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 9إلى آية  1 يةآمن   آل عمرانسورة (  50صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  امل 1/3 1783

ي   2/3 1784  َمْوصوفاً، واحَلي  من أْسامِء اهللِ احُلْسنى الدائم احلياة  احْلَ
 الذي مل َيَزْل َمْوجودًا وبِاحَلياةِ

                            لذي ال يتغّير وهو القائم بتدبّي أمور اخلالئق، والَْقي وم من أْسامِء اهللِ احُلْسنى القيام اهو الدائم  الَْقي ومُ  2/3 1785

َل  3/3 1786  واإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلو    أنَزَل عن طريق الوحي َنزَّ

 الُقْرآن  الْكِتَاَب  3/3 1787

ق   3/3 1788  احلق هو األمر الثابت الذي ال يعرتيه شك بِاحْلَ

قاً مل َا َبْْيَ َيَدْيهِ  3/3 1789 دًا  ُمَصد   لِِصْدِق ما قبله من الكتب السامويةُمَؤك 

المُ  التَّْوَراةَ  3/3 1790 ُل َعََل موَسى َعَليِْه السَّ  كِتاُب اهللِ املُنَزَّ

المُ  اإِلْنِجيُل و 3/3 1791 ُل َعََل عيَسى اْبِن َمْرَيَم َعَليِْه السَّ  كِتاُب اهللِ املُنَزَّ

 وإرشاد واستقامة هداية ُهًدى  4/3 1792

 احلق والباطل واملراد: القرآنو اهلدى والضالل، بْي الفارق الُْفْرَقانَ  4/3 1793

 عقاب ملن عصاه ذو  ُذو انتَِقام   4/3 1794

 الَ َيغيُب والَ َيْستَرِتُ  الَ ََيَْفى  5/3 1795

ُرُكمْ  6/3 1796 َمةً ََيعُل لُكم ُصَورًا َيلقكم و ُيَصو   ُُمَسَّ

 مكاُن اجَلنْي يف َجْوِف األْنثَى اأْلَْرَحامِ  6/3 1797

َْكاَمٌت  7/3 1798  أحكَِمْت عبارهتا، فصارت واضحة املعنى بعيدة من االحتامل ُّم 

 والكتاب القرآن أصله ُيردر إليها غّيها ُأم  الكتاب 7/3 1799

 يف التالوة  خمتلفات يف املعنى متشاِبات  أو التأويلِ ُُّمْتمالُت  ُمتََشاِِبَاٌت  7/3 1800

ْيُغ: االْنِحراُف واملَيُْل  َزْيغٌ  7/3 1801  عن احلق  الزَّ

 َفيَنْقادونَ  َفيَتَّبُِعونَ  7/3 1802

 ََتاَثَل  َتَشاَبهَ  7/3 1803

 َطَلَب  اْبتَِغاء  7/3 1804

 رصف الناس عن الدين احلق  الِْفتْنَةِ  7/3 1805

 َتفسِّيه بام ُيوافِق َأهواءهم  َتأِْويلِهِ  7/3 1806

اِسُخونَ  7/3 1807  والثابتون املتمكنون  َوالرَّ

رُ  7/3 1808 كَّ  َيتَِّعُظ ويتََدبَّرُ  َيذَّ

ة  أْصحاَب  اأْلَلْبَاِب  ُأولُو 7/3 1809  الُعقوِل السليمة النّير

 احلق واهُلَدىال جتعلها تنحرف عن  ال ُتِزْغ ُقُلوَبنا 8/3 1810

 أرشدتنا إىل اإليامن، وَوفَّقتنا إليه  َهَدْيتَنَا 8/3 1811

 وامنح وَأنِعم  َوَهْب  8/3 1812

 ِمْن ِعنِْدكَ  ِمن لَُّدنَك  8/3 1813

 إْحساناً وِهداَيةً  َرْْحَةً  8/3 1814

اُب  8/3 1815  ، والوهاب من أْسامِء اهللِ احُلْسنى طلب للثوابهو الذي َيود بالعطاء من غّي  الَْوهَّ

 حاِشُدُهْم لِْلِحساِب  َجاِمُع النَّاسِ  9/3 1816

 ال َشكَّ  ال َرْيَب  9/3 1817

 إْخالُف املَْوِعِد: َنْقُضُه وَعَدُم الَوفاِء بِهِ  َُيْلُِف املِْيَعادَ  9/3 1818
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 51إلى آية  10 يةآمن   آل عمرانسورة (  51صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 لن تكفَي ولن تنفعَ  لن ُتْغنِيَ  10/3 1819

 ما ُتوَقد به َوُقود 10/3 1820

 نار اآلِخَرةِ َوهَي ناُر َجَهنَّمَ  النرار  10/3 1821

 كُسنَّتهم أو  َكعاَدهِتِمْ  َكَدْأِب آِل فِْرَعْونَ  11/3 1822

 أْتباِعِه وأْعوانِهِ  آِل فِْرَعْونَ  11/3 1823

ُبوا بآياتِنا  11/3 1824  َأنَكُروها  َكذَّ

 فأهلكهم  َفأََخَذُهمُ  11/3 1825

ُم ِمَن الِفْعلِ  بُِذُنوِِبِمْ  11/3 1826       الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

ءالعقوبة وهي اجلزاء  الِْعَقاِب  11/3 1827 ء للعمل اليسر  اليسر

 ستُْقَهرون َستُْغَلبُونَ  12/3 1828

ونَ  12/3 1829 ََشُ َمعوَن َوُتسَحبونَ  َوُُتْ  وجُتْ

،  َوبِئَْس  12/3 1830  يف املدح   : نِْعمَ ضدَكلَِمُة َذم 

 الِفراش واملضجع  املَِْهادُ  12/3 1831

ةٌ  آَيةٌ  13/3 1832  وتفكر  َدليٌل وِعْْبَ

 الِفئَتْْي: ُمثَنى فِئَة، والِفئَة: الِفْرَقة أو اجلامعة  فِئَتَْْيِ  13/3 1833

 َتَقاَبلتا  الْتََقتَا  13/3 1834

اِرب  ُتَقاتُِل  13/3 1835  ُُتَ

 إلعالء دين اهلل ونرصته وهو االسالم يف سبيل اهلل 13/3 1836

  غّي مؤمنة َكافَِرةٌ  13/3 1837

 ُيبْرِصوََنُمْ  َيَرْوََنُم  13/3 1838

ثَْليِْهمْ  13/3 1839  ِضْعَفيِْهم م 

ؤية ب َرْأي العْي  13/3 1840  العْيالرر

ُد  13/3 1841 ي ويؤازر  ُيَؤي   يقور

هِ  13/3 1842  بَعْونه وتأييده بِنَرْصِ

ةً  13/3 1843  لَِعظَةً  لَِعْْبَ

 ْصحاب الُعقولِ أل أِلُوِِل اأْلَْبَصارِ  13/3 1844

َن وُُج َل  ُزي نَ  14/3 1845  ُحس 

َهَواِت  14/3 1846         ما ُتبه وتريده. فعل شديد يفال واشتياقها رغبة النفس الشَّ

 والبنات األْوالد مناألْبناء  البَنْيَ  14/3 1847

 املال الكثّي واملراد هنا . يف بعض البلدان  يساوي مائة رطلووحدة وزن خمتلفة باختالف األقطار واألزمان،  َوالَْقنَاطِّيِ  14/3 1848

س بعُضه عَل َبعض  املَُْقنطََرةِ  14/3 1849  املكدَّ

َمة 14/3 1850 نُها، أو املرسلة للرعي  اخَليُْل املَُسوَّ  املَُعلََّمة بام ُيَزي 

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواألَْنَعامِ  14/3 1851

ْرِث  14/3 1852 ْرِع أو األرض  َواحْلَ  للغراس والزراعة املهيأةالزَّ

نيا  14/3 1853 اهتا  َمتاع احَلياة الد   زينتها وِبجتها وَملذر

 اجلميل، كِنايًة عن الَفْوِز باجَلنَّة  أو الرجوع املرجع ُحْسن املآب 14/3 1854

 أأخْبكم  َأُؤَنب ئُُكم 15/3 1855

 بام هو أكثر َنْفعاً وَصالحاً  بَِخّْي   15/3 1856

ِري 15/3 1857 َعةً   جَتْ  َتنَْدفُِع ُمْْسِ

وامِ   َخالِِدينَ  15/3 1858  باقَْي َعَل الدَّ

َرةٌ  15/3 1859 طَهَّ َهٌة ِمن  م  ْنيا وأْنجاِسها كاحليض والنفاس ُمنَزَّ  َدَرِن الد 

 ِرضاً، وهو كل ما ُتبه النفس من النعيم َوِرْضَوانٌ  15/3 1860

 باملخلوقاِت   بِالِْعبَادِ  15/3 1861
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 22إلى آية  61 يةآمن   آل عمرانسورة (  52صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

قنا وأذعنرا  آَمنَّا  16/3 1862  صدر

 َفاسرُتْ واْعُف  َفاْغِفرْ  16/3 1863

 وارصف عنرا َوقِنَا 16/3 1864

ابِِرينَ  17/3 1865  نالذين يتََجلَُّدوَن وال ََيَْزعو الصَّ

ادِقِْيَ  17/3 1866 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ دق، والص   املُتَّصفْي بالص 

 اخلاِضعْي املُطِيعْي هلل تعاىل  َوالَْقانِتِْيَ  17/3 1867

 والباذلْي للامِل ونحوه َواملُْنِفِقْيَ  17/3 1868

رْت والَعْفو املُْستَْغِفرين 17/3 1869  طالبي السَّ

 يف أواخر الليل ُقبَيَْل الفجر بِاألَْسَحارِ  17/3 1870

َ  َشِهد اهللُ  18/3 1871 ْلِقِه بالدالئِِل واآلياِت  وأوضح بْيَّ  خِلَ

 َوأْصحاُب  َوُأْولُواْ  18/3 1872

 مراعياً للعدل قائاًم بالِقسط 18/3 1873

 مل يكونوا عَل اتفاقأي   االْختاِلَُف: ِضد  االت َفاق اْختََلَف  19/3 1874

مْ  َجاَءُهمُ  19/3 1875 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  َُتَ

 املراد احلجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب الِْعْلمُ  19/3 1876

 حسدا وطلبا للرياسة َبْغياً  19/3 1877

 َعَليَْها   احِلَساُب  19/3 1878
 املُحاَسبَُة، وهَي إْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

وكَ  20/3 1879 ِة  َحآج   والُْبهانِ املُحاَجَجُة: املُجاَدلُة َمَع اإلْتيان باحُلجَّ

 عباديت وأطعته وانقدت لهأخلصت   َأْسَلْمُت  20/3 1880

 ذايت نفيس أو  َوْجِهيَ  20/3 1881

بََعنِ  20/3 1882  اْقتَدى يب وأطاَعني اتَّ

ي ْيَ  20/3 1883  األميْي : من ال يقرأون وال يكتبون، واملراد: مَشكي العرب  َواألُم 

 َأَدَخْلتُْم يف اإِلسالِم ؟ َأَأْسَلْمتُمْ  20/3 1884

 قبلوا اهلداية واستجابوا لإلرشاد  اْهتََدواْ  20/3 1885

 َأْعَرُضوا َتَولَّْواْ  20/3 1886

يَصاُل و التَبْليغُ  الْبَالَغُ  20/3 1887  اإْلِ

 باملخلوقاِت  بِالِْعبَادِ  20/3 1888

غ  ظلاًم  بَِغّْيِ َحق   21/3 1889  واعتداًء وبِدوِن َسبَب  ُمَسور

 الَعْدلعَل حيثون  َيأُْمُروَن بِالِْقْسطِ  21/3 1890

ُهم  21/3 1891 ْ ء  ، واستعمل هنا التبشّي عَل سبيل التهكم َفبََش  ُهْم بَِخَْب  ََس  ُهْم: أْخِْبْ ْ  َبَش 

