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 8إلى آية   1 يةآمن   األنعامسورة ( 128صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُد لِلّهّ 1/6 4072 مح  الثَّناُء عليه بّتَحميّدّه وَتعحظيّمهّ  اْلحَ

َجَد  َخَلَق  1/6 4073 ّ ّمثاٍل سابٍّق  وأنشأ أوح  ّمَن الَعَدّم َعىل َغْيح

 أو خلق  َوأنشأ وأبدع َوَجَعَل  1/6 4074

ّك أو معنوي كظلَمت اجلهل   َسواُد اللَّيحلّ الظالم حيس ك الظُُّلََمّت  1/6 4075  واملعصيةوالِّشر

 واإليَمّن والطَّاعةّ نوّر الّعلّم كعنوير مالنَّهاّر وكنور  حيسالنور  َوالنُّورَ  1/6 4076

ّدلُونَ  1/6 4077    ه بهُيَساُوونوََيعلون له عديالا  َيعح

ن طّيٍ  2/6 4078 تَلُّط بّاملاءّ  وأنشأَكم  أوجَدكم َخَلَقُكم مر اُب املُخح  من الُّتُّ

ر  َقَض  2/6 4079  أراَد وكتب وَقده

ُة املرضوبُة لليشءّ  األَجُل: غايُة الوقّت و وقتاا ُمعيهنا َأَجالا  2/6 4080  واملدَّ

ى 2/6 4081 سمًّ د مُّ  ُمَعيَّ ُُمَدَّ

ونَ  2/6 4082 حَُّتُ كون ََت  أو ََتتلّفون، أو َتُّتدَّدون  ُتَشكر

 اإلله املعبود  َوُهَو الِلَُّ  3/6 4083

ُكمح  3/6 4084 تَُم أو ُُيحَفى  ِّسَّ : ما ُيكح ُّ  الِّسر

 َوَعالنّيَتَُكمح  َوَجهَرُكمح  3/6 4085

ّسبُونَ  3/6 4086 لون  َتكح َعلون وتتحمه  َتفح

ةٍ وَعالَمةٍ  آية 4/6 4087 َ  وَدليٍل وّعْبح
ّجَزةٍ  ُمعح

ّرّضيَ  4/6 4088  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمعح

ُبواح  5/6 4089  ا وجحدوا َأنَكُرو َكذَّ

قر  5/6 4090  الِل عليه وسلم بالقرآن وقيل بمحمد صىل  بّاْلحَ

 شأن  اتذ أخبار َأنبَاء  5/6 4091

ّزُئونَ  5/6 4092 تَهح وَن وُُيَقررونَ  َيسح  َيستَّخفُّ

نَا 6/6 4093 َلكح نَيحنا  َأهح  َأفح

نٍ  6/6 4094 ة من الناس ُمقُّتنَّي يف زَمٍن واحد  َقرح  قوٍم وُأمَّ

نَّاُهمح  6/6 4095 كَّ ناهمَأعطَيحناهم،  مَّ كنَّاهم، وملَّكح  وَثبَّتحناهم، وأسح

َراراا  6/6 4096 دح  تتابّع مغزيراا  مر

َشأحَنا 6/6 4097 َدثحنا  َوَأنح نا وأحح  َخَلقح

َطاسٍ  7/6 4098 رح
 َصحيفٍة، أو ورٍق، أو ما ُيكتَب فيه  قّ

 َفتَناَولُوه وَمَسكوهُ  َفَلَمُسوهُ  7/6 4099

بّين  7/6 4100  وظاهر  واّضحن  مُّ

 ال يوصفون بالذكورة وال باألنوثةو وَيفَعُلوَن ما ُيؤَمُرونَ  ما أمرهم   ال يعصون الِل خلقهم الِل من نورخلق  َمَلكن  8/6 4101

رُ  8/6 4102  ُْلّسَمتح املَسألُة وُفّصَل فيها  لُقِّضَ األَمح

رونَ  ُينحظَُرونَ  8/6 4103 َهُلون  و ُيؤخَّ  ُيمح
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 18إلى آية   9 يةآمن   األنعامسورة ( 129صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َناهُ   َجَعلحنَاهُ  9/6 4104 ح  َصْيَّ

