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 2إلى آية  1 يةآ من  المائدةسورة  ( 106صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 أّدوها وافية كاملة أمتوا و َأْوُفواْ  1/5 3442

 ود  املوثقة العه بِالُْعُقودِ  1/5 3443

 اإلبِل والبََقر والَغنَم  ََبِيَمُة األَْنَعامِ  1/5 3444

ِّلي   1/5 3445  ومستحليه غري مبيحيه غري ُُمِ

يُْد  1/5 3446  ُهَو احُلصوُل َعىل الطَّرْيِ أو احَليواِن بِمْصيََدةٍ أو َنحِوها  الصَّ

 ُُمرمون باحلج أو العمرة  ُحُرم   1/5 3447

 َيْفَعُل ويقيض ََيُْكمُ  1/5 3448

 َما َيرَغُب أْو َيشاءُ  َما ُيِريُد  1/5 3449

 ال تنتهكوا ُُتِلُّواْ الَ  2/5 3450

 أو مناسك احلج حدوده ومعامل دينه  َشَعآئَِر اهللِ 2/5 3451

َرامَ  2/5 3452 ْهَر احْلَ  ال تستِحلُّوا القتال يف األشهر احلرم، وهي: ذو القعدة وذو احلجة واملحرم ورجب َوالَ الشَّ

ْديَ  2/5 3453  ما ُُيَْدى إىل احَلَرم من النََّعم اْْلَ

 ما يقـَـّلـد به اْلدي عالمة له واملراد هنا ُكلُّ ما َُيِيُط بالُعنُق الَْقآلئَِد  2/5 3454

يَ  2/5 3455  نقاصدي آمي

 َيطُْلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيبْتَُغونَ  2/5 3456

 األجر والتجارةأو  ما يصلح معايشهم َفْضالا  2/5 3457

 رضا اهلل عنهم َوِرْضَواناا  2/5 3458

، وُأبيَح لكم ما كان َُمظوراا  َحَلْلتُمْ  2/5 3459 ُتم يف ِحلٍّ  ِِصْ

ِرَمنَّكم  2/5 3460  ال يكسبنَّكم وال َيملنَّكم  ال ََيْ

 ُبْغُض  َشنَآنُ  2/5 3461

وُكمْ  2/5 3462  منعوكم َصدُّ

 تظلموا وتتجاوزوا احَلّد  َتْعتَُدواْ  2/5 3463

 ولِيُساِعْد بعضكم بعضاا عليه  َوَتَعاَوُنواْ  2/5 3464

 َكلَِمة جاِمَعة لُِكلي ِصفاِت اخَلرْيِ  الْبي  2/5 3465

 وَجعُل ِوقاَيٍة ِمْن َعَذاِب اهللِ بِاتيباِع أواِمِرِه واْجتِناِب َنواهيهِ  َوالتَّْقَوى  2/5 3466

ْنُب الَِّذي  اإِلْثمِ  2/5 3467  َيْستَِحقُّ الُعقوَبةَ الذَّ

 الظلم وََتاوز َحّد ما ُيبَاح  َوالُْعْدَوانِ  2/5 3468

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيةا ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اهللَّ 2/5 3469

 العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء الِْعَقاِب  2/5 3470
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 5إلى آية  3 يةآ من  المائدةسورة ( 107صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 احليوان الذي مات من غري ذبح  املَْيْتَةُ  3/5 3471

مُ  3/5 3472 ُم املَْسفوُح الّسائُِل  َوالْدَّ  من احليوان عند التذكية الدَّ

نِْزيرِ  3/5 3473 ُم اخْلِ  بجميع أجزائهاملراد اخلنزير  َوحَلْ

بيَحة ُأِهلَّ به  3/5 3474  ُرفع الصوُت باسم من ُتقّدم إليه الذَّ

 حتى ماتت نفسها  حبس التي  َواملُْنَْخنَِقةُ  3/5 3475

وَبة حتى املَْوت  َواملَْْوُقوَذةُ  3/5 3476  املْْضُ

َيةُ  3/5 3477 دي  فامتت  من مكاٍن عالٍ  التي سقطت َواملََُْتَ

 او التي رضبتها أخرى بقرهنا فامتت بالنّطح امليتة َوالنَّطِيَحةُ  3/5 3478

بُعُ  3/5 3479  كل ذي ناب وأظفار من احليوان  أو احليوان املفَتس  السَّ

يْتُمْ  3/5 3480 ِعيّاا أو  َذكَّ  ذكاته قبل أن يموت أمتمتمَذَبْحتُْم َذْبحاا رَشْ

 دون اهلل كاحلجر واألصنام واألوثان وغريها ما ُينصب للعبادة من  النُُّصِب  3/5 3481

 َأو تستفتوها يف أموركم  معرفة ما قسم لكمتطلبوا  َتْستَْقِسُمواْ  3/5 3482

 الِقداح التي يستقسم َبا الكفار قبل اإلقدام عىل اليشء، أو اإلحجام عنه  بِاألَْزالَمِ  3/5 3483

 واخُلروج  عن حدود الرشعالِفسق: الِعْصيان  فِْسق   3/5 3484

 اْنَقطَع أَمُلُهم َيئَِس  3/5 3485

 ووقع يف الْضورة  ُأْجِبَ  اْضطُرَّ  3/5 3486

   خلو البطن من الطعام عند اجلوع الشديد ََمَْمَصةٍ  3/5 3487

داا ومنحرف مائل  متجانِف 3/5 3488  متعمي

ُه النَّْفُس  الطَّييبَاُت  4/5 3489  احَلالِل أكله  منَما َتْستَلِذُّ

ْبتُم  َعلَّْمتُم  4/5 3490  َدرَّ

َواِرِح  4/5 3491 َسةِ  اجْلَ  من السباع والطري للصيد لكواسبأو هي ا الَكَواِِسِ املُْْفََتِ

 ومعودين ُمَعليمي  ُمَكليبِيَ  4/5 3492

 اجلوارح بَصيْده لكمما قامت  ما أمَسْكَن عليُْكم 4/5 3493

َساِب  4/5 3494  َعَليَْها  احْلِ
 املُحاَسبَُة، وهَي إْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

 املراد ذبائُح   َوَطَعامُ  5/5 3495

 اليهود والنصارى  ُأوُتوا الْكِتَاَب  5/5 3496

 احلرائر العفيفات عن الزنا  َواملُْْحَصنَاُت  5/5 3497

 ُمتعففي بالزواج  ُُمِْصنِيَ  5/5 3498

 غري مرتكبي للزنا أو غري جماهرين بالزنا َغرْيَ ُمَسافِِحيَ  5/5 3499

 وال ُمصاحبي عشيقات للزنى ِسا  َوالَ ُمتَِّخِذي َأْخَدانٍ  5/5 3500

 بطل ثواُب عمله السابق َحبَِط َعَمُلهُ  5/5 3501

ينَ  5/5 3502 اِِسِ  الضائِعَي اْلالِكيَ  اخْلَ
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 9إلى آية  6 يةآ من  المائدةسورة ( 108صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 عزمتم عىل أدائها ُقمتم إىل الصالة 6/5 3503

 امرار املاء وإسالته عىل املوضع  فاْغِسُلواْ  6/5 3504

 الذراع بالعضد  ملتقى عظم املََْرافِِق  6/5 3505

 وضع عىل املاملبللة باملاء إمراُر اليَِد  َواْمَسُحواْ  6/5 3506

 القدم  أعىليف  البارزتيالَعظَْمتَْي  الَْكْعبَيِ  6/5 3507

 عىل جنابة  وهي بمعنى املباعدة  واجلنابة تستلزم البعد عن بعض العبادات كالصالة وغريها  ُجنُباا  6/5 3508

ُرواْ  6/5 3509  مجيع بدنكم فاْغتَِسُلوا باملاء َفاطَّهَّ

ِز  كناَية عنالغيط املكان املنخفض من األرض وهو هنا  الَْغائِطِ  6/5 3510  أو احلدثالتََّبُّ

 جاَمْعتُم  الَمْستُم   6/5 3511

ُمواْ  6/5 3512 اِب التيمم: َمسُح الَوجِه َواليََديِن اقصدوا ، و َفتَيَمَّ َ  بِالَتُّ