   بِِعقاب  موجع َشديد اإليالمِ  بَِعَذاب  َألِيم   21/3 1892

مْ  22/3 1893 ق ق ثمَرهَتا  َحبِطَْت َأْعاَمهُلُ  َبطََلْت ومل ُُتَ

ينَ  22/3 1894  معينْي ينقذوَنم من عذاب اهلل نَّارِصِ
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 92إلى آية  32 يةآمن   آل عمرانسورة (  53صفحة )

 رشح معنى الكلمة الكلمة  رقم اآلية م

لِ ِعباَرُة لِلَحث  َعَل  َأمَلْ َترَ  23/3 1895 ِب واالعتِباِر والتَّأَم   النَّظَِر والتََعج 

 حصة وجزءاً  ُأْعطوا ُأْوُتوْا َنِصيباً  23/3 1896

 التَّْوراة واإِلْنِجيل الْكِتَاِب  23/3 1897

ثَّْوَن  ُيْدَعونَ  23/3 1898  حُيَ

 القرآن  كتاب اهلل 23/3 1899

 لِيَقِِضَ وَيْفِصَل  لِيَْحُكمَ  23/3 1900

 ينرصف ويعرض  َيتََوىلَّ  23/3 1901

ْعِرُضونَ  23/3 1902  صادرون م 

نَا 24/3 1903  لن ُتصيبنا   لَن ََتَسَّ

ْعُدوَدات   24/3 1904  قليالت  مَّ

ُهمْ  24/3 1905  وخدعُهْم وأطمعُهمْ  َوَغرَّ

ونَ  24/3 1906 ِء:  َيْفرَتُ ْ  اْختاِلُقُه واإلْتيان بِِه َكِذباً يكذبون عَل اهلل، واْفرِتاُء الَّشَّ

ْعنَاُهمْ  25/3 1907  َحَشْدَناُهْم لِْلِحساِب  َُجَ

 املراد يوم القيامة  لِيَْوم   25/3 1908

 ال َشكَّ   ال َرْيَب  25/3 1909

يَْت  25/3 1910 َي هلا َوُوف   وأتم وأنجز   ُأد 

 سيئا عملت عمال سواء كان حسنا أو  َكَسبَْت  25/3 1911

ياَدةِ   ال ُيظَْلُمونَ  25/3 1912  ال َُياُر َعليِْهْم وال ُيتَجاَوُز احَلد  َعليِْهْم بِالنَّْقِص أْو بِالز 

 يا َمن َتلك كل ما ُيْمَلك ويا صاحب السلطة والنفوذ َمالَِك املُْْلِك  26/3 1913

 ُتْعطي وهتب  ُتْؤيِت  26/3 1914

 وتسُلب  َوَتنِزعُ  26/3 1915

يه وَترَفُعه   ُتِعز  َمْن تشاء  26/3 1916  ُتَقو 

 َوهتُْي وَتْقَهرُ  َوُتِذل   26/3 1917

 أي: كل ذلك بيدك وإليك  بيدك اخلّي 26/3 1918

ءٌ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعرَتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر  َقِديرٌ  26/3 1919 ء  ال ُيْعِجُزُه ََشْ  َوهَو القادُِر َعََل ُكل  ََشْ

 ُتْدِخل أحدمها يف اآلخر فيتعاقبان.       ُتولج الليل يف النهار  27/3 1920

ِرُج  27/3 1921    َوُتلق وُتوِجدُ  َوُُتْ

كَ  َوَتْرُزُق  27/3 1922  وُتعطي ِمن َخّْيِ

 ُتريُد  َتَشاء 27/3 1923

 كناية عن سعة فضله، أو أنه ال حياسبه أحد   بَِغّْيِ ِحَساب 27/3 1924

 ال َيعل  الَّ َيتَِّخذِ  28/3 1925

سوِل باالترباعِ  املُْْؤِمنُونَ  28/3 1926 ِه واملُنقادون هللِ بالطراعِة وللرَّ
ون بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ  املُِقرر

 عليه الذي َيلب لك املنفعة ويرصف عنك السوء. املُتََوِل ألمرك والقيرمُ  َأْولِيَاء 28/3 1927

 من الرضر   ُتافوا من جهتهم أمرا َيب ات قاؤهأو  ُتافوا منهم خمافة َتتَُّقوْا ِمنُْهْم ُتَقاةً  28/3 1928

ُرُكُم اهللرُ َنْفَسهُ  28/3 1929 فُكْم اهللُ َغَضبَُه َو  حُيَذ   ِعقاَبهُ َُيَو 

 رجوع اخلالئق للحساب واجلزاء  املَِْصّيُ  28/3 1930

ُفواْ  29/3 1931 وا وَتْكتُُموا  ُُتْ  َتْسرُتُ

 أْطلَِق يف القرآِن َعَل الَقْلِب لُوجودِِه فيهِ  ُصُدوِرُكمْ  29/3 1932

 ، تعلنوه   ُتظِْهُروهُ  ُتبُْدوهُ  29/3 1933

ء  ال ُيْعِجُزهُ ِصَفٌة هللِ  َقِديرٌ  29/3 1934 ءٌ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعرَتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعََل ُكل  ََشْ   ََشْ
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 73إلى آية  30 يةآمن   آل عمرانسورة (  54صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 القيامة املراد يوم  َيْومَ  30/3 1935

 تلقى، أو تعلم  جَتُِد  30/3 1936

 َفَعَلْت  َعِمَلْت  30/3 1937

: ما ِمنُْه َنْفٌع َوَصالٌح  َخّْي   30/3 1938 ّْيُ  اخْلَ

ْرَضاً  30/3 1939  حارضًا مشاَهدًا يف صحف األعامل ُّم 

 ُقبْح   ُسَوء   30/3 1940

 ُتب  وتتمنرى َتَود   30/3 1941

 َزَمناً َطويالً   َأَمدًا َبِعيداً  30/3 1942

ُرُكُم اهللرُ َنْفَسهُ  30/3 1943 فُكْم اهللُ َغَضبَُه َو ِعقاَبهُ   حُيَذ   َُيَو 

 دافع للسوء عنهم َرُؤوُف بالعباد  30/3 1944

بْد هللِ: َميُْل النَّْفِس إىل ما َيطُلبُُه ربره  ُُتِب وَن اهللََّ 31/3 1945 ب إليِْه بِطاَعتِهِ َُّمَبَُّة العر  والتََّقر 

 فاْقتَدوا يب وأطيعون  َفاتَّبُِعوِن  31/3 1946

بِبُْكُم اهللَُّ   31/3 1947  َُّمَبَُّة اهلل لِِعبادِِه: ِرضاُه َعنُْهمْ  حُيْ

 وَيْسرُت وَيْعُف ويمُح  َوَيْغِفرْ  31/3 1948

ُم ِمَن الِفْعلِ الَذْنُب: اإلْثُم،  ُذُنوَبُكمْ  31/3 1949    واملَُحرَّ

 استجيبوا له باتباع كتابه  أطيعوا اهلل  32/3 1950

   َأْعَرُضوا َتَولَّْواْ  32/3 1951

 اْختارَ  اْصطََفى 33/3 1952

 أهله واملراد عيسى ومريم بنت ِعْمران   آل عمران  33/3 1953

ةً  34/3 1954 يَّ ُة: َنْسُل  ُذر  يَّ ُكوِر واإلَناِث الُذر   اإلْنَساِن ِمَن الذ 

 يف اإلخالص هلل وتوحيده والعمل بوحيه من النسبمتواصلة  أي أن هؤالء األنبياء والرسل سلسلة َبْعُضَها ِمن َبْعض   34/3 1955

  السالمامعليه  وجدة عيسى زْوَجته وهي أم مريم    امرأة ِعْمَرانَ  35/3 1956

 َوَهبُْت  َنَذْرُت  35/3 1957

راً  35/3 1958 غا  خالصاَعتِيًقا  ُُّمَرَّ  وخدمة بيت املقدسلِِعبَاَدةِ اهللَِّ مفرر

 عليه ي، وأثِبْناْرَض عن عميل َفتََقبَّْل ِمن ي 35/3 1959

 ولَِدهْتا َوَضَعتَْها 36/3 1960

 املراد أنثى ال تصلح للخدمة يف بيت املقدس ُأنثَى 36/3 1961

نُها بك  ُأِعيُذَها بَِك  36/3 1962  أجّيها بحفظك وُأَحص 

ِجيمِ  36/3 1963 ِة اهللِ  الرَّ  املَطْرود ِمْن َرْْحَ

 َقبَِل منها َنْذرها  َفتََقبََّلَها 37/3 1964

 أحسن َقبول بَِقبُول  َحَسن   37/3 1965

أَها وَربَّاَها  َوَأنبَتََها َنبَاًتا َحَسنًا  37/3 1966  وسوى خلقها . ورعاهاَنشَّ

لها زَكِريرا 37/3 1967  َجَعَلُه كافاِلً هلا وضامنا ملصاحلها  َكفَّ

َمِة املَْعبَد وهو غرفة عبادهتا يف بيت املقدس  املِْْحَراَب  37/3 1968  احُلْجَرة التي يِف ُمَقد 

 عطاًء وخًّيا مثل األطعمة والفواكه  ِرْزقاً  37/3 1969

َذا  37/3 1970 َذا من أْينَ  َأنَّٰى لَِك َهٰ  ؟ لَِك َهٰ

 كناية عن سعة فضله، أو أنه ال حياسبه أحد  بال َناية ملا يعطي  بَِغّْيِ ِحَساب 37/3 1971
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 45إلى آية  83 يةآمن   آل عمرانسورة (  55صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 وعندما رأى زكريا ما أكرم اهلل به مريم ِمن رزقه وفضله يف ذلك املكان  ُهنَالَِك  38/3 1972

ا َربَّهُ  38/3 1973  اهلل وتوجه إليه َسأََل  َدَعا َزَكِريَّ

 وأعطني  نيامنح ِِل  َهْب  38/3 1974

 ِمْن ِعنِْدكَ  ِمن لَُّدنَك  38/3 1975

ًة َطي بًَة:  38/3 1976 يَّ ةً  ُذر  ًة صاحِلَ يَّ  أو ولد صالح   ُذر 

عاءِ  38/3 1977 عاَء وَيْستَجيُب لَهُ  َسميُع الد   َيْسَمُع الد 

الةَ  واقف بْي يدي اهلل َقائٌِم ُيَصيل   39/3 1978  ُيَؤد ي الصَّ

كَ  39/3 1979 ُ ك ُيبََش  َك بَِخَْب  يْس  ِْبُ  َُيْ

َن اهللرِ 39/3 1980  م 
   خلق بكلمة كن بال أب عليه السالمعيسى ابن مريم  املقصود به بَِكلَِمة 

يِن والَعْقِل واخُلُلِق  َوَسي داً  39/3 1981 ا: يسود قومه يف الدر  والعلم  َسي دًّ

 مانًعا نفسه من النساء والشهوات مع القدرة عَل إتياَنن تعففا وزهدا  َوَحُصوراً  39/3 1982

 ولٌد  ُغالَمٌ  40/3 1983

 أصبَْحُت َشيْخاً   َبَلَغنَِي الْكَِْبُ  40/3 1984

 َعقيم ال َتلِدُ  َزْوَجتي َواْمَرَأيِت َعاقِرٌ  40/3 1985

 عالمًة أستدل  ِبا آَيةً  41/3 1986

أس أو أي َشء كان دون إصدار صوت  ةشاراإلغَمز، ووال اإليامء َرْمزاً  41/3 1987 فتْي أو العينْي أو احلاجبْي أو الرَّ  بالشَّ

 َتسبيُح اهللِ: َتْقديُسُه وَتنْزهُيُه َعْن ُكل  َما ال َيليُق بِِه، وذِْكُرهُ أي صل و  َوَسب ْح  41/3 1988

: آخر النهار وهو الوقت من زوال الشمس إىل املغرب   بِالَْعَِّش   41/3 1989  الَْعَِّش 

ُل النَّهاِر  َواإِلْبَكارِ  41/3 1990  إىل الضحى الفجرُطلوِع  مناإِلْبَكاُر: أوَّ

