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 6إلى آية  1 يةآمن  النساءسورة (  77صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 اْجَعلوا لَكم وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  اتَُّقوا َربَُّكمُ  1/4 2597

 قِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثاٍل سابِ  كمَأْوَجَد  َخَلَقُكمْ  1/4 2598

 آدم عليه السالم  من رجل واحدواملراد الروح واجلسم معا   ؛النفس : الذات ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ  1/4 2599

 واملراد حواء  أو بعلها َقرينَها َزْوَجَها 1/4 2600

 وَكثَّر وفرق  َنََش  َوَبثَّ  1/4 2601

 به  َتتَحالفونَ  ويسأل بعضكم بعضا به أو  تتساءلونَ  َتَساءلُوَن بِهِ  1/4 2602

 احذروا أن تقطعوا أرحامكم واملراد  األقارب َواألَْرَحامَ  1/4 2603

ٌء، والرقيب  َرقِيبا   1/4 2604  من أْسامِء اهللِ احُلْسنى صفة واسم الرقيب: هو احلافُِظ الذي ال َيغيُب َعنُْه ََشْ

 واْدَفُعوا واْعطُوا  َوآُتواْ  2/4 2605

 اليتامى هم َمن َفَقُدوا آباَءهم، قبل سّن البلوغ  الْيَتَاَمى  2/4 2606

لُواْ  2/4 2607 واْ ال  الَ َتتَبَدَّ ُ  ُتَغْيَّ

بِيَث  2/4 2608  احلرام  كّل َشء فاسد وباطل أو و الرديء واملكروه   اْْلَ

الُِح واجَليُِّد  بِالطَّيِِّب  2/4 2609  أو احلالل  كُل ما خال من األَذى واَْلبَثو الطَّيُِّب: الصَّ

ا 2/4 2610  إثام أو ذنبا أو ظلام عظيام   ُحوب ا كبْي 

 املراد هنا علمتم أو غلب عىل ظنكم  ِخْفتُمْ  3/4 2611

 َتْعِدلوا ُتْقِسطُواْ  3/4 2612

 َفتََزّوجوا  َفانكُِحواْ  3/4 2613

 كان حالال   َطاَب  3/4 2614

ه   وإعطاءجتنَّب الظُّْلَم واجَلْوَر، بالعدل  واملراد  تنصفوا َتْعِدلُواْ  3/4 2615  كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

 الرساريأو اجلواري  اإلماء َمَلَكْت َأْياَمُنُكمْ َما  3/4 2616

 أو يكثر عيالكمومتيلوا  جَتْوُروا وَتظْلُموا  َتُعولُواْ  3/4 2617

 ُمُهورهنّ  َصُدَقاِِتِنَّ  4/4 2618

 فريضة  أو عطيّة بطيب نفس  نِْحَلة   4/4 2619

  لكم َتناَزلْنَ  طِبَْن لَُكْم  4/4 2620

 فخذوه حالال  َفُكُلوهُ  4/4 2621

غا  َمْقبُوال   َهنِيئا   4/4 2622
 سائِ

ِريئا   4/4 2623  طيِّبا موافقا  للطبع  مَّ

َفَهاء 5/4 2624    َعْن َجْهٍل أْو ُنقصاِن دينٍ ال حيسنون الترصف  َمْن  السُّ

 ومعيشتكم  أمرا  تقوم به حياتكم قِيَاما   5/4 2625

 لرزقهم  ومكانا واجعلوا منها جماال   َواْرُزُقوُهمْ  5/4 2626

 اْمنَُحوهم ُكْسَوة   و واعطوهم أ َواْكُسوُهمْ  5/4 2627

 ا وامتحنوا اختربو  اْبتَُلوْا و 6/4 2628

 َوَصُلوْا ِسنَّ البُلوغِ  َبَلُغوْا النَِّكاَح  6/4 2629

 أو أبرصتم ورأيتم  ووجدتم وَتبَيَّنْتُمْ َعلِْمتُم  آَنْستُم 6/4 2630

 وصالحا  إْدراكا  َواهتداء   ُرْشدا   6/4 2631

 اعطوهم  َفاْدَفُعواْ  6/4 2632

 وال تأخذوهنا بغْي وجه حق َوالَ َتأُْكُلوَها  6/4 2633

افا   6/4 2634  إْفراَطا  وجَتاُوزا  لالْعتِدالِ  إِْْسَ

ا َأن  6/4 2635 واْ بِدار   ُمَسارعني ومبادرين ألكلها قبل أن يكربوا فيأخذوها منكم َيْكرَبُ

 وليَُكفَّ عن أكل مال اليتيم واملراد   واالمتناعالِعّفة: الَكفُّ  َفْليَْستَْعِفْف  6/4 2636

 بقدر حاجته عند الرضورة فليأخذ َفْليَأُْكْل بِاملَْْعُروِف  6/4 2637

 رقيباأو شاهدا ُُماسبا أو  َحِسيبا   6/4 2638
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 11إلى آية  7 يةآمن  النساءسورة (  78صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 حصة وجزء  َنصيٌِب  7/4 2639

 أبقى وخلَّف بعد املْوت  َتَركَ  7/4 2640

 األب واألم  الَْوالَِدانِ  7/4 2641

 زاد نقص أو  َقلَّ ِمنُْه َأْو َكثُرَ  7/4 2642

ا 7/4 2643 ا وحّقا  جيب أداؤه  َنِصيبا  َمْفُروض  ر   ُجزءا  ُمَقدَّ

َكةِ  الِْقْسَمةَ  8/4 2644 ِ  تقِسيَم الَّتَّ

 من ال حقَّ هلم يف الَّتكةواملراد أقارُب امليت  ُأْولُوْا الُْقْرَبى 8/4 2645

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ َوالْيَتَاَمى 8/4 2646

 وهو أسوأ حاال  من الفقْيليس عنده ما يكفي واملِْسكني: الذي أسكنه العجز  َواملََْساكنِيُ  8/4 2647

 فأعطوهم  َفاْرُزُقوُهم 8/4 2648

ْعُروفا   8/4 2649  حسن ا غْي فاحش وال قبيح  َكالما   َقْوال  مَّ

 اِْلْشيَُة: اَْلْوُف   َولْيَْخَش  9/4 2650

 أبقوا وخّلوا َتَرُكواْ  9/4 2651

 وراءهم واملراد تركوهم أحياء وراءهم بعد أن ماتوا  َخْلِفِهمْ  9/4 2652

ة  ِضَعافا   9/4 2653 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ ا واملراد  الُذرِّ ا ِضعاف   أبناء  ِصغار 

 وعدال  صوابا  َكالما   َقْوال  َسِديدا   9/4 2654

 جورا  بغْي حقِّ  ُظْلام   10/4 2655

  وسيدخلون َوَسيَْصَلْونَ  10/4 2656

َهنََّم   َسِعْيا   10/4 2657 عُْي: اْسٌم جِلَ  نارا  موقدة  والسَّ

 يأمركم ويفرض عليكم  ُيوِصيُكمُ  11/4 2658

 أبقى وخلَّف بعد املْوت  َتَركَ  11/4 2659

 صاَر ألبويه َشٌء مما ََيُصُّ ابنهام بعد موته َوَوِرَثُه َأَبَواهُ  11/4 2660

ا كانوا أو إناث  املراد  إِْخَوةٌ  11/4 2661  اثنان فأكثر من األخوة، ذكور 

ِة َولَُه أَجٌل ُيْدَفُع فيِه لِصاِحبِهِ  َدْينٍ  11/4 2662 مَّ  الَدْيُن: ما َثبََت يف الذِّ

 منفَعة وفائدة يف الدنيا أو اآلخرة أو كالمها  أشدُّ  لَُكْم َنْفعا  َأْقَرُب  11/4 2663

 حكام مفروضا   َفِريَضة   11/4 2664

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيام  11/4 2665
ائِ   لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالرسَّ

ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء  َحكِيام   11/4 2666 ُه َتَعاََل َعاِِلٌ بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم ِْلَ  ألنَّ
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 41إلى آية  12 يةآمن  النساءسورة (  79صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 أبقى وخلَّف بعد املْوت  َتَركَ  12/4 2667

ا كان أو أنثى  ابن َولٌَد  12/4 2668  ذكر 

 يويص به امليِّت بعد تنفيذ ما  من بعد َوِصيَّة   12/4 2669

 يأمْرن بتنفيذها بعد املوت ُيوِصنَي ِِبَا  12/4 2670

ِة َولَُه أَجٌل ُيْدَفُع فيِه لِصاِحبِهِ  َدْينٍ  12/4 2671 مَّ  الَدْيُن: ما َثبََت يف الذِّ

 َمْن ال وارث له من َولٍَد أو والِدٍ  َكالَلَة   12/4 2672

َكاء 12/4 2673  ال فرق هنا بني الذكر واألنثى واملراد ُمشَِّتكوَن  رُشَ

 بعد تنفيذ ما يويص به امليِّت  من بعد َوِصيَّة   12/4 2674

را  بأيٍّ من الورثة  غْي ُمَضار  12/4 2675  غْي ُملِحق ََضَ

ا من اهلل  َوِصيَّة  ِمَن اهللَِّ  12/4 2676  أمر 

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ِصَفٌة هللِ  َعلِيمٌ  12/4 2677
ائِ  ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالرسَّ

ُه َغَضٌب وال ِعْصياُن  َحلِيمٌ  12/4 2678 ْفِح واألناةِ الذي ال َيْستَِفزَّ  الُعصاةِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه ، واحَلليُم هو ذو الصَّ

 أحكاُمُه ورَشائُِعُه املفروضة التي ال جَيوُز جُماَوَزِتا ُحُدوُد اهللِ  13/4 2679

نَُّة يف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األْشجاِر َواألهْناِر والثِّامِر، واجلنة يف اآلخرة: دار النعيم املقيم بعد املوت  َجنَّاٍت  13/4 2680  اجْلَ

ِري 13/4 2681 َعة   جَتْ  َتنَْدفُِع ِمياُهها ُمرْسِ

وامِ  َخالِِدينَ  13/4 2682  باقنَي َعىل الدَّ

 الظََّفُر باْلْي والنَّجاُة من الَش الَْفْوزُ  13/4 2683

 كلمة استُعَْيْت لكل كبْي  الَْعظِيمُ  13/4 2684

 الِعْصيَاُن: اُْلروُج َعن الطَّاَعةِ  َيْعصِ  14/4 2685

 وجُيَاوز  َوَيتََعدَّ  14/4 2686

 ُحُدوُد اهللِ: أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال جَيوُز جُماَوَزِتا ُحُدوَدهُ  14/4 2687

  ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب  14/4 2688

ِهنيٌ  14/4 2689  ُمِذل   مُّ
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 19إلى آية  51 يةآمن  النساءسورة (  80صفحة )
 

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

ناواملراد هنا القبيُح الشنيع من قوٍل أو فعل   الَْفاِحَشةَ  15/4 2690  الزِّ

 اطلبوا ُشهودا  لِيَْشَهدوا  َفاْستَْشِهُدواْ  15/4 2691

 فاحبسوهن َفأَْمِسُكوُهنَّ  15/4 2692

 تنتهي حياِتن باملوت يتوفاهنَّ املوت 15/4 2693

 طريقا  وََمَْرجا   َسبِيال   15/4 2694

 يقعان يف فاحشة الزنااملراد  َيأْتِيَاهِنَا  16/4 2695

ا 16/4 2696  فأحلقوا ِبام َضرا  بالرضب واهلجر والتوبيخ  َفآُذومُهَ

 من الفاحشة تابا عامَّ وقع منهام َتاَبا  16/4 2697

 وصلحت أعامهلم وحسنت   َوَأْصَلَحا 16/4 2698

 واتركوا أذامها فاصفحوا عنهام  فأعرضوا عنهام  16/4 2699

ابا   16/4 2700 َرْت  َتوَّ  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والتّواب ُهَو الَِّذي َيْقبَُل التَّْوَبَة ُكلَّاَم َتَكرَّ