 الَتاب أو وجه األرض  َصِعيداا   6/5 3513

ا  َطييباا  6/5 3514  طاِهرا

 خطيئة أو  إثمأو  ضيٍق  َحَرٍج  6/5 3515

 اْستَْحِْضوا َواْذُكُرواْ  7/5 3516

 اخلري واْلداية من اهلل  نِْعَمُة اهللِ 7/5 3517

 عهده َوِميثَاَقهُ  7/5 3518

 أخذه عليكم وعاَهَدكم عليه واثقُكم به 7/5 3519

ُدور 7/5 3520  اخلفايا التي يف الصدور  َذاِت الصُّ

اِميَ  8/5 3521  مبالغي يف القيام واالتيان باليشء عىل أتم وجه وأحسنه  َقوَّ

هاَدةِ  ُشَهَداء  8/5 3522  شاهدين أي ُمَؤّدوَن لِلشَّ

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  8/5 3523

ِرَمنَّكم ال  8/5 3524  ال يكسبنَّكم وال َيملنَّكم  ََيْ

 شديد ُبْغض  شنآنُ  8/5 3525

 ُتكموا بالعدل واحلق واالنصاف َتْعِدلُواْ  8/5 3526

 َعىَل َنْفِسِه َعْهد  َقطَعَ و َمنَح األَمل َوَعَد  9/5 3527

ْغِفَرة   9/5 3528    ِسَْت  وَعْفو   مَّ

 وِعَوض  عنه وجزاء  للعمل  َوَأْجر   9/5 3529
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 31إلى آية  01 يةآ من  المائدةسورة ( 109صفحة )

  
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِحيمِ  10/5 3530  َجَهنَّمَ أهل نار  َأْصَحاُب اجْلَ

 واْلم إقبال النفس عىل فعل اليشء َعَزمَ  َهمَّ  11/5 3531

 َيبْطِشوا بُِكْم بالقتل واإلهالك َيبُْسطُوْا إِلَيُْكمْ  11/5 3532

 فحال بينهم وبي ما أرادوه بكم  َفَكفَّ َأْيِدَُيُْم َعنُكمْ  11/5 3533

د م َعْهد ِميثَاَق  12/5 3534  َؤكَّ

 َوأْرَسْلنا َوَبَعثْنَا 12/5 3535

 أو أمينا كفيال عريفا َنِقيباا  12/5 3536

ْرمُتُوُهمْ  12/5 3537 مُتوهم   َوَعزَّ  وأعنتموهم وَنََصْ

ْقتُم َأْقَرْضتُُم   12/5 3538  وأنفقتم  غري مال الزكاة  َتَصدَّ

ُم من صدقة أو عمل لوجه اهلل تعاىل اْحتِساباا لِألْجرِ  َقْرضاا َحَسناا  12/5 3539  ما ُيَقدَّ

َرنَّ َعنُْكْم   12/5 3540 َُكفي ها والتَجاُوُز َعنْها وعدم املُعاَقبَِة َعَليْها َسييئَاتُِكمْ ألَّ  َتْكِفرُي الَسييئاِت: ْسَُتْ

 تاه وابتعد ومل ُيتد   َضلَّ  12/5 3541

 املستقيم الواضحواملُراُد َطريُق اْلداية الطريق  َوَسط َسَواء الَسبِيل 12/5 3542

 فبسبب َفباَِم  13/5 3543

يثَاَقُهمْ  13/5 3544  بعهدهم املؤكدإِبطاْلم العمل  َنْقِضِهم مي

 َسَخطْنَا َعَليِْهم وطردناهم من رمحتنا لَعنَّاُهمْ  13/5 3545

 ال تعي خريا وال تفعله  َغلِيظة بعيدة عن الرمحة َقاِسيَةا  13/5 3546

ُفونَ  13/5 3547 فوَن  َُيَري لُوَن وُيَْصِ  املعنىُيبَدي

 كالم اهلل  الَْكلِمَ  13/5 3548

َواِضِعهِ  13/5 3549  أماكِنُه واملراد ألفاظه ومعانيه مَّ

 وتَرُكوا وغفلوا َوَنُسواْ  13/5 3550

 َنصيباا  َحظّاا  13/5 3551

 خيانة وغدٍر ونقِض عهد  َخآئِنَةٍ  13/5 3552

 وال تقابل اإلساءة بمثلها َفتَجاَوزْ  َفاْعُف  13/5 3553

ْفـُح: اإلعراِض عن املؤاخذة  َواْصَفْح  13/5 3554  الصَّ
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 17إلى آية  41 يةآ من  المائدةسورة ( 110صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُم َنََصوا املسيح       َنَصاَرى  14/5 3555 ة: بلدة يف فلسطي ُينَْسب إليها، أو ألهنَّ  أتباع املسيح عليه السالم، ُسّموا كذلك نسبة إىل الناِِصَ

  حصلنا وحزنا  َأَخْذَنا  14/5 3556

دُ  ِميثَاَقُهمْ  14/5 3557  املِيثاُق: الَعْهُد املَُؤكَّ

 فََتُكوا وغفلوا  َفنَُسواْ  14/5 3558

 َنصيباا  َحظّاا  14/5 3559

ُروْا بِهِ  14/5 3560 ِر والتََّدبُِّر واالتيعاظِ  ُذكي  اْستُِحثّوا َعىل التَذكُّ

 وألصقنا  أْوَقْعنافألقينا و َفأَْغَرْينَا  14/5 3561

 البُْغض والكراهية الَعَداَوة  14/5 3562

 ِشّدُة البُْغضِ  َوالْبَْغَضاء 14/5 3563

ُهمْ  ُينَبيئُُهمُ  14/5 3564  ُُيِبُ

 التَّْوراة واإِلْنِجيل الْكِتَاِب  15/5 3565

3566 15/5  ُ ُح  ُيبَيي  ُيظِْهُر وُيَوضي

ُفونَ  15/5 3567 وَن وَتْكتُُمونَ  ُُتْ  َتْسَُتُ

 وَيتَجاَوز ويَتك َوَيْعُفو 15/5 3568

 القرآناملراد به ُممد صىل اهلل عليه وسلم أو  ُنور   15/5 3569

بِي   َوكِتَاب   15/5 3570  وِضح  املواِضح  أْو الالقرآن  مُّ

 ُيْرِشد إىَل اإليامِن وُيَوفيق إلَيْهِ  َُيِْدي 16/5 3571

 سار عىل ما ُيريض اهلل اتَّبََع ِرْضَواَنهُ  16/5 3572

الَمِ  16/5 3573  ُطُرق اخلري واْلداية والنّجاة  ُسبَُل السَّ

ُك وظلامت الكفرمن  إىَِل النُّورِ  الظُُّلاَمِت من  16/5 3574 ْ   اِْلداَية إىل اجَلْهُل َوالرشي

ْستَِقيمٍ  16/5 3575 اٍط مُّ  االسالم وهو  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  َطريٍق  ِِصَ

المُ  املَِْسيُح  17/5 3576  لقُب عيَسى َعَليِْه السَّ

 َيْستَطيعُ فمن  َفَمْن َيْملُِك  17/5 3577

 ُيميت  ُُيْلَِك  17/5 3578

هُ  17/5 3579  ووالدته  َوُأمَّ

  املالك املتَصف له وحده ُملكاا وَخلقاا وتدبرياا  َوهللِِّ ُمْلُك  17/5 3580

ُلُق  17/5 3581  يوِجُد ِمَن الَعَدِم َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق  َُيْ

 ُيريُد  َيَشاءُ  17/5 3582

ٍء ال ُيْعِجُزهُ ِصَفة  هللِ  َقِدير   17/5 3583 ء  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعىَل ُكلي ََشْ   ََشْ
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 23إلى آية  18 يةآ من  المائدةسورة ( 111صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ُمبوبوه َوَأِحبَّاُؤهُ  18/5 3584

ُبُكم  18/5 3585 ل بكم  َفلَِم ُيَعذي  َفلَِم ُيعاَقبكم وُينَكي

ُم ِمَن الِفْعلِ  بُِذُنوبُِكم 18/5 3586  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

 ُأناس   َبرَش   18/5 3587

جوُع للحساب واجلزاء  املَِْصريُ  18/5 3588  املَْرِجُع أْو الرُّ

 اليَهوُد والنَّصاَرى  َأْهل الكِتاِب  19/5 3589

3590 19/5  ُ ُح  ُيبَيي  ُيظِْهُر وُيَوضي

ةٍ  19/5 3591  فتور وانقطاع وسكون  َفَْتَ

 ما أتاَنا  ما َجاَءنا  19/5 3592

رْيِ  َبِشريٍ  19/5 3593 ٍ بِاخْلَ  ُمبَرشي

ف  َنِذيرٍ  19/5 3594 ر من عذاب اهلل  ُمبليغ َُمَوي  ُُمَذي

جاِل والنيساِء، واملراد بني إِسائيل  لَِقْوِمهِ  20/5 3595  الَقْوُم: مَجاَعُة الري

 اْستَْحِْضوا اْذُكُروا  20/5 3596

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ ا نِْعَمُة اهللِ 20/5 3597  خَلرْيُ الدي