 واجتباك اْختاَرِك  اْصطََفاكِ  42/3 1991

َركِ  42/3 1992 َهِك من الُعيُوِب واآلثامِ  َوَطهَّ أِك وَنزَّ  َبرَّ

َرب ك 43/3 1993
 اْخَضِعي له وأخليص العبادة وأديمي الطاعة  اْقنُتي لِ

   ةياخلشوع هلل، واخلضوع له بالطاعة والُعبُود واملراد   َصيلر أي  اْسُجِدي َواْرَكِعي و 43/3 1994

 ُجع نبأ، وهو اخلْب ذو الشأن َأنبَاء  44/3 1995

ِهمْ َما َخِفَي  الَْغيِْب  44/3 1996  واْستَرَتَ َومَلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواس 

له إليك  ُنوِحيهِ  44/3 1997     ُنبَل ُغه بواسطة الوحي أوُننَـز 

 ِعنْدهم لََدهْيِمْ  44/3 1998

 لالقرتاعَيْكتُبون ِبا  أقالمهم التي سهامهم أو يطرحون أو يضعون ُيْلُقون َأْقالََمُهمْ  44/3 1999

 ا وشؤوَن ابمصاحله ويقوم  اعليه وينفق هاضما أو يَيُعوهل  َيْكُفُل  44/3 2000

م أحق ِبا وأوىل  ََيْتَِصُمونَ  44/3 2001  َيتَناَزعوَن وَيتَجاَدلوَن يف كفالة مريم أهي 

كِ  45/3 2002 ُ كِ  ُيبََش  ِك بَِخَْب  يْسر ِْبُ  َُيْ

نْهُ  بَِكلَِمة   45/3 2003 المُ  'كنْ  'َكلَِمة  من اهلل: بقول  م   من اهلل، فكان عيسى َعَليِْه السَّ

المُ  املَِْسيُح  45/3 2004  لقُب عيَسى َعَليِْه السَّ

ف  وَمنِْزلة  َوِجيهاً  45/3 2005  ذا جاه  وقْدر  ورَشَ

بِْيَ  45/3 2006  ذوي الُقْرِب واملََكانة عند اهلل  املَُْقرَّ
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 52إلى آية  64 يةآمن   آل عمرانسورة (  56صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َرةِ  املَْْهدِ  46/3 2007 يَّأ للط ْفل، يف املَْهِد: املُراُد يف ِسن  الط فولَِة املُبَك   الِفراُش الذي هُيَ

 بام أوحاه اهلل إليه.  وكْبه َكْهالً: من جاَوز الثالثْي إىل نحو اخلمسْي، واملراد يف حال كهولته  َوَكْهالً  46/3 2008

 أْي أنرني لست ذات زوج  ولسُت َبِغيراً  مل َيْمَسْسنِي َبََشٌ  47/3 2009

 أراد حدوث أمر أو اَياد َشء  َقََض َأْمراً  47/3 2010

 يأُْمر بأن يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن أمره كلمح البرص أو هو أقرب ُكن َفيَُكونُ  له َيُقوُل  47/3 2011

 اخلط والكتابة  الْكِتَاَب  48/3 2012

ْكَمةَ  48/3 2013 واُب يف الَقْوِل والِفْعلِ   َواحْلِ ِف والصَّ  الِفقه، أو ُحْسُن التَّرَص 

المُ   َوالتَّْوَراةَ  48/3 2014 ُل َعََل موَسى َعَليِْه السَّ  كِتاُب اهللِ املُنَزَّ

المُ  َواإِلنِجيَل  48/3 2015 ُل َعََل عيَسى اْبِن َمْرَيَم َعَليِْه السَّ  كِتاُب اهللِ املُنَزَّ

الم  َوَرُسوالً  49/3 2016 سوُل ُهنا ُهو عيَسى َعليْه السَّ يَِّة ، والرَّ
سالَِة اإلهَلِ سوُل: حاِمُل الر   وَيعله رسوالً، والرَّ

 أَتيْتُُكم  ِجئْتُُكم  49/3 2017

 بَِعالَمة  وُمْعِجَزة  وَدليل   بِآَية   49/3 2018

 أو أصور لكم  لكم أصنع لكم َأْخُلُق  49/3 2019

اُب املُْختَلُِط بِاملاءِ  الط ْيِ  49/3 2020  الرت 

 َشْكل أو ُصوَرة  عَل َكَهيْئَةِ  49/3 2021

 وأْشفي  َوُأْبِرئُ  49/3 2022

 َمْن ُولَِد أْعَمى ، أو من فقد برصه  األْكَمهَ  49/3 2023

   مشوب بحمرة يكون يف اجللد  بياضبقع أو  الَْبَص، وهو  مرضاملصاب  واألَْبَرَص  49/3 2024

 أَهبُُهْم احَلياةَ  َوُأْحيِـي املَْْوَتى  49/3 2025

ِخُرونَ و 49/3 2026  ما ُتبئونه لألكل فيام بعد ما َتدَّ

قاً  50/3 2027 دًا لِِصْدقِهِ  َوُمَصد  قاً لِألْمِر: ُمَؤك   ُمَصد 

 لكم  وألُبيُح  لكم َوأِلُِحلَّ  50/3 2028

مَ  50/3 2029  ُجِعَل َحراماً أي ممنوعاً رشعاً  ُحر 

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اهللرَف 50/3 2030

 اْستَجيبُوا لَِدْعَويت َوَأطِيُعونِ  50/3 2031

 َفاْنقادوا له بالطاعة  َفاْعبُُدوهُ  51/3 2032

ْستَِقيمٌ  51/3 2033 اٌط م    َطريٌق ُمستو  ال ِعَوج فيهِ  رِصَ

 شعر وعلم وجد أو  َأَحسَّ  52/3 2034

 أعوان َأنَصاِري  52/3 2035

َواِري ونَ  52/3 2036 ُه املُْخلِصونَ  احْلَ الُم وَخواص   أْنصاُر وأصفياء عيسى َعَليِْه السَّ

 جنوده  أنصار اهلل  52/3 2037
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 61إلى آية  53 يةآمن   آل عمرانسورة (  57صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اِهِدينَ  53/3 2038 قوا رسلك، واتبعوا أمرك وَنيك َفاْكتُبْنَا َمَع الشَّ وا لك بالتوحيد، وصدر  فأثبت أسامءنا مع الذين شهدوا باحلق، وأقر 

 املكر : التدبّي املحكم أو رصف غّيك عام يريد بحيلة أو خدعة   َوَمَكُرواْ  54/3 2039

 دبرر تدبّيا ُُّمكام أبطل مكرهم  َوَمَكَر اهللَُّ  54/3 2040

 قابضك من األرض ببدنك وروحك من غّي أن ينالك سو ُمتََوف يَك  55/3 2041

 املراد رافعك ببدنك وروحك يف السامء من غّي َمْوت    َوَرافُِعَك  55/3 2042

ُركَ  55/3 2043 ُهَك   ُمطَه   خُمِْرُجَك وخمل ُصَك وُمنَز 

بَُعوكَ  55/3 2044  ساروا عَل ِمنْهاِجَك  اتَّ

 ظاهرين عليهم  َفْوَق الَِّذيَن َكَفُرواْ  55/3 2045

 وَعْوَدُتُكْم وَمصُّيُكْم للحسابُرجوُعُكْم  َمْرِجُعُكمْ  55/3 2046

 َفأَْقِض وَأْفِصُل  َفأَْحُكمُ  55/3 2047

ُِبُمْ  56/3 2048 ل ِبم َفأَُعذ   فأُعاَقبهم وُأَنك 

 ألياًم شديد االَياع ِعقاباً وَتنْكيالً  َعَذاباً َشِديداً  56/3 2049

ينَ  56/3 2050  اهلل معينْي ومؤيردين يدفعون عنهم عذاب  نَّارِصِ

يِهمْ ف 57/3 2051  يؤد هيا هلم وافية كاملة يَُوف 

 جزاءهم ألعامهلم وِعَوضهم عنها ُأُجوَرُهمْ  57/3 2052

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحد  بِالُكْفرِ  الظَّاملِِْيَ  57/3 2053

ه  َنتُْلوهُ  58/3 2054  َنْقَرُؤُه ونقص 

ْكرِ  58/3 2055  الُقْرآنُ  َوالذ 

كِيمِ  58/3 2056  املُْحَكِم املُتَْقِن أو ذو احِلْكَمةِ  احْلَ

 حاُل َخْلِقِه من غّي أب َمثََل ِعيَسى 59/3 2057

 أْوَجَدُه َعَل َغّْيِ ِمثال  سابِق  وَيكوُن َخْلُق اهلل ِمَن الَعَدمِ  َخَلَقهُ  59/3 2058

ينَ  60/3 2059  مما أوحينا إليك الشاك ْي يف َشء  املُْْمرَتِ

َك فِيهِ  61/3 2060  يف املسيح عيسى ابن مريم عليه السالم  جادلك َحآجَّ

 الوحي أو العلم يف أمر عيسى عليه السالم  العلم 61/3 2061

وا َوَأْقبِلوا ُننادِ   َتَعالَْوْا َنْدُع أبناءنا  61/3 2062     ي أوالدنا َهُلم 

اَعةِ  َنبْتَِهْل  61/3 2063  َنْدُعو وَنْجتَِهْد يِف الرضَّ

تِهِ  لَْعنَُة اهللرِ 61/3 2064 ْلَمْلُعوِن ِمْن َرْْحَ
 َسَخطُُه َوَطْرُدُه لِ
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 70إلى آية  62 يةآمن   آل عمرانسورة (  58صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 رواية اخلْب الَْقَصُص  62/3 2065

 الصدق احلق 62/3 2066

 َأْعَرُضوا عن تصديقك واتباعك  َتَولَّْواْ  63/3 2067

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيمٌ  63/3 2068
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعامِلُ بِالْسَّ

 املُْحِدثَْي لإلْختاِلِل واإلْضطِراِب  بِاملُْْفِسِدينَ  63/3 2069

 َمْن ََيْتَِمعوَن َحْولَُه، واملُراُد اليَهوُد والنَّصاَرى  َأْهل الكِتاِب  64/3 2070

 كلمة عدل وحق   كلمة َسواء 64/3 2071

 نلتزم ِبا ُجيًعا   بينَنَا وبينكم  64/3 2072

َك بِاهللِالَ  64/3 2073 ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ الَ َنْجَعَل   ُنَْشِ  َغّْيَ

 وال َيعل  َوالَ َيتَِّخذَ  64/3 2074

 اإلله املعبود  وهو  األْرَباٌب: ُجع ربر  َأْرَباباً  64/3 2075

 َأْعَرُضوا َتَولَّْواْ  64/3 2076

 بمشاهدة بصّية أو برص كونوا ُشَهداَء َعَليْنا، والشهادة : قول صادر عن علم حصل  اْشَهُدواْ  64/3 2077

ونَ  65/3 2078 آج   جتادلون  ُُتَ

رونَ  َأَفالَ َتْعِقُلونَ  65/3 2079  أَفال ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفك 

 جادلتم رسول اهلل ُّممًدا صَل اهلل عليه وسلم  َحاَجْجتُمْ  66/3 2080

 كتبكمعلم ِمن أمر دينكم، مما تعتقدون صحته يف املراد  ِعلمٌ  66/3 2081

 ن ال َتْعِرفون وال ُتْدِرُكو ال َتْعَلُمونَ  66/3 2082

اً  67/3 2083  اليَُهود: بنُو إرسائيل، ُنِسبُوا إىل هُيوذا أحد أبناء َيْعُقوب هَيُودِير

انِيراً  67/3 2084 ة: بلدة يف   َنرْصَ  فلسطْي ُينَْسب إليهاالنََّصاَرى: أتباع املسيح عليه الصالة والسالم، نسبة إىل النارِصَ

. َحنِيفاً  67/3 2085 ين احلقر الِل إىل اخَلّي واحَلق  ومائال عن الباطل إىل الدر  مستقيام ؛ مائِالً عن الَش  والضَّ

