اتَّ  ما َتواه أنفسهم ومتيل إليهو اتَّ
 العلم بأنك عىل احلق وهم عىل الباطلأو  أتاك من الوحي َجاَءَك ِمَن ال ِعل مِ  120/2 651
 عليه الذي جيلب لك املنفعة ويَصف عنك السوء ألمرك والقيّمُ  الذي يكون إىل جانبك  ، أو املُتََول الولّ  120/2 652
  َوال معني يَصف ويدفع عنك الرّضر َوال َنِصريٍ  120/2 653
طَي ناُهم   آَتي نَاُهمُ  121/2 654  َأع 
راة واإِلن ِجيل ال كِتَاَب  121/2 655  التَّو 
 َيق رأونه َيت ُلوَنهُ  121/2 656
ُفر   121/2 657  الكفر : اإلنكار وعدم االيامن َيك 
ونَ  121/2 658 ارِسُ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اخل َ
ائِيَل  122/2 659 َ ائيَل كانوا اث نَي  َعَِّشَ ِسب طاً وُيوُسَف ،  النبي َوالُِد َوُهَو   بُن إِسَحاق َيعُقوبالنبي   هوو َتعنِي َعبَد اللِ  إرِس   َبنو إرِس 
َمتِي  122/2 660 ُكُروا نِع  رِ  اذ  ك  رِضوَها َمَع الِقياِم بِواِجِب الشُّ تَح   اس 
ُ ِمَن اللِ واملراد هنا نعمة ارسال نِع َمتِي 122/2 661 َمُة اللِ: اخَلري   الساموية والنجاة من فرعون وغريها الرسل وإنزال الكتب  نِع 
ُت  122/2 662   يرّسُت وهيّأت َأن َعم 
تُُكم   122/2 663 ل   َميَّزُتُكم   َفضَّ
َعلوا لَكم وقاية من عذابه بامتثال أوامر الل، واجتناب نواهيه اتَُّقوا يوماً و 123/2 664        اج 
ِزي الَّ  123/2 665  ال تقيض وال تؤدي حقا  َِّت 
ٌس  123/2 666  الذات أي الروح واجلسم معا  َنف 
 وال تفيدها  َوالَ َتنَفُعَها 123/2 667
 أو الوساطة           الَشَفاَعُة: َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَةِ  َشَفاَعةٌ  123/2 668
ونَ  وال 123/2 669  ال أحد ينَصهم وينقذهم   ُهم  ُين ََصُ
تَىَل  124/2 670 تََِبَ  اب   اخ 
َراِهيمَ  124/2 671 َلُه َعىَل َكثرٍِي ِمن َخلِقهِ  إِب   ُهَو َخلِيُل اللِ، اِصطََفاُه اللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ
 املُراد التكاليف من أوامَر ونواهي  بَِكلاَِمٍت  124/2 672
َُّهنَّ  124/2 673 اُهنَّ وقام هبنَّ خري قيام  َفأَمَت  َفأدَّ
كَ  َجاِعُلَك  124/2 674 ُ  ُمَصريِّ
تًَدى به إَِماماً  124/2 675  ُمق 
تِي  124/2 676 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ
 ال يصيب وال َيصل عليه  َينَاُل الَ  124/2 677
ِدي 124/2 678 د: االلتزام بميثاق َعه   الَعه 
َومُها  الظَّاملنِِيَ  124/2 679 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ
َنا َجَعل نَا 125/2 680  َصريَّ 
بَة املِّّشفة بمكة املكّرمة البَي ت  125/2 681  الَكع 
ُِذوا   125/2 682  واجعلوا  َواُتَّ
ِضًعا للثواِب َمل جأً، أو:  َمثَاَبةً  125/2 683  َمو 
ناً  125/2 684  مكاناً آمناً يأمن فيه كل من دخله َوَأم 
 البيت عند بناء احلجر الذي قام عليه ، وهو مكان ِف البيت احلرام  َمَقام إبراهيم 125/2 685
الةِ  ُمَصىلًّ  125/2 686 لصَّ

 َمكاناً لِ
َنا 125/2 687  له أو أوحينا هأمرنا َوَعِهد 
را بيتي  125/2 688 بََة ِمن النَّجاساِت  َطهِّ  عنوية كالِّشك والبدع واملفاسد.أيضا املاألقذار احلسية ووَخلِّصا الَكع 
 ملَِن  ُيريدوَن الطََّواَف  لِلطَّائِِفنيَ  125/2 689
جد للعبادة  َوال َعاكِِفنيَ  125/2 690  واملُقيمني ِف املَس 
كَّع و 125/2 691 جودالرُّ  املَُصلِّنيَ  السُّ
ة َبَلداً  126/2 692  املكرمة  املُراُد َمكَّ
ٍن وأماٍن واطمئنان  آِمناً  126/2 693  ذا أم 
ُزق   126/2 694 اً  َوار  ِط َخري   وأع 
َجرِ  الثََّمَراِت  126/2 695  مَج ُع َثَمَرة، والثََّمُر هو ِْح ُل الشَّ
ُم اآلِخرُ  126/2 696 ُم  اليَو   الِقياَمةِ َيو 

َمهُ  َفأَُمتُِّعهُ  126/2 697  فأَُنعِّ

هُ  126/2 698 طَرُّ ئُُه الي هِ  َأض  ِ  أدفعه وأسوقه وُأجل 
جوعُ  امل َِصريُ  126/2 699 ِجُع أو  الرُّ  املَر 
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 431إلى آية  712  يةآمن  البقرةسورة (  20صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م
َفعُ  127/2 700  ُين َّشء وُيَعّلِّ   َير 

 األساسات التي يقوم عليها  من البيت  ال َقَواِعَد  127/2 701

َض عن عملنا، وأثِب نَا عليه َتَقبَّل  منا  127/2 702  ار 

ِميعُ  127/2 703  السَّ
وات الظَّاهرة والباطنة، اخلفيَّة واجلليَّةيس ُع مجيع األص  عاِء أي    م  نىوالسميع م جُميبُُه،َوهَو َسميُع الدُّ امِء اللِ احُلس   ونثبت  ن أس 

مع  سبحانه له ِقهو باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحةٍ  صفة السَّ ع أحٍد من خل   أنَّ سمع الل ليس كسم 

ُم  ال َعلِيمُ  127/2 704 ِرُكَها ِعل  ائِِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد  نَى ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ امِء اللِ احُلس  لوقاِت ، والَعليُم ِمن  أس   املَخ 

705 128/2  ِ َمني 
لِ ِن للِ ولَِِّشائِِعهِ  ُمس   ُمن قاَدي 

تِنَا  128/2 706 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُل اإلن َساِن ِمَن الذُّ ُة: َنس  يَّ  الُذرِّ

ةً  128/2 707 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس  ُأمَّ  جَي َمُعها َأمٌر َما األمَّ

نا أو رشائعه َمنَاِسَكنَا  128/2 708  ُمتََعبّداتنا ومعاَل حجِّ

 اغفر لنا علينا  َوُتب   128/2 709

اُب  128/2 710 نَى  التَّوَّ امِء اللِ احُلس  اُب ِمن  أس  ، والتَّوَّ َرت  اَم َتَكرَّ َبَة ُكلَّ بَُل التَّو   ُهَو الَِّذي َيق 

ِحيمُ  128/2 711 نَى  الرَّ اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس  ، والرَّ
ِمننَي ِِف اآلِخَرةِ َحُم املُؤ   الَِّذي َير 

ٌد َصىلَّ اللُ َعلَ  َرُسوالً  129/2 712 سوُل ُهنا ُهَو حُمَمَّ َغُه، والرَّ َمَل بِِه َوُيبَلِّ ٍع لِيَع  سوُل ُهَو َمن  َيب َعثُُه اللُ بَِِّش   . َوَسلَّمي ِه الرَّ

ُمُهمُ  129/2 713 مهم  َوُيَعلِّ فهم وُيَفهِّ  وُيَعرِّ

آن ال كِتَاَب  129/2 714  الُقر 

َمةَ  129/2 715 ك  ِ لِ  َواحل  ِل والِفع  واُب ِف الَقو  ِف والصَّ ُن التَََّصُّ نَُّة أو  ُحس   .   السُّ

يِهم   129/2 716 ُرُهم  من الِّّشك واملعايص  َوُيَزكِّ ُحُهم  َوُيطَهِّ
لِ  وُيص 

نَى الَعِزيزُ  129/2 717 امِء اللِ احُلس  ِرِه، والَعزيُز ِمن  أس  ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ  . ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ُه َتَعاىَل عاَِلٌ  احَلكِيمُ  129/2 718 ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ِق األش  ل  كُِم خِلَ نَىُهَو املُح  امِء اللِ احُلس  ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
 . بَِعواقِ

َغُب  130/2 719 غب عن الَّشء: يزَهد فيه ويرتكه بسبب عدم الرغبة في َير   هَير 

َراِهيمَ  130/2 720 ة إِب  لَّ  دِينه ورَشيعته مِّ

 . وخرسهاْحلها عىل السفه واحلامقة، واملراد: أهلكها  َسِفَه نفسه  130/2 721

طََفي نَاهُ  130/2 722 َناهُ  اص  رَت   اخ 

نيَ  130/2 723 احِلِ َرجاِت الُعىَل  الصَّ نَي للدَّ تَِحقِّ ح ِمن  َبنِي آَدم ُهَو امل َُؤدِّي ُحُقوق اللَّ َعَلي هِ  املُس 
الِ  َوالصَّ

م   131/2 724
لِ  أخلِص العبادة ل أو اُتذ االسالم دينا  َأس 

بود الرب : اإلله ربُّ  131/2 725  املَع 

ِق  ال َعاملنَِيَ  131/2 726 ناُس اخَلل   أج 

 َعِهَد إلَي ِهم  َوَأَمَرُهم   َوَوّصَّ  132/2 727

الَدهُ  َبنِيهِ  132/2 728  أو 

يل َتعنِي َعبَد اللِ، َكاَن َنبِيًّا لَِقوِمِه  َيعُقوب  132/2 729
ُه إِبَراِهيَم َوُهَو َوالُِد ُيوُسَف اِبُن إِسَحاق ُيَقاُل لَُه إرَِسائِ  َجدَّ

الدي  َياَبنِيَّ  132/2 730  يا َأو 

طََفى 132/2 731 تارَ  اص   اخ 

ينَ  132/2 732  دين اإلسالم صفوة األديان  الدِّ

 فال تفارقنَّ احلياة  َفاَل مَتُوُتنَّ  132/2 733

لُِمونَ  132/2 734 س   ولَِِّشائِِعِه ومتخذين االسالم ديناُمن قادوَن للِ  مُّ

 ُحُضوراً  ُشَهَداء 133/2 735

ُت  133/2 736 ُقوَب املَو   نزل به وأصابه  َحرَضَ َيع 

الدِهِ  لِبَنِيهِ  133/2 737  ألو 

بوداً  إِلَـَهَك  133/2 738 َِذ َمع   اإِللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

دادَِك   آَبائَِك  133/2 739  والِديَك أو أج 

لُِمونَ  133/2 740  ُمن قادوَن للِ ولَِِّشائِِعهِ  ُمس 

ةٌ  134/2 741 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس جَي َمُعها َأمٌر َما  ُأمَّ  األمَّ

 َمَضت   َخَلت   134/2 742

 عملت عمال سواء كان حسنا أو سيئا  َكَسبَت   134/2 743

أَلُونَ ال  134/2 744  ال حُتاَسبونَ  ُتس 

َمُلونَ  134/2 745 َعُلونَ  َيع   يف 
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 141إلى آية  513  يةآمن  البقرةسورة (  21صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 هيوًدا  ُهوداً  135/2 746

 النََّصاَرى: أتباع املسيح عليه السالم َنَصاَرى  135/2 747

تَُدوا   135/2 748  تستجيبوا للهداية وتصريوا ُمهتدين ََت 

َراِهيمَ  135/2 749 لَّة إِب   دِينه ورَشيعته  مِّ

الِل إىل اخَلري واحَلقِّ ومائال عن الباطل إىل الّدين احلّق مستقيام ؛  َحنِيفاً  135/2 750  مائِالً عن الِّشِّ والضَّ

كنِيَ  135/2 751 ِ  جَي َعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ الّذيَن  امل ُِّش 

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  136/2 752

َزالُُه عن طريق الوحي، واإلن زاُل: اجَلل ُب ِمن  ُعُلوٍّ  ُأنِزَل  َوَما 136/2 753  َتمَّ إن 

بَاطِ  136/2 754 باط هم أوالد يعقوب أو   َواألس   أحفاده السبط عند اليهود كالقبيلة عند العرب، واألَس 

طِيَ  ُأوِتَ  136/2 755  ُأع 

 مجع نبي، والنبي: من اصطفاه الل من عباده وأوحى إليه بِّشيعة من رشائعه النَّبِيُّونَ  136/2 756

ق  136/2 757  ال ُنَميِّز ال ُنَفرِّ

 صّدقوا وأذعنوا آَمنُوا   137/2 758

 .    املِث ُل: املُشابِهُ  بِِمث لِ  137/2 759

تََدوا   137/2 760  قبلوا اهلداية واستجابوا لإلرشاد  اه 

ا   137/2 761 َرُضوا َتَولَّو   َأع 

 ِخالف، أو ِعداء  ِشَقاٍق  137/2 762

ِفيَكُهمُ  137/2 763 ِميَك منهم َفَسيَك   َفسيَح 

 رَشيَعتَُه، واملراد الزموا دين الل، أو فطرته ِصب َغَة اللِ 138/2 764

َسنُ  138/2 765 ناً  َأح  ثَر ُحس  َل وَأك      َأمج 

 طائعون  َعابِدونَ  138/2 766

وَننَا  139/2 767 آجُّ ِة والُِبهانِ املُحاَجَجُة:  َأحُتَ  املُجاَدلُة َمَع اإلت يان باحُلجَّ

اَملُنَا  139/2 768  .أفعالنا املقصودة َأع 

 .الذي حَمََّصه وَنقَّاه، فلم ُتِشب ُه شائبة من رشك أو رياءمجع َملص، واملِخلص دينه لل هو  َُم لُِصونَ  139/2 769

َلمُ  140/2 770 ياءِ  َأع  راُك َحقيَقِة األش  ثَُر ِعل اًم، والِعل ُم: إد   أك 

ثَُر ُظل امً  َأظ َلمُ  140/2 771  أك 

فى َكتَمَ  140/2 772  أخ 

 بمشاهدة بصرية أو بَص الشهادة : قول صادر عن علم حصل  َشَهاَدةً  140/2 773

ِمٌل  أو،  َساهٍ  أو  من الغفلة بمعنى عدم التنبه بَِغافِلٍ  140/2 774  ُمه 

َعلونَ  َتع َمُلونَ  140/2 775  َتف 
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 145إلى آية  142  يةآمن  البقرةسورة (  22صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َفَهاء 142/2 776 ٍل أو  ُنقصاِن دينٍ َمن   السُّ فوَن َعن  َجه   َيتَََصَّ

فهم َوالُهم  142/2 777  .    َِصَ

 الِقب َلة: اجلهة التي يتَِّجُه إليها املَُصلُّون ِف صالَتم واملراد بيت املقدس  قِب َلتِِهمُ  142/2 778

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي ِدي 142/2 779  .ُير 

اطٍ  142/2 780  َطريٍق  ِِصَ

تَِقيمٍ  142/2 781 س   ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  مُّ

ةٌ  143/2 782 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس جَي َمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

 معتدلة فاضلة َوَسطاً  143/2 783

 رساالت رهبم لتشهدوا عىل األمم ِف اآلخرة أن رسلهم بلَّغتهم  لِّتَُكوُنوا  ُشَهَداءَ  143/2 784

 أي  شهيدًا بأّنه َبلََّغُكم ِرسالََة َربِّهِ  َشِهيداً  143/2 785

تَدي  َيتَّبِعُ  143/2 786  َيق 

تدُّ ويكُفر  ينقلب عىل َعِقبَي ه  143/2 787  َير 

ة وثقيلة عىل النّفوس  لََكبرَِيةً  143/2 788  لَشاقَّ

 أرشد إىل اإليامن، وَوفَّق إليه َهَدى  143/2 789

ِرَمُكم ِمن َثواِب أعاملكم الصاحلة ُيِضيَع إِياَمَنُكم   143/2 790 اِه َبي ِت املَق ِدسِ ك  ََي   السابَِقِة باِّتِّ
الةِ  الصَّ