ُلوكاا  20/5 3598 ا متلكون أمركم بعد أن كنتم  مُّ  مملوكي لفرعون وقومهاملراد ملوكا

 َوَأْعطَاُكمْ  َوآَتاُكم 20/5 3599

َسة 21/5 3600  وما حوْلا من فلسطي   بيت املقدساملطهرة املباركة واملراد  األرض املَُقدَّ

ر كتب  21/5 3601  وفرض   قدَّ

وا  21/5 3602  ال َتْرِجعوا  ال َتْرتدُّ

 َخْلَفكم  َأْدَباِرُكمْ  21/5 3603

 َفتَصريوا أو  فتتحولوا َفتَنَقلِبُوا 21/5 3604

ينَ  21/5 3605  ضائِعَي هالِكيَ فاشلي منهزمي أو  َخاِِسِ

دين أقوياء  َجبَّاِرينَ  22/5 3606  ُعتاة ُمتََمري

فوا خاِرجاا  َُيُْرُجواْ  22/5 3607  َينََْصِ

 َُيِْسُن حاْلاممنحهام من اخلري ما  َأْنَعَم اهللُّ َعَليِْهاَم  23/5 3608

 منتَصون َغالِبُونَ  23/5 3609

ُلواْ   3610  فاعتمدوا وفّوضوا أمركم  َفتََوكَّ
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 31إلى آية  24 يةآ من  المائدةسورة ( 112صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َوامِ  َأَبداا  24/5 3611    إىل األََبِد أْي َعىَل الدَّ

 يف حال دوامهم دامواما  24/5 3612

 القتال ُمتََخليُفون عن املراد  َقاِعُدونَ  24/5 3613

 ال أقِدُر   ال َأْملُِك   25/5 3614

 املراد هارون عليه السالم  َوَأِخي  25/5 3615

 فاْحُكْم واْفِصل  َفاْفُرْق  25/5 3616

 العاصي اخلارجي عن حدود الرشع الَفاِسقي  25/5 3617

َمة  َعَليِْهمْ  26/5 3618 م عىل هؤالء اليهود دخوْلا ُُمَرَّ  ُمرَّ

 يضلون ويتحريون  َيتِيُهوَن   26/5 3619

َزنْ  َفالَ َتأَْس  26/5 3620  َفالَ َُتْ

 النبأ: اخلب ذو الشأن  َنبَأَ  27/5 3621

 قابيل وهابيلهم  اْبنَْي آَدمَ  27/5 3622

قي  27/5 3623  بِالِْصْدِق  بِاحْلَ

َبا 27/5 3624 ما َقرَّ  َقدَّ

ُب به إىل اهلل من ُقْرَباناا  27/5 3625  َذبِيَحٍة أو َغرْيها ك  الب ما ُيتََقرَّ

 اْرُتيِضَ  َفتُُقبيَل  27/5 3626

ا 27/5 3627  املراد هابيل َأَحِدِِهَ

 املراد قابيل  اآلَخرِ  27/5 3628

 َمَدْدَت  َبَسطَت  28/5 3629

 أْخشى  َأَخاُف  28/5 3630

 ترجع   َتبُوء  29/5 3631

 إثم َقتِّْل بإِْثِمي  29/5 3632

 السابق املانع من ُقبول ُقربانك وذنبك َوإِْثِمَك  29/5 3633

َعْت  30/5 3634 نَْت  َفطَوَّ  وسهلت  وشجعت  َزيَّ

ينَ  30/5 3635 اِِسِ  الضائِعَي اْلالِكيَ  اخْلَ

 ينبش الَتاب ليعمل ما يشبه احلفرة   َيبَْحُث يف األرض 31/5 3636

 وُيفي   ويداري يسَت ُيَواِري  31/5 3637

ُه، وُيراُد َِبا ُجثَُّة أخيِه  و العورة الَسْوَءة: َسْوءةَ  31/5 3638  ُكلُّ َما َينْبَغي َسَْتُ

ٍ  كلمة جزع  َياَوْيَلتَى 31/5 3639  وَُتّسُّ

 أَضُعْفُت ومل أْقِدر ؟  َأَعَجْزُت  31/5 3640

 املتحّسين  اآلِسِفي النَّادِِميَ  31/5 3641
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 63إلى آية  32 يةآ من  المائدةسورة ( 113صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ذلك  بسبب  من َأْجِل ذلك  32/5 3642

 وأوجبناَفَرْضنَا  َكتَبْنَا  32/5 3643

ائِيَل  32/5 3644  بُن إِسَحاق، وإَِِسائِيل َتعنِي َعبَد اهللِ َيعُقوبالنبي   هو إِِْسَ

 أو الْضر  إْحداٍث لالختالل َفَسادٍ  32/5 3645

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت الدالّة عىل صدق رسالتهم بِالبَيينَاِت  32/5 3646

ُفونَ  32/5 3647  ملَُْفِرُطوَن ومتجاوزون حدود اهلل  ملَُّْسِ

 عقاب  َجَزاء 33/5 3648

 يعصوهنام بقطع الطريق َقتْال وهَنْباااملراد هنا  َُيَاِرُبوَن اهلل وَرُسولَه  33/5 3649

 يعملون بّسعة ونشاط َوَيْسَعْونَ  33/5 3650

 ُتْسَفَك دماؤُهم ُيَقتَُّلواْ  33/5 3651

 ُتشدُّ أطراُفُهم وُيعلَّقوا  ُيَصلَّبُواْ  33/5 3652

 ُتْفَصل أيدُيم عن أجسادهم ُتَقطَّع أيدُيم 33/5 3653

ْن ِخالٍف  33/5 3654  أو العكس  أْي ُتْقطَُع أيدُيُِم اليُْمنى َوَأْرُجُلُهْم اليُّْسىمن جانبي َمتلفي  مي

 سجن  الَُيبسوا يف  وأإىل بلد غري بلدهم،  ويطردوا  ُيبَعدوا  ُينَفْوْا ِمَن األَْرضِ  33/5 3655

 َفضيَحة  وَهوان   ِخْزي   33/5 3656

 عن املعاص َرَجعوا  َتاُبواْ  34/5 3657

نوا من َتْقِدُروا عليهم 34/5 3658  أخذهم َتتََغلَّبوا عليهم وتتمكَّ

   ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفور   34/5 3659

ِحيم   34/5 3660 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيةا ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اهللَّ 35/5 3661

 والتمسوا َواْطُلبُوا  َواْبتَُغواْ  35/5 3662

ب إىل اهلل بطاعته والعمل بام يرضيه الَْوِسيَلةَ  35/5 3663  التََقرُّ

 تظفرون وتفوزون ُتْفلُِحونَ  35/5 3664

ُموا الِفْدَيَة عن أنفسهم  لِيَْفتَُدواْ  36/5 3665  لِيَُقدي

 اْرُتيِضَ  ُتُقبيَل  36/5 3666

    ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب   36/5 3667

 موجع َشديد اإليالمِ  َألِيم   36/5 3668
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 14إلى آية  37 يةآ من  المائدةسورة ( 114صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َيتَمنّونَ  ُيِريُدونَ  37/5 3669

 يتخلَّصوا من عذاَبا باخلروج منها َُيُْرُجوْا ِمَن النَّارِ  37/5 3670

ِقيم   37/5 3671  ثابت ال ينقطع  دائم   مُّ

اِرُق  38/5 3672  الَسارُق: من أخذ مال غريه يف ُخفية َوالسَّ

 فابَتوا َفاْقطَُعواْ  38/5 3673

 ملُراد ما أخذا من أموال الناس بغري حقا ما َكَسبَا 38/5 3674

 شديدة  وزجر ُعقوبة  َنَكاالا  38/5 3675

 اعتدائه عىل أموال الناس  ُظْلِمهِ  39/5 3676

 داوم عىل العمل الصالح أو أصلح ما أفسد نتيجة ارتكابه للّسقة َوَأْصَلَح  39/5 3677

 ويقبل توبته َيْغِفُر لَه  َيتُوُب َعَليْه 39/5 3678

 َأمَلْ َتْعِرف أو ُتْدِركُ   َأمَلْ َتْعَلمْ  40/5 3679

 املالك املتَصف  ُمْلُك  40/5 3680

ُب َمن  40/5 3681  ُيريدُ من  ُيعاقِب  َيَشاءُ ُيَعذي

 وَيْسَُت وَيْعفو  َوَيْغِفرُ  40/5 3682

ُزنَك  41/5 3683  ال ُيِصبَْك َهمُّ وال َغمُّ  الَ ََيْ

 َيْمضوَن َوُيبادِرونَ  ُيَساِرُعونَ  41/5 3684

 املنافقي هم الَِّذيَن َقالُوْا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم: بِأَْفَواِهِهمْ  41/5 3685