نَا 9/6 4105  وأشَكلنا وسُّتنا َوََلَلطحنا  َولََلبَسح

ّزئَ  10/6 4106 تُهح ر اسح تُّخفه وُحقر  اسح

 أحاَط ونَزل وأصاب  َفَحاَق  10/6 4107

 َهّزئوا  َسّخُرواح  10/6 4108

تَّْبوا  ّسُْيواح  11/6 4109 شوا واعح  انحتَّقلوا وامح

ُلوا، أو فكروا واعتْبوا  انظُُرواح  11/6 4110  تأمَّ

 العاقّبَُة: اَلاَّتَُة واملَصْي األخْي َعاقّبَةُ  11/6 4111

بّيَ  11/6 4112  املُنكّرين  املحَُكذر

 قض وأوجب  َكتََب  12/6 4113

َةَ  12/6 4114 ْحح ّفَرُة   الرَّ ُة، واملَغح َو َوالتَجاُوزَ والّرقَّ  الَعفح

َمَعنَُّكمح  12/6 4115 ا لَيَجح ّشَدنَُّكمح وليحِّشنكم مجيعا  لَيَحح

  َشكَّ ال ال َريحَب  12/6 4116

واح َأنُفَسُهمح  12/6 4117  أهلكوها  و أضاعوا أنُفَسهم َخِّّسُ

َد َحَرَكٍة، أوح اطحَمأنَّ َقرَّ  َسَكنَ  13/6 4118  َوَثبََت َبعح

ّميُع   13/6 4119 نى  السَّ َمّء الِلّ اُْلسح ميُع ّمن أسح ميُع جلميّع األصواّت واألقواّل باّل َكيحٍف وال آلٍة وال جاّرَحٍة والسَّ  السَّ

ائّر،  الحَعلّيمُ  13/6 4120 نَى الَعلّيُم بكلر يشٍء، املطَّلُع عىل الظَّواهّر والِّسَّ َمّء الِلّ اُْلسح  والَعليُم ّمنح أسح

ا  َولّيهاا  14/6 4121  نارصا

 ُمبحّدع خالق ومنشئ و َفاطّرّ  14/6 4122

 غْيه ويطعمه  َيرُزُق  ُيطحّعمُ  14/6 4123

َزُق  َواَل ُيطحَعمُ  14/6 4124  وال يأكل طعاما وال رشابا  ال ُيرح

 أخَشى  َأَخاُف  15/6 4125

يَاُن: اَُلروُج َعن الطَّاَعةّ  َعَصيحُت  15/6 4126  الّعصح

فح  16/6 4127 َ لح وُيبحَعدح  ُيْصح  ُُيَوَّ

اهُ  َرّْحَهُ  16/6 4128 َسنح إليحّه َوَنجَّ  أحح

ُز املحُبّيُ  16/6 4129   ة البَيرن والنجاةالظََّفر الواّضح  الحَفوح

َك  17/6 4130 َسسح  ُيّصبحك  َيمح

ةٍ وُعٍِّس وّضيٍق أو سوُء اْلاّل  برُّضر  17/6 4131  ّشدَّ

 َفالَ رافّع وال ُمّزيل َفالَ َكاّشَف  17/6 4132

َمّء الِلّ  الحَقاّهرُ  18/6 4133 نى الغالب جلميع خلقه بقدرته وسلطانه، والقاهر من أسح  اُْلسح

َق ّعبَادّهّ  18/6 4134  املراد فوقية مطلقة تليق بجالله سبحانه وتعاىل  َفوح
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 27إلى آية  19 يةآمن   األنعامسورة ( 130صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َْبُ َشَهاَدةا  19/6 4135  أعظُم َشهادةا عىل ّصدقي املراد  َأكح

 املراد هو العامل بَم جئتكم به وما انتم قائلون يل وهو يشهد يل   َشّهيدن الِلهّ  19/6 4136

 ُبلرغحُت بواّسطّة الوحي أو   ُألّقَي إيلَّ  َوُأوّحَي إيَّلَّ  19/6 4137

 وُأخوفركم   ألبلرغكم وأعلّمكم ألُنّذَرُكم 19/6 4138

 وَمن وصل إليه  َوَمن َبَلغَ  19/6 4139

َهُدونَ  19/6 4140 ونَ  لَتَشح  لَتُّقره

َرى 19/6 4141 ةا ُأخح  معبوداٍت أخرى آِّلَ

أن غْي مؤاخذ  َبّريءن  19/6 4142  خالص نقي وُمَْبَّ

طَيحناُهمح  آَتيحنَاُهُم الحكّتَاَب  20/6 4143 راة واإّلنحّجيل َأعح  التَّوح

ّرُفوَنهُ  20/6 4144 ّركونه َيعح ا صىل   ُيدح  الِل عليه وسلم واملراد يعرفون ُممدا