ِحيام   16/4 2701 حيُم: الذي َيْرَحُم  رَّ  املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

 املراد قبول التوبة والرجوع إَل اهلل واملغفرة  إِنَّاَم التَّْوَبةُ  17/4 2702

َوءَ  17/4 2703 يَِّئ الَقبيَح ِمن األْعاملِ  السُّ  السَّ

 َأن تفعل فعال  بغْي ِعْلمو  بطَيٍْش وسفهٍ  بَِجَهالَةٍ  17/4 2704

 قريب  أو ما قبل املوت يف زمن  من َقِريب 17/4 2705

م َيتُوُب اهللُّ َعَليْهم 17/4 2706  يقبل اهلل توبتهم وَيْغِفُر هَلُ

يِّئَاِت  18/4 2707 نوب الَكبَْية السَّ  الذُّ

 نزل به وأصابه َحرَضَ أحدهم املَْوُت  18/4 2708

 صيغة حتريم رصيح اَل حَيِلُّ لَُكمْ  19/4 2709

 إِجبارا   َكْرها   19/4 2710

 ال متسكوهّن ُمضاّرة  هلنّ العضل: التضييق واحلبس واملنع واملراد  ال َتْعُضُلوُهنَّ  19/4 2711

 لتسَّتّدوا  لِتَْذَهبُواْ  19/4 2712

 َأْعطَيْتُموُهنَّ من مهر ونحوه  آَتيْتُُموُهنَّ  19/4 2713

 قبيحة فِْعلة  َيْرَتكِبْنَ  َيأْتنَِي بَِفاِحَشةٍ  19/4 2714

بَيِّنَةٍ  19/4 2715 َحٍة ألْمِرِهنَّ  مُّ  واِضَحٍة، أو ُمَوضِّ

وُهنَّ  19/4 2716 طُوُهّن وصاِحبُوُهنّ  َوَعارِشُ
 وخالِ

ا.      بِاملَْْعُروِف  19/4 2717 ا وعرف   عىل الوجه املستحسن رشع 

 ُتبِْغضوا  َتْكَرُهواْ  19/4 2718
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 32إلى آية  02 يةآمن  النساءسورة (  81صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َرِغبتُمُ  َأَردتُّمُ  20/4 2719

    إِْبداَل  اْستِبَْداَل  20/4 2720

 زوجة َزْوٍج  20/4 2721

 َوَأْعطَيْتُْم من مهر ونحوه  َوآَتيْتُمْ  20/4 2722

 األقطار واألزمان ، وهو كناية عن كثرة املقدارقِنْطار: وحدة وزن َمتلفة باختالف  قِنطَارا   20/4 2723

 فال تسَّتجعوا  َفالَ َتأُْخُذواْ  20/4 2724

تَان ا  20/4 2725  باطاِل  بَِغْْيِ َوْجِه َحقٍّ  ُِبْ

ْنُب الَِّذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه َميٌْل َعن احَلقِّ بِِعْلٍم  اإِلْثمُ  20/4 2726 دٍ الذَّ  َوَتَعمُّ

بِينا   20/4 2727  واِضحا   مُّ

 َتْستَِحلُّوَن َأْخَذهُ  َتأُْخُذوَنهُ  21/4 2728

 باجلامع اختليْتُم مع بعضكم  أْفََض َبْعُضُكْم   21/4 2729

ا َغليظا  21/4 2730  وعدا  وعهدا  مؤكدا   ميثاق 

 وال تتزّوجوا   َوالَ ُتنكُِحواْ  22/4 2731

مَ  َقْد َسَلَف َما  22/4 2732  ما َمََض وَتَقدَّ

 فِْعلة قبيحة َشنيعة َفاِحَشة   22/4 2733

 مستحقر بغيض  َوَمْقتا   22/4 2734

 طريقا  أو َوسيَلة   بِئَْس  َوَساء َسبِيال   22/4 2735

2736 
َهاُتُكمُ  23/4  الالَِّت  َوُأمَّ

 َأْرَضْعنَُكمْ 

 النساء املرضعات الالت أرضعنكم مخس رضعات قبل انتهاء احلْولنْي  

 بنات زوجاتكم من غْيكم َوَرَبائِبُُكمُ  23/4 2737

 يف َمنََعتُِكْم وِحْفظُِكْم وحتت رعايتكم واملراد  ِحْجر بمعنى حْضن ُحُجوِرُكم 23/4 2738

جنَي وواقعتموهنَّ اْختََليْتُْم  َدَخْلتُم ِِبِنَّ  23/4 2739    ِِبِنَّ ُمتََزوِّ

 َفال إْثمَ   َفالَ ُجنَاَح  23/4 2740

 زوجات َحالئِل  و 23/4 2741

يَّاتكممن نسلكم و ِمْن َأْصاَلبُِكمْ  23/4 2742  ُذرِّ

َمُعوا َبنْيَ األُْختنَْي  23/4 2743  : تتزوجوا األختني معا   جَتْ

    ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفٌة هللِ  َغُفورا   23/4 2744

ِحيام   23/4 2745 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ
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 26إلى آية  24 يةآمن  النساءسورة (  82صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 املتزوجات َواملُْْحَصنَاُت  24/4 2746

 الرساريأو اجلواري  اإلماء َما َمَلَكْت َأْياَمُنُكمْ  24/4 2747

 أو أمر اهلل   ُحْكم اهلل  كِتَاَب اهللِ 24/4 2748

عا   َوُأِحلَّ  24/4 2749  وُأبيَح رَشْ

  َما عدا ا َوَراءمَ  24/4 2750

 َتطُْلبُوْا وتلتَِمسوا َتبْتَُغواْ  24/4 2751

ِْصننِيَ  24/4 2752   بمعنى العفة وحتصني النفس ومنعها عن الوقوع فيام يغضب اهلل ُمُّ

 غْي مرتكبني للزنا أو غْي جماهرين بالزنا َغْْيَ ُمَسافِِحنيَ  24/4 2753

ِِتِنَّ مَتَتَّْعتُم  اْستَْمتَْعتُم  24/4 2754  بُِمَعارَشَ

 ُمهوَرُهنَّ  ُأُجوَرُهنَّ  24/4 2755

 أي أن املهور مفروضة عليكم  َفِريَضة   24/4 2756

 َوال إْثمَ  َوالَ ُجنَاَح  24/4 2757

 اتفقتم فيام بينكم عىل ما يرضيكم َتَراَضيْتُم 24/4 2758

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاتِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه  َعلِيام   24/4 2759
ائِ   َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالرسَّ

ُه َتَعاََل َعاِِلٌ  َحكِيام   24/4 2760 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ  بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم ِْلَ

 وسعة يف املال   ِغنَى  َوُقْدَرة   َطْوال   25/4 2761

 وليس اإلماءتعففات املاحلرائر من النساء  املُْْحَصنَاِت  25/4 2762

ا َمَلَكْت َأْياَمُنُكم 25/4 2763    اإلماء مِّ

ِهنَّ  25/4 2764
 أْولِياِء ُأموِرِهنَّ  َأْهلِ

ا ُمتَِّخَذاِت َأْخَدانٍ َوالَ  25/4 2765  وال ُمصاحبات أصدقاء الّزنى ْسًّ

 خاف عىل نفسه الُفُجور والوقوع يف الزنا َخِِشَ الَْعنََت  25/4 2766

  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفورٌ  25/4 2767

ِحيمٌ  25/4 2768 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

 َيرَغُب أْو َيشاءُ  ُيِريُد  26/4 2769

2770 26/4  َ َح  لِيُبنَيِّ  لِيُظِْهَر وُيَوضِّ

ِدَيُكمْ  26/4 2771  ويرشدكم  َوََيْ

 طرائق ومناهج  ُسنَنَ  26/4 2772

 َيْغِفُر لَُكم َيتُوُب َعَليْكم 26/4 2773
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 33إلى آية  27 يةآمن  النساءسورة (  83صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ينقادون لشهواِتم وملذاِتم َيتَّبُِعوَن الشهوات 27/4 2774

 تنحرفوا عن الدين، واملراد تضلوا مَتِيُلواْ  27/4 2775

َف َعنُْكمْ  28/4 2776  َيرفُع من أثقاِل التكاليِف عليكم  َُيَفِّ

 عاجزا  عن مقاومة الشهوات َضِعيفا   28/4 2777

 ال تستحّلوها وال يأخذ بعضكم أموال بعٍض  الَ َتأُْكُلوْا َأْمَوالَُكمْ  29/4 2778

ُع أْخَذُه بغْي حّق  بِالْبَاطِلِ  29/4 2779 ْ  باِم َِلْ ُيبِْح الَشَّ

 بِِرََض  من الطرفني  َعن َتَراضٍ  29/4 2780

 يرتكب ما هنى اهلل عنه  َيْفَعْل َذلَِك  30/4 2781

ا حد الَشع ُعْدَوانا  َوُظْلام   30/4 2782  معتدي ا ومتجاوز 

  وَنحِرُقه ِبا النارُندخله  ُنْصلِيِه نارا   30/4 2783

 سهال   َيِسْيا   30/4 2784

تَنِبُواْ  31/4 2785 وا جَتْ  َتبْتَِعدوا وَتتَنَحُّ

 أو وعيدا يف اآلخرة  كل ما أوجب حدا يف الدنيا كالزناأو  والذنوب الكبْيةاآلثام  َكبَآئِرَ  31/4 2786

  َعنْهُ  ُتطالَبون بالكّف  ُتنَْهْوَن َعنْهُ  31/4 2787

رْ  31/4 2788  َعَليْها نعاقب وال ْسَُّت ونجاُوُز نتَ  ُنَكفِّ

 ذنوبكم  َسيِّئَاتُِكمْ  31/4 2789

 وهو اجلنة حسنا   ُمْدَخال َطيِّب ا ُمْدَخال كريام   31/4 2790

 وال ترجوا وال تتأّملوا  َوالَ َتتََمنَّْواْ  32/4 2791

َل  32/4 2792  َميَّز َفضَّ

ر  َنِصيٌب  32/4 2793  حصة وجزء مقدَّ

َّا  32/4 2794 َّا َعِملوا  اْكتََسبُواْ مِم  مِم

 خْيه ونعمته اهللاطلبوا من  َفْضلِهِ  من اْسأَلُوا اهللَ 32/4 2795

  أو ورثة عصبة   َمَواِلَ  33/4 2796

 أبقى وخلَّف بعد املْوت  َتَركَ  33/4 2797

 الذين تعاهدتم معهم بالنرصة واإلْرث  الذين َعَقَدت أْيامُنكم  33/4 2798

 حظّهم املقسوم َنِصيبَُهمْ  33/4 2799

 عاملِ ا ُمطَّلِعا   َشِهيدا   33/4 2800
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 37إلى آية  43 يةآمن  النساءسورة (  84صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اُموَن عىل النساء 34/4 2801 هوهنّن ويرعوهَنُنَّ ويقومون بمصاحِلِهنَّ  َقوَّ  هلم الَقوامة عليهن، ُيَوجِّ

اُت  34/4 2802 احِلَ يِن باملُستَقيامُت ، العاِمالُت  َفالصَّ  اَْلْْيِ والدِّ

 مطيعات هلل تعاَل وألزواجهن  َقانِتَاٌت  34/4 2803

 لكل ما غاب عن علم أزواجهن وصائنات حافظات ألنفسهن  حافظات للغيب 34/4 2804

 طاعتكم َجفَوُِتنَّ وترفعهّن عن عصياهنن و ُنُشوَزُهنَّ  34/4 2805

 فانصحوهنَّ وذّكروهنَّ   َفِعظُوُهنَّ  34/4 2806

ْوِجيَّةِ و عدم اجلامعوال تقربوا الِفراُش، واملُراُد  َواْهُجُروُهنَّ يِف املََْضاِجعِ  34/4 2807  الزَّ
ةِ  املُعارَشَ