عاَيِة لِِعبادِهِ  لََرُؤوٌف  143/2 791  َرؤوٌف: ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكامِل الرِّ

ِحيمٌ  143/2 792 ِمننَي ِف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 ُنب َِص  َنَرى 144/2 793

 حتّول َتَقلَُّب  144/2 794

َهنََّك  َفلنَُولِّيَنََّك  144/2 795  فلنَُوجِّ

َضاَها 144/2 796  حتِبّها، وتطيب نفساً هبا  َتر 

هَولِّ  َفَولِّ  144/2 797 َهَك: َتَوجَّ  َوج 

َرامِ  144/2 798 ِجِد احل َ َهتَهُ و .الكعبة أو ناحية  تلقاء َشط َر امل َس  َوُه َوَوج  ِء: َنح   َشط َر الَّشَّ 

راة واإِلن ِجيل ال كِتَاَب  144/2 799  التَّو 

َلُمونَ  144/2 800 ِرُكون لَيَع  ِرفون ويد   ليع 

 بِساهٍ  بَِغافِلٍ  144/2 801

 ِجئ َت  َأَتي َت  145/2 802

ُتوا   145/2 803 طوا ُأو   ُأع 

 َدليٍل وحجة وبرهان آَيةٍ  145/2 804

 ما توّجهوا إليها ِف صالَتم ما َتبُِعوا قِب َلتََك  145/2 805

َواءُهم  145/2 806  ما َتواه أنفسهم ومتيل إليه  َأه 

 أتاَك وَحَصَل لَك  َجاءكَ  145/2 807

 الوحي أو العلم بأنك عىل احلق وهم عىل الباطل ال ِعل مِ  145/2 808

َومُها  الظَّاملنِِيَ  145/2 809 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ
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 351إلى آية  146  يةآمن  البقرةسورة (  23صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِرُفوَنهُ  146/2 810 ا أو عقالً  َيع  ِركونه ِحسًّ  ُيد 

الُد، مَج ُع اب نٍ  َأب نَاءُهم   146/2 811  األب ناُء: األو 

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريقاً  146/2 812

تُُمونَ  146/2 813 فون  لَيَك   ليخ 

قَّ  146/2 814 حيَحةَ  احل َ  واحلق هنا القبلة  الَعقيدَة الثابِتََة الصَّ

َلُمونَ  146/2 815 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 

ينَ  147/2 816 رَتِ  الشاكِّني ِف َشء ُما أوحينا إليك، أو الّشاّكني ِف كتامّنم احلّق مع العلم به امل ُم 

َهةٌ  148/2 817  أو قبلةناحية  ِوج 

 متوّجه اليها  ُمَولِّيَها  148/2 818

تَبُِقوا   148/2 819  فبادروا وَسارعوا  َفاس 

اِت  148/2 820 َ ري   األعامل الصاحلة  اخل َ

 جَيِئ   َيأ ِت  148/2 821

ٍء  َقِديرٌ  148/2 822 ٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََش  رَتيِه َعج  ءٌ ال ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، وال َقِديُر: هو الَِّذي ال َيع  ِجُزُه ََش   ُيع 

 ومن أّي موضع  َوِمن  َحي ُث  149/2 823

َهَك  َفَولِّ  149/2 824 ه َوج   َتَوجَّ

َرامِ  149/2 825 ِجِد احل َ َهتَهُ ؛ تلقاء أو ناحية  الكعبة َشط َر امل َس  َوُه َوَوج  ِء: َنح   وَشط َر الَّشَّ 

ِمٌل من الغفلة بمعنى عدم التنبه  أو  بَِغافِلٍ  149/2 826  َساٍه ،أو ُمه 

هوا َولُّوا  ُوُجِوَهُكم   150/2 827  َتَوجَّ

 املراد أهل الكتاب واملِّشكني  لِلنَّاسِ  150/2 828

ةٌ  150/2 829 ٌة وُمناَزَعةٌ  ُحجَّ  احتجاج عليكم أو حُماجَّ

ع الَّشء ِف غري موِضعه.  َظَلُموا   150/2 830 ِس: اإلساَءُة و الظُّل ُم: َوض  ُم النَّف   إلَي ها َوَتع ريُضَها لِل ِعقاِب ُظل 

ُهم   150/2 831 َشو  ُف ِمن ُهم  ِف تعظيٍم  َُت  يَُة النّاِس: اخَلو   ومهابةِخش 

يِن  150/2 832 َشو  ُف ِمن ُه واتِّقاَءهُ  َواخ  يَُة ِمن اللِ: اخَلو   اخِلش 

ِمَل  َوألُتِمَّ  150/2 833  َوألُك 

يَِويُّ ِمَن اللِ نِع َمتِي 150/2 834 ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ َمُة اللِ: اخَلري   واملراد هنا اهلداية إىل القبلة وقيل دخول اجلنة  نِع 

َسل نَا  151/2 835 ل َعَمِل هِبا َولِتَب ليِغها  َأر 
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَت ميُلُه الرِّ ساُل الرَّ  إر 

رأ َيت ُلو 151/2 836  َيق 

يُكم   151/2 837 لُِحُكم   َوُيَزكِّ ُرُكم  من الِّّشك واملعايص وُيص        َوُيطَهِّ

مكم َوُيَعلُِّمُكمُ  151/2 838 فكم وُيَفهِّ  وُيَعرِّ

آن ال كِتَاَب  151/2 839   الُقر 

َمةَ  151/2 840 ك  َمُة الكالم الذي َيِقلُّ لفظُه وجَيِلُّ  َواحل ِ نَُّة والفقه ِف الّدين واملراد  هنا العلم والتفقُّهأو  معناه.احِلك   السُّ

ُكُرويِن  152/2 841 رِضويِن مع التََّدبُّرٍ  َفاذ  تَح   فاس 

ُكم   152/2 842 ُكر   ُأجازي، وُأث ني عليكم ِف املأل األعىل  َأذ 

 اذُكروا نِعَمتَي، وأثنوا َعَّلّ هِبا شُكُروا ِل ا 152/2 843

َلها ال تكُفرويِن: ال َِّت ُحدوا نَِعِمي َعَلي ُكم   ال تكُفرونِ  152/2 844  أص 

تَِعينُوا   153/2 845 ُلبُوا العون اس   اط 

846 153/2  ُ تاِمِل بالصِب عىل النوائب واملصائب، وترك املعايص ،والصِب عىل الطاعات والقربات الَصِب  ُن االح     التََجلُُّد وُحس 

الةُ  153/2 847 برِي َُم تَتََمٌة بِالتَّسليمِ  الصَّ تَتََحٌة بِالتَّك  واُل واألف عاُل ُمف  وَعُة وهي األق   الِعباَدُة املَِّش 
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 361إلى آية  415  يةآمن  البقرةسورة (  24صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تَل ِف سبيل الل 154/2 848  يستشهد  ُيق 

يَاء 154/2 849  َذوي َحياةٍ خاصة هبم ِف قبورهم، ال يعلم كيفيتها إال الل تعاىل  َأح 

ُعُرونَ  154/2 850 َلمونَ  ال َتش  وَن وال َتع  سُّ
 .ال حُتِ

نَُّكم   َولَنَب ُلَونَُّكم   155/2 851 تَِِبَ  َولَنَخ 

ف 155/2 852 ِس  اخَلو  روهٍ ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ِف النَّف  ِع َمك   . لِتََوقُّ

 األَل الناتج عن خلو املَِعَدةِ ِمَن الطَّعامِ  َواجُلوع 155/2 853

ابِِرينَ  155/2 854 ِ الصَّ ِعَدُهم  بِثَواِب اللِ  َبِّشِّ  .  أو 

 َنَزلَت  هِبِم   َأَصاَبت ُهم  156/2 855

ِصيبَةٌ  156/2 856 روٌه ُيصيُب اإلن سانَ  مُّ  َمك 

   إنَّا عبيد ُملوكون لل، مدبَّرون بأمره ، يفعل بنا ما يشاء إِنَّا للِِّ 156/2 857

 عائِدوَن باملوت، ثم بالبعث للحساب واجلزاء  َراِجعونَ  156/2 858

 َدَعواٌت أو ثناٌء أو مغفرة  َصَلَواٌت  157/2 859

َةٌ  157/2 860 ساٌن وِهداَيةٌ  َوَرْح   وإح 

تَُدونَ  157/2 861  ، واهلداية بمعنى الرشد للصواب  املُستجيبون للِهداية امل ُه 

َفا  158/2 862  جبيل صغري بالقرب من الكعبة يسعى احلاج بينه وبني املروة واملراد   الصخرة امللساء بمعنى الصَّ

َوةَ  158/2 863  الكعبة يسعى احلاج بينه وبني الصفا جبيل صغري بالقرب من بيضاء براقة واملراد  حصاة صغرية  هي امل َر 

 معاَل دينه ِف احلّج والعمرة  َشعائُِر اللِ 158/2 864

ِر احَلجِّ  َحجَّ البَي َت  158/2 865
ياَرةِ والنُُّسِك َوإَِقاَمِة َشَعائِ  َقَصَد َبي َت اللِ احَلرام للزِّ

 َفال إث مَ  َفالَ ُجنَاَح  158/2 866

ف هبام 158/2 867  يسعى بني الصفا واملروة  َيطَّوَّ

اً  158/2 868 َع َخري   َقاَم بالِعباَدةِ طواعية من نفسه َملًصا هبا لل تعاىل َتطَوَّ

ةِ  َشاكِرٌ  158/2 869 م  الّصاحِلَ
امهِلِ ٌر ِعباَدُه: جُمازهيِم  َعىل أع 

                                                    اللُ شاكِ

لوقاِت  َعلِيمٌ  158/2 870 ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  الَعليُم: الَعاَِلُ بِالرسَّ

تُُمونَ  159/2 871  ُي فون َيك 

 حممد صىل الل عليه وسلم وما جاء بهاحُلَجِج الواِضحاِت الدالة عىل نبوة  ال بَيِّنَاِت  159/2 872

ناهُ  َبيَّنَّاهُ  159/2 873 َضح   أظ َهرناُه َوأو 

 ومن اخلري  من رْحته ويبعدهم يطردهم اللَُّ َيلَعنُُهمُ  159/2 874

ِعنُونَ  159/2 875 َعنُُهُم الالَّ عاِء عىل املل ُعونامن اخَلل ق  اللَّع ن: َوَيل  ّب والدُّ  لسَّ

 َرَجعوا َعن املَعايص  َتاُبوا   160/2 876

َلُحوا   160/2 877  املراد أصلحوا ما أفسدوه  َوَأص 

َضحوا ما كتموه  َوَبيَّنُوا   160/2 878  َوأظ َهروا َوأو 

بَُل توبتهم َأُتوُب عليهم 160/2 879  أق 

ِحيمُ  160/2 880 ِمننَي ِِف اآلِخَرةِ،  الرَّ َحُم املُؤ  نَى الَِّذي َير  اَمِء اللِ احُلس  ِحيُم ِمن  أس   والرَّ

ِمنُوا  َكَفُروا  161/2 881  أنكروا وََل  ُيؤ 

 وفارقوا احلياة َوَماُتوا 161/2 882

نَُة اللِّ 161/2 883 تِهِ  لَع  َ ل َمل ُعوِن ِمن  َرْح 
ُدُه لِ  َسَخطُُه َوَطر 

وامِ  َخالِِدينَ  162/2 884  باقنَي َعىل الدَّ

ُف َعن ُهُم  162/2 885 ُتهُ  ال ُُيَفِّ ُتُه أو  ُمدَّ  ال َتِقلُّ ِشدَّ

 الِعَقاُب والتَّن كِيُل  ال َعَذاُب  162/2 886

ُرون عن العذاب حلظة َواَل ُهم  ُينظَُرونَ  162/2 887 َهُلون وال ُيؤخَّ  .  ال ُيم 

َِذ اإِللَُه:  َوإِلَـُهُكم   163/2 888  َمع بوداً ُكلُّ َما اُتُّ

نِ  163/2 889 ْح  تُهُ  الرَّ َ ِة باللِ أي  أنَّ اللَ َشمَلت  َرْح  امِء اخلاصَّ َنُ  ِمن األس  ْح  ن يا، والرَّ ِمَن والكافَِر ِف الدُّ نَى  املُؤ  امِء اللِ احُلس   ِمن  أس 

ِحيمِ  163/2 890 َحمُ  الَِّذي الرَّ ِمننيَ  َير  ِحيمُ  اآلِخَرةِ،  ِِف  املُؤ  اَمءِ  والرَّ نَى  اللِ ِمن  أس   احُلس 
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 916إلى آية  416  يةآمن  البقرةسورة (  25صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اَمَواِت  164/2 891 ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن الَعَدمِ  َخل ِق السَّ ها َعىل َغري 
 إجيادِ

 وتعاقب الليل والنهارالتَفاُوُت َبي نَُهام  الليل والنهاراختالف  164/2 892

 الصغرية والسفن َوال ُفل ِك  164/2 893

ِري 164/2 894 َعةٍ  َِّت   مَتُرُّ برُِس 

 يفيد َينَفعُ  164/2 895

يَا  164/2 896 َض به َأح  جاَر التي َعىل األرضِ  األر  َع واألش  ر  يَا الزَّ  أح 

َِتَا 164/2 897  ُيب سها وجفافها وجدهبا َمو 

َق  َوَبثَّ  164/2 898  وَنَِّشَ َوَفرَّ

: مشى عىل هيئته  َدآبَّةٍ  164/2 899  الدابة: اسم لكل حيوان وإنسان ذكرًا وأنثى وغلب عىل غري العاقل، ِمن  َدبَّ َيِدبُّ

 توجيه وتقليب  تَصيِف  164/2 900

َياِح  164/2 901 ك ِف الطبَقاِت املُحيطِة باألرضِ اهَلواُء  الرِّ     املُتحرِّ

ر 164/2 902  املَُذلَِّل اخلاِضعِ  امل َُسخِّ

 جيعل َيتَِّخُذ  165/2 903

ُه أو  ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اللِ 165/2 904  َمَعُه أو  َغري 

 املثل والنظري :النِّدُّ  َأنَداداً  165/2 905

ِس إلي هِ  َُيِبُّوَّنُم   165/2 906 ِء: ُوّدُه وَمي ُل النَّف   حَمَبَُّة الَّشَّ 

ب إلي ِه بِطاَعتِهِ  َكُحبِّ اللَِّ 165/2 907 ِس إىل ما َيطُلبُُه رّبه والتََّقرُّ  َمي ُل النَّف 

َوى وأعظم َأَشدُّ  165/2 908  َأق 

ِء ِِف الظلم:  َظَلُموا 165/2 909 ُع الَّشَّ  دِ َوض  دِّ َوامل َي ُل َعِن ال َقص  ُر َوجُمَاَوَزُة احل َ و  ِضِعِه، َواجل َ ِ َمو                                                   َغري 

ةَ  165/2 910  الُقدرة املادية أو املعنويةواملعنى الطاقة وضدُّ الضعف.  ال ُقوَّ

 َقِوّي أليم َشِديُد  165/2 911

أَ  166/2 912 لََّص  َتَِبَّ  َُتَىلَّ وَُتَ

 الرؤساء واجلبابرة هم  الَِّذين اتُّبُِعوا   166/2 913

بَُعوا   166/2 914  األتباع الضعفاء هم  الَِّذين اتَّ

 وَذَهبَت وان َمَحت َوَتَقطََّعت   166/2 915

بَاُب  166/2 916  وعهودالّصالت التي كانت بينهم ِف الّدنيا من نسب وصداقة  األَس 

ةً  167/2 917 َدًة إىل الّدنيا  َكرَّ  َعو 

أَ  167/2 918  َفنَتََخىلَّ ونعلن براءتنا  َفنَتََِبَّ

َن بِأب صاِرِهم   ُيِرهيِمُ  167/2 919 َعُلُهم  َيَرو   جَي 

م   167/2 920 اَمهَلُ  أف عاهلم  املَق صوَدة  َأع 

اٍت  167/2 921 ة، َنَدم وَأَسف  َحرَسَ  مجع َحرس 

فنَي خاِرجاً  بَِخاِرِجنيَ  167/2 922  ومغادرين   بُِمن ََصِ

عاً  َحالَالً  168/2 923  ُمبَاحاً رَش 

ا لَِذيذاً  َطيِّباً  168/2 924  صاحِلً

 ال َتن َقادوا الَ َتتَّبُِعوا   168/2 925

ي طَان  168/2 926  َوساِوِسِه وُطُرُقه وآثاُره وأعامله ُخطُواِت الشَّ

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  168/2 927     الَعُدوُّ

بنِيٌ  168/2 928  واِضٌح  مُّ

 يوسوس لكم َيأ ُمُرُكم   169/2 929

وءِ  169/2 930 امِل وباملعايص والذنوب بِالسُّ واِل واألع   الَقبيُح ِمن األق 

َشاء 169/2 931 نا َوال َفح  َعال مثل الزِّ نِيُع من األَف   الَقبِيُح الشَّ
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 617إلى آية  701  يةآمن  البقرةسورة (  26صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 أنزل الل بام واعملوا التزموا  اتَّبُِعوا َما َأنَزَل اللُّ 170/2 932