واح َأنُفَسُهمح  20/6 4145  أهلكوها وغبنوها بالكفر َخِّّسُ

ثَُر  َأظحَلمُ  21/6 4146  ُظلحَما وأشد أكح

َُّتَى 21/6 4147 تََلَق َوَكَذَب  افح  اخح

َب بّآَياتّهّ  21/6 4148 ّه وَعالماتّهّ  أنحَكرَ  َكذَّ  ُمعحّجزاتّّه وَدالئّله وّعَْبّ

لُّح ال  21/6 4149  ال يظفر وال يفوز ُيفح

َوُُها  الظَّاملُّونَ  21/6 4150 ّق أوح َنحح ّر أوح الّفسح لحَحدر بّالُكفح
 اجلائّروَن املُتَجاّوزوَن لّ

ُهمح  22/6 4151 ُِّشُ  َنسوُقهم وَنجَمُعهم َنحح

َكآُؤُكمُ  22/6 4152 عوَن املراد  رُشَ تُُكمح الَّتّي ُكنحتُمح َتدَّ كاَء َمَع الِلّ َتعاىلآِّلَ ُمح رُشَ  أَّنَّ

ُعُمونَ  22/6 4153 ُه َكّذبن أوح باطّلن وَتكّذبون  َتزح َلُم لََعلَّ الا ُيَشكُّ فيّه، وال ُيعح  َتقولوَن َقوح

تُهم فّتحنَتُُهمح  23/6 4154  أو معذرهتم أو َبليَّتُهم جواهبم وُحجَّ

ل انظُرح  24/6 4155 رح وتأمَّ  وتدبر  فكه

 خدعوها َكَذُبوا عىل أنفسهم  24/6 4156

 َوَغاَب وَذَهَب  َوَضلَّ  24/6 4157

تَّمعُ  25/6 4158 ّغي َيسح  ُيصح

 أغطية، واملراد انغالق الُقلوب، وَعَدم إّدراكها َأكّنَّةا  25/6 4159

َقُهوهُ  25/6 4160 َهُموه  َيفح  َيفح

راا  25/6 4161 ع، واملُراُد عدم االنصياع ثَّقالا َوَصَمَما يّف  َوقح مح  السَّ

 ُيناقّشوَنَك وُُياّصموَنَك  َُيَادّلُوَنَك  25/6 4162

لّيَ  25/6 4163 ابَّقةّ  ُخرافات وأباطيل َأَساطُّْي األَوَّ  األَُمّم السَّ

َن َعنحهُ  26/6 4164  يأمرون بعدم اتباعه َينحَهوح

َن َعنحهُ  26/6 4165  هوُيعرضون عنويبعدون  َوَينحأَوح

ّسُكوا وُحبُّسوا ُوقُّفواح َعىَل النَّارّ  27/6 4166  أو دخلوا أو وقفوا يعاينون النار   ُأمح
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 35إلى آية  28 يةآمن   األنعامسورة ( 131صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َظَهرَ  َبَدا 28/6 4167

ُُّتوَن  ُُيحُفونَ  28/6 4168 تُمونَ َيسح  وَيكح

واح  28/6 4169 ّجُعوا ُردُّ  ُأرح

 لرجعوا لََعاُدواح  28/6 4170

وا َُّنُواح َعنحهُ  28/6 4171  عنه  ُطلّب منهم أن يكفه

نحيَا  29/6 4172  املراد هذه اْلياة نتمتع فيها بَم نريد من شهوات َحيَاُتنَا الدُّ