 داُنوا باليهودِّية  ِهاُدواْ  41/5 3686

ُعونَ  41/5 3687  كثريوا السامع واإلصغاء   َسامَّ

 مَلْ ََييئُوكَ   مَلْ َيأُْتوكَ  41/5 3688

ُفوَن  َيَ  41/5 3689 فوَنُه عن َمعناُه.  ري لُوَنه وُيَْصِ  ُيبَدي

 كالم اهلل  الَْكلِمَ  41/5 3690

 أماكِنُه واملراد ألفاظه ومعانيه َمَواِضِعهِ  41/5 3691

زوا واحذروا أن تقبلوه  َفاْحَذُرواْ  41/5 3692  َفاحََتِ

 ضاللتُه وُكفرُه أو إهالكهُ  فِتْنَتَهُ  41/5 3693

 لن تستطيعف لن مَتْلَِك ف 41/5 3694

َر ُقلوََبُمْ  41/5 3695  ُُيْلِيها ِمن َدَنِس الُكْفرِ  ُيطَهي

 َفضيَحة  وَهوان  وذّل  ِخْزي   41/5 3696
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 45إلى آية  24 يةآ من  المائدةسورة ( 115صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُعوَن لِْلَكِذِب  42/5 3697  الَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد و َيستَِمعوَن وَيْصَغْوَن للَكِذِب   َسامَّ

حت 42/5 3698  مثل الرشوة  بغري وجه حق كثريو األخذ للامل احلرام أكالُون للسُّ

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َأْعِرْض  42/5 3699

وكَ  42/5 3700  لَن ُيْلِحُقوا بَِك َمكروهاا أو أذىا  لَن َيُْضُّ

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  42/5 3701

ُموَنَك  43/5 3702 ضوا إليك احلكم   َُيَكي  ُيفوي

 ُيْعِرُضونَ  َيتََولَّْونَ  43/5 3703

ى  44/5 3704  هداية إىل احلق  ُهدا

 وضوح  واملراد بيان و ما ُيستضاُء به َوُنور   44/5 3705

 داُنوا باليهودِّية  َهاُدواْ  44/5 3706

بَّانِيُّونَ  44/5 3707  تقياء أو الُعَلامء الراسخون األُعبًّاُد وال َوالرَّ

 ُعَلامُء اليَهودِ وفقهاؤهم  َواألَْحبَارُ  44/5 3708

 أو طلب منهم احلفظ بعناية وفهم وائتمنوا  ااستودعو استحفظوا  44/5 3709

 التَّْوراة  كتاب اهلل 44/5 3710

 اهللشهداء عىل أنَّ أنبياءهم قد حكموا يف اليهود بكتاب  ُشَهَداء  44/5 3711

َشُوْا النَّاَس  44/5 3712  فال ُتشوا الناس يف تنفيذ حكمي  َفالَ َُتْ

 اخِلْشيَُة ِمن اهللِ: اخَلْوُف ِمنُْه واتيقاَءهُ  َواْخَشْونِ  44/5 3713

 بام أنزلُت عىل رسِّل بِآَياِت  44/5 3714

ا وبدالا  َثَمناا َقلِيالا  44/5 3715  حقرياا تافهاا  عوضا

 املُنْكِروَن لُِوُجودِ اهللِ الَْكافُِرونَ  44/5 3716

 َوَفَرْضنَا  َوَكتَبْنَا 45/5 3717

 أي الروح واجلسم معا  الذات النَّْفَس  45/5 3718

ُروَح قَِصاص   45/5 3719  ُيْقتَصُّ يف اجلروح بمُعاقبة اجلاين بمثل ما َفَعل   اجْلُ

َق ت 45/5 3720  حقه يف االقتصاص ُمتسباا األجر عند اهللعن وعفا َتاوز املراد هنا  َصدَّ

اَرة   45/5 3721 َعَها اهلل لَسَْتِ اخَلطايا ومغفر َكفَّ  ة الذنوب الَكّفارة: ُقْرَبة رَشَ

دودِ اهللِ  الظَّاملُِونَ  45/5 3722  اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن حِلُ
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 50إلى آية  46 يةآ من  المائدةسورة ( 116صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  اآلية رقم  م

يْنَا  46/5 3723  وَأْتبَْعنا َوَقفَّ

 وأَثُر اليشِء: ُحصوُل ما يدلُّ عىل وجودِه عىل آثاِر األنبياءِ  أي َعىَل آَثاِرِهمْ  46/5 3724

قاا  46/5 3725 ا عىل  ُمَصدي داا لِِصْدقِهِ  وصدق  الشاهدا  ُمَؤكي

 ملِا َسبََقُه   َيَدْيهِ مليَا َبْيَ  46/5 3726

  وَنصيحة وتذكري بالعواقب َوَمْوِعظَةا  46/5 3727

 َولْيَقِض وَيْفِصْل  َولْيَْحُكمْ  47/5 3728

 العاصون اخلارجون عن حدود الرشع الَْفاِسُقونَ  47/5 3729

ا وَرقيباا وَأميناا وحاكاما  َوُمَهيِْمناا  48/5 3730  شاهدا

 ال ُتضع  ال َتتَّبِْع  48/5 3731

   ما هتواه أنفسهم ومتيل إليه َأْهَواَءُهمْ  48/5 3732

قي  48/5 3733  الُقرآنِ  احْلَ

َعةا  48/5 3734  طريَقةا وُسنَّةا   رِشْ

ا  48/5 3735 ا ِمنَْهاجا ا َواضحا  َطِريقا

كم ولِيَمتَِحنَكم  لِيَبُْلَوُكمْ  48/5 3736  لِيَختِبَ

 تباَرْوا وَتساَبقوا  َفاْستَبُِقوا  48/5 3737

اِت  48/5 3738  األعامل الصاحلة  اخَلرْيَ

 ُرجوُعُكْم وَعْوَدُتُكْم وَمصرُيُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  48/5 3739

ُكمْ  َفيُنَبيئُُكم 48/5 3740  َفيُخِبُ

ْز منُهم َواْحَذْرُهمْ  49/5 3741  احََتِ

 وَيُصّدوك َيَْصُفوك  َيْفتِنُوكَ  49/5 3742

 َأْعَرُضوا َتَولَّْواْ  49/5 3743

اِهلِيَّةِ  50/5 3744  وَأْصُل )جهل(: ِخالُف الِعلمِ باهلل ما كان يف الفَتةِ قبَل اإلسالِم من اجَلهِل  اجْلَ

 يريدون وَيطُْلبونَ  َيبُْغونَ  50/5 3745

 أعدل أفضل و َأْحَسنُ  50/5 3746

ناا يف نفوِسهم، ال َيدُخَله شك   ُيوقِنُونَ  50/5 3747   َيعلُموَن ِعلاما ُمتمكي
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 75إلى آية  51 يةآ من  المائدةسورة ( 117صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ال َتعلوا  الَ َتتَِّخُذواْ  51/5 3748

 الويل هنا بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاءَ  51/5 3749

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال َُيِْدي  51/5 3750

عِ  الظَّاملِِيَ  51/5 3751 دودِ الرشَّ  اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن حِلُ

َرض   52/5 3752  َشك  َونِفاق   مَّ

 يبادرون  يسارعون  52/5 3753

 َتنِْزَل بِنا  ُتِصيبَنَا  52/5 3754

 سميت بذلك إِلحاطتها بمن تنزل به  أو مصيبة أو هزيمة شدة  َدآئَِرة   52/5 3755

 لفظ يدل عىل الرجاء والطمع يف احلصول عىل املأمول   َفَعَسى  52/5 3756

 بالنََّْص  بِالَْفتِْح  52/5 3757

واْ  52/5 3758  أْخُفوا َأَِسُّ

 آِسِفي  َنادِِميَ  52/5 3759

 َحَلفوا َأْقَسُمواْ  53/5 3760

 وأوكدها أْغَلِظ األْيامنِ بأقوى وجمتهدين ِ َجْهَد أْيامهِنِمْ  53/5 3761

مْ  53/5 3762 قيق ثمَرهَتا  وفسدت َبطََلْت  َحبِطَْت َأْعاَمُْلُ  ومل ُُتَ

ْل  َيْرَتدَّ  54/5 3763  ويرجع َيتََحوَّ

  ِرضاُه َعنُْهمْ :  َُمَبَُّة اهلل لِِعبادِهِ  َُيِبُُّهمْ  54/5 3764

ب إليِْه بِطاَعتِهِ  َوَُيِبُّوَنهُ  54/5 3765  َُمَبَُّة الّعبْد هللِ: َميُْل النَّْفِس إىل ما َيطُلبُُه رّبه والتََّقرُّ