تَدي  َنتَّبِعُ  170/2 933  َنق 

نا َأل َفي نَا  170/2 934  َوَجد 

ِقُلونَ  170/2 935 رونَ ال  ال َيع  م  وال ُيَفكِّ  ُيع ِملوَن ُعقوهَلُ

تَُدونَ  170/2 936 بُلون اهِلداية َوالَ هَي   َوالَ َيق 

 ُيصّوت وَيصيُح  َين ِعُق  171/2 937

َ َمفهوِم الكلامِت  ُدَعاًء ونَِداءً  171/2 938 تاً َغري   َصو 

غوَن لِل َحقِّ  ُصمٌّ  171/2 939  ال َيص 

مٌ  171/2 940  النّطق باحلّق خرٌس عن  ُبك 

يٌ  171/2 941  َضالّون  ُعم 

ُس  َطيِّبَاِت  172/2 942 ُه النَّف  تَلِذُّ  الطَيِّباُت: َما َتس 

نَاُكم   172/2 943 لِ  َرَزق  ِ والَفض  طَي ناُكم  ِمن اخَلري   أع 

ُكُروا  للِ و 172/2 944 َمتَُه، وأث نوا َعَلي ِه هِبا اش  ُكروا نِع   اذ 

بُُدونَ  172/2 945  تنقادون وُتضعون  َتع 

 احليوان الذي مات من غري ذبح  امل َي تَةَ  173/2 946

مَ  173/2 947 بوَب الّسائَِل  َوالدَّ فوَح املَص  َم املَس   الدَّ

بيَحة ُأِهلَّ به  173/2 948  ُرفع الصوُت باسم من ُتقّدم إليه الذَّ

طُرَّ  173/2 949 ِِبَ وأجلأته  اض   الرّضورة إىل التناول ُمّا حّرم ُأج 

َ َباغٍ  173/2 950 وَرةِ  َغري  دودِ الرضَّ تٍَد وال ُمتَجاِوٍز حِلُ َ ظاَِلٍ وال ُمع   َغري 

ِهب اجُلوع  وال عادٍ  173/2 951  وال ُمتََجاوٍز ملِا ُيذ 

 َفاَل ُعقوَبةَ  َفالَ إِث مَ  173/2 952

تُُمونَ  174/2 953  ُي فون َيك 

َراة أو االنجيل ال كِتَاِب  174/2 954  التَّو 

 عوًضا وبدال َثَمناً  174/2 955

 يسريا َقلِيالً  174/2 956

 ناَر اآلخرة وهي نار جهنّم النَّارَ  174/2 957

 ال ُُياطِبُهم  ال ُيَكلُِّمُهم 174/2 958

ُم الِقياَمةِ  174/2 959 ُم ُيب َعُث النَّاُس ِمن   َيو   ُقبُوِرِهم  َيو 

يِهم   174/2 960  ال ُيطّهرهم من دنس ذنوهبم الَ ُيَزكِّ

       موجع َشديد اإليالمِ   ِعقاٌب وتَّن كيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  174/2 961

ُوا   175/2 962 رَتَ    استبدلوا اش 

الَلَةَ  175/2 963  الضالل : التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلق  الضَّ

ِفَرةِ  175/2 964 و بِامل َغ  رت  والَعف   بِالسَّ

َِبهم عىل النار  175/2 965 ب ما أص   يعني: فام أشد جراءَتم عىل النار بَعملهم أعامل أهل النار  تعجُّ

 القرآن  ال كِتَاَب  176/2 966

قِّ  176/2 967 حيَحةِ بالصدق أو باحلجة  و بِاحل َ  الثابِتَِة الصَّ
 الَعقيدةِ

تََلُفوا   176/2 968  ِف أصول دينهم أو اختلفوا بشأن رسالة حممد عليه الصالة والسالم  خالفوا ما جاء  اخ 

 ِخالف، أو ِعداء  ِشَقاٍق  176/2 969

 



 

27 
 

 
 

 

 

 811إلى آية  717  يةآمن  البقرةسورة (  27صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِ  ال ِِبَّ  177/2 970 ُكلِّ ِصفاِت اخَلري 
 ولكل طاعة وقربة يتقرب هبا العبد إىل اللَكلَِمة جاِمَعة لِ

 توّجهوا ُتَولُّوا   177/2 971

ق 177/2 972 ِ  ة طلوع الشمس جه قِبََل امل َِّش 

ِرِب  177/2 973  جهة غروب الشمس  َوامل َغ 

 وبالكتب املنزلة كافة َوال كِتَاِب  177/2 974

َحى إليهم  بِِّشيَعٍة ِمن رَشائِِعهِ  َوالنَّبِيِّنيَ  177/2 975 ِه وأو 
طفاُهم اللُ ِمن ِعبادِ  النَّبِيِّنَي: َمن  اص 

طَى  َوآَتى  177/2 976  َوَأع 

 مع حبِّه له َعىَل ُحبِّهِ  177/2 977

َبى 177/2 978  أصحاب القرابة، األقرباء ذِوي الُقر 

 َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغَمن  اليَتاَمى  177/2 979

رُ  املَساكني 177/2 980 م  الَفق   الُفَقراء الذيَن أَذهلَُّ

بيلِ  177/2 981 فيِه لِيَِصَل إىَل َمق َصِدهِ  اب ُن السَّ  املُسافُِر الَِّذي ال ماَل لَُه َيك 

َقاِب  177/2 982 لوكاِت من الّرق أو األرسِف َعت ِق وحَتريِر الَعبيِد  ِِف الرِّ لوكني واإلماء املَم   املَم 

ِدِهم   177/2 983 ا امل ُوُفوَن بَِعه                امللتزمون بمواثيقهم واملَُؤدُّون ملا عليهم وافياً تامًّ

ة احلاَجةِ  ال بَأ َساء  177/2 984  ِشدَّ

اءُ  177/2 985 َّ ِر  الرضَّ ُة َكالَفق   واألََلِ واملرض  الِشدَّ

ِب زمن  ال بَأ سِ  َوِحنَي  177/2 986  احَلر 

 عليه  أوفوا ما عاهدوا الل َصَدُقوا 177/2 987

 أصحاُب التقوى بطاعة الل والبعد عن َمع ِصيته امل ُتَُّقونَ  177/2 988

 ُفِرَض  ُكتَِب  178/2 989

 اجلاين بمثل ما َفَعلمُعاقبة  الِقَصاص  178/2 990

 ِضدُّ الَعب دِ  احُلرُّ  178/2 991

 الرقيق الَعب د 178/2 992

ءٍ  ُعِفَي لَهُ  178/2 993  َِّتاَوَز لَُه وّل املقتول َعن  ََش 

 الذي ِّتمعه به أخوة االيامن واملراد وّل املقتول  َأِخيهِ  178/2 994

ِن ُخُلٍق وباِل ُعن ٍف  اتِّبَاٌع بِاملعُروِف  178/2 995  ُمطالَبٌَة بُِحس 

ُروِف  178/2 996  عىل الوجه املستحسن رشًعا وعرًفا بِامل َع 

 وقضاء َوَأَداء 178/2 997

َسانٍ  178/2 998      اإلحسان : اإلكرام أو الطريقة اجلميلة واملراد: ِمن غري تأخري وال نقص  بِإِح 

ِفيٌف  178/2 999 ٌع ِمن   َُت   أثقاِل التَّكاليِف َرف 

تََدى 178/2 1000     ظلَم وِّتاوَز احلدَّ  اع 

 معيشة آمنة َحيَاةٌ  179/2 1001

حاَب  ُأوِل   َيا   179/2 1002    يا أص 

 الُعقوِل السليمة النرّية  األَل بَاِب  179/2 1003

ُت  180/2 1004  أصابته عالمات املوت ومقدماته َحرَضَ أحدكم املَو 

اً  180/2 1005  أبقى وخلَّف ماالً  َتَرَك َخري 

 متليك املال بعد الوفاة أو ما ُيوَّص به، وهو عهد بتقسيم  ال َوِصيَّةُ  180/2 1006

ُروِف  180/2 1007 عِ  بِامل َع  ِل أو  بِالِّشَّ  نُُه بِالَعق  ٍل ُيع َرُف ُحس   بالعدل، واملَع روُف: ُكلُّ فِع 

 واِجباً  َحّقاً  180/2 1008

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  180/2 1009 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

لَهُ  181/2 1010 هُ  َبدَّ َ َفُه وَغريَّ  َحرَّ

 َعلَِمه  َسِمَعهُ  181/2 1011

 ُعقوَبتُهُ  إِث ُمهُ  181/2 1012

لُوَنهُ  181/2 1013 ُفوَنُه   ُيبَدِّ وَنهُ َُيَرِّ  وُيَغريِّ

 َسِميعٌ  181/2 1014
نى ونثبت  له   امِء اللِ احُلس  وات الظَّاهرة والباطنة، اخلفيَّة واجلليَّة  ، والسميع من أس  ُع مجيع األص  يسم 

ع أحٍد من خل ِقه. سبحانه مع  باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحٍة وأنَّ سمع الل ليس كسم   صفة السَّ

نَى  َعلِيمٌ  181/2 1015 امِء اللِ احُلس  لوقاِت ، والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ
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 618إلى آية  281  يةآمن  البقرةسورة (  28صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ف: َخاَف  182/2 1016 روٍه  اخَلو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ  ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ِف النَّف 

وصٍ  182/2 1017  مانٍِح للَوِصيَّةِ  مُّ

دٍ  َجنَفاً  182/2 1018 ِ َقص   َمي الً عن احَلقِّ َخطَأً من َغري 

دٍ  إِث امً  182/2 1019 ٍم َوَتَعمُّ  َمي الً عن احَلقِّ بِِعل 

َلَح  182/2 1020 قاَق والتَّناُفَر ِمن َبي نِِهم   َبي نَُهم  َأص   أزال الشِّ

ِفَرةُ  َغُفورٌ  182/2 1021 ثُُر ِمن ُه املَغ   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  182/2 1022 َحُم  رَّ حيُم: الذي َير  ِمننَي ِف اآلِخَرةِ ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ  املُؤ 

 ُفِرَض  ُكتَِب  183/2 1023

يامُ  183/2 1024 طراِت َمع النِّيَِّة، ِمن طلوِع الَفجِر الّصادِِق إىل ُغروِب الشمسِ  الصِّ ساُك َعن املُف   اإلم 

 تستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  183/2 1025

ُدوَداٍت  184/2 1026 اًما َمع  داٍت معلوماِت العددِ وهي أيام شهر رمضان َأيَّ  حُمَدَّ

ِريضاً  184/2 1027 ٌة باجلسم أو النَّف س بحيث يشق عليه الصوم مَّ  امل َِريِض: املصاب بِعلَّ

َفرُ وُمسافِرًا   َعىَل َسَفرٍ  184/2 1028  ةَقط ُع امل ََساَفِة ال بَِعيد :السَّ

ةٌ  184/2 1029  مقدار ما ُيَعّد، واملراد عليه صيام عدد من أيام ُأَخر بقدر التي أفطر فيها  َفِعدَّ

َجى شفاؤه  يتكلفون الصيام ويشقُّ عليهم مشقة  ُيطِيُقوَنهُ  184/2 1030       غري حمتملة كالشيخ الكبري، واملريض الذي ال ُير 

َيةٌ  184/2 1031 َية: فِد  ُم من َصَدَقٍة  و ما يقوم مقام الَّشء الِفد   ِمن  َطعامٍ وما ُيَقدَّ

كنِيٍ  184/2 1032 َداُر َطَعاِمهِ  َطعاُم ِمس      ِمق 

اً  184/2 1033 َع َخري   زاد ِف الفدية طائًِعا َُم تاًرا دوَن إلزامٍ  َتطَوَّ

 واِضحاٍت َوآياٍت  َوَبيِّنَاٍت  185/2 1034

َقانِ  185/2 1035  الفارق بني احلقِّ والباطِل  ال ُفر 

 حرَضَ صحيًحا مقياًم  َشِهَد  185/2 1036

 َيشاُء وَيرَغُب  ُيِريُد  185/2 1037

1038 185/2  َ  التخفيف والتسهيل ال يُرس 

1039 185/2  َ ة ال ُعرس  دَّ  الضيق والشِّ

ة 185/2 1040 ِمُلوا الِعدَّ يام  َولِتك  وا أّيام شهر الصِّ  لِتُتِمُّ

وا الل و 185/2 1041 ُ  لتحمُدوه وُتَعظِّموه واملراد تكبري الل ِف عيد الفطر لتَكِبِّ

 وَوفَّقكم  أرَشَدكم َهَداُكم   185/2 1042

 الل َقِريب:  قريٌب من عباده سامٌع لدعائهم عليٌم بأَحواهِلم    َقِريٌب  186/2 1043

اعِ  186/2 1044 َوة الدَّ  سؤال السائل أستجيب ل ُأِجيب َدع 

 أصلها دعاين: َسألَني َدَعانِ  186/2 1045

تَِجيبُوا   186/2 1046 َوتِِه وااليامُن هِبا واتِّباُعها  َفل يَس  تِجاَبُة الَعب ِد للِِّ: ُقبوُل َدع   اس 

ُشُدونَ  186/2 1047  هيتدون ويستقيمون  َير 

 

 



 

29 
 

 
 

 

 

 190إلى آية  187  يةآمن  البقرةسورة (  29صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

عاً  ُأِحلَّ  187/2 1048  ُأبيَح رَش 

َفُث  187/2 1049  االستمتاع باملرأة الرَّ

ُكم   187/2 1050
 زوجاتكم نَِسآئِ

      . الوقوع باحلراماملُراد: سكٌن وسرت عن و اللِّبَاُس: ما َيسرُتُ اجلسمَ  لِبَاٌس  187/2 1051

 كان ِف علمه األزل َعلِمَ  187/2 1052

تانون أنفسكم 187/2 1053 مه الل من جمامعة النساء بعد العشاء ِف ليال الصيام، وكان حمرما ِف أول اإلسالم  َُت   ُتونون أنفسكم؛ بمخالفة ما حرَّ

   وّفقكم للتوبة وغفر لكم عليكم َفتَاَب  187/2 1054

 وَِّتاَوز َوَعَفا  187/2 1055

ِت  َفاآلنَ  187/2 1056  َففي َهذا الَوق 

تَُغوا   187/2 1057 ُلبُوا والتمسوا  َواب   َواط 

ر لكم من الولد ما كتب الل لكم 187/2 1058  ما أباَح من اجِلامع بالنساء أو ما قدَّ

1059 187/2  َ  َيظ َهَر وَيتَِّضَح  َيتَبنَيَّ

 شعاع الفجر الصادق  األبيضاخليط  187/2 1060

َودِ  187/2 1061  َسواُد اللَّي لِ  اخَلي ِط األس 

 ُمقيمون ِف املَساجد للعبادة  َعاكُِفونَ  187/2 1062

 أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال جَيوُز جُماَوَزَتا  ُحُدوُد اللِ  187/2 1063

َرُبوَها 187/2 1064 خلوا فيها  ال َتق   ال َتد 

 تقديرها: يتقون الل أي يستمسكون بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  187/2 1065

َوالَُكم   188/2 1066  وال تستحّلوا احلرام من األموال، فال يأخذ بعضكم أموال بعٍض بغري حّق  والَ َتأ ُكُلوا  َأم 