ْسلاِمً  67/3 2086 ِعهِ  م   مستسلاًم ُمنْقادًا هللِ َورَشْ

كِْيَ  67/3 2087  َمَع اهللِ الرذيَن ََيَْعُلوَن إهَلاً آَخَر  املَُْْشِ

  النَّاسِ  أحقَّ  َأْوىَل النَّاِس  68/3 2088

بَُعوهُ  68/3 2089  ساروا عَل ِمنْهاِجهِ  اتَّ

سوُل  َوَهـَذا ا النَّبِي   68/3 2090 ِعِه، والنَّبِي  ُهنا ُهَو الرَّ
ٌد َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ َمْن اْصطََفاُه اهللُ ِمْن ِعبادِِه َوأْوَحى إلَيِْه بََِشيَعة  ِمْن رَشائِ  ُُّمَمَّ

 عليه الذي َيلب لك املنفعة ويرصف عنك السوء املُتََوِل ألمرك والقيرمُ  َوِِل   68/3 2091

وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه وَينقادوَن هللِ بالطراعِة  املُْْؤِمنِْيَ  68/3 2092 سوِل باالترباعِ الذين ُيِقر   وللرَّ

  أحبرت وَتنرت َُجاَعٌة أْو فِْرَقةٌ  َودَّت طَّآئَِفةٌ  69/3 2093

 إضالل النفس أو اآلخرين : ايقاعهم يف الغي والضالل ورصفهم عن طريق اهلداية واحلق  ُيِضل وَنُكمْ  69/3 2094

 كتبهمآيات اهلل التي أنزهلا عَل رسله يف  بِآَياِت اهللرِ 70/3 2095
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 77إلى آية  17 يةآمن   آل عمرانسورة (  59صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

لِطونَ  َتْلبُِسونَ  71/3 2096  َُتْ

قَّ  71/3 2097 حيَحَة   احْلَ  الَعقيدَة الثابِتََة الصَّ

 وُْتفون َوَتْكتُُمونَ  71/3 2098

    اليَهوُد والنَّصاَرى  وهم لتَّْوراة واإِلْنِجيلبالكتاب ااملُراُد  َأْهل الكِتاِب  72/3 2099

لَهُ   َوْجَه النَّهارِ  72/3 2100  أوَّ

 َيعودوَن عن دين االسالم َيْرِجُعونَ  72/3 2101

 رَشيَعتكم وِعباَدتكم اْنتََهَج   َتبَِع دِينَُكمْ  73/3 2102

 وتوفيقه، واملراد دينه احَلقر هدايته  ُهَدى اهلل  73/3 2103

 ُيْعطَى ُيْؤَتى 73/3 2104

وُكمْ  73/3 2105   َيادلوكم حُيَآج 

  زيادَة اإلحساِن والعطاء الَْفْضَل  73/3 2106

فِهويف اآلية كناية عن م من غّي ُتريف وال تعطيل وال تكييف وال َتثيل  إثبات اليد هلل سبحانه وتعاىل بِيَِد اهللَِّ 73/3 2107  سبحانه وتعاىل   لكِه وَترَص 

 ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والواسع: هو الذي وسع رزقه ُجيع خلقه.   َواِسعٌ  73/3 2108

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ   َعلِيمٌ  73/3 2109
ائِ  لوقاِت .ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعامِلُ بِالْسَّ

 ََيُص  ِبا ََيْتَص   74/3 2110

ة واهلداية إىل أكمل  بَِرْْحَتِهِ  74/3 2111  الَشائعاملراد هنا نِْعَمُة اإليامِن والنُبُوَّ

 والعظيم من أْسامِء اهللِ احُلْسنى .كلمة استُعَّيْت لكل كبّي، ُّمسوساً كان أو معقوالً، عيناً كان أو معنى  العظيم: الَْعظِيمِ  74/3 2112

 جتعله مؤََتَناً  َتأَْمنْهُ  75/3 2113

 واألزمان ، وهو كناية عن كثرة املقدارقِنْطار: وحدة وزن خمتلفة باختالف األقطار  بِِقنطَار   75/3 2114

ِه إِلَيَْك  75/3 2115    إِلَيَْك  ُيعيَدُه ويوِصَلهُ   ُيَؤد 

 دِينَار: وزن اختلف يف تقديره حسب املواقع، وعملة تستعمل حتى اليوم بقيم خمتلفة وهو هنا كناية عن قلة املقدار  بِِدينَار   75/3 2116

 دوامكيف حال  ما ُدْمَت  75/3 2117

 قائاًم عَل رأسهأو  ُمالزماً له باملُطالَبَةِ  َقآئاِمً  75/3 2118

ي ْيَ  75/3 2119  مَشكي العرب  املراد األُم 

 حرٌج  ِعتاب وذمٌّ أو إثٌم أو َسبِيٌل  75/3 2120

 أدرى ما عليه وافيا كامالً  َأْوَف  76/3 2121

 بميثاقالَعْهد: االلتزام  بَِعْهِدهِ  76/3 2122

 َْحَى نفَسه بوقاية فخاف اهلل عز وجل فامتثل أمره وانتهى عام َنى عنه  َواتََّقى 76/3 2123

 َعْهد اهلل: ما أمر به َخْلقه ليحفظوه ويرَعْوه بَِعْهدِ  77/3 2124

: َحْلٌف وَقَسمٌ  َوَأْياَمَِنِمْ  77/3 2125  األْيامُن: َُجُْع َيِمْي 

 نصيَب من اخلّي ال َحظَّ وال  َخالََق الَ  77/3 2126

يِهمْ  77/3 2127 ُرهم أو ال ُيثني عليهم  الَ ُيَزك   ال يطه 
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 38إلى آية  78 يةآمن   آل عمرانسورة (  60صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُفون  َيْلُوونَ  78/3 2128  يميلون عن الصحيح وحُيَرر

 لِتَظُن وهُ  لِتَْحَسبُوهُ  78/3 2129

 ْعتِقادِ اإِلْخباُر بِِخالِف الواقِِع أو اال الَْكِذَب  78/3 2130

ْكمَ  79/3 2131  أو الفهم والعلم النافع احِلْكَمةَ  َواحْلُ

ين َربَّانِي ْيَ  79/3 2132  علامء ُمعل مْي فقهاء يف الد 

 أْجِل احِلْفِظ والِعْلِم والِفقهِ َتْقرأوَن ِمرارًا من  َتْدُرُسونَ  79/3 2133

 ال ُيَكل فكم الَ َيأُْمَرُكمْ و 80/3 2134

 جتعلوا َتتَِّخُذواْ  80/3 2135

 األْرَباٌب: ُجع ربر وهو  اإلله املعبود َأْرَباباً  80/3 2136

ْسلُِمونَ  80/3 2137  منقادون بالطاعة، متذللون له بالعبودة م 

ُد  ِميثَاَق  81/3 2138  املِيثاُق: الَعْهُد املَُؤكَّ

 َمْن اْصطفاُهم اهللُ ِمن ِعبادِِه وأْوَحى إليهْم بَِشيَعة  ِمن رَشائِِعهِ   النَّبِي ْْيَ  81/3 2139

واُب يف الَقْوِل والِفْعلِ  َوِحْكَمة   81/3 2140 ِف والصَّ  َيِقل  لفظُه وََيِل  معناه الكالم الذي أو  احِلْكَمُة: ُحْسُن التَّرَص 

نَّهُ  81/3 2141 ُه وُتعينُنَّهُ  َولَتَنرُصُ ُدنَّ  ولتَُؤي 

ْفتُما َأَأْقَرْرُتمْ  81/3 2142  او قبلتم   ْعرَتَ

 حصلتم وحزتم  َوَأَخْذُتمْ  81/3 2143

ي 81/3 2144  ووصيتي  َعهدي إرِْصِ

 والشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصّية أو برص فليشهْد بعضكم عَل بعض،  َفاْشَهُدواْ  81/3 2145

َف عن دعوة اإلسالم  َتَوىلَّ  82/3 2146  َأْعَرض وانرَصَ

 العاصون اخلارجون عن حدود الَشع الَْفاِسُقونَ  82/3 2147

 يريدون وَيطُْلبونَ  َيبُْغونَ  83/3 2148

 انقاد وخضع  َأْسَلمَ  83/3 2149

 انقياًدا َسْهالً طائعا أو  َطْوعاً  83/3 2150

 ُيعادوَن يوم املعاد، فيجازي كال بعمله ُيْرَجُعونَ  83/3 2151
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 19إلى آية  48 يةآمن   آل عمرانسورة (  61صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 سبط يكون من نسل رجل واحد واألَْسباط هم أوالد يعقوب أو أحفاده السبط عند اليهود كالقبيلة عند العرب، وكل  َواألَْسبَاطِ  84/3 2152

ق  84/3 2153  ال ُنَمي ز ال ُنَفر 

 ُمنْقادوَن هللِ ولََِشائِِعهِ  ُمْسلُِمونَ  84/3 2154

 أو يطلب  َيتَِّخْذ  َيبْتَغِ  85/3 2155

 رَشيَعة وِعباَدة  دِيناً  85/3 2156

 ِمنْهُ  لن ُيْرَتََض   لن ُيْقبَل ِمنْهُ  85/3 2157

 دار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  اآلِخَرةِ  85/3 2158

ينَ  85/3 2159 ارِسِ  الضائِعَْي اهلالِكْيَ  اخْلَ

  اإليامِن وُيَوف ق إلَيْهِ الصواب و ُيْرِشد إىَل  هَيِْدي 86/3 2160

وا عن اإِليامن  َكَفُرواْ  86/3 2161  ارَتد 

وا  َوَشِهُدواْ  86/3 2162 هاَدَة وأَقرر وا الشَّ  َشِهُدوْا: أدر

 ثابٌِت َصحيٌح  َحقٌّ  86/3 2163

مْ  َوَجاءُهمُ  86/3 2164 َق وَحَصَل هَلُ قَّ  َُتَ

 احُلَجُج الواِضحاُت  الْبَي نَاُت  86/3 2165

 الِفْسِق أْو َنْحَومُها اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحد  بِالُكْفِر أْو  الظَّاملِِْيَ  86/3 2166

 عقاِبم  َجَزآُؤُهمْ  87/3 2167

تِهِ  لَْعنَُة اهللرِ 87/3 2168 ْلَمْلُعوِن ِمْن َرْْحَ
 َسَخطُُه َوَطْرُدُه لِ

وامِ  َخالِِدينَ  88/3 2169  باقَْي َعَل الدَّ

ُف  88/3 2170 ُتهُ  ال َُيَف  ُتُه أْو ُمدَّ  ال َتِقل  ِشدَّ

 الِعَقاُب والتَّنْكِيُل  الَْعَذاُب  88/3 2171

ُرون   أوُيْمَهُلون  ُينظَُرونَ  88/3 2172  ُيؤخَّ

 َرَجعوا إىل رِبم بالتوبة النصوح َعن املَعاص  َتاُبواْ  89/3 2173

 أفسدوه راَجعوا اعتقاَدُهم ُثم آَمنوا بِالنَبي  وباِم أْنُزَل إليِْه وأصلحوا ما  َوَأْصَلُحواْ  89/3 2174

 استمروا عَل الكفر إىل املامت  اْزَداُدوْا ُكْفراً  90/3 2175

 املراد لَّن ُتْقبََل َتْوَبتُُهْم عند املوت  لَّن ُتْقبََل َتْوَبتُُهمْ  90/3 2176

آل ونَ  90/3 2177  التائِهوَن َعْن َطريِق اهِلداَيةِ  الضَّ

 لن ُيْرَتََض  لن ُيْقبَل  91/3 2178

 مقدار ما َيْمألها ِمْلء األرض 91/3 2179

 االفتداء: تقديم الِفْدَية عن النَْفسِ  اْفتََدى 91/3 2180

ينَ  91/3 2181  معينْي ومؤيردين نَّارِصِ



 

62 
 

 
 

 

 

 100إلى آية  29 يةآمن   آل عمرانسورة (  62صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُصُلوا َعَليِْه واملراد لن تدركوا اجلنة ا اخلّي واإلحسانلن ُتصيبو الِْْبَّ لَن َتنَالُوْا   92/3 2182  َولَْن َُتْ