 رمحاء لَيينَِي متواضعي  َأذِلَّةٍ  54/5 3766

ةٍ  54/5 3767  أشّداء ُغَلظاء َأِعزَّ

 معَتضِعتاَب ُمعاتٍِب أو اعَتاض  لَْوَمَة آلئِمٍ  54/5 3768

الةَ  55/5 3769  يف أوقاهتا  كاِملةا  الصالة ُيَؤّدونَ  ُيِقيُموَن الصَّ

َكاةَ  55/5 3770  ملُِستَِحّقيه َقدر  ِمن املَالِ  ُيرجون َوُيْؤُتوَن الزَّ

 خاِضعوَن  خاشعون  َراكُِعونَ  55/5 3771

 َُيِّب وَينَُْصْ  َيتََولَّ  56/5 3772

 أنصار اهلل  ِحْزُب اهللِ  56/5 3773

اا وُسْخِريةا  ُهُزواا  57/5 3774    اْستِخفافا

 ملهاة وعبثا َولَِعباا  57/5 3775
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 46إلى آية  85 يةآ من  المائدةسورة ( 118صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 دعوُتم   َناَديتُم  58/5 3776

رونَ ال ُيْعِملوَن  ال َيْعِقُلونَ  58/5 3777 ْم وال ُيَفكي  ُعقوَْلُ

 وتكرهون  تعيبون وتنكرون َتنِقُمونَ  59/5 3778

 اإليامنعاصون خارجون عن حدود  ُمْعظَمكم َأْكثََرُكْم َفاِسُقونَ  59/5 3779

ا برَِشٍّ  60/5 3780 ا وفسادا  بأكثر ُسوءا

 َجزاءا وعقوبة َمثُوَبةا  60/5 3781

 ته َرمْحَ  من وأبعده َطْرُدهُ  لَْعنَُة اهللِّ 60/5 3782

 وَسِخَط وعاقَب  َوَغِضَب  60/5 3783

 كّل ما ُعبَِد من ُدوِن اهلل   الطَّاُغوَت  60/5 3784

َكاناا رش   60/5 3785  َمنِْزلَةا  األْسَوأُ   مَّ

 أكثر تيها وبعدا   َوَأَضلُّ  60/5 3786

ِويي املُْعتَِدل الطريق َسَواِء الَسبِيلِ  60/5 3787  السَّ

 دخلوا كافرين دخلوا بالكفر  61/5 3788

 خرجوا كافرين كام دخلوا  َخَرُجوْا به 61/5 3789

، والِعْلُم: إْدراُك َحقيَقِة األْشياءِ  َأْعَلمُ  61/5 3790  أْكثَُر ِعْلاما

 ُْيفون َيْكتُُمونَ  61/5 3791

 َوُيبادِرونَ َيْمضوَن  ُيَساِرُعونَ  62/5 3792

ْنُب الَِّذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبَة  اإِلْثمِ  62/5 3793  الذَّ

 الظلم وََتاوز َحّد ما ُيبَاح  َوالُْعْدَوانِ  62/5 3794

ْحَت  62/5 3795 ِهُم السُّ
 وأخذهم للامل احلرام بغري وجه حق َوَأْكلِ

 يمنعهم  َينَْهاُهمُ  63/5 3796

بَّانِيُّونَ  63/5 3797    ُعبًّاُد وأتقياء اليهود أو الُعَلامء الراسخون  الرَّ

 ُعَلامُء اليَهود وفقهاؤهم  َواألَْحبَارُ  63/5 3798

 كناية عن البُْخل ،  ُمبوسةمقيَّدة  َمْغُلولَة   64/5 3799

 ُقييدت عن احلركة، وهو دعاء عليهم  ُغلَّْت أيدُيم 64/5 3800

 بالبَذِل واإلعطاِء، وَأرزاِق ِعبادِهمَمْدودتان ،  مبسوطتان 64/5 3801

ا للَحدي  ُطْغيَاناا  64/5 3802 اُوزا  ََتَ

 البُْغض والكراهية  الَْعَداَوةَ  64/5 3803

ق شملهم أْطَفأَها اهلل 64/5 3804  أْْخدها اهلل وردَّ كيدهم، وفرَّ
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 07إلى آية  56 يةآ من  المائدةسورة ( 119صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

     التَّْوراة واإِلْنِجيلأهل  الْكِتَاِب أهل  65/5 3805

سوِل باالّتباعِ  آَمنُواْ  65/5 3806 ِه وانقادوا هللِ بالطّاعِة وللرَّ
 أقّروا بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 ومَحَْوا أنفسهم بوقاية بامتثال أوامر اهلل واجتناب نواهيه َواتََّقْواْ  65/5 3807

ْرَنا  65/5 3808 ها والتَجاُوُز َعنْها وعدم املُعاَقبَِة َعَليْها لََكفَّ  َتْكِفرُي الَسييئاِت: ْسَُتْ

نوُب الَكبرَيةُ  َسييئَاهِتِمْ  65/5 3809 ييئَاُت: الذُّ  السَّ

 ُيستطاب وُيْستَمتُع بهُكّل ما  النَِّعيمِ  65/5 3810

 أو عملوا   اتبعوا  َأقاُموا  66/5 3811

المُ  التَّْوَراةَ  66/5 3812 ُل َعىَل موَسى َعَليِْه السَّ   كِتاُب اهللِ املُنَزَّ

المُ  َواإِلنِجيَل  66/5 3813 ُل َعىَل عيَسى اْبِن َمْرَيَم َعَليِْه السَّ  كِتاُب اهللِ املُنَزَّ

ْقتَِصَدة   66/5 3814  معتدلة مُّ

 َقبَُح، َنقيُض َحُسنَ  َساء 66/5 3815

 اليشء إىل املطلوب تَبليُغ: إيصالمن ال َبليغْ  67/5 3816

 َيفظك ويمنعك  َيْعِصُمَك  67/5 3817

 ال يرشد إىل اإليامن وال يوفق إليه ال َُيِْدي  67/5 3818

 لُِوُجودِ اهللِ املُنْكِريَن  الَْكافِِرينَ  67/5 3819

ءٍ  68/5 3820  من الدين املراد َشء يعتد به  لَْستُْم َعىَل ََشْ

3821 
68/5 

ُتِقيُموْا التَّْوَراَة 

 َواإِلنِجيَل 
  تعملوا بتعاليمهام 

 ضاَفةواإل  نُُموُّ الِزياَدُة: ال َولَيَِزيَدنَّ  68/5 3822

ا  ُطْغيَاناا  68/5 3823 اُوزا ا وََتَ ا  للَحدي َتبُّ

ْف  َفالَ َتأَْس  68/5 3824 َزْن وال تتأسَّ  َفالَ َُتْ

 داُنوا باليهودِّية  َهاُدواْ  69/5 3825

ابُِؤونَ  69/5 3826  أو اخلارجون من دين إىل دين عبدة  املالئكة أو الكواكب   َوالصَّ

ِع َمْكروهٍ  َفاَل َخْوف   69/5 3827  ال خوف عليهم من أهوال يوم القيامة  واملراد،  اخَلْوُف: َفَزع  لِتََوقُّ

 ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  َوالَ ُهْم ََيَْزُنونَ  69/5 3828

ُد  ِميثَاَق  70/5 3829   املِيثاُق: الَعْهُد املَُؤكَّ

 الَ ُتّب  الَ هَتَْوى 70/5 3830

 مَجاَعة  ِمَن النَّاسِ  َفِريقاا   3831

 
 



 

120 
 

 

 
 
 

 
 77إلى آية  17 يةآ من  المائدةسورة ( 120صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َوَظنُّواْ  َوَحِسبُواْ  71/5 3832

 اْختِبَار واْبتاِلء فِتْنَة   71/5 3833

 َذَهبت َبصائُِرُهم عن اْلدىاملراد  َفَعُمواْ  71/5 3834

واْ  71/5 3835  َذَهَب َسْمُعهم عن سامع احلقي  املراد َوَصمُّ

مْ  َتاَب اهللُ َعَليِْهمْ  71/5 3836 َقُهْم لِلتَّْوَبِة َوَغَفَر َْلُ  َوفَّ

ُه َتَعاىل َيَرى املَرئِيَّاِت باِل َكيٍْف وال آلٍَة وال جاِرَحةٍ  َبِصري   71/5 3837  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، أْي أنَّ

 يْفَعُلونَ  َيْعَمُلونَ  71/5 3838

 أنكر ومَلْ ُيْؤِمنْ  َكَفرَ  72/5 3839

المُ  املَِْسيُح  72/5 3840  لقُب عيَسى َعَليِْه السَّ

ائِيَل  72/5 3841  بُن إِسَحاق، وإَِِسائِيل َتعنِي َعبَد اهللِ َيعُقوبهو النبي   إِِْسَ