َذُه ِمن  مالِكِهِ باِم ََل  ُيبِح   بِال بَاطِلِ  188/2 1067 ُع أخ   الِّشَّ 

لُوا  هبا  188/2 1068  أي  ُتلقوا باحُلَجِج الكاذبة  ُتد 

 لتأخذوا بغري وجه حق  لِتَأ ُكُلوا   188/2 1069

 مَجاَعٌة ِمَن النَّاسِ  َفِريقاً  188/2 1070

 بِالباطِلِ  بِاإِلث مِ  188/2 1071

أَلُوَنَك  189/2 1072 لِموَن ِمن َك  َيس  تَع   َيس 

 مجع هالل، وهو القمر إىل سبع لياٍل ِف أول الشهر القمري وقبل ّنايته بمثلها األِهلَّةِ  189/2 1073

 عالمات يعرف هبا الناس أوقات عباداَتم املحددة بوقت مثل الصيام واحلج َمَواقِيُت  189/2 1074

ُد َبي ِت اللِ  احَلجُّ  189/2 1075 ِر احَلجِّ َقص 
ياَرةِ والنُُّسِك َوإَِقاَمِة َشَعائِ  احَلرام للزِّ

ِ  ال ِِبُّ  189/2 1076 ُكلِّ ِصفاِت اخَلري 
 َكلَِمة جاِمَعة لِ

 ُظُهوِر البُيوت: ِجهاَِتا اخَللفيَّة  ُظُهوِرَها 189/2 1077

َواهِبَا  189/2 1078  َمداِخلَها َأب 

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّو 189/2 1079 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

لُِحونَ  189/2 1080  تظفرون وتفوزون ُتف 

تَُدوا   190/2 1081  وا املناهيبترتك  وال َوالَ َتع 

تَِدينَ  190/2 1082 م الل  امل ُع   ورسولهالظاملني املتجاوزين للَحّد باستحالل ما حرَّ
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 619إلى آية  191  يةآمن  البقرةسورة (  30صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تُُلوُهم   191/2 1083  القتل : اإلماتة وإزهاق الروح  َواق 

تُُموُهم   191/2 1084  وجدمتوهم وظفرتم هبم  َثِقف 

ِرُجوُهم  191/2 1085  َوَأب ِعُدوُهم  َوَأخ 

 ِصف الناس عن الدين احلق املراد  َوال ِفت نَةُ  191/2 1086

َوى وأعظم َأَشدُّ  191/2 1087  َأق 

 اجَلَزاء: املعاقبة عىل األعامل السيِّئة َجَزاء 191/2 1088

 املُن كِريَن لُِوُجودِ اللِ  ال َكافِِرينَ  191/2 1089

ا   192/2 1090    استجابوا للنهي انتََهو 

ِفَرةُ  َغُفورٌ  192/2 1091 ثُُر ِمن ُه املَغ   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ِحيمٌ  192/2 1092 ِمننَي ِف اآلِخَرةِ  رَّ َحُم املُؤ  حيُم: الذي َير   ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 وَحاِربوهم َوَقاتُِلوُهم   193/2 1093

كٌ  فِت نَةٌ  193/2 1094  رِش 

ينُ  193/2 1095  الِعباَدة والطاعة لل ِف أمره وّنيه  الدِّ

وا عن الكفر والقتال و استجابوا للنهي انتََهوا   193/2 1096  كفُّ

َوانَ  193/2 1097    فال عقوبة وال ِّتاوز وال اعتداء َفالَ ُعد 

 وعدواّنم املستمرين عىل كفرهم  الظَّاملنِِيَ  193/2 1098

ر احَلَرام  194/2 1099 ه  م الل القتال فيه الشَّ  رجب وذو القعدة وذو احلجة واملحرم  واألشهر احلرم هي .الشهر الذي حرَّ

ُرَماُت  194/2 1100 َم التفريط فيها َواحل ُ  مجع ُحرَمة وهي ما ال َيل انتهاكها، أو ما وجب القيام هبا من حقوق الل والعباد، وُحرِّ

تُِهَكت   احلرمات ُيق تَصُّ بمثل واملرادمُعاقبة اجلاين بمثل ما َفَعل.  قَِصاص  194/2 1101  اذا ان 

تََدى 194/2 1102  ظلَم وِّتاوَز احلدَّ بالقتال أو غريه اع 

تَُدوا عليه 194/2 1103  قابُِلوا َعداَوَته بِمث لِها اع 

 تتجاوزوا املامثلة ِف العقوبة خافوا الل فال  اتَُّقوا اللَّو 194/2 1104

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  194/2 1105 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

 واب ذلوا املال ونحَوه َوَأنِفُقوا   195/2 1106

 إلعالء دين الل ونَصته، واجلهاد ِف سبيله َسبِيل اللِِف  195/2 1107

 ال ترموا  ُتل ُقواال  195/2 1108

ِديُكم   195/2 1109  املُراد أنفسكم بِأَي 

ُلَكةِ  195/2 1110  اهلالك برتك اجلهاد واإلنفاق فيه التَّه 

ِسنَُوا   195/2 1111  واجعلوا عملكم كله خالًصا لوجه الل تعاىل َوَأح 

بُّ  195/2 1112
ِه: ِرضاُه َعن ُهم   َُيِ

 حَمَبَُّة الل لِِعبادِ

ِسننِيَ  195/2 1113 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   أهل اإلخالص واإلحسان اآلتنَي باِلِفع 

ُّوا   196/2 1114 ِملوا َوَأمِت  َوأك 

ُتم   196/2 1115 َِص   اإلحرام أو أحيط بكم فُمنِعتم عن اإلمتام بعد  أو خوف أو علة مانعةبمرض ُضيَِّق عليكم  ُأح 

تَي رَسَ  196/2 1116  تيرّس وتسّهل  اس 

ِي  196/2 1117 د   ما هُي َدى إىل احَلَرم من النََّعم اهل َ

لُِقوا ُرُؤوَسُكم  196/2 1118  ال تزيلوا ما عليها من شعر واملراد ال حتّلوا من اإلحرام باحللق ال حَت 

 َيِصَل  َيب ُلغَ  196/2 1119

لَّهُ  196/2 1120  مكان وجوب ذبحه أو حيث أحَِصتم حَمِ

 املراد: َضٌر أو أذى من رأسه َيتاج معه إىل احللق أثناء اإلحرام  َأًذى 196/2 1121

َيةٌ  196/2 1122 م لل جزاًء لتقصري ِف عبادةوهو فداء وِعوض ،  أو كّفارة  َفِفد   ما يقدَّ

 ذبيحة، واملراد هنا شاة ُنُسٍك  196/2 1123

   استشعرتم األمان واالطمئنان الختفاء سبب اخلوف َأِمنتُم   196/2 1124

رة  196/2 1125  أتم عمرته، ومَتَتّع بام ََي ُرم عىل احلاج إذا اعتمر قبل احلج متتع بالُعم 

تُم   196/2 1126 ُتم  إىل أهليكم  َرَجع   ُعد 

ةٌ  َكاِمَلةٌ  196/2 1127  تامَّ

ي  196/2 1128 ِجد احَلرام َحاَِضِ  من أهل مكة  املَس 
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 202إلى آية  719  يةآمن  البقرةسورة (  31صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 معيّنة، وهي: شّوال، وذو القعدة، وذو احِلّجة أشهٌر معلومات  197/2 1129

َجَب احلج عىل نفسه فيهن باإلحرام َفَرَض  197/2 1130  أو 

لِ  َرَفَث  197/2 1131 ُش ِف الَقو  تاُع ِف النِّساِء أو  الُفح  فث ِف احلج: االستِم   كل ما ال َيسن إتيانه من قول أو فعل، والرَّ

يان واخُلروٌج عن حدود الِّشع ُفُسوَق  197/2 1132  الُفُسوق: الِعص 

 ال نِزاَع وال ِخصامَ  الَ ِجَداَل و 197/2 1133

ُدوا   197/2 1134 دوَن بِاألعامِل الصاحِلةِ  َوَتَزوَّ ذوا زادًا، واملُؤِمنوَن َيتََزوَّ
ِ  اُتَّ

َعلوا لَكم وقاية من عذايب بامتثال أوامري، واجتناب نواهيَّ  َواتَُّقونِ  197/2 1135  أصلها اتقوين، أي اج 

ِل األَل بَاِب  َيا 197/2 1136 حاَب  ُأو   النرّية الُعقوِل السليمة  يا أص 

 إث ٌم أو حرج  ُجنَاٌح  198/2 1137

 َتط ُلبُوا  وتلتَِمسوا َتب تَُغوا   198/2 1138

الً  198/2 1139  زيادة ِف اخلري واملراد املال املكتسب بالتجارة ِف احلج َفض 

تُم 198/2 1140  رجعتم بكثرة متزاْحنيرستم أو  اندفعتم أو :َأَفض 

ة ال يِتمُّ احَلجُّ إال بالوقوف فيهمكان  َعَرَفاٍت  198/2 1141  بالقرِب من مكَّ

ُمُه ُقَزُح، أو ُمزدلفة  املشعر احلرام   198/2 1142 َدلَِفَة، اس   كّلها هو َجبٌَل َصِغرٌي آِخَر ُمز 

  أرَشَدكم إىل اإليامن، وَوفَّقكم إليه َهَداُكم   198/2 1143

آلِّنيَ  198/2 1144 هنَي َعن   الضَّ
 َطريِق اهِلداَيةِ التائِ

 اندفعوا وسريوا  َأفِيُضوا   199/2 1145

ُفوا واندفعوا، واملراد: من َعَرفات إىل ِمنًى  أفاَض الناُس  199/2 1146  ان ََصَ

ِفُروا   199/2 1147 تَغ   واطلبوا املغفرة  َواس 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو  َغُفورٌ  199/2 1148 ثُُر ِمن ُه املَغ   الَِّذي َتك 

تُم َقَضي تُم  200/2 1149 َم   َأمت 

نَاِسَكُكم   200/2 1150  أعامل َحّجُكم، كالوقوف بعرفة وغريه مَّ

 نصيب من اخلري َخالٍَق  200/2 1151

طِنا  آتِنَا  201/2 1152  َأع 

 َحَسنَةً  201/2 1153
ن يا: ما  ق َطيِّب وّنعمة وعافية وتوفيقَحَسنَُة الدُّ نيا ِمن  ِرز  احلوَن ِف الدُّ : ما َيط ُلبُُه  ، َيط ُلبُُه الصَّ

َحَسنَُة اآلِخَرةِ

 ِمن  
احِلوَن ِف اآلِخَرةِ ْحِن والّرْحة واإلحسان والنّجاةالالصَّ  نَعيِم وِرض الرَّ

   واِصف عنّا َوقِنَا 201/2 1154

 ِعقاَب ناُر َجَهنَّمَ  النَّارِ َعَذاَب  201/2 1155

ٌة من الثواب َنِصيٌب  202/2 1156  ُحصَّ

 َعِملوا َعَمالً حسناً  َكَسبُوا   202/2 1157

َساِب  202/2 1158  َعَلي َها احل ِ
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   إح 
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 102إلى آية  320  يةآمن  البقرةسورة (  32صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُدوَداٍت  203/2 1159 ع  اٍم مَّ  ِف أيام قالئل، وهي أيام التِّشيق: احلادي عِّش والثاين عِّش والثالث عِّش من شهر ذي احلجة ِِف َأيَّ

ل 203/2 1160 َمني  فخرج من  َتَعجَّ ع، واملُراد: أراد التعجل واكتفى بيَو  َ  الثاين عِّش قبل غروب شمس اليوم  'ِمنى'أرس 

 َفاَل ُعقوَبةَ  َفالَ إِث مَ  203/2 1161

رَ  203/2 1162  حتى يرمي اجلامر ِف اليوم الثالث عِّش 'ِمنى'ومن تأخر بأن بات بـ  َوَمن َتأَخَّ

َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ اتَُّقوا اللَّ 203/2 1163            اج 

ونَ  203/2 1164 َِّشُ َد البَع ِث ِمن  الُقبورِ  حُت  ل ِحساِب َبع 
َمعوَن َمَع النّاِس لِ  ُِّت 

كَ  ُيع ِجبَُك  204/2 1165  يرُسُّ

 أَشدُّ الناِس ُخصوَمةً  َألَدُّ اخِلَصامِ  204/2 1166

َرض  أدبر أو  َتَوىلَّ  205/2 1167 َف َأع   وانََصَ

ِسدَ .   جد واجتهد وثابر ِف عمله َسَعى  205/2 1168 ِدث االختالل واالضطراب: لِيُف   . لِيُح 

ث  َوهُي لِك 205/2 1169 عَ  احَلر  ر  ف الزَّ
 ويقيض عىل َمنافعه ُيت لِ

َل  205/2 1170 ّية َوالنَّس  رِّ    الولَُد والذُّ

َلتهُ  َأَخَذت هُ  206/2 1171  َْحَ

ةُ  206/2 1172  احَلِميَّة واألنفة والتكِبُّ عن احلق ال ِعزَّ

دٍ  بِاإِلث مِ  206/2 1173 ٍم َوَتَعمُّ ثُِمُه واملَي ِل َعن احَلقِّ بِِعل  ِل َما ُيؤ   فِع 

بُُه َجَهنَّمُ  206/2 1174  وجزاء َعذاباً نار جهنم لَُه ه كافِيَ  َحس 

َم ِف املدح كلمة تستخدم َولَبِئ َس  206/2 1175  للذَم ضدٌّ نِع 

  واملضجعالِفراش  امل َِهادُ  206/2 1176

َسهُ  207/2 1177 ي َنف  ِ  يبيعها ببذهلا ِف طاعة الل  َيِّش 

 َطَلَب والتاِمس اب تَِغاء  207/2 1178

َضاة الل  207/2 1179  رضاه َمر 

عاَيِة لِِعبادِهِ  ، ورؤوف دافع للسوء  َرُءوٌف  207/2 1180  ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكامِل الرِّ

 باملخلوقاِت  بالعباد  207/2 1181

ُخُلوا   208/2 1182 ِر: االن ِضامُم إلي هِ  اد  خوُل ِف األَم   الدُّ

ل مِ  208/2 1183  اإلسالم ورشائعه أو األمان والنجاة ، وترك احلروب  السِّ

ةً  208/2 1184  مجيعاً  َكآفَّ

 ال تنقادوا ال َتتَّبُِعوا   208/2 1185

ي طَان  208/2 1186   وساوسه وُطرقه وآثاره وأعامله ُخطُواِت الشَّ

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوٌّ  208/2 1187  الَعُدوُّ

بنِيٌ  208/2 1188  واِضٌح ظاهر العداوة  مُّ

تُم   209/2 1189  طريق احلق، وأصل الزلل: انحراف القدم عن موضعها، ويقصد به الوقوع ِف الذنبملتُم وانحرفتم عن  َزلَل 

 أَتت ُكم َجاءت ُكمُ  209/2 1190

 احُلَجُج الواِضحاُت من القرآن والسنة ال بَيِّنَاُت  209/2 1191

بون  َينظُُرونَ  210/2 1192 ُعون وَيرتقَّ  َيتَوقَّ

 جَييئَُهم   َيأ تِيَُهمُ  210/2 1193

ُم  ناًرا ُظَللٍ  210/2 1194 طََرَت  ت ُهم  ُثمَّ أم  حاَبُة أَظلَّ لٍَّة، والظُّلَُّة: السَّ  مجع ظُّ

  السحاِب  ال َغاَممِ  210/2 1195

رُ  210/2 1196 َم   ُحِسَمت  املسألة َوُفِصَل فيها  َوُقيِضَ األ 

َجعُ  210/2 1197  ُتَعادُ  ُتر 
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 521إلى آية  112  يةآمن  البقرةسورة (  33صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

م   َسل   211/2 1198
لِ تَع   اس 

طَي ناُهم   آَتي نَاُهم  211/2 1199  َأع 

ائِيَل  211/2 1200 َ ائيَل و ،ُيوُسَف النبي  َوُهَو َوالُِد  بُن إِسَحاق َيعُقوبالنبي   هوو َتعنِي َعبَد اللِ  إرِس   كانوا اث نَي  َعَِّشَ ِسب طاً َبنو إرِس 

ِجَزةٍ وَدليلٍ  آَيةٍ  211/2 1201 ةٍ وَعالَمةٍ  ُمع  َ  وِعِب 

 واِضَحةٍ  َبيِّنَةٍ  211/2 1202

ل   211/2 1203  ُيَغريِّ   ُيبَدِّ

َمُة اللِ 211/2 1204 يَِويُّ ِمَن اللِ نِع  ينِيُّ أو  الُدن  ُ الدِّ  واملراد هنا اإلسالم   اخَلري 