 فال تظلموهنَّ  َفالَ َتبُْغواْ  34/4 2808

 ِخالف، أو ِعداء ربام يؤدي إَل الفراق ِشَقاَق  35/4 2809

ا 35/4 2810  توفيقيف الصلح والَيرَغبَا ان  إِْن ُيِريَدا إِْصاَلح 

ِق  35/4 2811  ُيْصلِح ُيَوفِّ

ُكوْا بِهِ  36/4 2812 ةِ  الَ ُتَْشِ بوبِيَِّة أو الُعبودِيَّ َعلوا لَُه رَشيكا  بِالرُّ  ال جَتْ

 اإلحسان للوالدين: بّرمها واحَّتامهام والتذلل واللني معهام إِْحَسانا   36/4 2813

 صاحب القرابة )أي القريب(  َوبِِذي الُْقْرَبى   36/4 2814

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ َوالْيَتَاَمى 36/4 2815

 وهو أسوأ حاال  من الفقْيليس عنده ما يكفي واملِْسكني: الذي أسكنه العجز  َواملََْساكنِيِ  36/4 2816

اِر ذِي الُقْرَبى 36/4 2817  القريب بالنسب اجَلاُر املقارب يف السكن َواجْلَ

نُِب  36/4 2818 اِر اجْلُ  له قرابة الذي ليس  جَلاُر املقارب يف السكنا َواجْلَ

نِْب  36/4 2819 اِحِب بِاجْلَ  يف السفر ويف احلرض يف أمر حسن الرفيق َوالصَّ

بِيلِ  36/4 2820  املُسافُِر الَِّذي ال ماَل لَُه َيْكفيِه لِيَِصَل إََل َمْقَصِدهِ  َواْبِن السَّ

 الذين ملكتموهم من اإلماء أو العبيد َمَلَكْت َأْياَمُنُكمْ َما و 36/4 2821

ا ُمعجب ا بنفسهِ  َُمْتَاال   36/4 2822  ُمتكربِّ 

 شديد الفخر بام يقول أو يفعل املكثر من ذكر مزاياه ومناقبه   َفُخورا   36/4 2823

 َيْصُلُح َحبُْسُه َعنْهُ البُْخُل: إْمساُك املاِل َعامَّ ال  َيبَْخُلونَ  37/4 2824

 َأْعطاُهمْ ما وَْيفون  َوَيْكتُُموَن َما آَتاُهمُ  37/4 2825

 إحسانه َفْضلِهِ  37/4 2826

 وأْعَدْدنا وهيّأنا َوَأْعتَْدَنا 37/4 2827

ِهينا   37/4 2828   ُمِذال   ِعقابا  وَتنْكيال   َعَذابا  مُّ
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 44إلى آية  38 يةآمن  النساءسورة (  85صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َيبُْذلوَن ِمن ماٍل وَنْحَوهُ  ُينِفُقونَ  38/4 2829

مْ  38/4 2830  غْيه َما ُيْمتََلُك ِمْن َمتاٍع أْو َعقاٍر أْو ُنقودٍ أْو  َأْمَواهَلُ

 ُمراءاة  هلم وُسمعة، ال لِوجه اهلل  ِرَئاء النَّاسِ  38/4 2831

 َيْوُم الِقياَمةِ  بِالْيَْوِم اآْلِخرِ  38/4 2832

يْطَانُ  38/4 2833 ،  الشَّ  ُكِل من مترد ِمن اجِلنِّ واإلْنِس . ويطلق عىل  ََمْلوٌق ِمن النّاِر ُيغري بِالَفسادِ والَشِّ

 مصاحبا  ُمالِزما   َقِرينا   38/4 2834

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه  َعلِيام   39/4 2835
ائِ  َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالرسَّ

ياَدةِ  الَ َيظْلِمُ  40/4 2836  ال جَيُوُر وال جُياِوُز احَلدَّ بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ

ةٍ  40/4 2837 غرمقدار ووزن ذرة وهو  ِمثَْقاَل َذرَّ ا، بالغ الصِّ  قدٌر ضئيل جدًّ

 احَلَسنَة: ضّد السيَئة من قول َأو فعل َعَمُل اَْلْْيِ والطّاَعُة  َحَسنَة   40/4 2838

 من عنده ِمن لَُّدْنهُ  40/4 2839

 برسوهلا ليشهد عليها بام عملتاملراد  بَِشِهيدٍ  41/4 2840

 ويتمنّى حيبُّ  َيَودُّ  42/4 2841

ى ِبم األرض 42/4 2842  يصبحون هم وتراب األرض سواء حتى ال يبعثوا ُتَسوَّ

 عن اهلل شيئ ا مما يف أنفسهم   نالَ َُيفو ال يكتمون اهلل حديثا 42/4 2843

الَةَ  43/4 2844  ال تقوموا إليها وال َتْدخلوا فيها الَ َتْقَرُبوْا الصَّ

 الُعقوِل، َفال ُتدِركونَ غائِبو  ُسَكاَرى  43/4 2845

 بسبب مجاع أو احتالم أو غْيها أصابته اجلنابة من ُجنُبا   43/4 2846

 املراد مسافرين جمتازي الطريق و َعابِِري سبيل  43/4 2847

 اجَلناَبةَتْغِسُلوا أْبَدانكم إلزالَِة االغتسال: تعميم اجلسد كله باملاء واملراد  َتْغتَِسُلواْ  43/4 2848

ْرََض  43/4 2849 ٌة باجلسم أو النَّْفس مَّ  واملراد املرض الذي يمنع من استعامل املاء   املَِْريِض: املصاب بِعلَّ

 مكان قضاء احلاجة، واملراد أْحَدَث  الَْغآئِطِ  43/4 2850

 واقعتموهّن  جامعتموهن أو  الَمْستُم النساء 43/4 2851

ُمواْ  43/4 2852  هسُح الَوجِه َواليََديِن بِ ملَ   اقصدوا  والتيمم القصد إَل الَّتاب  َفتَيَمَّ

 ما كان بارزا عىل وجه األرض ترابا كان أو غْيه َصِعيدا   43/4 2853

ا  َطيِّبا   43/4 2854  طاِهر 

 حظًّا وحصة وجزءا   َنِصيبا   44/4 2855

الَلَةَ  44/4 2856  واالنرصاف عن طريق اهلداية واحلقالتيه والبعد  الضَّ

 تنرصفوا عن طريق احلق وال ِتتدوا إليه  تضلوا السبيل 44/4 2857
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 15إلى آية  54 يةآمن  النساءسورة (  86صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 األْعَداء: الباغضون الكارهون  بِأَْعَدائُِكمْ  45/4 2858

 . الوّل: هو الذي يكون إَل جانبك، أو املُتََول ألمرك والقيُّم عليه  َولِيًّا 45/4 2859

 ُمعينا   َنِصْيا   45/4 2860

 داُنوا باليهودِّية  َهاُدواْ  46/4 2861

ُفوَن الَْكلِمَ  46/4 2862 فوَنُه عن َمعناهُ  حُيَرِّ لُوَنه وُيرْصِ  ُيبَدِّ

َواِضِعهِ  46/4 2863  أماكِنُه واملراد ألفاظه ومعانيه مَّ

 غْي مقبول ما تقول ومرادها الدعاء عليهأو اسمع ال َسِمْعت،  َواْسَمْع غْي ُمْسَمع 46/4 2864

 راعنا سمعك، افهم عنّا وأفهمنا وراعنا  46/4 2865

ا  لَيّا   46/4 2866 ِريف   إَمالة  وحَتْ

 َعيْب ا قدحا و َطْعن ا  46/4 2867

 وتأّن بنا، وال تعجل علينا  َوانظُْرَنا 46/4 2868

 َوَأعدُل وَأضبَطُ  َوَأْقَومَ  46/4 2869

ا  47/4 2870 ُهها أْو َنْمحوها أو نحوهلا  نَّطِْمَس وُجوه   ُنَشوِّ

َها 47/4 2871  نحوهلا أو نعيدها َفنَُردَّ

 م خلفهأو  املراد نجعل وجوههم مع قبل أقفيتهم َأْدَباِرَها  47/4 2872

بِْت  47/4 2873  : اليهود الذين خالفوا أمر اهلل بَّتك الصيد يف هذا اليوم  أْصحاُب السَّ

 َيْسَُّت وَيْعُف ويمُح  َيْغِفرُ  48/4 2874

َك بِهِ  48/4 2875 ُه رَشيكا  لَُه يِف ُمْلكِهِ  ُيَْشَ  جَيَْعَل َغْْيَ

 ما هو أقل من َذلَِك  ما ُدوَن َذلَِك  48/4 2876

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفََّتَى 48/4 2877

دٍ  إِْثام   48/4 2878 ْنُب الَِّذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه َميٌْل َعن احَلقِّ بِِعْلٍم َوَتَعمُّ  اإِلْثُم: الذَّ

 كلمة استُعَْيْت لكل كبْي  َعظِيام   48/4 2879

 ويثنون عىل أنفسهم وأعامهلم يمدحوهنامن التزكية وهي التطهْي والتنزيه عن القبيح واملراد  ُيَزّكون أنفسهم 49/4 2880

ا يف شقِّ  َفتِيال   49/4 2881  التمر. واةنَخيْط ا رقيق 

ونَ  50/4 2882  َيتلقون ويكذبون َيْفََّتُ

 ْعتِقادِ الاإِلْخباُر بِِخالِف الواقِِع أو ا الَكِذَب  50/4 2883

بِينا   50/4 2884 ا  إِْثام  مُّ  ذنب ا كبْي 

 حصة وجزءا   ُأْعطوا ُأوُتوْا َنِصيبا   51/4 2885

بِْت  51/4 2886  كائنا من كان أصنام أو شياطني أو غْي ذلك دون اهلل،   معظم بعبادة أو طاعةكل  بِاجْلِ

اَللِ ،   كّل ما ُعبَِد من ُدوِن اهلل وهو راضٍ  َوالطَّاُغوِت  51/4 2887  يسمى طاغوت. َوُكلُّ َرْأٍس يِف الضَّ

 أْقوُم، وأعدُل   َأْهَدى  51/4 2888

 ا  طريقا  ومنهاج َسبِيال   51/4 2889
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 59إلى آية  25 يةآمن  النساءسورة (  87صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تِهِ لَْعنَُة اهللِّ:  لََعنَُهُم اهللَُّ 52/4 2890 ْلَمْلُعوِن ِمْن َرْْحَ
 َسَخطُُه َوَطْرُدُه لِ

 ُمعينا   َنِصْيا   52/4 2891

لطة، أو ما ُيْمَلك أو التمليك  املُْْلِك  53/4 2892  األَْمر والسُّ

 ال ُيْعطونَ  الَّ ُيْؤُتونَ  53/4 2893

 التافه و القليل ، وُيرْضب النقْي مثال  للِّشءِ نواة التمر  النَِّقُْي: قْدر النُّقرة يف َظهر  َنِقْيا   53/4 2894

 احَلَسد: كراهية نعمة اهلل عىل الغْي، ومتني زواهلا وربام السعي إِلزالتها حَيُْسُدونَ  54/4 2895

 ة إبراهيمذّريّ  آَل إِْبَراِهيمَ  54/4 2896

 ة الكتب الساموي الْكِتَاَب  54/4 2897

ْكَمةَ  54/4 2898 واُب يف الَقْوِل والِفْعلِ  َواحْلِ ِف والصَّ  واملراد العلم النافع مع العمل به. ُحْسُن التَّرَصُّ

ا َعظِيام   54/4 2899  سلطانا واسعا  ُمْلك 

  وامتنع أعرض َصدَّ  55/4 2900

: َسِعْيا   55/4 2901 َهنََّم   إيقادا شديدا نارا  موقدة  عُْي: اْسٌم جِلَ  والسَّ

 َنْحِرُقُهْم فِيهاو االصالء هو أيقاد النار واملراد  ندخلهم ُنْصلِيِهمْ  56/4 2902