 بِالطَّاَعةِ اْنقادوا لَُه  اْعبُُدوْا اهللَّ 72/5 3842

ْك بِاهللِي 72/5 3843 ُه رَشيكاا لَُه يِف ُمْلكِهِ  رْشِ  ََيَْعْل َغرْيَ

 أو منزله  ومكانه مستقره  َوَمأَْواهُ  72/5 3844

ِدينَ أعوان  َأنَصارٍ  72/5 3845  ُمناِِصيَن وُمَؤيي

 من ثالثة   حدوا الُِث َثالََثةٍ ث 73/5 3846

َِذ َمْعبوداا  إِلَـه 73/5 3847  اإِللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ

ْ َينتَُهواْ  73/5 3848  مل يُكّفوا ويستجيبوا للنهي  ملَّ

 وينطقون  َيتََكلَّمونَ  َعن الَِّذي َعامَّ َيُقولُونَ  73/5 3849

نَّ  73/5 3850  ليُصيبَنَّ  لَيََمسَّ

 َيْرِجعوَن َعن املَعاِص  َيتُوُبونَ  74/5 3851

 ويطََلبُون املغفرة منه َوَيْستَْغِفُروَنهُ  74/5 3852

المُ املسيح  املَِْسيُح اْبُن َمْرَيمَ  75/5 3853 ِه و لقُب عيَسى َعَليِْه السَّ َي بِاْسِم ُأمي  ألَنَُّه ال أباا لَهُ مريم ُسمي

 َمَضْت  َخَلْت  75/5 3854

يَقة   75/5 3855  تصديقا جازما  كثرية الصدق  ِصدي

 يتناوالنه ويمضغانه ويبلعانه كسائر البرش َيأُْكالَِن الطََّعامَ  75/5 3856

ل انظُرْ  75/5 3857  فّكْر وتأمَّ

3858 75/5  ُ ح  ُنبَيي  ُنظِْهر َوُنَوضي

الئِل والِعَب والَعالَمات اآلَياِت  75/5 3859  املُْعِجَزات والدَّ

ٰى ُيْؤَفُكونَ  75/5 3860  ُيَصفونكيف  َأنَّ

 أْو َغرْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ اهلل  أْي َمعَ  من ُدوِن اهللِ 76/5 3861

 ال َيْستَطيعُ امللك حيازة اليشء والتَصف فيه واملراد  ال َيْملُِك  76/5 3862

اا  76/5 3863  أو أذى  رضر رَضّ

 أو اخلري  َوالَ َجْلِب النفع َوالَ َنْفعاا  76/5 3864

 ا احلد َتاوزال  الَ َتْغُلواْ  77/5 3865

 ال َتنَْقادوا الَ َتتَّبُِعواْ  77/5 3866

َوى: ما هتواه النفس ومتيل إليه َأْهَواء  77/5 3867  اْْلَ

 تاهوا ومل ُيتدوا  َضلُّواْ  77/5 3868

  َوَسطه وَقْصده واملُراُد َطريُق اْلداية السوي املستقيم  َسَواء الَسبِيل 77/5 3869
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 38إلى آية  87 يةآ من  المائدةسورة ( 121صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ُسِخَط وُأْبِعَد وُطِرَد من رمحِة اهلل  لُِعنَ  78/5 3870

ائِيَل  78/5 3871  بُن إِسَحاق َيعُقوبالنبي   هووإِسائيل  َينْتَِسبُوَن إىل إِِْسائيَل، وكانوا اْثنَْي َعرَشَ ِسبْطاا َمْن  َبنِي إِِْسَ

3872 
78/5 

 َداُوودَ 
َر لَُه اجِلبَاَل َوالطَّرَي ُيَسبيحَن َمَعُه َوَأالَن لَُه احَلِديَد،  ُبوَر َرُسول  آَتاُه اهللُ الِعلَم َواحِلكَمَة َوَسخَّ َوَأنَزَل اهللُ َعَليِه الزَّ

ا َعظِياما َوَأَمَرُه اهللُ َأن ََيُكَم بِالَعدلِ     َوَقد ُأوِتَ ُملكا

 ُكن َفيَُكونُ  ِعيَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اهللِ َوَكلَِمتُُه َألَقاَها إىَِل َمرَيَم، َخَلَقُه اهللُ ِمن ُتَراٍب مثلام خلق آدم، َوَقاَل لَهُ  َوِعيَسى  78/5 3873

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َعَصوا  78/5 3874

 يظلمون ويتجاوزون احَلّد  َيْعتَُدونَ  78/5 3875

ا  َيتَنَاَهْونَ الَ  79/5 3876  ال ينهى بعضهم بعضا

نَكرٍ  79/5 3877  املُنَْكُر: ما ُينْكُره الرشع أو العقل  مُّ

 َيبون وينَصون َيتََولَّْونَ  80/5 3878

َمْت  80/5 3879  ما َفَعلْت يف الدنيا من رَشٍّ  ما َقدَّ

 غضب عليهم  َسِخَط اهللُ عليهم 80/5 3880

    الِعَقاِب والتَّنْكِيلِ  الَْعَذاِب  80/5 3881

وامِ  َخالُِدونَ  80/5 3882  باقوَن َعىل الدَّ

وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه   ُيْؤِمنُونَ  81/5 3883  ُيِقري

ُذوُهمْ  81/5 3884 َ  جعلوهم  اُتَّ

 الويل هنا بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاءَ  81/5 3885

 الَفاِسقون: العاصون اخلارجون عن حدود الرشع َفاِسُقونَ  81/5 3886

، أو لتَْعلَمنَّ  لَتَِجَدنَّ  82/5 3887  لتلَقَيَّ

 َأْقَوى وأعظم َأَشدَّ  82/5 3888

ا وكراهية  َعَداَوةا  82/5 3889  ُبْغضا

ةا  82/5 3890 َودَّ  َُمَبَّةا  مَّ

يِسيَ  82/5 3891 سي
 العاملُ العابُِد ِمن ُرؤوس النَّصارى  قِ

 الِْعبَاَدة، واالنقطاِع َعن النَّاس املبالِغوَن يف عباد النصارى  َوُرْهبَاناا  82/5 3892

 متواضعون ال يستكبون عن َقبول احلق ال يستكبون  82/5 3893

 َتِسيل متتلئ أو  َتِفيُض  83/5 3894

ْمعِ  83/5 3895  ماء يسيل من العي عند احلزن، أو الّسور، أو اخلشية  الدَّ

اِهِدينَ  83/5 3896  السابقة ملراد الذين يكرمهم اهلل برشف الشهادة عىل األمم ا الشَّ
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 90إلى آية  84 يةآ من  المائدةسورة ( 122صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َق وَحَصَل لنا  َجاءَنا  84/5 3897 قَّ  َُتَ

 َوَنْرجو َوَنْرَغُب َوَنأمُل  َوَنطَْمعُ  84/5 3898

يَ  84/5 3899 احِلِ ْم وأْخالُقُهمْ  الصَّ  الَِّذيَن َحُسنَْت أْعامُْلُ

 َفكاَفأَُهْم وجازاُهمْ  َفأََثاََبُمُ  85/5 3900

هوا به وَنطقوا باَِم َقالُوا  85/5 3901  بام َتفوَّ

وام  َخالِِديَن فِيَها  85/5 3902  ماكثوَن فيها عىل الدَّ

 املُكاَفأُة باخَلرْي أو الرشَّ َحسب الَعَملاجَلَزاء:  َجَزاء 85/5 3903

 واإلحسان أعىل درجات اإليامن   اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسنِيَ  85/5 3904

 ومَلْ ُيْؤِمنُوا جحدوا َكَفُرواْ  86/5 3905

ُبوْا بآياتِنا  86/5 3906  هاَأنَكُرو و َوَكذَّ

ِحيمِ  86/5 3907  واجلحيم ِمن أْسامِء َجَهنَّمَ  الشديدةنار ال اجْلَ

ُمواْ  87/5 3908 ري  تعتقدوا ُتريم ما أحل اهلل لكم ال  الَ ُُتَ

ُه النَّْفُس  الطَييباُت  87/5 3909  من احلالل  َما َتْستَلِذُّ

عاا  َأَحلَّ  87/5 3910  أباَح رَشْ

 َوالَ تظلموا وتتجاوزوا احَلدّ  َتْعتَُدواْ َوالَ  87/5 3911

 أْعطاُكْم ِمن اخَلرْيِ والَفْضلِ  َرَزَقُكمُ  88/5 3912

عاا  َحالَالا َطييباا  88/5 3913  غري َخبيٍث لذيذا  ُمبَاحاا رَشْ

 أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيةا ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل  اتَُّقوا اهللَّ 88/5 3914