 أَتت هُ  َجاءت هُ  211/2 1205

  العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء ال ِعَقاِب  211/2 1206

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  212/2 1207  ُحسِّ

َخُرونَ  212/2 1208  َوهَي َزؤونَ  َوَيس 

َقُهم   212/2 1209  ِف اجلنة فوق الكفاراملراد    َفو 

ُزُق  212/2 1210 ِ  َير   ُيع طي ِمن اخَلري 

 ُيريُد  َيَشاءُ  212/2 1211

ِ ِحَساب 212/2 1212  بال ّناية ملا ُيعطيه، أو بال تقتري وذلك كناية عن سعة فضله بَِغري 

ةً  213/2 1213 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس جَي َمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

َسَل  َفبََعَث  213/2 1214  َفأر 

ينَ  213/2 1215 ِ  َواِعديَن بِثَواِب اللِ ُمبَِّشِّ

 ومعلمني ومبلِّغني وحمّذرين من العقاب َوُمنِذِرينَ  213/2 1216

ُكمَ  213/2 1217 ِصَل  لِيَح   لِيَقيِضَ وَيف 

تََلُفوا   213/2 1218  ِف أمر حممد صىل الل عليه وسلم وكتابهاملراد اختلفوا  اخ 

طوهُ  ُأوُتوهُ  213/2 1219  أع 

ُمُ  213/2 1220  أَتت ُهمُ  َجاءَت 

 احُلَجُج الواِضحاُت  ال بَيِّنَاُت  213/2 1221

ياً  213/2 1222  حسدا وظلام َبغ 

 فأرشد إىل اإليامن، وَوفَّق إليه َفَهَدى  213/2 1223

نِهِ  213/2 1224  بمشيئة الل وبأمره  بِإِذ 

اطٍ  213/2 1225  َطريٍق  ِِصَ

تَِقيمٍ  213/2 1226 س   ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  مُّ

ثَُل  214/2 1227 ِص: حالُهُ  مَّ خ   َمثَُل الشَّ

 َظنَن تُم   َحِسب تُم   214/2 1228

ا   214/2 1229 ا   َخَلو   َمَضو 

ت ُهمُ  214/2 1230 سَّ  أَصاَبتهم  مَّ

 كالفقر ل اما يصيب الناس ِف األمو ال بَأ َساء  214/2 1231

اء 214/2 1232 َّ  ِف أبداّنم  ما يصيب الناس ِف األنفس كاألمراض  الرضَّ

ِعُجوا َوُزل ِزلُوا   214/2 1233 طُِرُبوا وُأز   اض 

1234 214/2  ُ ن والتأييد  َنَص  : الَغَلبَة والَعو   النََص 

أَلُوَنَك  215/2 1235 لِموَن ِمن َك  َيس  تَع   َيس 

َوهُ َيب ُذلوَن ِمن ماٍل  ُينِفُقونَ  215/2 1236  وَنح 

1237 215/2  ٍ ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ اليَتاَمى  215/2 1238

رُ  املَساكني 215/2 1239 م  الَفق   الُفَقراء الذيَن أَذهلَُّ

بيلِ  215/2 1240 فيِه لِيَِصَل إىَل َمق َصِدهِ املُسافُِر الَِّذي ال ماَل لَُه  اب ُن السَّ  َيك 
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 921إلى آية  621  يةآمن  البقرةسورة (  34صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ُفِرَض  ُكتَِب  216/2 1241

هٌ  216/2 1242 ُروه غري حُمَبَّب طبعا ُكر   مك 

َرُهوا   216/2 1243  ُتب ِغضوا  َتك 

ِس إلي هِ  حُتِبُّوا   216/2 1244 ِء: ُوّدُه وَمي ُل النَّف   .       . .    حَمَبَُّة الَّشَّ 

 َسيٌِّئ وضارٌّ  رَشٌّ  216/2 1245

َلُمونَ  216/2 1246 ِرُكون  ال َتع  ِرفون وال ُتد   ال َتع 

ر احَلَرام  217/2 1247 ه  م الل القتال فيه. واألشهر احلرم هي رجب وذو  الشَّ  القعدة وذو احلجة واملحرم الشهر الذي حرَّ

ِب عظيم الوزر  َكبرِيٌ  217/2 1248 تك   ُمس 

 وَمن عٌ  َوَصدٌّ  217/2 1249

 املراد دخول اإلسالم َسبِيل اللِ 217/2 1250

رٌ  217/2 1251  َوإنكاٌر وُجحودٌ  َوُكف 

َراُج  217/2 1252  َوإِب َعادُ  َوإِخ 

لِهِ  217/2 1253  وأصحابه النبي حممد َصىلَّ اللُ َعَلي ِه َوَسلََّم أهل املسجد احلرام وهم  َأه 

 الِّّشك والكفر بالل تعاىل َوال ِفت نَةُ  217/2 1254

رارِ  ال َيَزالُونَ و 217/2 1255 تِم      َتُدلُّ َعىَل الثَّباِت واالس 

وُكم   217/2 1256 فوُكم   َيُردُّ ِ  ُيَص 

تَطَاُعوا   217/2 1257 نوا وَقِدروا  اس   مَتَكَّ

َتِدد   217/2 1258 ل  َير   َيتََحوَّ

قِّق ثمَرََتا  وفسدت  َبطََلت َحبِطَت   217/2 1259  وَل حُتَ

وامِ  َخالُِدونَ  217/2 1260  باقوَن َعىل الدَّ

 املنورة تركوا أوطاّنم، واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة  َهاَجُروا   218/2 1261

الم  ِِف َسبِيل الل 218/2 1262 الِء ديِن اللِ َوهَو االس   إلع 

ُجونَ  218/2 1263  يطمعوَن وبتوقعون وبنتظرون َير 

َة اللِ 218/2 1264 َ َز والنَّعيَم ِف اجَلنَّةِ  َرْح    الَفو 

رِ  219/2 1265 م  ِه كل رشاب خامر العقل فسرته وغطى عليه من ِعنٍَب  اخل َ ِ  وَغري 

ُذ املال أو إعطاؤه باملقامرة وهي املغالبات التي فيها عوض من الطرفني القامر وهو هو ملَي رسا 219/2 1266  َأخ 

 املراد: أَضار ومفاسد كثرية ِف الدين والدنيا، والعقول واألموال إِث مٌ  219/2 1267

 وفوائد  َوَمنَافِعُ  219/2 1268

 َوَما َين َشأُ َعن ُهام ِمن املَفاِسدِ  َوإِث ُمُهاَم  219/2 1269

ِعِهاَم  219/2 1270  فائدَتام نَّف 

َوهُ  ُينِفُقونَ  219/2 1271  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

وَ  219/2 1272  وال يترضر صاحبه برتكه  ما زاد عن احلاجةما يتيرس أو  ال َعف 

ُرونَ  219/2 1273  عقولكم وتتدبرون تعملون  َتتََفكَّ
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 422إلى آية  202  يةآمن  البقرةسورة (  35صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

م   220/2 1274 الٌَح هلَُّ  عمل ما فيه صالحهم ومنفعتهم  إِص 

طُوُهم   220/2 1275
الِ  تعارشوهم أو تداخلوهم  ُُتَ

َواُنُكم   220/2 1276  االسالم ِّتمعهم بكم أخوة  إِخ 

ِسَد  220/2 1277 ِدث لالختالل واالضطراب واملراد املضيع ألموال اليتامى  امل ُف   املُح 

لِِح  220/2 1278 ِسِن واملراد احلريص عىل أموال اليتامى  امل ُص   املُح 

نَتَُكم   220/2 1279  ضيَّق عليكمو لكّلفكم ما يشّق عليكم ألع 

ِرِه ِصَفٌة للِ  َعِزيزٌ  220/2 1280 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل غالِ َلُب ألنَّ  ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ 

ُه َتَعاىَل َعاَِلٌ  َحكِيمٌ  220/2 1281 ياِء َكاَم شاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُح 

 وال تتزّوجوا  َوالَ ُتنكُِحوا   221/2 1282

َكاِت  221/2 1283 ِ  الالت جَي َعلَن إهَلاً آَخَر َمَع اللِ  امل ُِّش 

ِمنَّ  221/2 1284  يدخلن ِف اإلسالم  ُيؤ 

 َولََعب َدٌة َُم لوَكةٌ  َوألََمةٌ  221/2 1285

ِمنَةٌ  221/2 1286 ؤ  سوِل باالّتباعِ ُمِقّرة  مُّ ِه وُمنقادة للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

َجبَت ُكم   221/2 1287  راقت لكم ورستكم َأع 

ُعون  221/2 1288  ويطلبون املتابعة ََيُثُّوَن  َيد 

ُعو إىل اجلنة 221/2 1289 ِخُل إليها َيد    ََيُثُّ عىل فعل ما ُيد 

ِفَرةِ  221/2 1290 و َوامل َغ  رت  والَعف   السَّ

نِهِ  221/2 1291  بمشيئة الل وبأمره  بِإِذ 

1292 221/2  ُ ُح  َوُيبنَيِّ             َوُيظ ِهُر وُيَوضِّ

ُرونَ  221/2 1293  يتَِّعظون  َيتََذكَّ

صاٍف  امل َِحيضِ  222/2 1294 حُم بِأو  ِرُزُه الرَّ قاٍت حَمدوَدةٍ احليض: وهو َدٌم ُيف  ٍة وِف أو   خاصَّ

 َضر أو مكروه أو  قذرٌ  َأًذى 222/2 1295

تَِزلُوا  النَِّساء  222/2 1296  اجتنبوا مجاعهنّ  اع 

 احَلي ضِ  ِف املَحيضِ  222/2 1297
ةِ َ  خالَل َفرت 

َرُبوُهنَّ  222/2 1298 وُهنّ  ال َتق   ال ُتبارِشُ

نَ  222/2 1299 تَِسل َن ِمن احَلي ضِ ينقطع الدم  َيط ُهر   وَيغ 

    َفبارِشوُهنَّ وعارِشوُهنَّ  َفأ ُتوُهنَّ  222/2 1300

 أَحلَّ لَُكم الل َأَمَرُكم الل  222/2 1301

ِرينَ  222/2 1302  الذين يبتعدون عن الفواحش واألقذار أو املتطهرين من اجلنابة واحلدث، أو التاركني للذنوب امل ُتَطَهِّ

 زوجاتكم نَِسآُؤُكم   223/2 1303

ٌث لَُكم  223/2 1304  مزرع الذرية ومكان غرس األبناء َحر 

َثُكم   223/2 1305  َفبارِشوا نِساَءُكم  وعارِشوُهنَّ  َفأ ُتوا  َحر 

، َوهَو الُقبُل َأنَّى ِشئتُم   223/2 1306 ، وِِف حَمَلِّ اجِلامِع َفَقط  ُتم   َكي َفام أَرد 

موا ألنفسكم   223/2 1307  افعلوا اخلري من أجلها  قِدِّ

تِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّ 223/2 1308 تِثاِل أواِمِرِه، واج  َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام   اج 

الَُقوهُ  223/2 1309  مواِجهوه للحساب يوم القيامة مُّ

ِمننِيَ  223/2 1310 ِ امل ُؤ  ِعَدُهم  بِثَواِب اللِ  َبِّشِّ  أو 

َعُلوا   224/2 1311 وا   َوالَ َِّت  ُ  َوالَ ُتَصريِّ

َضةً  224/2 1312  اخلري فعل عنوحائال أو حاجزا مانعا  ُعر 

اَمنُِكم   224/2 1313 َي   األي امُن: مَج ُع َيِمنٍي: َحل ٌف وَقَسمٌ  ألِّ

وا   224/2 1314  معاملته تصلوا الرحم، وحتسنوا  َتَِبُّ

 وتستمسكوا بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َوَتتَُّقوا   224/2 1315

لُِحوا   224/2 1316 قاَق  َوُتص   َوُتزيُلوا الشِّ
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 302إلى آية  522  يةآمن  البقرةسورة (  36صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ال يعاقبكم ُيَؤاِخُذُكمُ  الَّ  225/2 1317

اَمنُِكم   225/2 1318  هو أن َيلف عىل الَّشء ُمعتقدا صدقه واألمر بخالفه، أو ما جيري عىل الّلسان ُمّا ال ُيقصد به اليمني اللغو ِف َأي 

َفت  واعتََقَدت وقصدت  َكَسبَت قلوُبكم  225/2 1319  أخ 

ِفَرةُ ِصَفٌة للِ  َغُفورٌ  225/2 1320 ثُُر ِمن ُه املَغ   ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتك 

ياُن الُعصاةِ  َحلِيمٌ  225/2 1321 ُه َغَضٌب وال ِعص  تَِفزَّ  الذي ال َيس 
ِح واألناةِ ف   ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه ، واحَلليُم هو ذو الصَّ

ِهم   226/2 1322
لُوَن ِمن نَِّسآئِ  َيلفون عىل ترك جمامعة زوجاَتم ُيؤ 

                                           توقف  و. أان تِظارُ  َتَربُُّص  226/2 1323

 قبل فوات األشهر األربعة واملراد رجعوا عام حلفوا عليه َرَجعوا  َفآُؤوا  226/2 1324
 عقدوا عزمهم  َعَزُموا   227/2 1325
واِج أو فسخ إل غاُء  الطَّالُق  227/2 1326 ِد الزَّ  َعق 

 َسِميعٌ  227/2 1327
نى ونثبت  له سبحانه صفة   امِء اللِ احُلس  وات الظَّاهرة والباطنة، اخلفيَّة واجلليَّة  ،والسميع من أس  ُع مجيع األص  يسم 

ع أحٍد من  مع  باِل َكي ٍف وال آلٍة وال جاِرَحٍة وأنَّ سمع الل ليس كسم   خل ِقهالسَّ

نَى  َعلِيمٌ  227/2 1328 امِء اللِ احُلس  لوقاِت ، والَعليُم ِمن  أس  ِرُكَها ِعل ُم املَخ  ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ  ُهَو العاَِلُ بِالرسَّ

 اللوات ُأل ِغيَت  ُعقوُد َزواِجِهنَّ  املُطَلَّقاُت  228/2 1329

نَ  228/2 1330 بَّص  َن وال يتزوجن من رجل آخر  َيرَتَ  َين تَظِر 

 مدة ثالثة أطهار أو ثالث حيضات َثالََثَة ُقُرَوءٍ  228/2 1331

عاً   ََيِلُّ الَ  228/2 1332  ال ُيباُح رَش 

نَ  228/2 1333 تُم   ُُي فنيَ  َيك 

ِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخل ُق الل ِمَن  َخَلَق  228/2 1334 َجَد َعىل َغري   الَعَدمِ أو 

َحاِمِهنَّ  228/2 1335 ِف األن ثَى َأر   مكاُن اجَلنني ِف َجو 

واُجُهنَّ  ُبعولَتُُهنَّ  228/2 1336  أز 

ىَل  َأَحقُّ  228/2 1337  َأو 

ِهنَّ  228/2 1338  بُِمراَجَعتِِهنَّ أو إرجاِعِهنَّ  بَِردِّ

   َرِغبُوا   َأَراُدوا   228/2 1339

الَحاً  228/2 1340 ساناً وتوفيقاً بني الزوجني إِص   إح 

ُروِف  228/2 1341  عىل الوجه املستحسن رشًعا وعرًفا بِامل َع 

 َمن ِزلٌَة زائدةو رتبة َدَرَجةٌ  228/2 1342

ِرِه،  لَعِزيزُ ا 228/2 1343 ٌب َعىَل أم 
ُه َتَعاىَل َغالِ َلُب ألنَّ نَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيغ  امِء اللِ احُلس   والَعزيُز ِمن  أس 

امِء اللِ احُلس   احَلكِيمُ  228/2 1344 ِب األموِر، واحَلكيُم ِمن  أس 
ُه َتَعاىَل عاَِلٌ بَِعواقِ ياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ل ِق األش  كُِم خِلَ  نَى ُهَو املُح 

َتانِ  229/2 1345  الرجعة مرتان، واحدة بعد األخرى الطالق الذي حتصل به  الطَّالَُق َمرَّ