ّت البَعحُث:  بَّمبحُعوثّيَ  29/6 4173 َد املَوح ياُء َبعح  اإلحح

 تبحّْص وتَشاّهد  َتَرى 30/6 4174

ّمح  30/6 4175  ُحبسوا بي يدي الِل تعاىل ُوقُّفواح َعىَل َرهبر

قر  30/6 4176 ا بّاْلحَ عا
ا واقّ  وثابتا ّصدقا

 وانغمسوا يف العذاب  ادخلوا  ُذوُقواح الَعَذاَب  30/6 4177

ُفُرونَ  30/6 4178  تنكروا وال تؤمنوا َتكح

 النقص أو الضياع ه أصابوخاَب وُحّرَم اَلَْي كلَّه   َخِّّسَ  31/6 4179

ُبوا بّلَّقاّء الِلَّّ 31/6 4180 هّ  اَأنَكُرو َكذَّ َ َيَديح  أو أنكروا البعث بعد املوت  املُثُول َبيح

اَعةُ  31/6 4181 م الّقياَمةّ  السَّ   َيوح

تَةا  31/6 4182 أةا  َبغح  َفجح

َتنَا  31/6 4183 َ  اْلِّسة شدة  الغم والندم عىل ما فات وانقض يا َحِّسح

طحنَا  31/6 4184 نا وضيهعنا َما َفرَّ  َما قْصه

َزاَرُهمح  31/6 4185 نحُب الوزر اْلمل الثقيل ويطلق عىل  َأوح    اإلثُم والذَّ

 ُيملونما َقبَُح  َساَء َما َيّزُرونَ  31/6 4186

 تسليةوال الَلّعب: الَعبَث لَّعبن  32/6 4187

ون  32/6 4188 و: االشتغال بَم ال َُيحدي وال ُيفيد َوَِلح  الَّلهح

ُزُنَك  33/6 4189  لَيُصيبَُك اَِلمُّ والَغمُّ  لَيَحح

ُبوَنَك  33/6 4190 ُم  ال ُيَكذر  ال ينسبون إليك الَكّذب ال يتهمونك واملُراد أَّنَّ

ُفُرونَ أو  ُينكّروَن بألّسنَتّهم وهم ُمستَيّقنوَن بُقلوهّبم ََيحَحُدونَ  33/6 4191  َيكح

َبتح ُرُسلن  34/6 4192 ّمنوا هبم ُكذر  ُنّسَب إليهم الَكّذب، أو مل ُيؤح

َل  34/6 4193 َ   َوالَ ُمبَدر  َوالَ ُمَغْير

 وسننه يف كونه قضاؤهاملراد رشائعه و َكلََّمت الِلّ  34/6 4194

 َثُقَل وشقه وعظُم  َكُْبَ  35/6 4195

َراُضُهمح  35/6 4196  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال إّعح

 الطريق املَُغطًّى يف باطن األرضّ  نفق وهو َتتَّّخَذ  َتبحتَّغَي َنَفقاا  35/6 4197

لَُّم: َما يوّصُل إىل  ُسلََّما  35/6 4198 كّنَّة العالّيَّة كاملصعد ونحوهالسُّ  األمح
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 44إلى آية  36 يةآمن   األنعامسورة ( 132صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تَّجيُب  36/6 4199  يلبي ويقبل   َيسح

َمُعونَ  36/6 4200    القلب والفهم واالستجابة سَمعواملراد  يسمعون الكالم  َيسح

َتى 36/6 4201  أو املوتى حقيقة وفاقدو اْلياة، واملراد الكفار َواملحَوح

ّت  َيبحَعثُُهمُ  36/6 4202 َد املَوح ياُء َبعح  البَعحُث: اإلحح

ةن وَعالَمةن  آَيةن  37/6 4203 َ ّجَزةن وَدليلن وّعْبح  ُمعح

َلُمونَ  37/6 4204 ّرُكونَ   ال َيعح ّرفوَن وال ُيدح  ال َيعح

يش عىل األرّض  َدآبَّةٍ  38/6 4205  أكثر يستعمل عادة يف اْليواناتوُكلُّ ما َيمح

ثَالُُكم 38/6 4206  مجاعات متجانسة اَللق مثلكم ُأَممن َأمح

طحنَا  38/6 4207  ما تركنا وال غفلنا   َما َفرَّ

 اللوح املحفوظ الكّتَاّب  38/6 4208

ونَ  38/6 4209  َُيحَمُعوَن  ُُيحَِّشُ

غوَن لّلحَحقر  ُصم   39/6 4210 : َذُوو الَصَمّم، الذي ليس لديه القدرة عىل سَمع األصوات واملُراُد: الَّذيَن ال َيصح   الُصمُّ