 احَّتاقا تاما احَّتقت  َنِضَجْت  56/4 2903

ا 56/4 2904 لْنَاُهْم ُجُلود  َنا هُلمْ  َبدَّ ْ  جلودهم  َغْيَّ

وامِ ب َخالِِدينَ  57/4 2905  اقنَي َعىل الدَّ

َرةٌ  57/4 2906 طَهَّ َهٌة  مُّ  من مجيع األدناس  ُمنَزَّ

 شمس فيه دائام  ال ظال  كثيفا ممتدا  ُمْستِظلِّنيَ  ظاِلًّ َظلِيال   57/4 2907

 احُلقوِق التي جَيُِب ِحْفظَُها وأداُؤَها   األََماَناِت  58/4 2908

 أْصحاِِبَا  َأْهلَِها 58/4 2909

 َقَضيْتُم وَفَصْلتُم َحَكْمتُم  58/4 2910

 بالَعَدالة واإلنصاف ُمتجنِّب ا للظُّلم  بِالَْعْدلِ  58/4 2911

 نعم ما، ونِْعم: فِْعُل ُيِفيد املَدح  نِِعامَّ  58/4 2912

 َينَْصُحكم ويذّكركم   َيِعظُُكم 58/4 2913

 والتزموا األوامر استجيبوا  أطيعوا  59/4 2914

 أو احلكام  ُوالة األَْمرِ  ُأْوِل األَْمرِ  59/4 2915

 اختلفتم  َتنَاَزْعتُمْ  59/4 2916

وهُ  59/4 2917  عِرُضوه اَفأْرِجُعوه و َفُردُّ

 َوَصالحا  أْكثَُر َنْفعا   َخْْيٌ  59/4 2918

 أمجل عاقبة  وأْحد مآال   َوَأْحَسُن َتأِْويال   59/4 2919
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 65إلى آية  60 يةآمن  النساءسورة (  88صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َيقولوَن َقْوال  ُيَشكُّ فيِه، وال ُيْعَلُم لََعلَُّه َكِذٌب أْو باطٌِل  َيْزُعُمونَ  60/4 2920

 يرفعوا أمرهم ليفصل بينهم َيتََحاَكُموا   60/4 2921

اَلِل يسمى طاغوت. الطَّاُغوِت  60/4 2922  كّل ما ُعبَِد من ُدوِن اهلل وهو راٍض ، َوُكلُّ َرْأٍس يِف الضَّ

ُفُهم َعْن َطريِق اهِلداَيةِ ي ُيِضلَُّهمْ  60/4 2923  رَصْ

ا   60/4 2924  املراد الكفر والبعد عن احلق واهلدى  َضاَلال  َبِعيد 

 الذين يظهرون اإليامن ويبطنون الكفر املُْنَافِِقنيَ  61/4 2925

ونَ  61/4 2926  ُيعرضون َيُصدُّ

 َنَزلَْت ِِبِمْ  َأَصاَبتُْهم  62/4 2927

ِصيبَةٌ  62/4 2928  َمْكروٌه ُيصيُب اإلْنسانَ  مُّ

َمْت  62/4 2929  فعلت سابقا واقَّتفت   َقدَّ

 َجواِرحهم كناية عن   َأْيِدَيِمْ  62/4 2930

 ُيْقِسُمونَ  حَيْلُِفونَ  62/4 2931

 اِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  إِْحَسانا   62/4 2932

 وإصالحا   َوَتْوفِيقا   62/4 2933

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَْعِرْض  63/4 2934

 يبلغ أعامق نفوسهمكالما  ذا تأثٍْي  َقْوال َبلِيغ ا 63/4 2935

 بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اهللِّ  64/4 2936

َلُموْا َأنُفَسُهمْ  64/4 2937   َذَواِتْم َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب ل اإلساَءُة  ظَّ

 العفو واملغفرة من اهلل طلبوا  اْستَْغَفُروْا اهللَّ  64/4 2938

ابا   64/4 2939 َرْت  َتوَّ   ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والتّواب ُهَو الَِّذي َيْقبَُل التَّْوَبَة ُكلَّاَم َتَكرَّ

ِحيام   64/4 2940 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

ُموكَ  65/4 2941 ضوا إليك احلكم   حُيَكِّ  ُيفوِّ

 فياَم َوَقَع َبيْنَُهْم أو أشكل والتبس عليهم فيام َشَجر َبيْنَُهم 65/4 2942

ا َحَرجا   65/4 2943 ا أو شكًّ  ضيق 

 وَيضعوا خضوعا تاما  َوُيَسلُِّموا َتْسلِيام   65/4 2944
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 74إلى آية  66 يةآمن  النساءسورة (  89صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 وأوجبنا  َفَرْضنَا َكتَبْنَا   66/4 2945

ا  اْقتُُلوْا َأنُفَسُكمْ  66/4 2946  يقتل بعضكم بعض 

 اخرجوا من منازلكم وأوطانكم واملراد اهلجرة يف سبيل اهلل  اْخُرُجوا ِمْن دَِياِرُكمْ  66/4 2947

 ما استجابوا لذلك  َفَعُلوهُ َما  66/4 2948

 استجابوا ملا ُينصحون به  َفَعُلوْا َما ُيوَعظُوَن بِهِ  66/4 2949

 إَل َثباِت اإليامنِ  وأقوى  أْقَرُب  أشدَّ تثبيت ا  66/4 2950

 من عندنا  من لَُّدنَّـا 67/4 2951

   جزاء  و ثواب ا  َأْجرا   67/4 2952

َدْينَاُهمْ  68/4 2953  ألرشدناهم وَوفَّقناهم َوهَلَ

ْستَِقيام   68/4 2954 اطا  مُّ  قويام  ال ِعَوج فيه  َطريقا   رِصَ

 أنعم اهلل تعاَل عليهم باجلنةاملراد هنا  َأْنَعَم اهللُّ َعَليِْهم 69/4 2955

يِقنيَ  69/4 2956 دِّ ا وقوال وعمال  صدقواالذين  الصِّ  بام جاءت به الرسل، اعتقاد 

َهَداء  69/4 2957  َمْن ُقتِلوا يِف َسبيِل اهللِ  َوالشُّ

نيَ  69/4 2958 احِلِ ْم وأخالُقُهمْ  َوالصَّ  الَِّذيَن َحُسنَْت أعامهُلُ

 مصاحبا ومالزما  َرفِيقا   69/4 2959

 العطاء اجلزيل الَْفْضُل  70/4 2960

 كونوا َيِقظنَي وُمْستَِعّدينَ  ُخُذوْا ِحْذَرُكمْ  71/4 2961

 اَل اجلهادمرسعني واملراد اْلروج  فاخرجوا  َفانِفُرواْ  71/4 2962

 مجاعة بعد مجاعة أومجاعات ُمتفّرقني  ُثبَاٍت  71/4 2963

 غَْيه عنه ليثبطنَّ واملراد: ليتخلََّفنَّ عن اجلهاد أو ليثبطنَّ  لَّيُبَطِّئَنَّ  72/4 2964

 ه بنعم علاهلل  تفضل َأْنَعَم اهللُّ َعَلَّ  72/4 2965

ا َشِهيدا   72/4 2966  وشاهدا حاَِض 

 نالكم  َأَصاَبُكمْ  73/4 2967

 غنيمة أو نرص ك َفْضٌل  73/4 2968

ةٌ  73/4 2969  َُمَبّةٌ  َمَودَّ

 َفأْظَفرَ  َفأَُفوزَ  73/4 2970

 َفْليَُحاِرب َفْليَُقاتِْل  74/4 2971

 إلعالء دين اهلل ونرصته  يف سبيل اهلل 74/4 2972

ونَ  74/4 2973  َيبيُعونَ  َيَْشُ

 ينترص وَيقَهر َيْغلِْب  74/4 2974

 ُنْعطيهِ  ُنْؤتِيهِ  74/4 2975
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 79إلى آية  57 يةآمن  النساءسورة (  90صفحة )
 

 
 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

َعفاَء املُْستَذلِّني  َواملُْْستَْضَعِفنيَ  75/4 2976  الضُّ

  الصبيان َوالِْولَْدانِ  75/4 2977

 املكرمة  البْلدة واملراد مكة الَْقْرَيةِ  75/4 2978

 . الوّل: هو الذي يكون إَل جانبك، أو املُتََول ألمرك والقيُّم عليه  َولِيًّا 75/4 2979

 ُمعينا   َنِصْيا   75/4 2980

 يف طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه   يِف َسبِيِل الطَّاُغوِت  76/4 2981

يْطَانِ أ 76/4 2982  الذين يتولَّون الشيطان، وينصاعون لوساوسه ْولِيَاء الشَّ

يْطَانِ  76/4 2983    تدبْيه ووسوستهوْحتِيالَُه ا َكيَْد الشَّ

وا أيديكم 77/4 2984  أمسكوا أنفسكم و اْمنَُعوا ُكفُّ

 َيافون ََيَْشْونَ  77/4 2985

2986 77/4  َ    ؟ ملَِاَذا َفَرْضَت  َكتَبَْت   ِِل

ْرَتنَا 77/4 2987 ْلتنا َأخَّ  أمهلتنا وأجَّ

 وقت قصْي  أجل قريب 77/4 2988

نيا  77/4 2989  ومنافعها َملّذاِتا َمتاع احَلياة الدُّ

 ال ُينَقُص َثواُب أْعاملُِكمْ  ال ُتظَْلُمونَ  77/4 2990

ا يف شقِّ نواة التمر. واملراد  َفتِيال   77/4 2991    شيئا ضئيال أو قليالَخيْط ا رقيق 

مُ  78/4 2992  ُيِصبُْكْم وَيْلَحْق بُِكمْ  ُيْدِرككُّ

َشيََّدةٍ  78/4 2993  ُُمَْكَمٍة منيعة  ُحُصوٍن وقالع، أو قصور ُبُروٍج مُّ

 نِْعَمةٌ  َحَسنَةٌ  78/4 2994

 ُمصيبٍَة أْو َمْكروٍه  َسيِّئَةٌ  78/4 2995

 َيْفَهُمونَ  َيْفَقُهونَ  78/4 2996

 َنَزَل بَِك  َأَصاَبَك  79/4 2997

 عاملِ ا ُمطَّلِعا   َشِهيدا   79/4 2998

 
 
 
 
 
 



 

91 
 

 
 
 
 

 86إلى آية  08 يةآمن  النساءسورة (  91صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُسوَل  80/4 2999 ُسوَل ويستجيب ل َيتَّبِعْ من  َمْن ُيطِِع الرَّ   لرَّ

 هللِ يكون مطيعا وخاضعا َفَقْد َأَطاَع اهللَّ  80/4 3000

َف  َتَوَلَّ  80/4 3001  َأْعَرض وانرَصَ

 رقيبا  مهيمنا   َحِفيظا   80/4 3002

 أطعناك واملراد يظهرون الطاعة عند النبي َيُقولُوَن َطاَعةٌ و 81/4 3003

 َخَرجوا َبَرُزواْ  81/4 3004

َرْت  َبيََّت  81/4 3005  ليال  وزورت دبَّ

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَْعِرْض  81/4 3006

ْل  81/4 3007  واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوكَّ

ا َوكِيال   81/4 3008  حافِظ ا ووليّا  ونارص 

 ويتفهمونه يتأملون معانيه  َيتََدبَُّروَن القرآن 82/4 3009

 ضا  قتَناَمتلفا وم اْختاِلَفا   82/4 3010

م َجاَءُهُم َأْمرٌ  83/4 3011 َق وَحَصَل هَلُ قَّ    خرب حَتَ

 االطمئنان  األَْمنِ  83/4 3012

ْوِف  83/4 3013  يلقي يف قلوِبم عدم االطمئنانما  اْْلَ

 أفشوه وأظهروه  نَشوه وأشاعوه أو  َأَذاُعوا بِهِ  83/4 3014

وهُ  83/4 3015  أْرَجُعوُه وَعَرُضوهُ  َردُّ

 ُوالة األَْمِر أو احلكام  ُأْوِل األَْمرِ  83/4 3016

 تدبْيه، أو ِعلمهيبحثون عنه ويستخرجون  َيْستَنبِطُوَنهُ  83/4 3017

 اهلل إْحسانُ  َفْضُل اهللِ  83/4 3018

تُهُ  83/4 3019  َوَتْوفيُقُه وَتثْبيتُهُ  َوَرْْحَ

 ال ُتْفَرُض    الَ ُتَكلَُّف  84/4 3020

ِض املُْْؤِمننِيَ  84/4 3021  ورغبهم ُحثَُّهمْ  َوَحرِّ

 َيْمنَع وُيبْطِل  َيُكفَّ  84/4 3022

َة ونكاية وبطْش وِشّدة  َبأَْس  84/4 3023  ُقوَّ

 عقابا  وتعذيبا َتنكِيال   84/4 3024

 الشفاعة : التوسط يف الوصول  إَل منفعة أو انقاذ من مرضة   َيْشَفعْ  85/4 3025

 وحظ َنِصيٌب  كِْفٌل  85/4 3026

ِقيتا   85/4 3027 ا  مُّ ا وحفيظ ا أو ُمْقتَِدر   شاهد 

 ُألِْقَي عليكم بالتحية والسالم ُحيِّيْتُم  86/4 3028

 بِأَمْجَل وَأْكثَر ُحْسنا  بأفضل أو  بِأَْحَسنَ  86/4 3029

وَها 86/4 3030  أجيبوا بِِمثْلِها  ُردُّ

ا  َحِسيبا   86/4 3031  ُماسب ا وجُمازي 
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 91إلى آية  87 يةآمن  النساءسورة (  92صفحة )
 