َساكٌ  229/2 1346  َفإبقاٌء عىل الّزوجة بمراجعتها َفإِم 

ُروٍف  229/2 1347  باملعروف، وحسن العِّشة بعد مراجعتها بَِمع 

يٌح  229/2 1348 ِ  دون أن يراجعها زوجهاأن يدعها حتى متيض عدَتا تطليق ب َترس 

َسانٍ  229/2 1349  معاملتها بأداء حقوقها، وأال يذكرها مطلقها بسوء مع حسن  بِإِح 

 تسرتجعوا َتأ ُخُذوا   229/2 1350

طَي تُموُهنَّ  آَتي تُُموُهنَّ  229/2 1351  َأع 

 يظُنّا  َُيَاَفا 229/2 1352

    أال يلتزما أال ُيقيام 229/2 1353

 أحكاُمُه ورَشائُِعهُ  ُحُدوُد اللِ  229/2 1354

 َفال إث مَ  َفالَ ُجنَاَح  229/2 1355

تََدت   229/2 1356  دفعت املرأة للزوج مقابل طالقها اف 

تَُدوَها 229/2 1357  َفالَ تظلموا وتتجاوزوها  َفالَ َتع 

 املراد هنا الطلقة الثالثة  َطلََّقَها 230/2 1358

عاً  الَ حَتِلُّ  230/2 1359  ال ُتباُح رَش 

اَجَعا  230/2 1360  يعود كل منهام إىل ما كان عليه مع من يصاحبه  َيرَتَ

تََقدا َظنَّا 230/2 1361    اع 

ُحها  ُيبَيِّنَُها  230/2 1362  ُيظ ِهُرها وُيَوضِّ

َلُمونَ  230/2 1363 ِرُكونَ  َيع  ِرفوَن وُيد   َيع 
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 323إلى آية  312  يةآمن  البقرةسورة (  37صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َن َأَجَلُهنَّ  231/2 1364 َتن مدة شاَرف ن وقاَرب َن الوصول النتهاء َفبََلغ   ِعدَّ

ِسُكوُهنَّ  231/2 1365  فراجعوهن  َفأَم 

 ال تبقون عىل الزواج منهن  الَ مُت ِسُكوُهنَّ  231/2 1366

اراً  231/2 1367  الرضر هبن واإليذاء هلن َِضَ

تَُدوا   231/2 1368  ألجل االعتداء عىل حقوقهن لَّتَع 

ِريةً  ُهُزواً  231/2 1369 تِخفاًفاً وُسخ   اس 

َمةِ  231/2 1370 ك  نَّةُ  ال كِتَاِب َواحل ِ آن والسُّ  الُقر 

 َين َصُحكم ويذّكركم بالعواقب َيِعظُُكم 231/2 1371

 ال متنعوهنَّ  َفاَل َتع ُضُلوُهنَّ  232/2 1372

ا   232/2 1373  اتفقوا فيام بينهم عىل ما يرضيهم َتَراَضو 

 ُين َصح  ُيوَعظُ  232/2 1374

َكى 232/2 1375 َلُح  َأز   وأعظم بركة ونفعاَأص 

َلمُ  َوَأط َهرُ  232/2 1376  وأكثر تطهريا من دنس اآلثام  َأن َقى وأس 

هات  َوال َوالَِداُت  233/2 1377  واألمَّ

ِضع نَ  233/2 1378 تِصاُص لَبَِن  ُير  َضاَعُة: ام   األمالرَّ

1379 233/2  ِ لنَي   عاَمني   َحو 

ِمُل  ُيتِمَّ  233/2 1380  ُيك 

لُود له  233/2 1381  األب املَو 

ُقُهنَّ  233/2 1382  َنَفَقتُُهنَّ  ِرز 

َوَُتُنَّ  233/2 1383 س 
َوة  َوكِ س 

 ما ُيل بَس من الثِّيَاب : الكِ

ٌس  233/2 1384 َرض عليها الَ ُتَكلَُّف َنف   ال ُيف 

َعَها 233/2 1385 دها وطاقتها وقدر إمكاّنا ُوس   ُجه 

 ال يلحق الرضر واملكروه واألذى بالوالدة بسبب مولودها  ُتَضآرَّ َوالَِدٌة بَِولَِدَها الَ  233/2 1386

 ذا مات األب إوارث الولد واملراد  من ينتقل إليه مال امليت ال َواِرِث  233/2 1387

 مثل ما جيب عىل الوالد قبل موته من النفقة والكسوة ِمث ُل َذلَِك  233/2 1388

 فِطَاماً قبل انتهاء احلولني  فَِصاالً  233/2 1389

    بِِرَضً من الطرفني  َعن َتَراضٍ  233/2 1390

 تباُدل الرأي  َوَتَشاُورٍ  233/2 1391

 تتخذوا هلم مرضعات من غري أمهاَتم تسرتضعوا أوالَدكم  233/2 1392

ا آَتي تُم  233/2 1393 تُم مَّ تُم لألم حقَّها، وللمرضعة أجرها َسلَّم   َسلَّم 
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 732إلى آية  432  يةآمن  البقرةسورة (  38صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

نَ  234/2 1394  أرواحهم ُتقبَُض  ُيتََوفَّو 

 ويرتكون َوَيَذُرونَ  234/2 1395

نَ  234/2 1396 بَّص  نَ  َيرَتَ  َين تَظِر 

 َفال إث مَ  َفالَ ُجنَاَح  234/2 1397

ُفِسهنّ  234/2 1398  والنكاح التَزيُّن والتعرضاملراد  فيام فعلن ِف َأن 

ُروِف  234/2 1399 ع بِامل َع   بام يتوافق مع الِّشَّ 

َفى َعىَل اللِ خافِيٌَة َوهَو َعا َخبرِيٌ  234/2 1400 ياِء َفال َُت  ئِيَّاِت ِصَفة للِ ُسب َحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبرُي: املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األش   َِلٌ بِالُكلِّياِت واجُلز 

تُم 235/2 1401 ض  تُم  ولّوحتم وأرشتم َعرَّ  تَصيحدون  ملََّح 

 طلبهن للتزوج هبن النساءِخط بة  235/2 1402

نَنتُم   235/2 1403 َمرتم َأك  َفي تُم وأض   َأخ 

ُكُروَّنُنَّ  235/2 1404 ثوَن َعن ُهنَّ َحديَث اخِلط بَةِ  َستَذ   َستَتََحدَّ

اً  235/2 1405  العدة، أو ال متارسوا الزنى معهنَّ ال تطلبوا منهنَّ أثناء العدة أن يتعّهدن لكم بالزواج منكم بعد انقضاء  ال تواِعُدوُهَن رِسّ

الً َمع روفاً  235/2 1406 ع َقو  نُه بالَعق ل أو بالِّشَّ  َرُف ُحس   كالماً ُيع 

ِزُموا  235/2 1407 َدة النكاح: توثيقُه َوإب راُمه .النِّيَّة العزم : القصد و ال َتع   ُعق 

ةِ  َحتََّى َيب ُلَغ ال كِتَاُب َأَجَلهُ  235/2 1408 ُة الِعدَّ  َحتََّى َتنَقيِض ُمدَّ

َذُروهُ  235/2 1409  َفخاُفوهُ  َفاح 

وُهنُّ  236/2 1410  املراد ما َل ِّتامعوهن ََل  مَتَسُّ

ِرُضوا   236/2 1411 روا َتف   ُتَقدِّ

ًرا  َفِريَضةً  236/2 1412 ًرا ُمَقدَّ  َمه 

 أموالكم أعطوهن ما يتمتعن به من  َوَمتُِّعوُهنَّ  236/2 1413

 املُورِس الذي هو ِف سعة من املال امل ُوِسعِ  236/2 1414

 قدر إمكانه وطاقته َقَدُرهُ  236/2 1415

رِتِ  236/2 1416  الفقرُي املَُضيَُّق عليه امل ُق 

ه املُطَلَّقة من مال َمتَاعاً  236/2 1417 تَِحقُّ   ما َتس 

ِسننِيَ  236/2 1418 ِه اإِلت قاِن َوُصن ِع اجَلميلِ اآلتنَي  امل ُح  ِل احَلَسِن َعىل َوج   باِلِفع 

نَ  َيع ُفونَ  237/2 1419  َيتَجاَوز 

َدُة النَِّكاِح  237/2 1420 فه بِيَِدِه ُعق   وهو الول أو الزوج ِف قدرته وَتََصُّ

َرُب  237/2 1421 نى َأق   َأد 

تِناِب َنواهيهِ التَّق َوى:  لِلتَّق َوى  237/2 1422  االتَِّقاُء وَجعُل ِوقاَيٍة ِمن  َعَذاِب اللِ بِاتِّباِع أواِمِرِه واج 

 وال يغب عن تقديركم  َوالَ َتنَسُوا   237/2 1423

َل  237/2 1424  واملراد سابق العِّشة واملودة والرْحة واملعاملة اإلحسان واملعروف  ال َفض 
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 524إلى آية  823  يةآمن  البقرةسورة (  39صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َلَواِت  238/2 1425  َعَلي ها واواَظبَ  َحافِظُوا َعىَل الصَّ

طَى 238/2 1426  املتوسطة، وهي العَص  الُوس 

 خاِضعني ُمطِيعني خاشعني  َقانِتنِيَ  238/2 1427

تُم   239/2 1428 ف ِخف  روٍه اخَلو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ  : ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ِف النَّف 

َلي ِه ، واملراد: أدوا صالة اخلوف ُمشاًة عىل أرجلكم  ِرجاالً  239/2 1429 َّش َعىل ِرج  ب  أي  الذي َيم 
 مجع َراِجل: غرُي الّراكِ

بَاناً  239/2 1430  يصّل الراكب عىل راحلته مجع راكب: غري الراجل ُرك 

 استشعرتم األمان واالطمئنان  َأِمنتُم   239/2 1431

 ويرتكون َوَيَذُرونَ  240/2 1432

، والوصية:  َوِصيَّةً  240/2 1433  ما يرتكه اإلنسان ليعمل به بعد موتهفعليهم وصيًة هلنَّ

تَاعاً  240/2 1434  ما تتمتع به الزوجة من السكن والنفقة بعد وفاة زوجها مَّ

لِ  240/2 1435 و  نة احل َ  السَّ

َراٍج  240/2 1436 َ إِخ   دون إجبار الورثة لألرملة عىل اخلروج َغري 

ُروٍف  240/2 1437 ع   من أمور مباحة ِمن مَّ

 العّدة  أو نفقة خادم، وغري ذلك ُما يستمتع بهما تستمتع به من ثياب وكسوة أو نفقة أو  َمتَاعٌ  241/2 1438

ُروِف  241/2 1439  عىل الوجه املستحسن رشًعا وعرًفا بِامل َع 

 واِجباً  َحّقاً  241/2 1440

ِد َعن  َمع ِصيَتِهِ  امل ُتَِّقنيَ  241/2 1441 حاب التَّق وى بِطاَعِة اللِ والبُع   أص 

1442 242/2  ُ ُح ُيظ ِهُر  ُيبنَيِّ  وُيَوضِّ

هِ  آَياتِهِ  242/2 1443  وعالماته  ُمع ِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَِبِ

ِقُلونَ  242/2 1444 رونَ  َتع   ُتع ِملوَن ُعقولَُكم  وُتَفكِّ

ِل ِف شأن من تستخدم ِعباَرُة  َأََل  َترَ  243/2 1445 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 يتحدث عنهملِ

 من منازهلم  َفّروا  َخَرُجوا  ِمن  دَِياِرِهم   243/2 1446

ِت  243/2 1447 فاً ِمن َحَذَر امل َو   فقد حياَتم َخو 

يَاُهم   243/2 1448  َوَهبَُهم  احَلياةَ  َأح 

لٍ  243/2 1449  زيادةِ إحسانٍ  َفض 

ُكرونَ  243/2 1450 ُكروَن نِع مَ  ال َيش   َوال َيث نوَن َعَلي ِه هِبَا، ة اللال َيذ 

 وَحاِربوا  َوَقاتُِلوا   244/2 1451

 إلعالء دين الل ونَصته وهو االسالم ِف سبيل الل 244/2 1452

َلُموا   244/2 1453 ِرُفوا  َواع   واع 

ِرُض الل 245/2 1454  ينفق ماله ِف سبيل الل ُيق 

ضاً َحَسناً  245/2 1455 ُم من صدقة أو عمل لوجه الل تعاىل احتسابا به عن طيبة نفسما  َقر   ُيَقدَّ

 َفيَزيَدهُ  َفيَُضاِعَفهُ  245/2 1456

َعافاً  245/2 1457 ثاالً  َأض   أم 

بُِض َوَيب ُسطُ  245/2 1458  يضيّق عىل بعض ويوّسع عىل آخرين َيق 

َجُعونَ  245/2 1459    فيجازيكم عىل أعاملكمُتَعادوَن بعد املوت،  ُتر 
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 824إلى آية  624  يةآمن  البقرةسورة (  40صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِم َساَدَتمأو امعة اجل مل َإلِ ا 246/2 1460 اف القو   أرش 

ِسل   اب َعث   246/2 1461  ار 

لطة عىل   َملِكاً  246/2 1462 ر والسُّ  مجاعةاملَلِك: صاحب األَم 

 أو قاربتم لعلكم هل َعَسي تُم 246/2 1463

 ُفِرَض  ُكتَِب  246/2 1464

نَا 246/2 1465 ِرج  َنا ُأخ   ُأب ِعد 

ُكنُُه النّاُس  دَِياِرَنا  246/2 1466 اُر: املَن ِزُل املَب نِيُّ الذي َيس   الدَّ

ا   246/2 1467 َرُضوا عنه وَجبُنواأَ  َتَولَّو   ع 

ِرُكَها ِعل ُم املَخ   َعلِيمٌ  246/2 1468 ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيد 
ائِ                                   لوقاِت ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالرسَّ

َومُها الظَاملنَُِي: اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن  بِالظَّاملنِِيَ  246/2 1469 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 لِ

 ملك من ملوك بني إرسائيل، حارب جالوت واسرتّد التابوت لبني إرسائيل  طالوت 247/2 1470

 َكي َف أو من أي نَ  َأنَّى 247/2 1471

ىَل  َأَحقُّ  247/2 1472  َأو 

َت  247/2 1473  َوََل  ُيع طَ  َوََل  ُيؤ 

 كثرة ووفرة من مال  َسَعةً  247/2 1474

طََفاهُ  247/2 1475 تاَرهُ  اص   اخ 

ٍء إلَي ِه ِمن  ِجن ِسهِ  :َوَزاَدهُ  247/2 1476 ُه ِِف ذاتِِه أو  إضاَفُة ََش  ِء: ُنُموُّ  ِزياَدُة الَّشَّ 

مِ  247/2 1477 س  ِم َواجل ِ طَة ِِف ال ِعل   َسَعة ِف العلم وقوة ِف اجلسم  َبس 

ِت  247/2 1478  ُيع طِي ُيؤ 

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والواسع: هو الذي وسع رزقه مجيع خلقه  َواِسعٌ  247/2 1479

 َعالَمَة وَدليَل  آَيةَ  248/2 1480

 جيِيئُُكم   َيأ تِيَُكمُ  248/2 1481

ن دوق من خشب يوضع فيه املتاع وغريه التَّاُبوُت  248/2 1482  الذي فيه التوراة  ؛الصَّ

 الَسكِينٌَة: اهُلدوُء والثَّباُت وُطَمأ نينَُة الَقل ِب  َسكِينَةٌ  248/2 1483

 َما َبِقيَ  َوَبِقيَّةٌ  248/2 1484

ت  َتَركَ  248/2 1485  أبقى وخلَّف بعد املو 

ًة وَعالَمةً  آلَيةً  248/2 1486 َ ِجَزًة وَدليالً وِعِب   ملَُع 

ِمننِيَ  248/2 1487 ؤ  سوِل باالّتباعِ  مُّ ِه وَينقادوَن للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ وَن بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد  ِمنِوَن: الذين ُيِقرِّ  امل ُؤ 
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 252إلى آية  924  يةآمن  البقرةسورة (  41صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 املقدس تخرج هبم منفصال عن بي باجلنودَفَصل َطالُوُت  249/2 1488

نُودِ  249/2 1489 وان بِاجل ُ  اجَلي ش، واألن صار واألع 

 َُم تَِِبُكم   ُمب تَلِيُكم 249/2 1490

ُدود الواِسُع ِف األرض جيري فيه املاُء،  بِنََهر 249/2 1491  قيل: هو ّنر بني األردن وفلسطني النهر: األُخ 