 تبْذلوا املال ونحَوه  ُتنِفُقواْ  92/3 2183

عاً  ِحـالًّ  93/3 2184  ُمبَاًحا رَشْ

مَ  93/3 2185  َجَعَلُه حراماً أي ممنوعاً رشعاً  َحرَّ

ائِيَل  93/3 2186  بُن إِسَحاق، وإرَِسائِيل َتعنِي َعبَد اهللِ َيعُقوبهو النبي   إرِْسَ

المُ  التَّْوَراةُ  93/3 2187 ُل َعََل موَسى َعَليِْه السَّ  كِتاُب اهللِ املُنَزَّ

 ها ؤو َفاْقر َفاْتُلوَها 93/3 2188

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفرَتَىَ  94/3 2189

 ْعتِقادِ الواقِِع أو االاإِلْخباُر بِِخالِف  الَْكِذَب  94/3 2190

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحد  بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَومُها  الظَّاملُِونَ  95/3 2191

دق ُ: اإلْخباُر بِاحَلق  والواقِعِ  َصَدَق  95/3 2192  الص 

 فاْقتَدوا وأطيعوا َفاتَّبُِعواْ  95/3 2193

لَّة  95/3 2194  دِينه ورَشيعته  إِْبَراِهيمَ م 

ين احلقر   َحنِيفاً  95/3 2195 الِل إىل اخَلّي واحَلق  ومائال عن الباطل إىل الدر  مستقيام ؛ مائِالً عن الَش  والضَّ

كِْيَ  95/3 2196  الرذيَن ََيَْعُلوَن إهَلاً آَخَر َمَع اهللِ  املَُْْشِ

َل َبيْت   96/3 2197  الَكْعبَة  َأوَّ

  أقيم ني أو بُ  ُوِضَع   96/3 2198

ةَ  96/3 2199 ة: اسم ملكة بِبَكَّ : الزحم يعني: ،  موضع البيت احلرامالكعبة أو ، وقيل:  َبكر  فيه يتزاْحوناملكان الذي وأصل البكر

 َكثِّي املَنافِِع والَفوائِدِ  ُمبَاَركاً  96/3 2200

 ظاهرات وعالمات  دالالت  َبي ـنَاٌت آَياٌت  97/3 2201

 احَلَجر الذي كان يقف عليه حْي كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسامعيل أو املكان الذي كان يقف فيه للصالة  َمَقام إبراهيم 97/3 2202

 عَل نفسه فال يناله أحد بسوء واطمأن من دخله َأِمنَ  َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمناً  97/3 2203

 أوجَب اهللُ  َوهللِرِ  97/3 2204

ِر احَلج   ِحج  الْبَيِْت  97/3 2205
ياَرةِ والن ُسِك َوإَِقاَمِة َشَعائِ  َقْصُد َبيِْت اهللِ احَلرام للز 

َن وَقِدرَ  اْستَطَاعَ  97/3 2206  ََتَكَّ

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيالً  97/3 2207

: هو الذي استغنى عن خلقه، واخلالئق تفتقر اليه  َغنِيٌّ  97/3 2208  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والغنير

 عامِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  98/3 2209

ونَ  99/3 2210 : االْعرِتاُض واملَنْعُ  َتُصد  د   الصَّ

ة ُمنَْحرفة عن القصد واالستقامة ُتريدوَنا َتبُْغوََنَا ِعَوجاً  99/3 2211  ِمْعَوجَّ

وُكم  100/3 2212 ِجعوُكْم إىل ما ُكنْتُْم َعَليْهِ  َيُرد  بَهة يف دينكم لُّيْ  يلقوا إليكم الش 
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 108إلى آية   101 يةآمن   آل عمرانسورة (  63صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 يلجأ إليه، ويستمسك به باتباع القرآن والسنة بِاهللرِ َيْعتَِصم  101/3 2213

َق  ُهِديَ  101/3 2214  ُأْرِشَد وُوف 

ْستَِقيم  رَص  101/3 2215  م 
 َطريق  ُمستو  ال ِعَوج فيهِ  اط 

 واْجتِناِب نواهيهِ اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه،  اتَُّقوا اهللرَ 102/3 2216

 خوفه: وذلك بأن يطاع فال ُيعىص، وُيشَكر فال يكفر، وُيذَكر فال ينسى تقواه أو حق  حق َحقَّ ُتَقاتِهِ  102/3 2217

كوا بعهده أو دينه أو كتابه ويقصد به هنا القرآن وما تضمنه من رشائع وأحكام َواْعتَِصُموْا بَِحبِْل اهللرِ 103/3 2218  َتسر

ُقوا  103/3 2219 تَلُِفوا وَتتََشتَّتُوا  َوال َتتََفرَّ  وال َُتْ

 ااْستَْحرِضو َواْذُكُرواْ  103/3 2220

ينِي  أْو الُدْنيَِوي  ِمَن اهللِ  نِْعَمُة اهللِ 103/3 2221  اخَلّْيُ الد 

 األْعَداء: الباغضون الكارهون لبعضهم البعض َأْعَداء 103/3 2222

 التأليف بْي القلوب: ُجعها عَل املحبة َفأَلََّف  103/3 2223

ُتم  َفأَْصبَْحتُم 103/3 2224  َفرِصْ

 .أحَدث فيه جتويًفا و جزء من األرض نزع ترابه فانخفض  ْفَرة  أو حافتها ،  واحلُ  طرفها أو َحْرُفها َشَفا ُحْفَرة   103/3 2225

اكم َفأَنَقَذُكم 103/3 2226  فنجر

 ما ِمنُْه َنْفٌع َوَصالٌح  حَيُث وَن َعَل فعل َيْدُعون إىل اخلّي 104/3 2227

 ُكل  فِْعل  ُحْسن  عَل  َوحَيُث ونَ  َوَيأُْمُروَن بِاملَْْعُروِف  104/3 2228

 ما ُينْكُره الَشع أو العقل يأمرون بعدم فعل  َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَكرِ  104/3 2229

ُقواْ  105/3 2230  شيًعا وأحزاًبا  وأصبحوا تباعدوا  َتَفرَّ

 ماختلفوا يف أصول دينهمل يتفقوا واملراد  َواْختََلُفواْ  105/3 2231

مْ  توَحَصلَ أتتهم  َجاءُهُم الْبَي نَاُت  105/3 2232  احُلَجُج الواِضحاُت التي تبْي هلم احلق هَلُ

 املراد يوم القيامة  َيْومَ  106/3 2233

 تصبح بيضاء مَشقة  َتبْيَض   106/3 2234

 تصبح َسْوداء كئيبة  َتْسَود   106/3 2235

ْت  106/3 2236  وجوه الكافرين من الكآبة واحلزن يوم القيامة صارت سوداء كالفحم، واملراد: ما يظهر عَل اْسَودَّ

ُة اهللِ 107/3 2237  الَفْوُز والنَّعيُم يف اجَلنَّةِ  املراد َرْْحَ

وامِ  َخالُِدونَ  107/3 2238  باقوَن َعَل الدَّ

 َنْقَرُؤُها َنتُْلوَها 108/3 2239

ق   108/3 2240  بِالِْصْدِق  بِاحْلَ
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 511إلى آية   109 يةآمن   آل عمرانسورة (  64صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ؤوُن َوالَقَضاَيا  ُتَعادُ  ُتْرَجُع األُُمورُ  109/3 2241  املَسائُِل والش 

ة   110/3 2242 ُة: َُجاَعٌة ِمن النَّاِس ََيَْمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

 ُأوِجَدْت  ُأْخِرَجْت  110/3 2243

 ومعنى األمر طلب إَياد الفعل   ُتثون وُتَكل فون َتأُْمُرونَ  110/3 2244

عِ  بِاملَْْعُروِف  110/3 2245 ْ  املَْعروُف: ُكل  فِْعل  ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو بِالَشَّ

 أمرون بعدم فعل ما ُينْكُره الَشع أو العقلأو ت وتطلبون الكفر  َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكرِ  110/3 2246

 العاصون اخلارجون عن دين اهلل وطاعته   الَْفاِسُقونَ  110/3 2247

وُكمْ  111/3 2248  لَن ُيْلِحُقوا بُِكْم َمكروهاً  لَن َيرُض 

 غّي ذلك يؤذي أسامعكم من ألفاظ الَشك والكفر أو بالكِذب أو التهديد أو واملراد ما رضًرا يسّيا  َأًذى 111/3 2249

وا كناية عن اَنزامهم ويعطوكم ظهورهم ، ُيَول وُكُم األَُدَبارَ  111/3 2250  واملراد يفرر

ونَ  111/3 2251   وال يؤيدون وال يعاونون  ال ُينَقذون ال ُينرَصُ

َبت عليهم  112/3 2252  وأدركتهم أحاَطْت ِِبِمْ  رُضِ

لَّةُ  112/3 2253 غار واهلوان، أو املهانة وصغر النفس الذ    الصَّ

دوا أو ُأْدِركوا  ُثِقُفواْ  112/3 2254  ُوج 

 بعهد  منه تعاىل وهو اإلسالم  بَِحبْل  ِمَن اهللَِّ 112/3 2255

 أنفسهم وأمواهلموَعْهد  يأمنون به عَل  َوَحبْل  ِمَن النَّاسِ  112/3 2256

 رجعوا بُسْخط وعَقاب مستِحقرْي له َوَباُءوا بَِغَضب   112/3 2257

   ذل الفاقة والفقر والضعف   أوالَفْقُر  املَْْسَكنَةُ  112/3 2258

 ة الِعْصيَاُن: ارتكاب املعاص واخُلروُج َعن الطَّاعَ  َعَصوا  112/3 2259

 ويتجاوزون حدود اهلليظلمون  َيْعتَُدونَ  112/3 2260

 لَيُْسوْا ُمتَساوينَ   لَيُْسوْا َسَواء 113/3 2261

ٌة  113/3 2262  ثابتٌة عَل احلِق طائفة مستقيمة  َقآئَِمةٌ  ُأمَّ

 أو جوف الليل ساعات الليل آَناَء اللَّيْلِ  113/3 2263

 يصلون  َيْسُجُدونَ  114/3 2264

اِت ُيَساِرُعوَن يِف  115/3 2265 ّْيَ  األعامل الصاحلة يف  َوَيْمضوَن َوُيبادِرونَ  اخْلَ

َرُموا اإِلثابة عليه لن ُيْكَفُرْوهُ  115/3 2266  لن حُيْ

 بأصحاب ِالتقوى بطاعة اهلل والبعد عن َمْعِصيته  بِاملُْتَِّقْيَ  115/3 2267
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 121إلى آية   611 يةآمن   آل عمرانسورة (  65صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  اآلية رقم  م

 لن تكفَي ولن تنفَع ولن جتزي لن ُتْغنِيَ  116/3 2268

 َيبُْذلوَن ِمن مال  وَنْحَوهُ  ُينِفُقونَ  117/3 2269

ك يف الطبَقاِت املُحيطِة باألرضِ  ِريح   117/3 2270  اهَلواُء املُتحر 

دِ  رِصٌّ  117/3 2271 ُة الَْبْ ة  ، أو  ِشدَّ  الصوت ِشدَّ

 زرعنزلت ب َأَصاَبْت َحْرَث  117/3 2272

 َفأبادته  َفأَْهَلَكتْهُ  117/3 2273

 يستبطنون أمركمأو أصدقاء أْولِياء وخواصَّ لكم  ال جتعلوا  الَ َتتَِّخُذوْا بِطَاَنةً  118/3 2274

ونَ  ال َيأْلُوَنُكم  118/3 2275 ُ   أو ال يمتنعون  ال ُيَقرص 

 اضطرابا وفسادا  أو جنونا   َخبَاالً  118/3 2276

واْ  118/3 2277  أحبروا وَتنروا َود 

ة َعنِت مْ  118/3 2278 ة  وَمَشقَّ  وَقْعتُم يِف ِشدَّ

 َظَهَرْت  َبَدِت  118/3 2279

ُة البُْغِض  الْبَْغَضاء  118/3 2280  الَْعَداَوة والشحناء وهي يف القلب وِشدر

ِفي 118/3 2281  َتْسرُتُ وَتْكتُمُ  ُُتْ

 أْطلَِق يف القرآِن َعَل الَقْلِب لُوجودِِه فيهِ  ُصُدوُرُهمْ  118/3 2282

ْحنا َوأْظَهْرنا َبيَّنَّا لَُكُم اآْلَياِت  118/3 2283  الْباهْي واحلججلكم   َوضَّ