 
 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

ا لَيَْجَمَعنَُّكمْ  87/4 3032  لَيَْحِشَدنَُّكْم وليحَشنكم مجيع 

 ال َشكَّ  ال َرْيَب  87/4 3033

 فرقتني فِئَتنَْيِ  88/4 3034

سهم ورّدهم   َأْرَكَسُهم 88/4 3035  نكَّ

 َعِملوا  َكَسبُواْ  88/4 3036

 أتوّدون وَتْرَغبُونَ  َأُتِريُدونَ  88/4 3037

 تْرِشدوا  َِتُْدواْ  88/4 3038

  عن طريق اهلداية وأبعدهمخذهلم عن احلق  َأَضلَّ  88/4 3039

 طريقا  أو َوسيَلة   َسبِيال   88/4 3040

واْ  89/4 3041  أحبّوا ومتنّوا َودُّ

 ُمتَساوينَ  َسَواء 89/4 3042

 فال جتعلوا  َفالَ َتتَِّخُذواْ  89/4 3043

 َّتكوا أوطاهنم رغبة  يف رضا اهلل تعاَلويينتقلوا  َُيَاِجُرواْ  89/4 3044

 َأْعَرُضوا َتَولَّْواْ  89/4 3045

ُوُهمْ  89/4 3046  لقيتموهم  َوَجدمتَّ

 ُمعينا   َنِصْيا   89/4 3047

 َينْتَِسبُون إليهم أو تربطهم ِبم رابطة أو صلة    َيِصُلوَن إََِل َقْومٍ  90/4 3048

يثَاٌق  90/4 3049 ُد  مِّ  املِيثاُق: الَعْهُد املَُؤكَّ

ْت  90/4 3050  ضاقت واْنقبَضت  َحرِصَ

نَهم منكم،  لََسلَّطَُهْم عليكم 90/4 3051 َة  مَأْطَلَق هلَُ و َمكَّ    الُقوَّ

 اْبتََعُدوا َعنُْكمْ  اْعتََزلُوُكمْ  90/4 3052

َلمَ  90/4 3053 ْلَح واملُهاَدَنَة أو السَّ  االستسالم  الصُّ

 ينالوا منكم األمان واالطمئنان  َيأَْمنُوُكمْ  91/4 3054

ُسوا وُقلِبُوا ُأْركُِسواْ  91/4 3055  ووقعوا يف أسوأ حال  ُنكِّ

 متّكنتم منهموجدمتوهم وظفرتم ِبم أو  ثِِقْفتُُموُهمْ  91/4 3056

بِينا   91/4 3057 ة  بيّنة  ُسْلطَانا  مُّ  ُحجَّ
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 49إلى آية  92 يةآمن  النساءسورة (  93صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

سوِل باالّتباعِ املُْْؤِمن: الذي ُيِقّر بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه وَينقاد هللِ  ملُِْؤِمنٍ  92/4 3058  بالطّاعِة وللرَّ

 ِمن َغْْيِ َقْصدٍ  َخطَئا   92/4 3059

ِريُر َرَقبَة 92/4 3060  َعتُْق َعبٍْد مَمْلوكٍ  حَتْ

ا عن َدِمه  َودَِيةٌ  92/4 3061 م ألَْولياِء الَقتِيل من ماٍل ِعَوض  َية: ما ُيَقدَّ  الدِّ

َسلََّمةٌ  92/4 3062  مؤّداةٌ  مُّ

 َوَرَثتِهِ  َأْهلِهِ  92/4 3063

ُقواْ  92/4 3064 دَّ  يتصدقوا واملراد بالعفو عن الدية  َيصَّ

 متصَلنْي متوالِينَْيِ  ُمتَتَابَِعنْيِ  92/4 3065

دا   93/4 3066 تََعمِّ ا مُّ  قاِصد 

 فعقابه َفَجَزآُؤهُ  93/4 3067

وامِ  َخالِدا   93/4 3068  باقِيا  عىل الدَّ

 سخط اهلل تعاَل عليه اهللُّ َعَليْهِ َغِضَب و 93/4 3069

 وَطْردِِه من رْحته َولََعنَهُ  93/4 3070

ز  َوَأَعدَّ  93/4 3071  وَهيَّأَ وَجهَّ

ْبتُم  94/4 3072 ُتم وسافرتم   ََضَ  ِْسْ

لوا  وتأكدوا َفتَثَبَّتوا َفتَبَيَّنُواْ  94/4 3073  َوَتأمَّ

هَ  َألَْقى 94/4 3074  َوجَّ

الَمَ  94/4 3075  االستسالم أو حتيّة اإلسالم   السَّ

 َتطُْلبُوَن وتلتَِمسونَ  َتبْتَُغونَ  94/4 3076

ْنيا  94/4 3077  منافعها ومتاعها  َعَرض احَلياةِ الدُّ

 خْياٌت وفْية من الفضل والعطاء َمَغانُِم َكثَِْيةٌ  94/4 3078

 َفأْنَعمَ  َفَمنَّ  94/4 3079

 فكونوا عىل بيِّنة ومعرفة يف أموركم َفتَبَيَّنُواْ  94/4 3080

َفى َعىَل اهللِ خافِيَةٌ  َخبِْيا   94/4 3081  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاََل، واَْلبُْي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ
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 110إلى آية  59 يةآمن  النساءسورة (  94صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ال يتساوى وال يتامثل وال يتعادل ال َيْستَِوي 95/4 3082

 املُتََخلُِّفون عن اجلهادِ  الَْقاِعُدونَ  95/4 3083

رِ  95/4 3084 َ ِة أو العذر الذي ُيقِعد عن اجلهاد  ُأْوِل الرضَّ  أْصَحاب الِعلَّ

 املُقاتِلون يِف َسبيِل اهللِ  املُجاِهدون 95/4 3085

ا  منّاه و َمنَح األَمل َوَعَد  95/4 3086  أوعده خْي 

 ُحْسِن اجَلزاِء أْو اجَلنَّةِ  احُلْسنى  95/4 3087

 َمناِزَل عالية يف اجلنات واملراد َمناِزَل،  َدَرَجاٍت  96/4 3088

 تقبض أرواحهم  َتَوّفاهم املالئكة 97/4 3089

 ُمسيِئنَِي إِلَيَْها  َظاملِِي أْنُفِسِهمْ  97/4 3090

 مقهورين عاجزين  َضَعفاَء ُمْستََذلِّني ُمْستَْضَعِفنيَ  97/4 3091

 رحيبة  َواِسَعة   97/4 3092

 املراد تنتقلوا من دار الفتنة إَل دار األمن وااليامن َفتَُهاِجُرواْ  97/4 3093

 ُرجوعا  َمْرِجعا  أْو  َمِصْيا   97/4 3094

فال يملكون ال يقدرون و الَ َيْستَطِيُعوَن ِحيَلة   98/4 3095  يف األمور قدرة عىل الترصُّ

تَُدوَن َسبِيال   98/4 3096 ا الَ ََيْ  ال يعرفون طريق 

: كثُْي الَعْفِو، والَعْفو التَّجاُوز  َعُفّوا   99/4 3097  الَعُفو 

 ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفٌة هللِ  َغُفورا   99/4 3098

 مهاجرا ومكانا يتحول إليه  ُمَراَغام   100/4 3099

ا  َوَسَعة   100/4 3100  يف الرزق واملعيشة واملراد واتِّساع 

 ُيِصبُْه وَيْلَحْق بِهِ  ُيْدِرْكهُ  100/4 3101

 ثوابهووجب  َثبَت َأْجُرهُ َوَقَع  100/4 3102

ْبتُم يف األْرضِ  101/4 3103 ُتم وسافرتم فيها  ََضَ  ِْسْ

 أو حرج  إْثمٌ  ُجنَاٌح  101/4 3104

واْ  101/4 3105  تنقصوا   َتْقرُصُ

 ينالكم بمكروه َيْفتِنَُكمُ  101/4 3106
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 051إلى آية  210 يةآمن  النساءسورة (  95صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  اآلية رقم  م

 املراد إقامة الصالة يف مجاعة أمَمْتَُهم فيها  َأقْمت هلم الصالة 102/4 3107

 مَجاَعٌة أْو فِْرَقةٌ  َفلتَِقْف  َفْلتَُقْم َطآئَِفةٌ  102/4 3108

 وليتناولوا  َولْيَأُْخُذواْ  102/4 3109

 األسلَِحُة: اْسٌم جاِمٌع آلالِت احَلْرِب  َأْسلَِحتَُهمْ  102/4 3110

 َوَضعوا ِجباَهُهْم َعىل األْرِض ُخضوعا  لَِعظََمِة اهللِ  َسَجُدواْ  102/4 3111

 خلفكم ِمن َوَرآئُِكمْ من  102/4 3112

 ولْتَِجئْ  َولْتَأِْت  102/4 3113

هم  لْيَأُْخُذوْا ِحْذَرُهمْ و 102/4 3114  ويكونوا َيِقظنَي وُمْستَِعّدينَ لِيحَّتزوا من عدوِّ

 َتْسُهون َتْغُفُلونَ  102/4 3115

 َفيَْحِمُلوَن وَيجمون َعَليُْكمْ  َفيَميُلون عليكم  102/4 3116

يَْلة  َواِحَدة   102/4 3117  َْحْلة  وهجوما  َواِحَدا   مَّ

 تلقوا َتَضُعواْ  102/4 3118

ِهينا   102/4 3119   ُمِذال   ِعقابا  وَتنْكيال   َعَذابا  مُّ

 َأمْتَْمتُم َقَضيْتُمُ  103/4 3120

   وجالِسني واقفني قِيَاما  َوُقُعودا   103/4 3121

 أي مضطجعني عىل أحد اجلنبني، واجلنب هو ما حتت اإِلبط إَل اْلارصة  عىل ُجنُوبُِكمْ  103/4 3122

 َأِمنْتُمْ  اْطَمأَْننتُمْ  103/4 3123

ْوُقوتا   103/4 3124 دا َوْقتُها  َفْرضا  وواِجبا   كِتَابا  مَّ  ُُمَدَّ

بُنوا  ال َتْضُعُفوا أوو َوالَ َِتِنُوا  104/4 3125  جَتْ

 يف مالحقة عدوكم وقتاهلم يِف اْبتَِغاء الَْقْومِ  104/4 3126

ُعون  َوَتْرُجونَ  104/4 3127  وتأملون  تتََوقُّ

 الُقْرآن  الْكِتَاَب  105/4 3128

 لِتَقِِضَ وَتْفِصَل  لِتَْحُكمَ  105/4 3129

ك بهعرفكبام  باَِم َأَراَك اهللُّ  105/4 3130  ، وَبرصَّ

ِّ وللذين َيونون أنفسهم  لِّْلَخآئِننِيَ  105/4 3131   اِْلياَنة َُمالََفة احَلقِّ بنْقِض العْهِد يف الرسِّ