هُ ََل   249/2 1492 ب هُ  َيط َعم  َ  ََل  َيِّش 

َف  249/2 1493 رَتَ رَتَف املاَء: أَخَذه بيده  اغ   اغ 

َفُه وَبُعَد َعن هُ  َجاَوَزهُ  249/2 1494  خلَّ

تِطاَعةَ  الَ َطاَقةَ  249/2 1495 َرَة وال اس   ال ُقد 

     َجالُوت: اسم ملك طاٍغ ، وقد رماه داود بحجر فقتله بَِجالُوَت  249/2 1496

الَُقو اللِّ  249/2 1497 ُم مُّ  الذين يوقنون بلقاء الل بعد البعث  َيظُنُّوَن َأّنَّ

َقٍة أو مجاعةٍ  فِئَةٍ  249/2 1498  فِر 

 َقَهَرت  َوَهَزَمت   َغَلبَت   249/2 1499

 ظهروا وانكشفوا  َبَرُزوا   250/2 1500

ا  250/2 1501 ً ِرغ  َعَلي نَا َصِب  ُه َعَلي نَاأنزل ُه  َأف  بِغ   وأس 

دامنا 250/2 1502 نها واجعلها راسخة ِف قتال العدو َثبِّت َأق   َمكِّ

َنا 250/2 1503  واجعل الفوز لنا والتمكني وأيِّدنا وأعنّا َوانَُص 

 َفَقَهروهم وغلبوهم  َفَهَزُموُهم  251/2 1504

ِن اللِّ  251/2 1505  بمشيئته وأمره  بِإِذ 

طَاهُ  َوآَتاهُ  251/2 1506  َوَأع 

 السلطة والتمكني امل ُل َك  251/2 1507

َمةَ  251/2 1508 ك   والنبّوة وحسن التَصف والصواب ِف القول والفعل َواحل ِ

ُع اللِ النّاَس  251/2 1509  َردُّ أذى َبع ِضِهم  بِبَع ض الّصاحِلنيَ  َدف 

ُض  251/2 1510 تَلَّ  لََّفَسَدِت األَر   نِظَاُمَها الخ 

 حججه وبراهينه أو آيات القرآن املحتوية عىل القصة املذكورة  آَياُت اللِّ 252/2 1511

َرُؤُها  َنت ُلوَها 252/2 1512  نقصها أو َنق 

قِّ  252/2 1513 ِق  بِاحل َ  بِال ِصد 

َسلنِيَ  252/2 1514 َسُل ُهَو َحاِمُل  امل ُر  َسٍل، وامل ُر  يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبَِّشًا أو  َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ مَج ُع ُمر 
َسالَِة اإلهَلِ  الرِّ
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 625إلى آية  253  يةآمن  البقرةسورة (  42صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ل نَا 253/2 1515  َميَّزنا َفضَّ

 صفة الكالم لل عز وجل عىل الوجه الالئق بجاللهخاَطَب، وِف هذا إثبات  َكلَّمَ  253/2 1516

 َرَفع الدرجات: إعالء شأن صاحبها  َوَرَفعَ  253/2 1517

 َمناِزَل  َدَرَجاٍت  253/2 1518

طَي نا  َوآَتي نَا  253/2 1519  َوَأع 

 املعجزات الباهرات  ال بَيِّنَاِت  253/2 1520

َناهُ  253/2 1521 د   وآزرناهوقّويناه  َوَأيَّ

المُ  الُقُدسِ  بُِروِح  253/2 1522  جِبيل َعَلي ِه السَّ

تَتََل  253/2 1523 تَتََل ال َقوُم: حارب بعضهم بعضاً  اق   اق 

ُمُ  253/2 1524  أَتت ُهمُ  َجاءَت 

 احُلَجُج الواِضحاُت  ال بَيِّنَاُت  253/2 1525

تََلُفوا   253/2 1526  الل عليه وسلم وكتابهاختلفوا ِف أمر حممد صىل  اخ 

َعُل  253/2 1527  َيشاءُ ما  َيع َمل ُيِريُد ما َيف 

َوهُ  َأنِفُقوا   254/2 1528  اب ُذلوا املاَل َوَنح 

نَاُكم  254/2 1529 لِ  َرَزق  ِ والَفض  طَي ناُكم  ِمن اخَلري   أع 

مٌ  254/2 1530  املراد يوم القيامة  َيو 

 وسيلة فيه لتحقيق منفعة ال  ال بيع فيه 254/2 1531

 ومودةَوالَ َصداَقٌة خالَِصٌة  َوالَ ُخلَّةٌ  254/2 1532

 الَشَفاَعُة: َطَلُب التَّجاُوِز َعن الَسيِّئَِة، واملراد: وال شفاعة شافع يملك ُتفيف العذاب عنكم َشَفاَعةٌ  254/2 1533

 املُن كِروَن لُِوُجودِ اللِ ال َكافُِرونَ  254/2 1534

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن حدود الل الظَّاملُِونَ  254/2 1535

يُّ  255/2 1536 نى  احل َ امِء اللِ احُلس  صوفاً، واحَليُّ من أس   َمو 
جودًا وبِاحَلياةِ  هو الذي َل َيَزل  َمو 

نى هو الدائم الذي ال يتغرّي وهو القائم بتدبري أمور اخلالئق،  ال َقيُّومُ  255/2 1537 امِء اللِ احُلس   وال َقيُّوم من أس 

 نعاس وَغفوة خفيفة تسبق النوم  ِسنَةٌ  255/2 1538

مٌ  255/2 1539 قود، وهي فرتة راحة للبدن والعقل َنو  م: الرُّ  النَّو 

َفعُ  255/2 1540 يِّئَةِ  َيش   َيط ُلب  التَّجاُوَز َعن السَّ

نِهِ  255/2 1541  وبأمره بمشيئة الل  بِإِذ 

 ال يطَّلِعونَ  ال َُيِيطُونَ  255/2 1542

َعب وأحاط َوِسعَ  255/2 1543  استَو 

ِسيُّهُ  255/2 1544 ِِسّ الل: َملوق عظيم فوق السامء السابعة غري العرش ُكر   والل أعلم  ُكر 

 ال َيث ُقل عليه وال جُي ِهده  ال َيئُوُدهُ  255/2 1545

ظُُهاَم  255/2 1546  رعايتهام والقيام بشؤوّنام  ِحف 

نى  ال َعِّلُّ  255/2 1547 امِء اللِ احُلس   هو الذي يعلو عىل خلقه بقهره وقدرته والعالء: الّرفعة، والعّّل من أس 

نى هو عظيم الشأن املنّزه عن صفات األجسام فالل أعظم قدرًا من كل عظيم، والعظيم من  ال َعظِيمُ  255/2 1548 امِء اللِ احُلس   أس 

َراهَ  256/2 1549 غامَ  الَ إِك  باَر وال إر   ال إج 

ينِ  256/2 1550  الدخول ِف االسالم  املراد الدِّ

1551 256/2  َ  َظَهَر َواتََّضَح  تَّبنَيَّ

ُد  256/2 1552 ش   اهلدى واإليامن الرُّ

الل والكفر ال َغيِّ  256/2 1553  الضَّ

 كّل ما ُعبَِد من ُدوِن الل وهو راضٍ  الطَّاُغوُت  256/2 1554

َسُك به  الُعرَوُة الُوثقى  256/2 1555 تَم  َوة: ما ُيس   املراد العقيدة الثابتة والُعر 

   ال انقطاع وال زوال ال ان ِفَصام 256/2 1556
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 259إلى آية  725  يةآمن  البقرةسورة (  43صفحة )

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

 عنيوموظهري   نصري َوِلُّ  257/2 1557

م ُُي ِرُجُهم  257/2 1558 هُلُ  َُيَوِّ

ُك وظلامت الكفر  الظُُّلاَمِت  257/2 1559 ُل َوالِّشِّ   املُراُد اجَله 

 اهِلداَية النُُّورِ  257/2 1560

ُل نار جهنم أصحاُب النّارِ  257/2 1561  أه 

وامِ  َخالُِدونَ  257/2 1562  باقوَن َعىل الدَّ

ِل ِف شأن من يتحدث عنهمتستخدم ِعباَرُة  َأََل  َترَ  258/2 1563 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 لِ

ِر ربه واملراد نمرود بن وخاصمه الذي نازعه احلجة  الَِّذي َحاجَّ إبراهيَم   258/2 1564  كنعان وهو أول ملك ِّتِب ِف األرض ِف َأم 

طاهُ  آَتاهُ  258/2 1565  َأع 

ر  امل ُل َك  258/2 1566  السلطة والتمكنيواألَم 

يِـي 258/2 1567  أَهُب احَلياَة بأن أستبقي َمن أردت استبقاءه حيّاً  ُأح 

ُلب احلياة بأن أقتل َمن أردُت َقت َله َوُأِميُت  258/2 1568  وَأس 

 جَيِيءُ  َيأ ِت  258/2 1569

ِق  258/2 1570 ِ سِ  امل َِّش  م   جهة الِّشق أو ِجَهِة ُطلوِع الشَّ

ِرِب  258/2 1571  جهة الغرب أو جهة غروب الشمس امل َغ 

 هُبَِت: ُدِهَش وُغلِب وحترّي وانقطعت ُحّجته َفبُِهَت  258/2 1572

 إليهال يرشد إىل اإليامن وال يوفق  ال هَي ِدي  258/2 1573

َومُها  الظَّاملنِِيَ  258/2 1574 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

ر َخاِوَيةٌ  259/2 1575  خالية من أهلها وسكاّنا ةمهجور مهّدمة ةُمدمَّ

 سقوفها ُعُروِشَها 259/2 1576

ياُء  َبَعثَهُ  259/2 1577 ِت البَع ُث: اإلح  َد املَو   َبع 

 بقيت ميتاً كم  لَبِث َت كم  259/2 1578

ل  َفانظُر   259/2 1579  فشاهد وَفّكر  وتأمَّ

ِسد   َل يتسنَّه   259/2 1580  َل َيتََغريَّ  أو َيف 

ًة وداللة ظاهرة عىل قدرة الل عىل البعث بعد املوت  آَيةً  259/2 1581 َ ِجَزًة وِعِب   ُمع 

َفع بعضها عىل بعض، ونصل بعضها ببعض ُننِشُزَها  259/2 1582  نقوم برتكيب أجزائَها وتأليفها فنَر 

ُسوَها 259/2 1583  نَغطّيها  َنك 

1584 259/2  َ  َظَهَر َواتََّضَح ِعياًنا  َتبنَيَّ

 



 

44 
 

 
 

 

 

  642إلى آية  260  يةآمن  البقرةسورة (  44صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 اجعلني أرى بالعني  َأِريِن  260/2 1585

ض وأزداد يقينًا عىل يقيني لِّيَط َمئِنَّ َقل بِي  260/2 1586 ُكَن وَير   لِيَس 

 فامسك َفُخذ   260/2 1587

ُهنَّ إليك   260/2 1588  اضممهن إليك واذبحهن وقطعهن ُِص 

ءاً  260/2 1589  قِطَعةً  ُجز 

ُعُهنَّ  260/2 1590 ُهنَّ  اد 
 نادِ

ياً  260/2 1591 ًا رَسيعاً  َسع        َسري 

َوهُ  ُينِفُقونَ  261/2 1592  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

م   261/2 1593 َواهَلُ  أو  َحيَوانٍ  َأم 
تََلُك ِمن  َمتاٍع أو  َعقاٍر أو  ُنقودٍ واُل: َما ُيم   األم 

 االسالمإلعالء دين الل ونَصته وهو  ِف سبيل الل 261/2 1594

ن بُلِ  َحبَّةٍ  261/2 1595 ها ُِمّا َيكوُن ِف السُّ ِ ُم ِجن ٍس للِحن طَِة وَغري  : اس   احَلبُّ

ُن فيِه احَلبُّ  ُسن بُلة 261/2 1596 ٌء ِِف النَّباِت َيتََكوَّ  ُجز 

 َيزيُد  ُيَضاِعُف  261/2 1597

 ال ُيل ِحقونَ  الَ ُيت بُِعونَ  262/2 1598

 ظهارا لهإعّدا لإلحسان و َمنّاً  262/2 1599

 نفاق يشعره بالتفضل عليه إلتطاوال وتفاخرا با َأًذى 262/2 1600

ُرُهم   262/2 1601  جزاُءهم للعمل وِعَوضهم عنه َأج 

ٌف  262/2 1602 روٍه  َخو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ِف النَّف   اخَلو 

َزُنوَن: ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ عىل َشء فاَتم ِف هذه الدنيا َزُنونَ َي   262/2 1603        ال ََي 

ٌل  263/2 1604 ُروٌف  َقو  ع   قوٌل مجيل مَّ

ِفَرةٌ  263/2 1605 وٌ  َوَمغ  ٌ وَعف   َوِسرت 

َمُل  ما ُيعطَى عىل وجه الُقرَبى لل َصَدَقةٍ  263/2 1606 َكاَة  َوَيش  عِ الزَّ  َوَصَدَقَة التَّطَوُّ

 َيت لوها َيت بَُعَها  263/2 1607

 إساءة وَضرٌ  َأًذى 263/2 1608

 ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه  َغنِيٌّ  263/2 1609

ياُن الُعصاةِ ِصَفٌة للِ ُسب حاَنُه ،  َحلِيمٌ  263/2 1610 ُه َغَضٌب وال ِعص  تَِفزَّ  الذي ال َيس 
ِح واألناةِ ف   واحَلليُم هو ذو الصَّ

 ال ُتَضيُِّعوا َثواهَبَا الَ ُتب طُِلوا  َصَدَقاتُِكم 264/2 1611

 بتِع داد النَِّعم للتَّبَاِهي بِامل َنِّ  264/2 1612

 َيب ذل من ماٍل ونحوه ُينِفُق  264/2 1613

 ُمراءة هلم وُسمعة ال لوجهه تعاىل  ِرَئاء النَّاسِ  264/2 1614

َوانٍ  264/2 1615 َلس  َصف   َحَجٍر أم 

 َفنََزَل بِهِ  َفأََصاَبهُ  264/2 1616

 َمطَر غزير  َوابٌِل  264/2 1617

َكهُ  264/2 1618  َفأبقاُه وخالّهُ  َفرَتَ

 عليه من نبات وال غريه احلجر الصلد: الصلب الذي ال َشء  َصل داً  264/2 1619

 أنفقوا  َكَسبُوا   264/2 1620
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 692إلى آية  265  يةآمن  البقرةسورة (  45صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َطَلَب والتاِمس اب تَِغاء  265/2 1621

َضاة الل  265/2 1622  رضاه َمر 

 اإِلنفاقتصديقاً ويقيناً بثواب  َتث بِيتًاً  265/2 1623

َوةٍ  َجنَّةٍ  265/2 1624 ب َوة: ما ارتفع وعال من األرض بَِرب   واملراد بستان مرتفع  الرَّ

طَت   َفآَتت   265/2 1625  َفأَع 

 ثمرها الذي ُيؤكل ُأُكَلَها 265/2 1626

: املَطَر اخَلِفيف )الرذاذ(  َفطَلٌّ  265/2 1627  الطَلٌّ

بُّ ويتمنّى  َأَيَودُّ  266/2 1628
 َأَُيِ

ِري 266/2 1629 َعةً  َِّت  ِ  َتن َدفُِع ُمرس 

ي ُخوخة  ال كَِِبُ  266/2 1630  الشَّ

ٌة ُضَعَفاء  266/2 1631 يَّ  املُراد أوالد ِصغار ُذرِّ

َصارٌ  266/2 1632  ريح شديدة إِع 

َقت   266/2 1633 رَتَ َرَقت ها النّار َوَهَلَكت   َفاح   أح 

1634 266/2  ُ ُح  ُيبنَيِّ  ُيظ ِهُر وُيَوضِّ

الئِل والِعَِب والَعالَمات واآليات القرآنية اآلَياِت  266/2 1635  املُع ِجَزات والدَّ