من  39/6 4211 م: مجع أبكم، وهو الشخص الذي ليس لديه القدرة  عىل الكالم واملراد أَّنم  َوُبكح  أبوا أن ينطقوا باْلقُبكح

ُك وظلَمت الكفر  الظُُّلََمّت  39/6 4212 ح ُل َوالِّشر  املُراُد اجَلهح

لّلحهُ  39/6 4213 ُفُه َعن َطريّق اِّلداَيةّ  ُيضح ّ  َيْصح

تَّقيمٍ  39/6 4214 سح اٍط مُّ  وهو طريق اِلداية ُمستٍو ال ّعَوج فيهّ  َطريٍق  رّصَ

تُُكم  40/6 4215 ّْبون  َأَرَأيح  َأخح

  جاَءتحُكمح  َأَتتحُكمُ  40/6 4216

اَعةُ  40/6 4217 م الّقياَمةّ  السَّ  َيوح

ُعونَ  40/6 4218 تَغيثونَ  َتدح  َتسألوَن وَتسح

ّشُف  41/6 4219  ويفرج  َفيزيل ويرفع َفيَكح

نَ  41/6 4220  وتغيب عن ذاكرتكم وتُّتكون وهتملون َوَتنَسوح

َناُهمح  42/6 4221  فأهلكناهم  َفأََخذح

 الحبَأحَساء: ما يصيب الناس يف األموال كالفقر.         بّالحبَأحَساء  42/6 4222

اءّ  42/6 4223 َّ اء: ما يصيب الناس يف األنفس كاألمراض يف أبداَّنم .       َوالرضَّ َّ  الرضَّ

ُعونَ  42/6 4224                         ويدعون  يتَذلَّلوَن وَُيحَضعونَ  َيتَرَضَّ

 َعذاُبنَا  َبأحُسنَا  43/6 4225

 َغُلظَتح وَصُلبَتح  َقَستح  43/6 4226

َن ومَجََّل  َوَزيَّنَ  43/6 4227  َوَحسَّ

 تَرُكوا وغفلوا أعرضوا و َنُسواح  44/6 4228

بحلُّسونَ  44/6 4229 وَن آيسون من  مُّ وَن ُمتََحْير ْحةساكّتوَن ُمتََحِّسر  الره
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 25إلى آية  54 يةآمن   األنعامسورة ( 133صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

مّ  45/6 4230  َتمَّ إفناؤهم عن آخرهم   ُقطُّع َدابُّر الَقوح

 أو سلب  عطََّل  َأَخَذ  46/6 4231

 طبع  و َوَختَمَ  46/6 4232

ُف  46/6 4233 ر ُنَْصر  وُنبَير  وننوع  ُنَكره

الئّل والّعَْب والَعالَمات اآلَياّت  46/6 4234  املُعحّجَزات والدَّ

ّدُفونَ  46/6 4235  َيعّرضونَ  َيصح

تَُكمح  47/6 4236 ّْبون  َأَرَأيح  َأخح

 َنَزَل بُّكمح  َأَتاُكمح  47/6 4237

تَةا  47/6 4238 أةا  َبغح  َفجح

َرةا  47/6 4239 ا  َجهح  ّعيانااَعالنّيَةا ظاهرا

 ويعذب ُيعاَقب  ُُيحَلُك  47/6 4240

ينَ  48/6 4241 ّ  ُُمّْبيَن بَم َيُِّسُّ وَواّعديَن  ُمبَِّشر

في  و َوُمنّذّرينَ  48/6 4242 رين وُُمَور  ُُمّْبيَن ومبلرغي وُمذه

َلَح  48/6 4243  َوداوم عىل العمل الصالح َوَأصح

فن  48/6 4244 ف:  َخوح رواََلوح ّع َمكح ّس لّتََوقُّ  ه انحّفعالن َيبحَعُث الَفَزَع يف النَّفح

َزُنونَ  48/6 4245  ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  َُيح

ُبواح  49/6 4246  َأنَكُروا  َكذَّ

ُهمُ  49/6 4247  ُيّصيبُهم  َيَمسُّ

 الّعَقاُب والتَّنحكّيُل  الحَعَذاُب  49/6 4248

ُسُقونَ  49/6 4249 يان واَُلروجن عن حدود الِّشع َيفح  الُفُسوق: الّعصح

ء يف اَّلزانةّ ، وَمقحدوراُتُه وَمرزوقاُتهُ  َخَزآئُّن الِل 50/6 4250 ن: ّحفُظ اليشَّ  اََلزح