 ال يعاقبكم الَّ ُيَؤاِخُذُكمُ  89/5 3915

ْغِو يِف َأْياَمنُِكمْ  89/5 3916  كقول ال واهلل وبىل واهلل  مما ال يقصد به اليمي من احللف  ما َيري عىل اللسان بِاللَّ

ْدُتمُ  89/5 3917  وتوثيقها قصدتم عقدها  َعقَّ

اَرُتهُ  89/5 3918 َعَها اهلل لَسَْتِ اخَلطايا ومغفر َفَكفَّ  ة الذنوب الَكّفارة: ُقْرَبة رَشَ

 َتْقديُم الطََعاِم  إِْطَعامُ  89/5 3919

ْم الَفْقرُ  َمَساكِيَ  89/5 3920  ُفَقراء أَذْلَُّ

 أقرب إىل االعتدال فيكون َما ُهَو َواقِع  يِف املُْنْتََصِف  َأْوَسطِ  89/5 3921

 أقاربكم   أْفراُد َبيْتُِكْم أو  َأْهلِيُكمْ  89/5 3922

ْسَوهُتُمْ  89/5 3923
 إْعطاُؤهم كِْسَوة وتقديم اللباس ْلم كِ

 َعتُْق َعبٍْد مَمْلوكٍ  َُترير َرَقبَةٍ  89/5 3924

 أْقَسْمتُمْ  َحَلْفتُمْ  89/5 3925

 احفظوها باجتناب احللف، أو الوفاء إن حلفتم َواْحَفظُوْا َأْياَمَنُكم 89/5 3926

ْمرُ  90/5 3927  كل رشاب خامر العقل فسَته وغطى عليه اخْلَ

 باحلظ املبني عىل املصادفة واملخاطرةهو القامر وهو َأْخُذ املال أو إعطاؤه  املَيّْس 90/5 3928

 أو احلجارة التي تذبح عليها احليوانات تقربا لألصنام  هو ما كاَن ُينَْصُب للِعبادة من ُدوِن اهلل َواألَنَصاُب  90/5 3929

 الِقداح التي يستقسم َبا الكفار قبل اإلقدام عىل اليشء، أو اإلحجام عنه  َواألَْزالَمُ  90/5 3930

 قذر أو إثم   قبيح ِرْجس   90/5 3931

وا َعنه َفاْجتَنِبُوهُ  90/5 3932  فاْبتَِعدوا وَتنَحُّ
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 95إلى آية  19 يةآ من  المائدةسورة ( 123صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َُيِْدث  ُيوقِعَ  91/5 3933

   لبُْغض والكراهيةا الَْعَداَوةَ  91/5 3934

 الَْعَداَوة والشحناء وهي يف القلب و ِشّدُة البُْغضِ  َوالْبَْغَضاء 91/5 3935

ُكمْ  91/5 3936  يشغلكم ويمنعكم  َوَيُصدَّ

  طاعته والتقرب إليه ذِْكُر اهللِ  91/5 3937

نتَُهونَ  91/5 3938  ُمْستَِجيبون للنَّْهي مُّ

زوا َواْحَذُرواْ  92/5 3939  واحََتِ

 أْعَرْضتم َتَولَّيْتُمْ  92/5 3940

 الواِضح أْو املوِضح  التَبْليغُ  الْبَالَُغ املُْبِيُ  92/5 3941

 إْثم  أو حرج  ُجنَاح   93/5 3942

 م قبل ُتريمه أو رشبوا اخلمر قبل ُتريمهارَّ أكلوا املَح  َطِعُمواْ  93/5 3943

نَُّكمُ  لَيَبُْلَونَُّكمُ  94/5 3944  وليمتحنكم  لَيَْختَِبَ

 قضيب طويل ُيَركَّب يف رأسه ِسنان  أو حرَبة  ُيطَعُن َباأو قناة  َوِرَماُحُكْم  94/5 3945

 ُمرمون بحج أو عمرة  ُحُرم   95/5 3946

داا  95/5 3947 تََعمي ا مُّ  قاِصدا

 اإلبِل والبََقر والَغنَمَبيمة األنعام  النََّعمِ  95/5 3948

 وإِْنصاف صاحبا َعْدٍل  ذوا َعْدل 95/5 3949

 اَْلْدي: ما ُُيَْدى إىل احَلَرم من النََّعم َهْدياا  95/5 3950

 لفقراء احلرم أو يصل ُُيدى   َبالَِغ الَْكْعبَةِ  95/5 3951

  ُفَقراء لَبْذُل َوَتْقديُم َطَعاٍم لَ  َطَعاُم َمساكيَ  95/5 3952

 َبَدالا من ذلك َعْدُل َذلَِك  95/5 3953

 ليلقى عاقبة فِْعله السيئة وَجزاَءه الوخيم  لييَُذوَق وباَل َأْمِره  95/5 3954

 ََتاَوزَ  َعَفا  95/5 3955

مَ  َعامَّ َسَلف 95/5 3956  َعن الَِّذي َمََض وَتَقدَّ

 َرَجعَ  ادَ ع 95/5 3957

 ُيعاقِبُُه عقاباا شديداا  َفيَنتَِقُم اهللُّ ِمنْهُ  95/5 3958
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 310إلى آية  96 يةآ من  المائدةسورة ( 124صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َطَعاُم البَْحِر: َما ُيْستَْخَرُج ِمنُْه ِمن َطعامٍ  َوَطَعاُمهُ  96/5 3959

 وانتفاعا  مَتَتُّعاا  َمتَاعاا  96/5 3960

يَّاَرةِ  96/5 3961 لسَّ
 للمسافرين َولِ

ُة دواِمُكمْ   ما ُدْمتُمْ  96/5 3962  ُمدَّ

ونَ  96/5 3963 رَشُ ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  ُُتْ
َمعوَن َمَع النّاِس لِ  َُتْ

اماا   قِيَاماا ليلنَّاسِ  97/5 3964  دينا ودنيا  وصالحا ألمورهم  َقوَّ

َرامَ  97/5 3965 ْهَر احْلَ م اهلل القتال فيه.  َوالشَّ  واألشهر احلرم هي رجب وذو القعدة وذو احلجة واملحرم الشهر الذي حرَّ

ْديَ  97/5 3966  ما ُُيَْدى إىل احَلَرم من النََّعم َواْْلَ

 ُكلُّ ما َُيِيُط بالُعنُق واملراد هنا ما يقـَـّلـد به اْلدي عالمة له َوالَْقالَئَِد  97/5 3967

 للعمل اليّسءالعقوبة وهي اجلزاء اليّسء  الِْعَقاِب  98/5 3968

 والتوصيل  التَبْليغُ  الْبَالَغُ  99/5 3969

 ُتظِْهُرونَ  ُتبُْدونَ  99/5 3970

 ُْتفون  َتْكتُُمونَ  99/5 3971

 ال يتساوى وال يتامثل وال يتعادل  َيْستَِويال 100/5 3972

بِيُث  100/5 3973  الباطل الفاسد  اخْلَ

الُِح واجَلييُد  َوالطَّييُب  100/5 3974  َوالصَّ

ْ  ُتبَْد  101/5 3975 ْ وُتَفّسَّ  ُتبيَّ

ُزُنُكمتَ  َتُسْؤُكمْ  101/5 3976 ُكم وَُتْ   ُغمُّ

ا  102/5 3977  طلبها َسأََْلَ

 صاُرواْ  َأْصبَُحواْ  102/5 3978

ا من البطون  َبِحرَيةٍ  103/5 3979  الناقة التي ُتقطع أذهنا إذا ولدت عددا

 ا مل عليهركب وال َُي ال تُ و  لنذٍر أو غريه ناقة كانت تَتك حرة يف اجلاهلية مهملة ، وهي  َسآئِبَةٍ  103/5 3980

 الناَقة التي تتصل والدهتا بأنثى بعد أنثى، وكان أهُل اجلاهلية يَتكون الَوِصيلة ال َيْذَبُحوهَنا َوِصيَلةٍ  103/5 3981

 وال َيمل عليه  فال يركب  إذا لقح ولُد ولدهأو فحل من اإِلبل إذا نتج من صلبه عدد من اإلبل  َحامٍ  103/5 3982

ونَ  103/5 3983 ِء: اْختاِلُقُه واإلْتيان بِِه َكِذباا  ُيتلقون َيْفََتُ ْ  ، واْفَِتاُء اليشَّ

ْم وال  ال َيْعِقُلونَ  103/5 3984 رونَ ال ُيْعِملوَن ُعقوَْلُ  ُيَفكي
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 081إلى آية  410 يةآ من  المائدةسورة ( 125صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 كافينا  َحْسبُنَا  104/5 3985