ُرونَ  266/2 1636  تعملون عقولكم وتتدبرون  َتتََفكَّ

َب احَلالَل  َطيِّبَاِت ما َكَسب تُم   267/2 1637  الَكس 

نَا 267/2 1638 َرج   وأظهرناأنبتنا  َأخ 

ُموا   267/2 1639  أي  وال تعمدوا، وال َتق ُصُدوا  َوالَ َتيَمَّ

بِيَث  267/2 1640  الرديء غري اجليد اخل َ

 ال توافقون عىل أخذه  لستم بِآِخِذيهِ  267/2 1641

 حُتطّوا من َثَمنِه لرداَءته  ُتغ ِمُضوا فيه 267/2 1642

ي طَاُن  268/2 1643  ُين ِذركم وُيوفكم  َيِعُدُكمُ الشَّ

رَ  268/2 1644  الَعَوُز واحَلاَجة ال َفق 

َشاءُ  268/2 1645 َعال الَفح  نِيُع من األَف   الَقبِيُح الشَّ

 يبِّشكم َيِعُدُكم  َواللَُّ 268/2 1646

َمةَ  269/2 1647 ك  ِل والِفع لِ  احل ِ واَب ِف الَقو  ِف والصَّ َن التَََّصُّ  ُحس 

اً  269/2 1648 ٌع َوَصالٌح  َخري  : ما ِمن ُه َنف  ُ ري   اخل َ

رُ  269/2 1649 كَّ  َيتَِّعُظ ويتََدبَّرُ  َيذَّ

لُوا  األَل بَاِب  269/2 1650 َحاب ُأو   الُعقوِل السليمة النرّية  أص 
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  427إلى آية  027  يةآمن  البقرةسورة (  46صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُتم 270/2 1651  من صدقة أو عبادة  أوجبتم عىل أنفسكم َنَذر 

َلُمهُ  270/2 1652 ِركه َيع  ِرفه وُيد   َيع 

َومُها  لِلظَّاملنِِيَ  270/2 1653 ِق أو  َنح  ِر أو  الِفس  ل َحدِّ بِالُكف 
 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِ

وانٍ  َأنَصارٍ  270/2 1654  أع 

 ُتظ ِهُروا   ُتب ُدوا   271/2 1655

ُل ُيِفيد املَدح   َفنِِعامَّ  271/2 1656  نِعاّم: أصلها نعم ما، ونِع م: فِع 

ُفوَها 271/2 1657 تُُموُها ُُت  وُها وَتك  رُتُ  َتس 

رُ  271/2 1658 ها والتَجاُوُز َعن ها وعدم املُعاَقبَِة َعَلي ها َوُيَكفِّ رُت  ِفرُي الَسيِّئاِت: س   َتك 

نالسيئة َسيِّئَاتُِكم   271/2 1659  ب واخلطيئة أو العمل القبيح  أو الشائن: الذُّ

 اهتداؤهم  ُهَداُهم   272/2 1660

ِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَي هِ  هَي ِدي 272/2 1661  .    ُير 

ُه اللِ  272/2 1662  َوج 
  املخلوق صفاته ، نؤمن بأن لل وجها ال كوجهملراد بالوجه وجه الل عز وجل احلقيقي الذي هو صفة من  ا

 واملُراد ابتغاء الثواب من الل

 يؤدَّ لكم ثوابه وافياً  ُيَوفَّ إِليكم 272/2 1663

 ال ينقص ثواب أعاملكم  ال تظلمون  272/2 1664

وا ِف سبيل الل  273/2 1665 َِصُ  حبسهم اجلهاد عن السعي لكسب الرزق  ُأح 

ًبا ِف األرض 273/2 1666  ذهاباً وسريًا فيها طلباً للرزِق  ََض 

 َيظُنُُّهمُ  ََي َسبُُهمُ  273/2 1667

اِهُل  273/2 1668 ِرُفهم  اجل َ  الذي ال َيع 

ِف  273/2 1669 َدَقة الرتك أو  التََّعفُّ ه عن طلب الصَّ  التَّنَزُّ

ِرُفُهم  273/2 1670  متيّزهم  َتع 

 بعالمتهم وآثارهموهبيأَتم  بِِسياَمُهم   273/2 1671

أَلُوَن الناس  273/2 1672  ال يطلبون معروفهم  ال َيس 

 ا ِف السؤالإحلاح إحلاًفا 273/2 1673

َوهُ  ُينِفُقونَ  274/2 1674  َيب ُذلوَن ِمن ماٍل وَنح 

اً  274/2 1675  َوبالكِت امنِ  ةَخِفي رِسّ

 بصورة ظاهرة واضحة َوَعالَنِيَةً  274/2 1676

ُرُهم   274/2 1677  جزاُءهم للعمل وِعَوضهم عنه َأج 

ٌف  274/2 1678 روٍه  َخو  ِع َمك  ِس لِتََوقُّ ف: ان ِفعاٌل َيب َعُث الَفَزَع ِف النَّف   اخَلو 

َزُنوَن: ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  َزُنونَ َي   274/2 1679  ال ََي 
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 281إلى آية  527  يةآمن  البقرةسورة (  47صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ال يقومون ِف اآلخرة من قبورهماملراد ال ينهضون و الَ َيُقوُمونَ  275/2 1680

َبا 275/2 1681  كل زيادة مِّشوطة خالية عن عوض ألحد املتعاقدين  الرِّ

 يَصعه ويرضب به األرض  َيتََخبَّطُه الشيطان  275/2 1682

 اجُلنون  امل َسِّ  275/2 1683

ِعظَةٌ  275/2 1684  َنصيحة وتذكري بالعواقب َمو 

 فاستجاب للنهى َفانتََهىَ  275/2 1685

با َقب َل التَّحريمِ  هأَخَذ  سبق أي  ما َسَلَف ما  275/2 1686  ِمَن الرِّ

ُرهُ  275/2 1687  املسألة أو القضيةاألمر : الشأن أو  َوَأم 

 َرَجَع إىل الربا َعادَ  275/2 1688

َحُق  276/2 1689  ويذهب بركتهاملاَل  أو ينقص  هُي لُِك  َيم 

يِب الصدقات 276/2 1690  ويبارك فيها  ينميها ويكثرها ُير 

ارٍ  276/2 1691 ِر ُمَِصٍّ عىل كفره  َكفَّ  شديِد الُكف 

دٍ َكثرِي  َأثِيمٍ  276/2 1692 ٍم َوَتَعمُّ  اإلث ِم، واإِلث ُم ُهَو املَي ُل َعن احَلقِّ بِِعل 

سوِل باالّتباعِ  آَمنُوا   277/2 1693 ِه وانقادوا للِ بالطّاعِة وللرَّ
ِق ُرُسلِ  أقّروا بَِوحدانِيَِّة اللِ وبِِصد 

اِت  277/2 1694 احِلَ ةِ  الصَّ امِل الّصاحِلَ  األع 

الَةَ  277/2 1695  َأّدوها كاِملًة ِف أوقاَِتا املَِّشوعةِ  َأقاُموا  الصَّ

َكاةَ  277/2 1696 عي  أخرجوها َوآَتُوا الزَّ تِها الِّشَّ  ملُِستَِحّقيها َحسب نِصاهِبا ِف َوق 

تِثاِل أواِمِرِه،  اتَُّقوا اللَّ 278/2 1697 َعلوا لَُكم  ِوقاَيًة ِمن  َعذاِب اللِ بِام  تِناِب نواهيهِ اج   واج 

 واتركوا  َوَذُروا   278/2 1698

 َفُضَل وبقي لكم من زيادة عىل رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل حتريم الربا َبِقيَ  278/2 1699

َعُلوا   279/2 1700  َل ترتدعوا عام ّناكم الل عنه َلَّ  َتف 

ٍب  279/2 1701  وأيِقنوا وقوعها فانتظروا  َفأ َذُنوا  بَِحر 

َبا  ُتب تُم   279/2 1702 تُم  َعن املَعايص وَعن الرِّ  َرَجع 

َوالُِكم 279/2 1703  األموال  دون زيادةل وأص ُرؤوُس َأم 

 ال َتظ لمون أحًدا بأخذ ما زاد عىل رؤوس أموالكم الَ َتظ لُِمونَ  279/2 1704

 بنقص ما أقرضتم وال يظلمكم أحد  َوالَ ُتظ َلُمونَ  279/2 1705

ةٍ  280/2 1706 َ ي نِ  ُذو ُعرس  ٍز عن الوفاِء بالدَّ  ذو ضيق َماِلٍّ َوَعج 

هاٌل وتأخريٌ  َفنَظَِرةٌ  280/2 1707  َفإم 

ةٍ  280/2 1708  مقدرة عىل السدادسعة و َمي رَسَ

ماً  281/2 1709  املراد يوم القيامة  َيو 

َجُعونَ  281/2 1710  ُتَعادونَ  ُتر 

َزى جزاًء وافياً كامالً  ُتَوّفَّ  281/2 1711  ُِّت 

 عملت عمال سواء كان حسنا أو سيئ َكَسبَت   281/2 1712
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  282 يةآ البقرةسورة (  48صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ي نِ  َتَداَين تُم   282/2 1713  َعاَمَل بعضكم بعضا بالدَّ

َفُع فيِه لِصاِحبِهِ  بَِدي نٍ  282/2 1714 ي ُن: القرض َولَُه أَجٌل ُيد   الدَّ

ءِ  َأَجلٍ  282/2 1715 دٍ لِلَّشَّ  ٍت حُمَدَّ  َوق 

ى 282/2 1716 َسمًّ د مُّ  ُمَعنيَّ حُمَدَّ

تُبُوهُ  282/2 1717 ُلوه  َفاك   َفَسجِّ

لِ  282/2 1718  ُمتجنِّبًا للظُّلم  بالَعَدالة واإلنصاف بِال َعد 

تَنِع   َوالَ َيأ َب  282/2 1719  وال َيم 

تَُب  282/2 1720 نَ  َيك  َل وُيَدوِّ  ُيَسجِّ

لِلِ  282/2 1721 خُص الكِتَاَب: و وليمل وليقرّ  َول يُم   قاله وَأماله فُكتِب بمعنى أملَّ الشَّ

قُّ  282/2 1722 ِ وكاَن َحّقاً لَهُ  احل َ ل َغري 
 ما َوَجَب لِ

 وليستمسك بتقوى الل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َول يَتَِّق الل 282/2 1723

 ال ُينِقص  من احلّق الذي عليه الَ َيب َخس  ِمن هُ  282/2 1724

قُّ  282/2 1725  املدينهو  الَِّذي َعَلي ِه احل َ

واب أو حمجوًرا عليه  َسِفيهاً  282/2 1726     لتبذيره وإرسافهَسيِّئ التَصف، جاهالً ِف الصَّ

ِة َكأَن يكون صغرًيا أو  َضِعيفاً  282/2 1727 حَّ  أو  الصِّ
ةِ  أْحق ذاِهَب الُقوَّ

تَطِيعُ  282/2 1728 ِدرُ  ال َيس   ال َيق 

 يمّل ويقّر بنفسه ُيِملَّ  282/2 1729

ِره  َولِيُّهُ  282/2 1730  َوِصيُُّه وَمن  َيقوُم بأَم 

َهدوا  استشِهُدوا  282/2 1731  اطلبوا ُشهودًا لِيَش 

نَ  282/2 1732 َضو   ُتتارون  َتر 

 َتن َسى َتِضلَّ  282/2 1733

رَ  282/2 1734  تبعثها عىل الذكر واالستحضار َفتَُذكِّ

 ُطلِبُوا ليشهدوا  ُدُعوا   282/2 1735

أَُموا 282/2 1736 روا  ال تس   ال مَتَلُّوا، أو َتتََضجَّ

 وقته املحدد َجلِهِ أ 282/2 1737

َسطُ  282/2 1738 الً أَ  َأق   كثَر َعد 

 َوَأعدُل وَأضبَطُ وأثبت وأعون  َوَأق ومُ  282/2 1739

َنى 282/2 1740 َرَب  َوَأد   َوأق 

َتاُبوا   282/2 1741 ين وقدره وأجله َأالَّ َتر  وا ِف جنس الدَّ  أالّ َتُشكُّ

ة  282/2 1742  موجودة ِف جملس التعامل ِِّتاَرة َحاَِضَ

 تتداولوّنا وتتعاطوّنا  ُتِديُروَّنَا 282/2 1743

تُم   282/2 1744 ُتم البَي عَ  َتبَاَيع   َتبَاَدلتُم  وَعَقد 

 ال جيوز اإلَضار   ُيَضآرَّ الَ  282/2 1745

يان واخُلروٌج عن حدود الِّشع ُفُسوٌق  282/2 1746  الُفُسوق: الِعص 
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 286إلى آية  283  يةآمن  البقرةسورة (  49صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 عارفاً لِلكتابة َكاتِباً  283/2 1747

ُن: ما وضع عندك ليَنُوَب َمنَاَب ما ُأِخَذ منك و ِرهان: مجع رهن َفِرَهانٌ  283/2 1748 ه   الرَّ

بُوَضةٌ  283/2 1749 ق   حلقِّه إىل أن يردَّ املديُن ما عليه من دينمسلمة إىل صاحب احلق ضامًنا  مَّ

 وثق وأحسَّ باألمان واالطمئنان  َأِمنَ  283/2 1750

يَُؤدِّ  283/2 1751  فليوصل َفل 

مُتِنَ  283/2 1752 ي نَ  اؤ  طَِي الدَّ  ُوثَِق به، واملُراُد الذي ُأع 

َن الذي َعَلي هِ احلق الذي جيب حفظه وأداؤه،  َأَماَنتَهُ  283/2 1753 ي   واملراد: الدَّ

 ولرياقب الل فال ُيون صاحبه  َول يَتَِّق الل 283/2 1754

تُُموا   283/2 1755  وال ُت فوا َوالَ َتك 

َهاَدةَ  283/2 1756  .                                                                            قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصرية أو بَص الشَّ

دٍ  آثِمٌ  283/2 1757  مرتكٌب لإلثم أي الذنب الذي يستحق العقوبة، ألنَّ اإِلثم ميٌل عن احلق بعلٍم وتعمُّ

 ُتظ ِهُروا   ُتب ُدوا   284/2 1758

 وقلوبكم ضامئركم  َأنُفِسُكم   284/2 1759

ُفوهُ  284/2 1760 تُُموهُ  ُُت  وُه وَتك  رُتُ  َتس 

 َعَلي َها  َُيَاِسب ُكم 284/2 1761
ِل املُجازاةِ امِل ِمن  أج  صاُء األع   احِلَساُب: املُحاَسبَُة، وهَي إح 

ِفرُ  284/2 1762 رُت وَيع فو  َفيَغ   َفيَس 

ُب  284/2 1763 ل َوُيَعذِّ  وُيعاَقب وُينَكِّ

َق وأيقن  آَمنَ  285/2 1764  َصدَّ

 أوحيَ  ُأنِزَل  285/2 1765

 الكتب الساموية َوُكتُبِهِ  285/2 1766

َ َأَحٍد   285/2 1767 ق َبني   ال نؤمن ببعضهم وننكر بعضهم، بل نؤمن هبم مجيًعا ال ُنَفرِّ

نَا  285/2 1768 نا َعن  َطريِق اال َسِمع  نا، أو  َعَرف  تاِمِع  َعلِم       بِاألُُذنِ س 

نَا 285/2 1769 نا وأذَعنّا وامتَثَل نا  َوَأَطع   َوَخَضع 

َراَنَك  285/2 1770 َوكَ  ُغف  ألَُك ِسرتَك وَعف   نس 

جوعُ  امل َِصريُ  285/2 1771 ِجُع أو  الرُّ  املَر 

ساً  286/2 1772 لها وال يل ِزمها  الَ ُيَكلُِّف اللُّ َنف   ال َُيَمِّ

َعَها 286/2 1773 دها وطاقتها وما تقدر عليه  ُوس   ُجه 

 َعِمَلت  من األعامل احلسنة  َكَسبَت   286/2 1774

تََسبَت   286/2 1775  َعِمَلت  من األعامل السيئة  اك 

َنا 286/2 1776  ال تعاقبنا  الَ ُتَؤاِخذ 

 ال ِّتعلنا نحمل ال حتمل 286/2 1777

اً  286/2 1778  واملراد التكاليف الّشاّقة عبئاً ثقيالً  إِِص 

ل نا 286/2 1779 مِّ َلهُ  ال حُتَ  ال ُتَكلِّفنا َْح 

تِطاَعةَ  الَ َطاَقةَ  286/2 1780 َرَة وال اس   ال ُقد 

ُف  286/2 1781  وَِّتاَوز   َواع 

الََنا 286/2 1782  املالك رّبنا  َمو 
 