ّهمح  الحَغيحَب  50/6 4251 راَكُه بَّحواسر تَطّّع النَّاُس إدح ح َيسح تََُّتَ َومَل  َما َخّفَي واسح

ّي  إيَلَّ ُيوَحى  50/6 4252  ُأَبلَُّغ بواّسطّة الَوحح

تَّوي 50/6 4253  َيتََمَثل و َيتَعاَدل  َيسح

َمى 50/6 4254 َرض عنه  فاقد البصْيةاملراد  األَعح  َعّمَي عن اَْلقر وَأعح

   َأبحَْصَ اَْلقَّ وانقاَد إليهصاحب البصْية املراد  َوالحبَّصْيُ  50/6 4255

واح  51/6 4256  َُيحَمُعواح  ُُيحَِّشُ

 نارّص وُمعين  َشّفيعن  51/6 4257

 ال ُتبحّعدح و الَ َتطحُردّ و 52/6 4258

ل النهار بّالحَغَداةّ  52/6 4259  الَغَداة: أوَّ

: آخر النهار  َوالحَعيّشر  52/6 4260  الحَعيّشر
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 59إلى آية  53 يةآمن   األنعامسورة ( 134صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ابتلينا  َفتَنَّا 53/6 4261

 َأنحَعمَ  َمنَّ  53/6 4262

ليمٍ  َسالَمن  54/6 4263  لَفُظ ََتّيٍَّة َوَتسح

َةَ  54/6 4264 ْحح َو َوالتَجاُوزَ  الرَّ  املغفرةو الَعفح

نحُب  ُسوءاا  54/6 4265  ُقبححاا، وُيراُد بّّه اإّلثحُم والذَّ

يو سفاهة، ببغْي الّعلحم  بَّجَهالَةٍ  54/6 4266    تعده

 َرَجَع َعن املَعاص  َتاَب  54/6 4267

َلَح  54/6 4268  َوداوم عىل العمل الصالح َوَأصح

ُل  55/6 4269 ُح  نَفصر  ُنبَير ونوضر

تَبّيَ  55/6 4270  ولّتَظحَهَر َوَتتَّّضَح  َولّتَسح

 الباطلطريق أهل  َسبّيل املجرمي 55/6 4271

بَُد  56/6 4272 ُت بعدم العبادة  َُّنّيُت َأنح َأعح  ُأّمرح

ُعونَ  56/6 4273 بُدونَ  َتدح  َتعح

 ال أنقادُ  الَّ َأتَّبّعُ  56/6 4274

َواءُكمح  56/6 4275  ما هتواه أنفسكم وَتيل إليه   َأهح

تَّد إلَيحهّ  َضَللحُت  56/6 4276 ح أهح الل  مَل  العدول عن الطريق املستقيم و الضَّ

تَّدينَ  56/6 4277 ائّرُ  املحُهح َواّب  يناملُستجيبي للّهداية السَّ  والصَّ
َشادّ  يّف َطّريّق الرَّ

   واضحةبصْيةٍ وَداللٍة  َبيرنَةٍ  57/6 4278

بحتُم بّهّ  57/6 4279 بحتُم باَْلقر املراد  َوَكذَّ ّمنُوا وكذَّ  مل ُتؤح

تَعحّجُلونَ  57/6 4280  تطلبون عىل وجه الِّسعة َتسح

مُ  57/6 4281 كح ُل  إّّن اْلحُ ُر الَقضاُء والحَفصح  إنََّم يرّجُع أمح

  وقيل يقِض  وُيبيه  يرويأو يتحلو  َيُقصُّ  57/6 4282

 بي املُحقر واملبطّل ن يميرُزو الذين أو القاضي اْلاكمي الحَفاّصلّيَ  57/6 4283

رُ  58/6 4284  لُفّصَل فيه وُحّسَمتح املسألة لُقِّضَ األَمح

 خزائن  َمَفاتُّح   59/6 4285

ّهمح  الحَغيحّب  59/6 4286 راَكُه بَّحواسر تَطّّع النَّاُس إدح ح َيسح تََُّتَ َومَل  َما َخّفَي واسح