 َقاَبُلوكم لَُقوُكمْ  119/3 2284

 بعضهم ببعض إذا فارقوكم وانفرد  إذا َخَلْواو 119/3 2285

وا  119/3 2286    واوشدَّ  مبأسناَن واأمسك َعض 

 أطراُف األصابع اأْلََناِمَل  119/3 2287

 شد الغضب أ الَْغيْظِ  119/3 2288

 ُتِصبْكم تنالوا أو  ََتَْسْسُكمْ  120/3 2289

 اإلنسان يف نفسه وبدنه وأحواله كل ما يْس من نعمة تنال املراد باحلسنة هنا منافع الدنيا و َحَسنَةٌ  120/3 2290

ُزَُنُم وتغيظهم  َتُسْؤُهمْ  120/3 2291  َُتْ

 َتنِْزْل بُِكْم ُمصيبٌَة أْو َمْكروهٌ  ُتِصبُْكْم َسي ئَةٌ  120/3 2292

ُكمْ  120/3 2293  ال ُيْلِحُق بُِكْم َمكروهاً أو أذىً  الَ َيرُض 

م  َكيُْدُهمْ  120/3 2294  الغّي ِخْفيَةً أو خديعتهم و إْحتِياهُلُ
ةِ  الَكيُْد: إرادة َمرَضَّ

يطٌ  120/3 2295 ءٌ  ُُّمِ ء  ِعلاًم فال َيغيُب عن ِعْلِمِه ََشْ  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكل  ََشْ

 َذَهبَْت مبكراً  َغَدْوَت  121/3 2296

ُئ  121/3 2297 بُُهمْ  املُْْؤِمنِْيَ ُتبَو  ْم وُتَرت   وتوطنهم  ُتنِْزهُلُ

  للُمَحاَرَبة َأماكن َمَقاِعَد لِْلِقتَالِ  121/3 2298
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 132إلى آية   122 يةآمن   آل عمرانسورة (  66صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 العزيمة فيهَعَزَمْت  واهلم يف الَّشء : أول  َهمَّت 122/3 2299

 فِرَقتاِن  طَّآئِفمتمانِ  122/3 2300

بُنَا   ت مْفشملم  122/3 2301  َتْضُعَفا وجَتْ

: املُتََوِل ألمرك والقيرُم عليه الذي َيلب لك املنفعة ويرصف عنك السوء وملِي ُُّهمما 122/3 2302  الوِلر

ضوا أمرهم   ف مْلي مت مومكَِّل اْلُمْؤِمُنونم  122/3 2303  فليعتمدوا ويفور

 أعانكم وأيَّدُكم نمصمرمُكمُ  123/3 2304

رة بِبمْدر   123/3 2305  موضع قرب املدينة املنوَّ

ة أمِذلَّة   123/3 2306  ضعفاء لقلرة العدد والُعدر

َدُكمْ  ُيُِدَُّكمْ  124/3 2307  يَزو 

 األرضُمنَْزلْي من السامء إىل  ُمنزمِليم  124/3 2308

ل وْقتِهم بال إْبطاء   من ف مْورِهم  125/3 2309  يف أوَّ

م بَِعالمات   ُمسموِ ِميم  125/3 2310  ُمَعل مَْي أْنُفِسِهْم أو ُخيوهِلِ

اً  ُبْشرمى  126/3 2311  َخَْبًا سارر

 َتطَْمئِن  الُقُلوُب: َتْسُكُن وَتْرَض  وملِتمْطممِئنَّ  126/3 2312

 الَعْون والتأييد والَغَلبَةُ  النَّْصرُ  126/3 2313

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى.  العمزِيزُ  126/3 2314  ُهَو الَقِوي  الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ُه َتَعاىَل عامِلٌ بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْس   احلمِكيمُ  126/3 2315 ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ  نَى ُهَو املُْحكُِم خِلَ

 ليُهلَِك طائفةً   لِي مْقطمعم طمرمفا   127/3 2316

هم  يمْكِبت مُهمْ  127/3 2317 م وَُيزهيم وُيِغيظَهم ويغمر  باهلزيمة ُيِذهلَّ

 فّيجعوا خارسين ؛ مل يظفروا بام طلبوا ف ميمنقمِلُبوْا خمآئِِبيم  127/3 2318

م  ي مُتوُب عملمْيهم  128/3 2319  َيْغِفُر هَلُ

ُمْ  128/3 2320 ل ِبم يُ عمذََّبم  ُيعاَقبهم وُينَك 

 الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو  غمُفور   129/3 2321

حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَْي يف اآلِخَرةِ  رَِّحيم   129/3 2322  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 ال تأُخذوا بِغِّي َوْجِه َحق   الم َتمُْكُلواْ  130/3 2323

ة معيرنة من الوقت بال مقابلالنامء والزيادة يف الَّشء أو ما  الرِ بم  130/3 2324  ُيزاد عَل أصل البيع، أو ما ُيزاد بعد مدر

ْينِ  أمْضعمافا  مُّضماعمفمة   130/3 2325  َأْضَعافاً كثَّيًة، واملُراُد أْضعافاً َتتَضاَعُف ُكلَّام حاَن َمْوِعُد سدادِ الدَّ

َزْت للُمنْكِريَن لُِوُجودِ اهللُِهي ئَْت  ُأِعدَّْت ِلْلكماِفرِينم  131/3 2326  وُجه 
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 014إلى آية   133 يةآمن   آل عمرانسورة (  67صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 من الْسعة بمعنى اْمُضوا وبادُِروا بدون تأخّي أو تردد  ومسمارُِعواْ  133/3 2327

 ِسَعتُها عمْرُضهما 133/3 2328

َزْت ألَْصحاِب التَّْقَوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيم  133/3 2329  ُهي ئَْت وُجه 

 اليْس أو اخلّي والنعمة التي َتُْسر   السَّرَّاء  134/3 2330

ُة والضيق َكالَفْقِر والسقِم واألمَلِ  ومالضَّرَّاء  134/3 2331  العْس أو  الِشدَّ

 احلابسْي غضبهم يف قلوِبم الكاظِمي الغْيظ 134/3 2332

 املتجاوزين عن إساءاهتم  العماِفيم عن الناس  134/3 2333

 فِْعلة قبيحة َشنيعة أو ُماوزة احلد يف السوء والقبح مثل الزنا والْسقة وغّيمها من الكبائر فماِحشمة   135/3 2334

  ُظْلُم النَّْفِس: اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب  أمنْ ُفسمُهمْ ظملمُموْا   135/3 2335

 اْستَْحرَضوُه  وتذكروا حقه العظيم وعذابه وحسابه ذمكمُروا للام  135/3 2336

 فطلبوا العفو واملغفرة من اهلل  فماْست مْغفمُرواْ  135/3 2337

ُم ِمَن الِفْعِل   ِلُذنُوَِبِمْ  135/3 2338  الَذْنُب: اإلْثُم  واجُلْرُم واملعصية واملَُحرَّ

ْ ُيِصرُّواْ  135/3 2339  مَلْ َيثْبُتوا ومَل َيْلَزموا ومل يقيموا َلم

 ثواِبم جمزمآُؤُهم  136/3 2340

 جزاء العمل وِعَوضه  أمْجرُ  136/3 2341

 اهلل املجتهدين بالعمل بطاعة  اْلعماِمِليم  136/3 2342

 مضت واْنقضت خملمتْ  137/3 2343

 طرق وسّي ووقائع   ُسنمن   137/3 2344

 َفاْنتَِقلوا واْمشوا واْعتَِْبوا  فمِسريُواْ  137/3 2345

ُلوا، أو فكروا واعتْبوا  فماْنظُُرواْ  137/3 2346  فتأمَّ

 العاقبة: اخلاَِتَُة واملَصّي األخّي عماِقبمةُ  137/3 2347

 إيضاٌح  ب ميمان   138/3 2348

ُِنوا  139/3 2349 بُنوا   ومالم َتم  وال َتْضُعُفوا أو جَتْ

 ال َتُكونوا َمْهمومْي وال َمْغمومْي  وال َتمْزمنُوا  139/3 2350

 الغالبون أصحاب َمَكاَنة  ُعْليَا  األمْعلمْونم  139/3 2351

 ُيِصبُْكْم جراح أو قتل   ُيمْسمْسُكْم ق مْرح   140/3 2352

اِوُلُما  140/3 2353  نداول األيام بْي الناس: نرصفها بينهم فنجعلها هلؤالء مرة، وهلؤالء أخرى نُدم
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 481إلى آية   114 يةآمن   آل عمرانسورة (  68صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َص  141/3 2354 ر من الذنوب  َولِيَُمح   ولِيَُخلرص وُيطَهر

 َوهُيْلِك وَيْستأِصَل  َوَيْمَحَق  141/3 2355

 َظنَنْتُمْ  َحِسبْتُمْ  142/3 2356

 َقاَتُلوْا يِف َسبيِل اهللِ إِلْعالِء ديِن اهللِ  َجاَهُدواْ  142/3 2357

 َأْصُلها َتتََمنَّون: َتْرَغبُونَ  ََتَنَّْونَ  143/3 2358

 ُتواِجهوه َتْلَقْوهُ  143/3 2359

 شاهدَتوه  َرَأْيتُُموهُ  143/3 2360

 ُتبرِصون َتنظُُرونَ  143/3 2361

 َمَضْت  َخَلْت  144/3 2362

 َرَجْعتُم وارَتدْدُتم عن دينكم  َأْعَقابُِكمْ    َعََل  انَقَلبْتُمْ  144/3 2363

 َيْرتد  ويكُفر  ينقلب عَل َعِقبَيْه  144/3 2364

 وسيكافء َوَسيَْجِزي 144/3 2365

اكِِرينَ  144/3 2366  الذاكريَن لِنِْعَمِة اهللِ، املُثْنَْي َعَليِْه ِِبا  الشَّ

 وقضاءه  بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اهللرِ  145/3 2367

الً  145/3 2368 َؤجَّ د قدراً  كِتَاباً م   الوقت  ا معلومُُّمَدَّ

 واجلزاء الثواب: العطاء  َثَواَب  145/3 2369

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلّْي أو الَشَّ َحسب الَعَمل َوَسنَْجِزي 145/3 2370

ن نَّبِي   146/3 2371  األنبياء من كثّي أو كم من نبير  َكأَي ن م 

 االتباع أو  علامء فقهاء أو ُجوع كثّية ِرب ي ونَ  146/3 2372

 وَجبُنُواَضُعُفوا  َوَهنُواْ  146/3 2373

 َنَزَل ِِبِمْ  َأَصاَِبُمْ  146/3 2374

ةِ  َضُعُفواْ  146/3 2375 ِة والُقوَّ حَّ ةأو  الَضْعُف: َذهاُب الص      َفْقد القدرة عَل النَّشاط، ِضد  القور

 وما ارتدوا  ما َخَضُعوا وما َذلروا ما اْستََكاُنواْ  146/3 2376

ُم ِمَن الِفْعلِ  ُذُنوَبنَا  147/3 2377  الَذْنُب: اإلْثُم  واجُلْرُم واملعصية واملَُحرَّ

اَفنَا  147/3 2378  إْفراَطنا وجَتاُوَزنا االْعتِدالِ  إرِْسَ

 املُراد اخلطايا   َأْمِرَنا 147/3 2379

 أعداء اهلل  ضد َثب تنا يف احلرب   َثب ت َأْقدامنا 147/3 2380

 اجلميل العطاء واجلزاء الثََّواِب ُحْسُن  148/3 2381
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 315إلى آية   491 يةآمن   آل عمرانسورة (  69صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َتتَّبِعوا وَُتَْضعوا ُتطِيُعواْ  149/3 2382