 وتدفع عنه َتاصم َخِصيام   105/4 3132
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 311إلى آية  061 يةآمن  النساءسورة (  96صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 اطلب العفو واملغفرة من اهلل  اْستَْغِفِر اهللَّ 106/4 3133

ادِْل  107/4 3134  ال ُتدافِع  الَ جُتَ

 بشدة وإرصار َيونون أنفسهم ََيْتَاُنوَن َأنُفَسُهمْ  107/4 3135

دٍ  َأثِيام   107/4 3136  َكثَْي اإلْثِم، واإِلْثُم ُهَو املَيُْل َعن احَلقِّ بِِعْلٍم َوَتَعمُّ

 َيْستََِّتونَ  َيْستَْخُفونَ  108/4 3137

 ليْال   ويزورون ُيَدبُِّرونَ  ُيبَيِّتُونَ  108/4 3138

بُّ  الَ َيْرََض  108/4 3139
 ال َيْقبَُل وال حُيِ

يطا   108/4 3140 ءٌ  ُُمِ ٍء ِعلام  فال َيغيُب عن ِعْلِمِه ََشْ  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََشْ

 ناَقْشتُْم وخاَصْمتُْم وحاججتم  َجاَدلْتُمْ  109/4 3141

 يسعى هلم وينوب عنهم ُُمامي ا كفيال و َوكِيال   109/4 3142

ْنُب  ُسوءا   110/4 3143  ُقبْحا ، وُيراُد بِِه اإِلْثُم والذَّ

 بارتكاب ما َيالف حكم اهلل ورشعهيتجاوز احلد  يظلم نفسه 110/4 3144

 َيطََلُب املغفرة من اهلل  َيْستَْغِفِر اهللَّ  110/4 3145

 ب َيْستَِحقُّ الُعقوَبةَ نذ َيْفَعل ويتحّمل َيْكِسْب إِْثام   111/4 3146

 اْلطيئة: الذنب املقصود املتعمد  َخطِيئَة   112/4 3147

 ينسب إليه إثام ِل يقَّتفه َيْرِم بِِه َبِريئ ا 112/4 3148

 ْحله وأقّله  اْحتََمَل  112/4 3149

 َكِذبا  واْفَِّتاء   ُِبْتَانا   112/4 3150

 إْحساُنهُ  َفْضُل اهللِ  113/4 3151

ت  113/4 3152 مَّ  لََعَزَمت هَلَ

 عن طريق اهلداية واحلق  يرصفوك ُيِضلُّوكَ  113/4 3153

وَنَك  113/4 3154  ُيْلِحُقوَن بَِك َمكروها  أو أذى   َيرُضُّ

ْكَمةَ  113/4 3155 نَُّة و الُقْرآن الْكِتَاَب َواحْلِ  السُّ
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 112إلى آية  141 يةآمن  النساءسورة (  97صفحة )

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

: ما ِمنُْه َنْفٌع َوَصالٌح  َخْْيَ  114/4 3156 ْْيُ  اْْلَ

ا  فيام بينهم نَّْجَواُهمْ  114/4 3157  ما يتحدثون به ويتبادلونه ِْسّ

ِع. بَِصَدَقةٍ  114/4 3158 َكاَة َوَصَدَقَة التَّطَوُّ  ما ُيعطَى عىل وجه الُقرَبى هلل َوَيْشَمُل الزَّ

 كل ما أمر اهلل به أو ندب إليه من أعامل الرب واْلْي َمْعُروٍف  114/4 3159

 إِْحساٍن وعمل ما فيه الصالح أو  اإلصالح بني املتباينني أو املختصمني، إِْصاَلٍح َبنْيَ النَّاسِ  114/4 3160

 رضا اهلل َطَلَب والتاِمس اْبتََغاء َمْرَضاِت اهللَِّ  114/4 3161

 ثوابا  جزيال َأْجرا  َعظِيام   114/4 3162

 َُيالِف أو ُيَعادي  ُيَشاقِِق  115/4 3163

3164 115/4  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبنَيَّ

َدى 115/4 3165  احلق وطريق اهِلداَية  اهْلُ

ه إليه  ُنَولِّه ما َتَوَّل  115/4 3166  أو نخل بينه وبين ما اختاره لنفسه نتركه وما توجَّ

 نحرقه ِبا و نار جهنمشواء نجعله  َوُنْصلِِه َجَهنَّمَ  115/4 3167

 َوَساَءْت َمْرِجعا  أْو ُرجوعا   َوَساَءْت َمِصْيا   115/4 3168

 الَ َيْسَُّت وال َيْعفو  الَ َيْغِفرُ  116/4 3169

َك بِ  116/4 3170 ُه رَشيكا  لَُه يِف ُمْلكِهِ جَيَْعَل  هُيَْشَ  َغْْيَ

 ما هو أقل من َذلَِك  ما ُدوَن َذلَِك  116/4 3171

  تاه وابتعد وِل َيتد إليه َضلَّ  116/4 3172

 َيْعبُدونَ  َيْدُعونَ  117/4 3173

 أصناما ُيزّينوهنا كالنّساء املراد  إَِناثا   117/4 3174

ِريدا   117/4 3175 ا  مَّ  متمرد 

 وأبعده َوَطْرُدُه ِمْن َرْْحَتِهِ  سخط وغضب عليه لََعنَُه اهللَُّ 118/4 3176

ْفُروضا   118/4 3177 ا َنِصيبا  مَّ    ومعلوما   حصة وجزءا  ُمّدد 

نَُّهمْ  119/4 3178  ألرصفنهم عن طريق احلق واهلداية  َوأَلُِضلَّ

 َيتَمنَّْونَ وألْجَعَلنَّهم  َوألَُمنِّيَنَُّهمْ  119/4 3179

 فليُقطُّعّن أو فليشّقنّ  َفَليُبَتُِّكنَّ  119/4 3180

نَّ َخْلَق اهللَِّ  119/4 3181 ُ لَنَّ فِطَرَتُه  املراد  َفَليَُغْيِّ  اإلسالم  ودينه وهوَفْليُبَدِّ

بِينا   119/4 3182 انا  مُّ    واِضحا   َضياعا  وَهالَكا   ُخرْسَ

   جيعلهم َيتَمنَّْوَن ويغرَيم باألماين الباطلة  َوُيَمنِّيِهمْ َيِعُدُهْم  120/4 3183

 خداعا  وباطال ُغُرورا   120/4 3184

ب ِِبا يِف اآلِخَرةِ  َمكاُن اإِليواءِ  َمأَْواُهْم َجَهنَّمُ  121/4 3185  النّاُر التي ُيَعذَّ

يصا   121/4 3186 ا َُمِ  وملجأ    َمْهَربا  َوَمَفرًّ
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 271إلى آية  212 يةآمن  النساءسورة (  98صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعُد: اال َوْعَد اهللّ  122/4 3187 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ   لْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغْْيِ

 َقوال قِيال   122/4 3188

 واألماين أحاديث النفس املجردة عن العمل ليس بام ترغبون فيه وتشتهونه لَّيَْس بِأََمانِيُِّكمْ  123/4 3189

 َمْن جَيْتَِمعوَن َحْولَُه، واملُراُد اليَهوُد والنَّصاَرى  َأْهل الكِتاِب  123/4 3190

ْنُب  ُسوءا   123/4 3191  ُقبْحا ، وُيراُد بِِه اإِلْثُم والذَّ

َز بِهِ  123/4 3192  به يعاقب جُيْ

 ينرصه، ويدفع عنه  نارصا أو شافعاوال  َوال َنِصْيا   123/4 3193

اَت  124/4 3194 احِلَ ةِ  الصَّ  األْعامِل الّصاحِلَ

 النَِّقُْي: قْدر النُّقرة يف َظهر نواة التمر ، وُيرْضب النقْي مثال  للِّشِء القليل والتافه َنِقْيا   124/4 3195

 َأمْجَل رَشيَعة وِعباَدة َأْحَسُن دِينا   125/4 3196

 هلل وانقاد واستسلم أخلص نفسه  َأْسَلَم َوْجَهُه هلل  125/4 3197

ِع الَجميِل  ُُمِْسنٌ  125/4 3198
ْ
قاِن َوُصن

ْ
 آٍت بِالِفْعِل الَحَسِن َعلى َوْجِه اإِلت

الِل إَل اَْلْي واحَلقِّ ومائال عن الباطل إَل الّدين احلّق.مستقيام ؛ مائِال  عن الَشِّ  َحنِيفا   125/4 3199  والضَّ

 أو الصاحب املالزم الذي ال َيفى عليه َشء من أمور صاحبه .  صفيّا   َخلِيال   125/4 3200

يطا   126/4 3201 ِ ٍء  ُمُّ ءٌ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََشْ  ِعلام  فال َيغيُب عن ِعْلِمِه ََشْ

 يطُْلبون َبياَن احُلكم والرأي منك  َوَيْستَْفتُوَنَك  127/4 3202

 ُيْقَرأ ُيتْىَل  127/4 3203

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  127/4 3204

ِعيفات   يتامى النساء 127/4 3205  اليتيامت الضَّ

 ُتْعطوهَنُنَّ ال   ُتْؤُتوهَنُنَّ الَ  127/4 3206

نَّ  127/4 3207 نَّ  ُفِرَض  ُكتَِب هَلُ   هَلُ

 تتزّوجوهنّ  َتنكُِحوُهنَّ  127/4 3208

َعفاَء املُْستَذلِّني  َواملُْْستَْضَعِفنيَ  127/4 3209  والضُّ

 الصبيان  الِْولَْدانِ  127/4 3210

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  127/4 3211

 َوَما تعملوا َتْفَعُلواْ َوَما  127/4 3212

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيام   127/4 3213
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالرسَّ
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 413إلى آية  128 يةآمن  النساءسورة (  99صفحة )

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

 اْلوف : توقع اإلنسان مكروها ينزل به . َخاَفْت  128/4 3214

 َزْوِجها َبْعلَِها 128/4 3215

ا  ُنُشوزا   128/4 3216  وترفعا   َجْفَوة  وُبْعد 

ا  إِْعَراضا   128/4 3217  تنحي وصدود  وأ اابتعادوانرصاف 

 ال إْثمَ فال حرج و  َفالَ ُجنَاَْح  128/4 3218

قاَق  النفوريتصاحلا وُيِزيال  ُيْصلَِحا  128/4 3219  والشِّ

ا 128/4 3220  رفع النزاع بالَّتايضوإهناُء اْلصومة  ُصْلح 

ِت  128/4 3221  ُجبَِلْت و َوُأْحرِضَ

حَّ  128/4 3222  البُْخَل مع احِلرص الشُّ

نوا لَْن َتْقِدروا َولَْن  لن َتْستَطِيُعواْ  129/4 3223  َتتََمكَّ

وا يف املحبّة وميل القلب   َتْعِدلُواْ  129/4 3224  ُتَسوُّ

 الزوجاتاملراد  النَِّساء 129/4 3225

 َفالَ َتْعِرضوا  َفالَ مَتِيُلواْ  129/4 3226

 فتَّتكوها  َفتََذُروَها  129/4 3227

 ُيَعارِشها زوجها وال ُيطَلُِّقهااملَُعلََّقة: املرأة التي ال  َكاملَُْعلََّقةِ  129/4 3228

َقا  130/4 3229  َينَْفِصال  َيتََفرَّ

 الرزق الواسع   فضله وإحسانه أو  َسَعتِهِ  130/4 3230

 ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والواسع: هو الذي وسع رزقه مجيع خلقه  َواِسعا   130/4 3231

يْنَا 131/4 3232  أَمْرنا َوصَّ

  ُأْعطوا ُأوُتوا   131/4 3233

 اليهود والنصارى وهم  الكتاب الساموي الْكِتَاَب  131/4 3234

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اهللَّ 131/4 3235

 َوَتَعاَل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واْلالئق تفتقر اليه ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه  َغنِيّا   131/4 3236

 ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، واحُلميُد: هو املُْستَِحقُّ لِْلَحْمِد والثَّناِء واملَْدِح  َْحِيدا   131/4 3237

 املراد يف األمر  لغبلغ منتهى الكفاية، وب َوَكَفى  132/4 3238

 حافِظ ا وُمَهيْمن ا وقائام  بشؤون اْللق َوكِيال   132/4 3239

مكَُيل ُيْذِهبُْكمْ  133/4 3240  ويفنيكم أو يمتكم كُّ

 بَِقْوٍم آَخريَن   َوجَيِئْ  َوَيأِْت بِآَخِرينَ  133/4 3241

ْنيَا  134/4 3242  جزاؤه يف الدنيا وثوابه فيها َثَواَب الدُّ

ِّ والنّْجوى باِل َكيٍْف وال آلٍة وال جاِرَحةٍ ِصَفٌة هللِ  َسِميعا   134/4 3243 ميُع ُهَو الّساِمُع لِلرسِّ  َتعاَل، والسَّ

ُه َتَعاَل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصْيا   134/4 3244  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، أْي أنَّ
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 140إلى آية  135 يةآمن  النساءسورة ( 100صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اِمني  135/4 3245  قائمني   َقوَّ

 بالعدل  بالقسط  135/4 3246

 مؤدون للشهادة ، والشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصْية أو برص  ُشَهَداء  135/4 3247

 واألَقاِرب َواألَْقَربنِيَ  135/4 3248

 أحّق بتوّل أمرمها   َأْوََل ِِباَِم  135/4 3249

َوى  135/4 3250  ما ِتواه النفس ومتيل إليه اهْلَ

 عنها  َتنَْحرفوا أو حترفوها َتْلُوواْ  135/4 3251

هادة أو تكتموها  ُتْعِرُضواْ  135/4 3252  تَّتكوا أداء الشَّ

سوِل باالّتباعِ أقّروا الذين  الَِّذيَن آَمنُوا 136/4 3253 ِه وانقادوا هللِ بالطّاعِة وللرَّ
 بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 اثبتوا وداوموا عىل إيامنكم آِمنُوا 136/4 3254

 يل عن اهلدى واالستقامةواملالضالل : التيه والبعد  َضلَّ َضالَال   136/4 3255

وا عىل  اْزَداُدوْا ُكْفرا   137/4 3256  وتضاعف  كفرهم واستمروا عليهأرصُّ

 لِيَْسَُّت وَيْعفو لِيَْغِفرَ  137/4 3257

ِشُدهم طريقا   لِيَْهِدََيُْم َسبِيال   137/4 3258 ُْيْ
 لِ

3259 138/4  ِ    واالستهزاء كناية عن التهّكم أخرب  واملراد أنذر َبَشِّ

 الكفرالذين يظهرون اإليامن ويبطنون  املُْنَافِِقنيَ  138/4 3260

 موجعا َشديد اإليالمِ  ِعقابا  وَتنْكيال   َعَذابا  َألِيام   138/4 3261

 جيعلون َيتَِّخُذونَ  139/4 3262

 املُنْكِريَن لُِوُجودِ اهللِ  الَْكافِِرينَ  139/4 3263

ا وأِخالء َأْولِيَاءَ  139/4 3264  أنصار 

 ويلتمسونَ َأَيطُْلبُوَن  َأَيبْتَُغونَ  139/4 3265

ةَ  139/4 3266  القّوة واملنََعة والنُرصة الِْعزَّ

َل َعَليُْكمْ  140/4 3267  أوحى إليكم بواسطة الرسل  َنزَّ

 الُقْرآن  الْكِتَاِب  140/4 3268

 اْستََمْعتُْم بآذانُِكمْ  َسِمْعتُمْ  140/4 3269

قَّروُيستخفُّ ِبا  َوُيْستَْهَزُأ ِِبَا  140/4 3270  وحُتَ

 ال جتلسوا وال تنضموا الَ َتْقُعُدواْ ف 140/4 3271

 ينتقلوا يدخلوا و َيوضوا   140/4 3272

ُث بِهِ  َحِديٍث  140/4 3273  َكالٍم ُيتََحدَّ

ثُْلُهمْ  140/4 3274   شبههم مِّ

 َضمُّ َبْعِضِهْم إَل َبْعضٍ  َجاِمعُ  140/4 3275
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 147إلى آية  141 يةآمن  النساءسورة ( 101صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

بَُّصونَ  141/4 3276  ويَّتقبون  َينْتَظُِروَن    َيََّتَ

 نرٌص وَظفر وَغنِيمة َفتٌْح  141/4 3277

 وحظ  َقْدٌر  َنِصيٌب  141/4 3278

 ونحافظ عليكم  أِل نساعدكم َأَِلْ َنْستَْحِوْذ عليكم 141/4 3279

 وَنْحِمُكم َوَنْمنَْعُكم 141/4 3280

 َيْقِض وَيْفِصُل  حَيُْكمُ  141/4 3281

 من اْلداع وهو أن يظهر الشخص من األفعال ما َيفي أمره ويسَّت حقيقته . َُيَادُِعونَ  142/4 3282

 معاقبهم بخداعهم َخادُِعُهمْ  142/4 3283

 متباطئني  ال نشاط عندهم   ُمتَثاقِلنِيَ  ُكَساََل  142/4 3284

 يقصدون الرياء والسمعة ُيَراُءوَن النَّاَس  142/4 3285

 أو ال يذكرونه بالتسبيح والتهليل  ال َيْستَْحرِضوَنُه   الَ َيْذُكُروَن اهللَ  142/4 3286

َذْبَذبنِيَ  143/4 3287 دِيَن   مُّ دِّ  ُمََّتَ

 بني الُكفر واإليامن املراد َبنْيَ َذلَِك  143/4 3288

 اهلداية  احلق وحيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق  ُيْضلِِل اهلل 143/4 3289

ا َسبِيال   143/4 3290  ََمَْرجا  أو طريق 

 ال تجعلوا  الَ َتتَِّخُذواْ  144/4 3291

 نرصاء وأصدقاء  َأْولِيَاء 144/4 3292

 َأَتْرَغبُونَ  َأُتِريُدونَ  144/4 3293

بِينا   144/4 3294  حجة ظاهرة  ُسْلطَانا  مُّ

ْرِك اأْلَْسَفلِ  145/4 3295  املنزلة والطبقة السفىل  الدَّ

ا يدفع عنهم السوء َنِصْيا   145/4 3296  نارص 

 رجعوا إَل اهلل تعاَل وَرَجعوا َعن املَعايص  َتاُبواْ  146/4 3297

 قواهلم وأعامهلم ما أفسدوا من أ وأصلحوا َوَأْحَسنُوْا  َوَأْصَلُحواْ  146/4 3298

 وكتابه جلأوا إليه، واستمسكوا بدينه اْعتَِصُموا بِاهللِّ  146/4 3299

ياءة خالص هللُمَُّصو ِعباَدِتم  َوَأْخَلُصوْا دِينَُهْم هلل 146/4 3300   من شوائب الَشك والرِّ

 ثوابا جزيال َعظِيام  َأْجرا   146/4 3301

 َيْعَمل  َيْفَعُل  147/4 3302

 َذَكْرُتْم نِْعَمتَُه، وأْثنَيْتُْم َعليِْه ِِبا  َشَكْرُتمْ  147/4 3303

 وأذعنتم وصّدقتم َوآَمنتُمْ  147/4 3304

ةِ  َشاكِرا   147/4 3305 ْم الّصاحِلَ  اهللُ شاكٌِر ِعباَدُه: جُمازَيِْم َعىل أْعامهِلِ

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيام   147/4 3306
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالرسَّ
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 154إلى آية  148 يةآمن  النساءسورة ( 102صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ْهرَ  148/4 3307 ْوِت  اجْلَ  َرْفُع الصَّ

َوءِ  148/4 3308  بالَقبيح السيئ بِالسُّ

هُ  ُظلِمَ  148/4 3309  وتعدي عليه بالباطل  اْنتُِقَص َحقُّ

 ُتظِْهُرواْ  ُتبُْدواْ  149/4 3310

: ما ِمنُْه َنْفٌع َوَصالٌح  َخْْيا   149/4 3311 ْْيُ  اْْلَ

ُفوهُ  149/4 3312 وُه وَتْكتُُموهُ  َُتْ  َتْسَُّتُ

 َتتَجاَوزوا َتْعُفواْ  149/4 3313

 ُقبٍْح  ُسَوءٍ  149/4 3314

 كثُْي الَعْفِو و التَّجاُوز َعُفّوا   149/4 3315

 َوَيرَغبُونَ  َوُيِريُدونَ  150/4 3316

ُقوا َبنْيَ اهللَِّ َوُرُسلِِه  150/4 3317 ِدُثوا ُفْرَقة ُيَفرِّ  بني اهلل ورسله بأن يؤمنوا باهلل ويكذبوا رسله ويفصلوا حُيْ

 جيعلوا  َيتَِّخُذواْ  150/4 3318

ا َسبِيال   150/4 3319  طريق 

دا   الَْكافُِروَن َحّقا   151/4 3320  الَْكافُِروَن ُكفرا  ثابِتا  ُمَؤكَّ

 وأْعَدْدنا وهيّأنا َوَأْعتَْدَنا 151/4 3321

ِهينا   151/4 3322  ُمِذال   ِعقابا  وَتنْكيال   َعَذابا  مُّ

ُقواْ  152/4 3323  وخالف  َوَِلْ حُيِْدُثوا ُفْرَقة   َوَِلْ ُيَفرِّ

 ثواِبم ُيْعطيِهمْ  ُيْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهمْ  152/4 3324

 يطلب منك َيْسأَلَُك  153/4 3325

اَمءِ  153/4 3326 ا من اهلل مكتوبة   كِتَاب ا ِمَن السَّ  ُصُحف 

 اجعلنا نرى بالعني  َأِرَنا  153/4 3327

 ِعيان ا نعاينه وننظر إليه  َجْهَرة   153/4 3328

 فأهلكتهم  َفأََخَذِْتُمُ  153/4 3329

اِعَقةُ  153/4 3330  الَعذاُب املُْهلُِك ناٌر َتْسُقُط ِمن السامِء، وُيراُد ِِبا  الصَّ

 احُلَجُج الواِضحاُت  الْبَيِّنَاُت  153/4 3331

بِينا   153/4 3332 ة  برهان أو  ُسْلطَانا  مُّ  ظاهرة  ُحجَّ

 َفْوَق رؤوسهم  َفْوَقُهمُ  154/4 3333

بَلٍ  الطُّورَ  154/4 3334  اجَلبَل أو اسٌم جِلَ

 'املقدسبيت 'باب املراد  الْبَاَب  154/4 3335

 يف يوم السبت   احلدود  ال تتجاوزوا ال َتْعُدوا يف السبت  154/4 3336

ا َغليظا  154/4 3337 ا ميثاق  د  ا مَشدَّ د   َعْهدا  مؤكَّ
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 162إلى آية  155 يةآمن  النساءسورة ( 103صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

يثَاَقُهمْ َنْقِضِهم  155/4 3338   عهدهم املؤكدإِبطاهلم العمل بمقتَض  مِّ

 ظلام  واعتداء  وبِدوِن َسبٍَب ُمَسّوغٍ  بَِغْْيِ َحقٍّ  155/4 3339

   ِغشاوة وأغطِية ُغْلٌف  155/4 3340

 َوَختََم َعليْها بإحكام أْغَلَقها   َطبََع  155/4 3341

   شديداَكِذبا  واْفَِّتاء   ُِبْتَانا   156/4 3342

المُ  املَِْسيَح  157/4 3343  لقُب عيَسى َعَليِْه السَّ

وا َأْطَراَفُه وَعلَُّقوهُ  َصَلبُوهُ  157/4 3344 ْجَلنْيِ مَمُْدوَد الْيََدْينِ  َشدُّ  ، َأْي َجَعُلوُه َمْشُدوَد الرِّ