ُقطُ  59/6 4287  َتَقعُ  َتسح

ضّ  59/6 4288  اطّنَّها وخفاياها ب ُظُلَمّت األرح

ٍ ناعٍم َنّدير  َوالَ َرطحٍب  59/6 4289  َوال لَير

 َوالَ جافه  َوالَ َيابّسٍ  59/6 4290

 اللوح املحفوظ كّتَاٍب  59/6 4291
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 86إلى آية  06 يةآمن   األنعامسورة ( 135صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

   نومكم يقبض أرواحكم حي يتََوفهاُكم بالليلّ  60/6 4292

تُم 60/6 4293  َكَسبحتُمح  َجَرحح

ى  60/6 4294 َسمًّ  وقتن ُمددن  َأَجلن مُّ

نى  الحَقاّهرُ  61/6 4295 َمّء الِلّ اُْلسح  الغالب جلميع خلقه بقدرته وسلطانه، والقاهر من أسح

 وُُيحصوَّنامالئكةن ُيفظون أعَمِلم  َحَفظَةا  61/6 4296

تحهُ  61/6 4297   قبضت روحه َتَوفَّ

كلوَن بَقبحّض األرواحأو َملُك املوت  ُرُسُلنَا  61/6 4298  مالئَكتُنا املوَّ

طونَ  61/6 4299 وَن   ال ُيَفرر  ال ُيَضيرعون ، وال ُيَقْصر

واح  62/6 4300 ّجُعوا ُردُّ  ُأرح

الَُهمُ  62/6 4301 م ونارصهم َموح  رهبه

اّسبّيَ  62/6 4302 ُع اْلحَ َ ثَُر العادين  َأِسح َعةا وأكح   املحصي ُِسح

يُكم  63/6 4303  ينقذكم ُينَجر

رّ  63/6 4304  َشدائّدُُها ُظُلَمت الَْبر والبَحح

ُعوَنهُ  63/6 4305 تَغيثوَنهُ  َتدح  َتسح

عاا  63/6 4306    َتَذلُّالا وُخُضوعاا  َترَضُّ

يَةا  63/6 4307 عاء  َوُخفح ين بالده  مِّسه

اكّّرينَ  63/6 4308 َمّة الِلّ، املُثحنَي َعَليحّه هّبا  الشَّ  الذاكريَن لّنّعح

ٍب  64/6 4309  شديدٍ  ّضيٍق َوَغمر  َكرح

ُكونَ  64/6 4310 ّ ُه رَشيكاا لَُه يّف ُملحكّهّ  ُتِّشح َ َعُلوَن َغْيح  وعبادته  ََتح

نىالذي ال يعُّتيه  الحَقادّرُ  65/6 4311 َمّء الِلّ اُْلسح زن وال ُفتورن وهو القادر عىل كله يشء ال يعجزه يشء، والقادر من أسح  َعجح

 َُيلَّط أمَركم  َيلحبَّسُكمح  65/6 4312

قيَ  ّشيَعاا 65/6 4313 ا ُُمتلفَي، أو أحزاباا متفرر  فَّرقا

 ُيَسلرَط بعَضكم   َوُيّذيَق َبعحَضُكمح  65/6 4314

ة بعض يف القتال َبأحَس َبعحضٍ  65/6 4315  شده

ُف اآلياّت  65/6 4316 رها ُنَْصر   وننوعها  ُنبَيرنُها ونكره

قُّ  66/6 4317 ُق  اْلحَ  الحّصدح

 بّحفيٍظ مسئوٍل رقيب  بَّوكّيلٍ  66/6 4318

 النبأ: اَلْب ذو الشأن  َنبَإٍ  67/6 4319

تََقر   67/6 4320 سح رُ وقتن يستقرُّ فيه،  مُّ ُم عنه وال يتأخَّ  وزمانن ال يتقدَّ

ّ ُهَدى َُيُوُضونَ  68/6 4321 تَهزؤونَ أو  يتََكلَّمون َعىل َغْيح  َيكّذبون وَيسح

ّرضح  68/6 4322  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَعح

ُعدح  68/6 4323 لّس وال َتنحَضمه  َفالَ َتقح  َفال ََتح

َرى 68/6 4324 كح ر واالنتباه  الذر  التََّذكُّ
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 37إلى آية  69 يةآمن   األنعامسورة ( 136صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 يستمسكون بتقوى الِل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  69/6 4325