وُكمْ  149/3 2383  ُيْرِجعوُكْم إىل ما ُكنْتُْم َعَليْهِ  َيُرد 

 نارصكم  َمْوالَُكمْ  150/3 2384

ينَ  150/3 2385  املؤي دين  النَّارِصِ

 َسنَْقِذُف  َسنُْلِقي 151/3 2386

ْعَب  151/3 2387  الَفَزع واخَلْوف الذي يمأل القلَب  الر 

ُكواْ  151/3 2388 ا  هللَجَعُلوا  بِاهللرِ َأرْشَ المُهَ
 رَشيكاً لَُه يف ُمْلكِِه أْو يف ِعباَدتِِه أْو كِ

ًة وُبْرَهاناً  ُسْلطَاناً  151/3 2389  ُحجَّ

 ومكاَنم    مستقرهم  أو  منزهلم َوَمأَْواُهمُ  151/3 2390

 مأواهم وُمقاُمهم  َمثَْوى الظَّاملِِْيَ  151/3 2391

وََنُم 152/3 2392  تقتلوَنم  َُتُس 

 َضُعْفتم وَجبُنْتُمْ  َفِشْلتُمْ  152/3 2393

 واختلفتم َوَتنَاَزْعتُمْ  152/3 2394

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َوَعَصيْتُم  152/3 2395

 جعلكم ترون بالعْي َأَراُكم 152/3 2396

َفُكمْ  152/3 2397 ُكمْ  رَصَ  َردَّ

 وثباتكمليمتِحن صْبكم  لِيَبْتَلِيَُكمْ  152/3 2398

 اجلبل َخْوفاً وفِراراً  واملراد  صعود االرتقاء واالرتفاع  :الصعود  ُتْصِعُدونَ  153/3 2399

 ال َتْلتَِفتونَ  ال َتْلُوونَ  153/3 2400

 ُيناديُكْم وَيطُلبُُكمْ  َيْدُعوُكمْ  153/3 2401

 من خلفكم يِف ُأْخَراُكمْ  153/3 2402

 َفجازاُكمْ  َفأََثاَبُكمْ  153/3 2403

2404 153/3  ً م  َواألََسى   وَ أ  ُحْزناً أو َكْرباً  َغامَّ  اهْلَ

َزُنواْ  153/3 2405 َكيْالَ ُيصيبُُكم َهم  وال َغم    ل َكيْالَ َُتْ
 لِ

 ذهَب منكم   َفاَتُكمْ  153/3 2406

 َنَزَل بُِكْم  َأَصاَبُكمْ  153/3 2407
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 571إلى آية   415 يةآمن   آل عمرانسورة (  70صفحة )

  
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلْزن أو الَكْرب  الَْغم   154/3 2408

 أماناً واطمئناناً  َأَمنَةً  154/3 2409

 أول النوم، واملراد: سكونا وهدوًءا أو ُمقاربة للنروم الفتور النعاس : ن َعاساً  154/3 2410

 َأَخَذهُ وَحَواُه،  َيْغَشى  154/3 2411

 َُجاَعًة أْو فِْرَقةً  َطآئَِفةً  154/3 2412

تُْهْم َأنُفُسُهمْ  154/3 2413  كان مَه هم وقلقهم هو خالص أنفسهم خاصة َأمَهَّ

ق  َيظُن وَن بِاهللرِ  154/3 2414 د َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  َغّْيَ احْلَ  وأْمِر ِرسالِة ُُّمَمَّ
ُكوَن بِصْدِق الَعقيَدةِ  ُيَشك 

 َيْسرُتوَن وَيْكتُمونَ  َُيُْفونَ  154/3 2415

 الَ ُيظَْهُرونَ  الَ ُيبُْدونَ  154/3 2416

زَ  154/3 2417 َرَج َوَظَهرَ  لََْبَ  خَلَ

 أماكن َمْقتَلِِهم ومرصِعِهم املضاجع أماكن النوم واملراد  َمَضاِجِعِهمْ  154/3 2418

 َولِيَْختَِْبَ  َولِيَبْتَيِلَ  154/3 2419

َص  154/3 2420 ر َولِيَُمحَّ  ولِيَُخلرص وُيطَهر

ُدورب 154/3 2421  اخلفايا التي يف الصدور أو احلالة التي يف الصدور   َذاِت الص 

وا  َتَولَّْواْ  155/3 2422  فرر

ْمَعانِ  155/3 2423   َتَقاَبل اجَلامَعتان  الْتََقى اجْلَ

ُم الشيطان  155/3 2424  أوقعهم يف الزلل واخَلطَأ   اْستََزهلَُّ

 َعِملوا من الذنوب َكَسبُواْ  155/3 2425

 جَتاَوزَ  َعَفا  155/3 2426

 السفر يف التجارة، والسّي يف األرض لطلب املعيشة أو غّيها  رضبوا يف األرض 156/3 2427

ى 156/3 2428  يف سبيل اهلل ُماهدين غزاة  ُغزًّ

ةً  156/3 2429  َنَدماً وَأَسفاً  َحْْسَ

 لَِسرْتٌ وَعْفوٌ  ملََْغِفَرةٌ  157/3 2430

 حَيوزوَن ِمن أْموال  وَمتاع   ََيَْمُعونَ  157/3 2431
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 651إلى آية   581 يةآمن   آل عمرانسورة (  71صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  158/3 2432 ََشُ ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  ُُتْ
َمعوَن َمَع النراِس لِ  جُتْ

َت  لِنَت  159/3 2433  َسْهالً لَي ناً رِصْ

ُلِق سيئ   جافِياً  َفظراً  159/3 2434  ُخُشوَنًة يِف الَْكالَِم  أو  اخْلُ

 القاَس القلب، غّي ذي رْحة وال رأفة غليَظ القلب  159/3 2435

واْ  159/3 2436 ُفوا   الَنَفض  ُقوا واْنرَصَ  لَتفرَّ

مْ  159/3 2437  اهلل هلماطلب العفو واملغفرة من  اْستَْغِفِر هَلُ

 اطُلْب رَأهَيُم َوَشاِوْرُهمْ  159/3 2438

 َعَزمَت األمر: أردت فعله، وَعَقْدت النيََّة عليه  َعَزْمَت  159/3 2439

ْل  159/3 2440 ض أمرك  َفتََوكَّ  فاعتمد وفور

 وال منترص  َفالَ قاِهرَ  َفالَ َغالَِب  160/3 2441

ُذلُْكمْ  160/3 2442  نرصكميتَخَلر عن  ََيْ

ُكم 160/3 2443  يعينكم ويؤيردكم َينرُصُ

ِل املُْْؤِمنُونَ  160/3 2444 ضوا أمرهم  َفْليَتََوكَّ  فليعتمدوا ويفور

 قبل قسمتها غنيمة  أو يأخذَُيوَن  َيُغلَّ  161/3 2445

َزى جزاًء وافياً كامالً  ُتَوفَّ  161/3 2446  جُتْ

 عملت عمال سواء كان حسنا أو سيئا   َكَسبَْت  161/3 2447

 ساَر عَل ما ُيريض اهلل اتَّبََع ِرْضَواَن اهللرِ  162/3 2448

 بغضب من اهلل، واملراد املهانة وسوء العقاب  بَِسْخط   162/3 2449

 املَأَْوى: َمكاُن اإِليواءِ  َوَمأَْواهُ  162/3 2450

 طبقاتأو  َمناِزَل  َدَرَجاٌت  163/3 2451

 َأْنَعمَ  َمنَّ  164/3 2452

 أْرَسَل  َبَعَث  164/3 2453

يِهمْ  164/3 2454 ُرُهْم وُيْصلُِحُهمْ  َوُيَزك   َوُيطَه 

مهم َوُيَعل ُمُهُم الْكِتَاَب  164/3 2455 فهم وُيَفه   الُقْرآن وُيَعر 

ين.  احِلْكَمةُ  164/3 2456 نَُّة والفقه يف الدر ِف واملراد  هنا الس     العلم والتفق ه ُحْسُن التَّرَص 

 تيه وبعد وانرصاف عن طريق اهلداية واحلق  َضالل   164/3 2457

 َنَزلَْت بُِكمْ  َأَصاَبتُْكم  165/3 2458

ِصيبَةٌ  165/3 2459  َمْكروٌه ُيصيُب اإلْنسانَ  م 

ثَْليَْها 165/3 2460  ِضْعَفيْها  م 

 من أين لنا هذا؟ أنرى هذا  165/3 2461
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 317إلى آية   166 يةآمن   آل عمرانسورة (  72صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ْمَعانِ  166/3 2462  'ُأحد'غزوة  املراد يف يوم التقى املؤمنون واملَشكون  َيْوَم الْتََقى اجْلَ

 َتظاَهُروا بام ليس يف نُفوِسهم َناَفُقواْ  167/3 2463

وا َوَأْقبِلوا  َتَعالَْواْ  167/3 2464  َهُلم 

 اْحوا أنفسكم اْدَفُعواْ  167/3 2465

بَْعنَاُكمْ  167/3 2466  الْقتََدْينا بُِكم وأَطْعناُكمْ  الَّتَّ

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   167/3 2467

 َْيفون َيْكتُُمونَ  167/3 2468

 لنظائرهم يف النفاق إِلْخَواَِنِمْ  168/3 2469

لَُّفوا عن اخُلروِج للِجهادِ  َوَقَعُدواْ  168/3 2470  وَُتَ

 َفاْدَفُعوا َفاْدَرُؤوا 168/3 2471

َسبَنَّ  169/3 2472  َوالَ َتظُنَّنَّ  َوالَ َُتْ

 ْبزخال َحياة   املراد َأْحيَاء 169/3 2473

 َيري عليهم رزقهم  ُيْرَزُقونَ  169/3 2474

ورين مبتهجْي َفِرِحْيَ  170/3 2475  َمْْسُ

 َأْعطاُهمْ  آَتاُهمُ  170/3 2476

 َفْضُل اهللِ: إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  170/3 2477

ونَ  170/3 2478  َينْتَظِروَن اخَلّْيَ   َوَيْستَبَِْشُ

 ُيْدِرُكوهم مل  مل يلحقوا ِبم 170/3 2479

ينِي  أْو الُدْنيَِوي  ِمَن اهللِ بِنِْعَمة   171/3 2480  نِْعَمُة اهللِ: اخَلّْيُ الد 

 ال هُيِْمُل وال ُينِْقُص  ال ُيِضيعُ  171/3 2481

ُسولِ ا 172/3 2482  لب وا نداء اهلل ورسوله ْستََجاُبوْا هللِرِ َوالرَّ

 واهلزيمةواألمل ناهلم اجلراح  أصاِبم القرح 172/3 2483

 َأَتْوا باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  َأْحَسنُواْ  172/3 2484

 حشدوا لقتالكم َُجَُعوا لَُكم 173/3 2485

 فاحذروهم واتقوا لقاءهم َفاْخَشْوُهمْ  173/3 2486

 وكافُِلناكافينا  َحْسبُنَا اهللرُ 173/3 2487

ض بتدبّي أمور عباده ومن أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْوكِيُل  173/3 2488  هو الكفيل بأرزاق العباد والعامِل بأحواهلم، واملفوَّ
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 018إلى آية   741 يةآمن   آل عمرانسورة (  37صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

  َرَجعواعادو و َفانَقَلبُوْا  174/3 2489

 الن ْعَمُة: ما أْنِعَم به من رزق  ومال  وغّيه. و ِمنرٌة وَفْضٌل  بنعمة  174/3 2490

 وزيادةِ إحسان   َوَفْضل   174/3 2491

ْ َيْمَسْسُهمْ  174/3 2492  مل ُيِصبُْهم ملَّ

 َمْكروٌه أْو أَذىً  ُسوءٌ  174/3 2493

بَُعوْا  174/3 2494  أطاعوا وانقادوا اتَّ

 أنصاره   َأْولِيَاَءهُ  175/3 2495

اُفوُهمْ  175/3 2496  ال ُتَشْوُهم  ال َُتَ

ْؤِمنِْيَ  175/3 2497 سوِل  م  ِه وَينقادوَن هللِ بالطراعِة وللرَّ
وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ  باالترباعِ املُْْؤِمنِوَن: الذين ُيِقر 