مْ  157/4 3345 ل واختلط والتَبَس َعَليِْهمْ   ُشبِّه هَلُ
 ُأْشكِ

 َذَهَب ُكلُّ َطَرٍف ِمنُْهْم إَل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  اْختََلُفواْ  157/4 3346

 وَقَلٍق   تردد وحْيةيف حالَِة  لَِفي َشكٍّ  157/4 3347

 الشكالَسْْيَ عىل اهلوى املبني عىل  اتِّبَاَع الظَّنِّ  157/4 3348

 بالتأكيدأو   بال شّك  يقين ا  157/4 3349

َفَعُه اهلل  158/4 3350  رفع اهلل املسيح عيسى إليه ببدنه وروحه حيًّا  رَّ

ُه َتَعاََل َغالٌِب َعىَل أْمِرِه،  الَعِزيزُ  158/4 3351  والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى. ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ُه َتَعاََل َعاِِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيام   158/4 3352 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ   األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم ِْلَ

 واإِلْنِجيلالتَّْوراة  َأْهِل الْكِتَاِب  159/4 3353

ا َشِهيدا   159/4 3354  شاهد 

 فبسبب ظلم  َفبِظُْلمٍ  160/4 3355

 داُنوا باليهودِّية أي اليهود  َهاُدواْ  160/4 3356

ْمنَا 160/4 3357  َجَعْلناُه حراما  أي ممنوعا   َحرَّ

هُ  َطيِّبَاٍت  160/4 3358  النَّْفُس  الذائذ وخْيات َتْستَلِذُّ

 ُأبيَحْت  ِحلَّْت أ 160/4 3359

ِهمْ  160/4 3360  َوبِإْعراِضِهْم وَمنِْعِهمْ  َوبَِصدِّ

َبا 161/4 3361 ين من مال دون حّق، أو ما ُيزاد بعد مّدة معيّنة من الوقت بال مقابل  الرِّ  النامء والزيادة يف الِشء أو ما ُيزاد عىل أصل البيع، أو الدَّ

 أخذهم   َأْكلِِهمْ  161/4 3362

 بغْي وجه حق  بالباطل  161/4 3363

 وأْعَدْدنا وهيّأنا َوَأْعتَْدَنا 161/4 3364

اِسُخونَ  162/4 3365  الثابتون املتمكنون  الرَّ

 أوِحَي إِلَيَك واملراد القرآن ُأنِزَل إِلَيَك  162/4 3366

 قبلك كالتوراة واإلنجيلوالذي أنزل أو أوِحَي إَل الرسل من  َوَما ُأنِزَل ِمن َقبْلَِك  162/4 3367

 ثوابا  جزيال   َأْجرا  َعظِيام   162/4 3368
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 170إلى آية  163 يةآمن  النساءسورة ( 104صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ْغنا َأْوَحيْنَا 163/4 3369  بِواِسطَِة الَوْحِي  أرسلناو بلَّ

َلُه َعىَل َكثٍِْي ِمن َخلِقِه. ُهَو  إِْبَراِهيمَ  163/4 3370  َخلِيُل اهللِ، اِصطََفاُه اهللُ بِِرَسالَتِِه َوَفضَّ

يَِّدةِ َهاَجر َوإِْساَمِعيَل  163/4 3371  ُهَو اِبُن إِبَراِهيَم البِكُر َوَولَُد السَّ

 َساَرةَ ُهَو َولَُد َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم ِمن َزوَجتِِه  َوإِْسَحاَق  163/4 3372

 اِبُن إِسَحاق ُيَقاُل لَُه إَِْسائِيل َتعنِي َعبَد اهللِ ُهَو  َوَيْعُقوَب  163/4 3373

 هم أوالد يعقوب أو أحفاده.       َواألَْسبَاطِ  163/4 3374

 م َخَلَقُه اهللُ ِمن ُتَراٍب مثلام خلق آدُهَو ِعيَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اهللِ َوَكلَِمتُُه َألَقاَها إََِل َمرَيَم،  َوِعيَسى  163/4 3375

 ِمن ُساللَِة َسيِِّدَنا إِبَراِهيَم َكاَن ِمن النَّبِيِّنَي املُوَحى إِلَيِهم َوَأيُّوَب  163/4 3376

 َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ إََِل َقوِم نِينََوى َفَدَعاُهم إََِل ِعبَاَدةِ اهللِ َوحَدهُ  َوُيوُنَس  163/4 3377

ث ا َوَهاُرونَ  163/4 3378 ا َوُمتََحدِّ ُه َكاَن َفِصيح   فِرَعوَن إََِل اإِلياَمِن بِاهللِ أِلَنَّ
 َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه يِف َدعَوةِ

َياَح َواجِلنَّ آَتاُه اهللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَعلََّمُه َمنطَِق الطَِّْي َواحَليََواَناِت  َوُسَلياَْمنَ  163/4 3379 َر لَُه الرِّ  َوَسخَّ

َر لَُه اجِلبَاَل َوالطََّْي ُيَسبِّحَن َمَعُه َوَأالَن لَُه احَلِديَد  َداُوودَ  163/4 3380  َرُسوٌل آَتاُه اهللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَسخَّ

المُ زبور بمعنى مكتوب و َزُبورا   163/4 3381 بوُر: كِتاُب اهلل املنّزل عىل داود َعَليِْه السَّ  الزَّ

 َرَوْينا خربهم  َقَصْصنَاُهمْ  164/4 3382

 َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ َتَعاََل إََِل فِرَعوَن َوَقوِمِه، ُموَسى 164/4 3383

 َماطبة  حقيقة بال وساطة َتْكلِيام   164/4 3384

ينَ  165/4 3385 ِ بََشِّ  َواِعديَن بِثَواِب اهللِ مُّ

 العقابومعلمني ومبلِّغني وُمّذرين من  َوُمنِذِرينَ  165/4 3386

ةٌ  165/4 3387  ُعْذرٌ  ُحجَّ

 وشهادة اهلل وحدها كافية   َوَكَفى بِاهللِّ َشِهيدا   166/4 3388

واْ  167/4 3389  وامتنعوا ومنعوا الناس َوَصدُّ

 دين اهلل القويم واملراد االسالم  َسبِيل اهللِ 167/4 3390

 َبُعدوا عن طريق احلق  َضلُّواْ  167/4 3391

 لِيَْسَُّت وَيْعفو لِيَْغِفرَ  168/4 3392

ِشُدهم إَل  َوالَ لِيَْهِدََيُْم   168/4 3393 ُْيْ
  َوالَ لِ

  سبيال َطِريقا   168/4 3394

وامِ  َخالِِديَن فِيَها َأَبدا   169/4 3395  بغْْي هِنايٍة وال اْنِقطاعٍ  باقنَي َعىل الدَّ

 سهال    َيِسْيا   169/4 3396

 أتاُكُم  َجاءُكُم  170/4 3397

ُسوُل  170/4 3398 ٌد َصىلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّم املراد  الرَّ  ُهنا ُُمَمَّ

قِّ  170/4 3399  اإلسالم  هو بِدين احلق الذي بِاحْلَ
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 517إلى آية  171 يةآمن  النساءسورة ( 105صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 التَّْوراة واإِلْنِجيلوالكتاب:  املُراُد اليَهوُد والنَّصاَرى َأْهَل الْكِتَاِب  َيا 171/4 3400

 رَشيَعتكم وِعباَدتكم ال تتجاوزوا  الَ َتْغُلوْا يِف دِينُِكمْ  171/4 3401

  اهلل ال تفَّتوا عىل و َوالَ َتُقولُوْا عىل اهلل  171/4 3402

قِّ  171/4 3403  الِْصْدِق  احْلَ

المُ  املَِْسيُح  171/4 3404  لقُب عيَسى َعَليِْه السَّ

 ُكن َفيَُكونُ  ِعيَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اهللِ َوَكلَِمتُُه َألَقاَها إََِل َمرَيَم، َخَلَقُه اهللُ ِمن ُتَراٍب مثلام خلق آدم، َوَقاَل لَهُ   ِعيَسى 171/4 3405

 ، فكان، وهي نفخة من اهلل تعاَل نفخها جربيل بأمر ربه'كن'وهي قوله:  َوَكلَِمتُهُ  171/4 3406

َهها َألَْقاَها  171/4 3407  َوجَّ

 املراد نفخة من اهلل تعاَل نفخها جربيل بأمر ربه َوُروٌح منه  171/4 3408

 قالوا إن اآلهلة ثالثة واهلل أحدهم، وجعلوا عيسى وأمه رشيكني مع اهلل َثالََثةٌ  171/4 3409

وا عن قولكم هذا  انتَُهواْ  171/4 3410  ُكفُّ

 ُسبَْحاَن اهللِ: ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعاَل ُسبَْحاَنهُ  171/4 3411

 بلغ منتهى الكفاية واملراد يف األمر  َوَكَفى  171/4 3412

 حافِظ ا وُمَهيْمن ا ووكيال عىل تدبْي خلقه وترصيف معاشهم َوكِيال   171/4 3413

 يأَنَف أو َيَّتّفَع أو َيستكرِبَ أو يمتَنِعَ لن يأبى أو  لَّن َيْستَنكَِف  172/4 3414

 يتكربَّ ويتعاظم ويتعاَل َوَيْستَْكرِبْ  172/4 3415

ُهْم   172/4 3416  جَيَْمُعُهْم  فسيبعثهم و َفَسيَْحَُشُ

سوِل باالّتباعِ أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه وانقادوا هللِ بالطّاعِة  آَمنُواْ  173/4 3417   وللرَّ

اِت  173/4 3418 احِلَ ةِ  وَفَعلوا َوَعِمُلوْا الصَّ  األْعامِل الّصاحِلَ

يِهمْ  173/4 3419  يؤدَِّيا هلم وافية كاملة ُيَوفِّ

 جزاءهم ألعامهلم وِعَوضهم عنها ُأُجوَرُهمْ  173/4 3420

واْ  173/4 3421  َوَتعاَظموا وَتعالوا َواْستَْكرَبُ

ا ينرصهم من دون اهلل  َوال َنِصْيا   173/4 3422  وال نارص 

 صىل اهلل عليه وسلم  رسولنا ُممد وهو قاطعة ةجحودليل صادق  ُبْرَهانٌ  174/4 3423

بِينا   174/4 3424  واِضحا  أْو موِضَحا   املراد به القرآن ُنورا  مُّ

 بِاهللِّ: جلأوا إليه، واستمسكوا بهاْعتَِصُموا  َواْعتََصُموْا بِهِ  175/4 3425

 فسيشملهم  َفَسيُْدِخُلُهمْ  175/4 3426

 إْحساٍن وِهداَيةٍ  َرْْحَةٍ  175/4 3427

 وُيْرِشُدهم وُيَوّفقهم  َوََيِْدَيِمْ  175/4 3428

ْستَِقيام   175/4 3429 اطا  مُّ  ُمستويا  ال ِعَوج فيه  َطريقا   رِصَ
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   617  يةآ النساءسورة ( 106صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 يطُْلبون َبياَن احُلكم والرأي منك  َيْستَْفتُوَنَك  176/4 3430

 حاُل َمْن ال وارث له من َولٍَد أو والِدٍ  الَْكالَلَةِ  176/4 3431

 َرُجٌل  اْمُرؤٌ  176/4 3432

 ماَت  َهَلَك  176/4 3433

 ألبيه وأمه، أو ألبيه فقط أخت  ُأْخٌت  176/4 3434

 أبقى وخلَّف بعد املْوت  َتَركَ  176/4 3435

 يستحق نصيب ا من ماهلا بعد موِتا  َيِرُثَها 176/4 3436

 أختني  اْثنَتنَْيِ  176/4 3437

 إخوان وأخوات إِْخَوة   176/4 3438

 نصيب البنتني  َحّظ األُْنثَينَْيِ  176/4 3439

3440 176/4  ُ ُح  ُيبنَيِّ  ُيظِْهُر وُيَوضِّ

 احلقِّ  طريق تضلوا عن َتِضلُّواْ  176/4 3441
 