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  104/5 3986

تَُدونَ  104/5 3987  َوالَ َيْقبُلون اِْلداية َوالَ َُيْ

 واحفظوها من املعاص العمل بطاعة اهلل لزموها أ َعَليُْكْم َأنُفَسُكمْ  105/5 3988

ُكم الَ  105/5 3989  ال ُيْلِحُق بُِكْم َمكروهاا أو أذىا   َيُْضُّ

َدى   ْنَحَرَف عن طريقا َضلَّ  105/5 3990  اْْلُ

 اْلداية ولزمتم طريق االستقامة  سلكتم طريق اْهتََدْيتُمْ  105/5 3991

 ُرجوُعُكْم وَعْوَدُتُكْم وَمصرُيُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  105/5 3992

ُكمْ  َفيُنَبيئُُكم 105/5 3993  َفيُخِبُ

 الشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصرية أو بَص  َشَهاَدةُ  106/5 3994

 وأصابهنزل به  َحَْضَ أحدكم املَْوُت  106/5 3995

 عهد يَتكه اإلنسان ليعمل به بعد موته الَْوِصيَّةِ  106/5 3996

 صاحبا َعْدٍل وإِْنصاف  ذوا َعْدل 106/5 3997

ْبتُم يف األْرضِ  106/5 3998 ُتم وسافرتم فيها  رَضَ  ِِسْ

 َفنََزلَْت بُِكمْ  َفأََصاَبتُْكم  106/5 3999

 توقِفوهنام ومَتْنَعوهَناُم من االْنطاِلِق  بُِسوهَناَُم ُتْ  106/5 4000

 َشَكْكتُمْ  اْرَتبْتُمْ  106/5 4001

ي بِِه َثَمناا  106/5 4002 ا  الَ َنْشََتِ  ال َنأُخُذ بِِه ِعَوضا

 ُمْرَتكِبي االثم أي الذنب الذي يستحق العقوبة  اآلثِِميَ  106/5 4003

 اطُّلِعَ  ُعثِرَ  107/5 4004

ا  107/5 4005  استوجبا  اْستََحقَّ

 َيالن ُملهام   َيُقومان مقامهام  107/5 4006

 َأْوىَل  َأَحقُّ  107/5 4007

 أْقَرَب  َأْدَنى 108/5 4008

 ذاهتا وحقيقتها  َوْجِهَها 108/5 4009

 وتعود  عَج رَّ تُ  ُتَردَّ  108/5 4010

 مَجُْع َيِمٍي: َحْلف  وَقَسم   َأْياَمن   108/5 4011

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيةا ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  َواتَُّقوا اهللَّ 108/5 4012

امِع بِاألُذنِ  َواْسَمُعواْ  108/5 4013  املُراد أْحِسنوا اإلْصغاَء وأْدِركوا املَْقصوَد، ِمن السَّ

 يوفق إليهال يرشد إىل اإليامن وال  ال َُيِْدي  108/5 4014
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 113إلى آية  109 يةآ من  المائدةسورة ( 126صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 املراد يوم احلرش  َيْومَ  109/5 4015

 َماَذا أجابتكم أممكم َماَذا ُأِجبْتُمْ  109/5 4016

 َُيَْفى َييط كامل االحاطة بُكلي ما  َعالَُّم الُْغيُوِب  109/5 4017

ْيتُك وآزْرتك  َأيَّدتَُّك  110/5 4018  َقوَّ

المُ  ُروُح الُقُدسِ  110/5 4019  جبيل َعَليِْه السَّ

 قبل أوان الكالم  الطفولةيف سّن  يِف املَْْهدِ  110/5 4020

باب ومل يصل سّن الشيخوخة جاَوز الكهل من  َوَكْهالا  110/5 4021  سّن الشَّ

 اخلط والكتابة  الْكِتَاَب  110/5 4022

ْكَمةَ  110/5 4023 ِف  َواحْلِ    والفهم ُحْسُن التَََّصُّ

 َشْكل أو ُصوَرة  عىل َكَهيْئَةِ  110/5 4024

   فتبعث الّريح فيها َفتَنُفُخ فِيَها 110/5 4025

ئُ  110/5 4026  وتْشفي  َوُتْبِ

 من ولد أعمى ، أو من فقد بَصه  األَْكَمهَ  110/5 4027

 املصاب بداء الَبَص، وهو بياض ُبَقٍع يف اجلسد لِِعلَّة  َواألَْبَرَص  110/5 4028

ِرُج  110/5 4029 يي ُُتْ  ُُتْ

 أو ِصفت   َمنَْعُت  َكَفْفُت  110/5 4030

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيينَاِت  110/5 4031

 أْلمُت وألقيُت يف قلوَبم أو أعلمتهم بواسطة الرسل  َأْوَحيُْت  111/5 4032

َواِريييَ  111/5 4033 ِه املُْخلِصيَ  احْلَ الُم وَخواصي  أْنصاِر عيسى َعَليِْه السَّ

 َأْخِب َعنّا واشَهْد َعَليْنا َواْشَهدْ  111/5 4034

 َيْقِدرُ  َيْستَطِيعُ  112/5 4035

 ما يوضع عليه الطعام، أو الطعام نفسه َمآئَِدةا  112/5 4036

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيةا ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوْا اهللَّ 112/5 4037

   َتْسُكُن وَتْرَض  َوَتطَْمئِنَّ ُقُلوُبنَا  113/5 4038

َتنا بِاحَلقي وصدقتنا يف نبوتك  َصَدْقتَنَا 113/5 4039  أْخَبْ
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 120إلى آية  114 يةآ من  المائدةسورة ( 127صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ا ُنَعظيُمهُ  ِعيداا  114/5 4041 ا وَفَرحاا أو يوما ورا  ُِسُ

ةا َوَعالَمةا  َوآَيةا  114/5 4042  وُمْعِجَزةا وَدليالا وِعْبَ

 وأْعطِنا َخرْياا  َواْرُزْقنَا  114/5 4043

 أْكثَُرُهْم َعطاءا  َخرْيُ الّراِزقيَ  114/5 4044

ا 115/5 4045 ُْلَ  جاِعُلَها تنزل  ُمنَزي

ُبهُ  115/5 4046 ل به ُأَعذي  ُأعاَقبه وُأَنكي

ُِذويِن  116/5 4047  اجعلوين  اُتَّ

ْيِ  116/5 4048  معبودين تعبدوهنام  إَِْلَٰ

 اهلل من َغرْيِ  من دوِن اهللِ 116/5 4049

هك يا ربي  ُسبَْحاَنَك  116/5 4050  ُأنزي

 ما َينبغي يل َما َيُكوُن يِل  116/5 4051

 أدعي أو أنطَق وأتكلمَ  َأُقوَل  116/5 4052

 عرفته وأدركته َعلِْمتَهُ  116/5 4053

 ما أضمرُته َما يِف َنْفيِس  116/5 4054

 َييط كامل االحاطة بُكلي ما َُيَْفى  َعالَُّم الُْغيُوِب  116/5 4055

 َكلَّْفتَني َأَمْرَتنِي  117/5 4056

 َرقيباا، أْو شاهداا  َشِهيداا  117/5 4057

ُة دوامي  فيهم ما ُدْمُت  117/5 4058  بي أظُهِرهم  ُمدَّ

يْتَنِي 117/5 4059  قبَْضتَني إليك  َتَوفَّ

قِيَب  117/5 4060 ، والرقيب من أْسامِء اهللِ احُلْسنى و املطَّلَِع عليهم  الرَّ ء   احلافُِظ الذي ال َيغيُب َعنُْه ََشْ

  عامِل  ُمطَّلِع   َشِهيد   117/5 4061

َْبُمْ  118/5 4062 ل َبم ُتَعذي  ُتعاَقبهم وُتنَكي

 مستسلِمون لك  ََمُْلوقاُتك ِعبَاُدكَ  118/5 4063

 َتْسَُتْ وَتْعُف  َتْغِفرْ  118/5 4064

 يفيد َينَفعُ  119/5 4065

ادِقِيَ  119/5 4066 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم  الصَّ ْدِق، والصي  للواقِعِ املُتَِّصفَي بِالصي

 أجزل ْلم ثواب ما عملوا َريِضَ اهلل عنهم 119/5 4067

   طابت نفوسهم بام أعطاهم َوَرُضوْا َعنْهُ  119/5 4068

 الظََّفر والفالح ونوال غاية ما يطلب والنجاة من كل مكروه  الَْفْوزُ  119/5 4069

 املالك املتَصف  ُمْلُك  120/5 4070

ٍء  َقِدير   120/5 4071 ء  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعىَل ُكلي ََشْ  ال ُيْعِجُزُه ََشْ
 