ُزنَك  176/3 2498  ال ُيِصبَْك َهم  وال َغم   الَ حَيْ

واْ  176/3 2499  لَن ُيْلِحُقوا َمكروهاً أو أذىً  لَن َيرُض 

 َنصيباً من الثواب  َحظراً  176/3 2500

ُواْ  177/3 2501  استبدلوا  اْشرَتَ

م 178/3 2502  نْمِهلُهمْ  ُنْميِل هَلُ

ْنُب الَِّذي َيْستَِحق  الُعقوَبةَ  إِْثامً  178/3 2503  اإِلْثُم: الذَّ

ِهْيٌ  178/3 2504  ُمِذلٌّ  ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب م 

 ليرتك  لِيََذرَ  179/3 2505

 يفصل ويفرز َيِميزَ  179/3 2506

بِيَث  179/3 2507  املنافق والكافر ضد الطيب ؛ الفاسد  واملراد  اخْلَ

 املُْؤِمنِ احلسن واملراد  الطَّي ِب  179/3 2508

 يظهر لكم وُيْعلُِمكم   ُيطْلُِعُكمْ  179/3 2509

ِهمْ  الَْغيِْب  179/3 2510  َما َخِفَي واْستَرَتَ َومَلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواس 

 َيْصطَِفي وََيْتار ََيْتَبِي 179/3 2511

 َوالَ َيظُنَّنَّ  حَيَْسبَنَّ َوالَ  180/3 2512

 البُْخُل: إْمساُك املاِل َعامَّ ال َيْصُلُح َحبُْسُه َعنْهُ  َيبَْخُلونَ  180/3 2513

 أْكثَُر َنْفعاً َوَصالحاً  َخّْياً  180/3 2514

مْ  180/3 2515  لِعقاب يوم القيامة لسبٌب الَش : السوء والفساد وهو  رَشٌّ هلَُّ

ُقونَ  180/3 2516 م َطْوقاً ِمن نار  يوَضُع يف أْعناقِِهمْ  َسيُطَوَّ  َسيَكوُن هَلُ

 وهو الباقي بعد فناء اخللق  لكاملهلل سبحانه  هللِرِ ِمَّياُث  180/3 2517

 وخفاياها كام أحاط بظواهرها ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه، واخَلبُّي: ُهَو الذي انتهى علمه إىل اإلحاطة ببواطن األشياء  َخبِّيٌ  180/3 2518



 

74 
 

 
 
 
 

 861إلى آية   118 يةآمن   آل عمرانسورة (  74صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 قليل املال، الذي ال يملك ما يكفيهأو  ُُّمتَاجبمعنى ضد الِغنى  َفِقّيٌ  181/3 2519

 ما يفيض عن حاجته  الذي يملككثّي املال ،  الثري: الغني َأْغنِيَاء  181/3 2520

ْوُق: اإلْحساُس الَعام   ُذوُقواْ  181/3 2521  بالَفم وبغّي الَفم وإدراك املطعومات  الذَّ

ِريِق  181/3 2522  عذاب نار ُّمرقة ملتهبة  َعَذاَب احْلَ

َمْت  182/3 2523  أو بام أسلفت واكتسبت  فعلت سابقا  بسبب ما باَِم َقدَّ

 املُراد أنفسكم َأْيِديُكمْ  182/3 2524

 ال يظلم   لَيَْس بِظَالَّم   182/3 2525

 للناس  ل ْلَعبِيدِ  182/3 2526

 أمرنا وأوصانا   عِهَد إلينا  183/3 2527

ُب به إىل اهلل من  ما  بُِقْرَبان   183/3 2528    َغّْيهاَذبِيَحة  أو صدقة أو ُيتََقرَّ

   وُترقه النار َتْفنيِه  َتأُْكُلُه النَّارُ  183/3 2529

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَي نَاِت  183/3 2530

ُبوكَ  184/3 2531  َنَسبُوا إليك الكذب َكذَّ

ُبرِ  184/3 2532  الُكتُب الساموية التي فيها املواعظ والزواجر  َوالز 

ِ الواضِح واملُبْي للحقر  الْكِتَاِب املُْنِّيِ  184/3 2533  الكتاِب البْي 

 َمي تٌة ال ُّمالة َذآئَِقُة املوت  185/3 2534

َزْون جزاًء وافياً كامالً  ُتَوفَّْونَ  185/3 2535  جُتْ

 أعاملكم وِعَوضكم عنها جزاء ُأُجوَرُكمْ  185/3 2536

َي  ُزْحِزَح  185/3 2537  وُأْبِعدَ ُدفع وُنح 

 َظَفر ونال غاية ما يطلب ونجا من كل مكروه  َفازَ  185/3 2538

يْطاُن للُمتَْعة متاع الُغرور 185/3 2539 ُن به الشَّ  االغرتار و ما ُيَزي 

نَّ باملحن  لَتُبَْلُونَّ  186/3 2540  لَتُْختََْبُ

ة التي ُيعَزم عليها وُيناَفس فيهااملَسائِِل َوالَقَضاَيا  َعْزِم األُمورِ  186/3 2541   الشديدة اخلّي 
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 194إلى آية   187 يةآمن   آل عمرانسورة (  75صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُد  ِميثَاَق  187/3 2542  املِيثاُق: الَعْهُد املَُؤكَّ

َحنَّهُ  لَتُبَي نُنَّهُ  187/3 2543 ُه َوُتَوض   لَتُظِْهَرنَّ

 وال ُْتفونه َوالَ َتْكتُُموَنهُ  187/3 2544

 قذفوه ومل ُيراعوه  أو فطرحوه  َفنَبَُذوهُ  187/3 2545

 يسّياً  ِعَوضاً   َثَمناً َقلِيالً  187/3 2546

َسبَنَّ  188/3 2547  الَ َتظُنَّنَّ  الَ َُتْ

 يثنَي الناس عليهم باجلميل أن  َأْن حُيَْمُدوا  188/3 2548

 بفوز ونجاة  بَِمَفاَزة   188/3 2549

ء  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل،  َقِديرٌ  189/3 2550  والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعرَتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعََل ُكل  ََشْ

اَمَواِت  190/3 2551  إَيادِها َعَل َغّْيِ ِمثال  سابِق  وَيكوُن َخْلُق اهلل ِمَن الَعَدمِ  َخْلِق السَّ

 وتعاقب الليل والنهار  َبيْنَُهام يف الطوِل والِقرَصِ والنروِر والظ ْلَمةِ التَفاُوُت  اختالف الليل والنهار 190/3 2552

ُْوِِل األلْبَاِب  190/3 2553 ة   أِلَْصَحاِب  أل   الُعقوِل السليمة النّير

 َيْستَْحرِضوَنُه ُمتََدب رينَ  يذكرون اهلل  191/3 2554

  واقفْي وجالِسْي قِيَاماً َوُقُعوداً  191/3 2555

 أي مضطجعْي عَل أحد اجلنبْي، واجلنب هو ما ُتت اإِلبط إىل اخلارصة  عَل ُجنُوِِبِمْ  191/3 2556

ُرونَ  191/3 2557 ْم ويتدبرون َوَيتََفكَّ  َوُيْعِمُلوَن ُعُقوهَلُ

 الَ َفائَِدَة فِيهِ و حكمة ضائعا بال عبثا  َباطاِلً  191/3 2558

 ُسبَْحاَن اهللِ: ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعاىل ُسبَْحاَنَك  191/3 2559

 فارصف عنرا  َفِقنَا 191/3 2560

 فضحته أو أهنته أو أهلكته َأْخَزْيتَهُ  192/3 2561

 أْعوان  يدفعون عنهم عقاب اهلل يوم القيامة  َأنَصار   192/3 2562

 ُّممد صَل اهلل عليه وسلم، أو القرآن النبيداعياً واملراد  ُمنَادِياً  193/3 2563

رْ  193/3 2564 ها والتَجاُوُز َعنْها وعدم املُعاَقبَِة َعَليْها َوَكف   َتْكِفُّي الَسي ئاِت: ْسرُتْ

نوُب الَكبَّيةُ  َسي ئَاتِنَا  193/3 2565 ي ئَاُت: الذ   السَّ

 الطَّاَعِة، َُجُْع َبارر َكثِّيي  األْبَرارِ  193/3 2566

 َواْعطِنا  َوآتِنَا 194/3 2567

 َمنَّيْتَنا من نرص وَتكْي وتوفيق وهداية َوَعدتَّنَا 194/3 2568

ِزَنا 194/3 2569  الَ َتْفَضْحنا والَ هَتِنرا الَ ُُتْ

 َيْوُم ُيبَْعُث النَّاُس ِمْن ُقبُوِرِهمْ  َيْوُم الِقياَمةِ  194/3 2570

لُِف املِْيَعادَ  194/3 2571  ال ُُتْلف وعًدا َوَعْدَت به عبادك  الَ ُُتْ
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 200إلى آية   195 يةآمن   آل عمرانسورة (  76صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 همْ ءُدعا  قبَل أجاب أو  َفاْستََجاَب  195/3 2572

 ُأْنِقُص ال ُأمْهُِل وال  ال ُأِضيعُ  195/3 2573

 تركوا أوطاَنم رغبًة يف رضا اهلل تعاىل، واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة املنورة َهاَجُرواْ  195/3 2574

 ُأْبِعدوا وُطِردوا  ُأْخِرُجواْ  195/3 2575

اُر: املَنِْزُل املَبْنِي  الذي َيْسُكنُُه النراُس  دَِياِرِهمْ  195/3 2576  الدَّ

 وأحلق ِبم رضرٌ  َوُأوُذواْ  195/3 2577

 لكسب مرضايت وإلعالء كلمتي  يِف َسبِييِل  195/3 2578

َرنَّ َعنُْهْم َسي ئَاهِتِمْ  195/3 2579 ها والتَجاُوُز َعنْها وعدم املُعاَقبَِة َعَليْها ألَُكف   َتْكِفُّي الَسي ئاِت: ْسرُتْ

 عطاًء ومكافأًة وجزاءً  َثَواباً  195/3 2580

نََّك  196/3 2581  الَ َيدعنَّك الَ َيُغرَّ

 أسفارهم وحياهتم املُرتفة وتنع مهم الدنيوي وترصفهم  َتَقل ب الذين كفروا  196/3 2582

ت ع  َمتَاعٌ  197/3 2583  وغّي ذلك  كل  ما ُينْتفع به وُيرغب يف اقتنائه، كالطَّعام، واملالو َتَّ

 مستقرهم  أو  منزهلم  ومكاَنم  َمأَْواُهمْ  197/3 2584

 بِئَْس الِفراش واملضجع َوبِئَْس املَِْهادُ  197/3 2585

وامِ  َخالِِدينَ  198/3 2586  باقَْي َعَل الدَّ

 ومنزال  وعطاءً  ِضيافة  ُنُزالً  198/3 2587

 واملؤمنون الصادقون  املطيعون ل ألَْبَرارِ  198/3 2588

 متذلرلْي خاضعْي ُمتَواِضعَْي هللِ  َخاِشِعَْي هللَِِّ 199/3 2589

 عوض أعامهلم التي عملوها، وثواب طاعتهموجزاُءهم للعمل   َأْجُرُهمْ  199/3 2590

َساِب  199/3 2591  َعَليَْها  احْلِ
 املُحاَسبَُة، وهَي إْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

واْ  200/3 2592 َزعوا  اْصِْبُ لَّدوا وال جَتْ  ، والصْب هو حبس النفس عن أهوائها وشهواهتا جَتَ

ْْب  َوَصابُِرواْ  200/3 2593  ،  واملصابرة  تعني املالزمة واالستمرار  غالِبُوا األعداء يف الصَّ

 املرابطة لزوم املكان الذي َياف من وصول العدو منه   َوَرابِطُواْ  200/3 2594

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  َواتَُّقوْا اهللرَ 200/3 2595

 تظفرون وتفوزون لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ  200/3 2596

 

 

 