َرى 69/6 4326 ّعظَة ذّكح َرة َوَموح
كّ  َتذح

 واترك َوَذرّ  70/6 4327

ُذواح  70/6 4328 َ  َجَعُلوا اَتَّ

 ا َعبَث لَّعباا  70/6 4329

واا  70/6 4330 و: االشتغال بَم ال َُيحدي وال ُيفيد َوَِلح  الَّلهح

ُمُ  70/6 4331 هتح  وخدعتحُهمح وأطمعتحُهمح  َوَغرَّ

رح بّهّ  70/6 4332  أو باْلساب بالقرآنّ املراد التذكْي  َوَذكر

 تفتضحُترهَتَن وَتبس  ُتبحَسَل  70/6 4333

 عملت عمال سواء كان حسنا أو سيئا  َكَسبَتح  70/6 4334

 الويل بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب َويّل   70/6 4335

يرئَةّ ي وسيط َشّفيعن  70/6 4336 ُب العفو والتجاوَز َعن السَّ
 طالّ

ّدلح  70/6 4337 تَدي  َتعح  َتفح

َخُذ  70/6 4338  ُيقبَُل ال  ال ُيؤح

 ماٍء َشديّد اَْلراَرةّ  َْحّيمٍ  70/6 4339

ُعو 71/6 4340 بُُد  َأَندح  َأَنعح

 الَ يفيدنا الَ َينَفُعنَا  71/6 4341

َنا 71/6 4342  ال ُيلحّحُق بّنا َمكروهاا أو أذىا  الَ َيرُضُّ

َقابّنَا  71/6 4343 ل ُنَردُّ َعىَل َأعح جح ر الرر    نرجع إىل الكفر املراد و الَعّقب: مؤخَّ

َوتحهُ  71/6 4344 تَهح هوةّ  اسح َوته وأمالَته إىل الشَّ اللو أغح  إىل الضَّ

انَ  71/6 4345 َ  مضطرباا ال يدري جهة الصواب َحْيح

ُعونه  71/6 4346 ثهوَنُه    َيدح  َُيُ

 هدايته، واملراد دينه اَْلقه  ُهَدى الِل  71/6 4347

َعلوا لَكم وقاية من عذاب الِل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َواتَُّقوهُ  72/6 4348  واجح

ونَ  72/6 4349 َِّشُ َد البَعحّث ّمنح الُقبورّ  َُتح لحّحساّب َبعح
َمعوَن َمَع النهاّس لّ  َُتح

َورّ  73/6 4350  القرن الذي ينفخ فيه إِسافيل  الصُّ

تََُّتَ الناس وغاب عن َما  الحَغيحّب  73/6 4351    َخّفَي واسح

َهاَدةّ  73/6 4352  وهَي َنقيُض الَغيحّب  األمور التي يشاهدها الناس َوالشَّ
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 18إلى آية  47 يةآمن   األنعامسورة ( 137صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

نَاماا  74/6 4353 ةا ّمن دوّن الِلّ   َأصح َّذتح آِّلَ جاٍر أو َنحّوها ُعبَّدتح واَتُّ  ََتاثيُل ّمن أحح

بّيٍ  74/6 4354     تيه وبعد وانْصاف واّضٍح عن طريق اِلداية واْلق َضالٍَل مُّ

 العاملّي علم اليَقي  املحُوقّنّيَ  75/6 4355

 وَغطَّى عليهأظَلَم عليه وَسَُّته،  َجنَّ َعَليهّ  76/6 4356

 غاَب وَغُرَب َتَت األُفّق  َأَفَل  76/6 4357

فّلّيَ  76/6 4358  الغائبَي عن الُعيونّ  اآلح

وّء، أو ُمبتّدئاا يف الطُّلوعّ  َباّزغاا  77/6 4359 ا منتَِّّشَ الضَّ  طالعا

 غاَب  َأَفَل  77/6 4360

ح َُيحّدّن  77/6 4361 واّب  ملَّ  مل يرشدن إىل الصَّ

الريَ  77/6 4362 واّب وعن َطريّق اِّلداَيةّ  الضَّ هَي َعنح الصَّ
 التائّ

أن غْي مؤاخذ  َبّريءن  78/6 4363  خالص نقي وُمَْبَّ

ُكونَ  78/6 4364 ّ ُه رَشيكاا لَُه يّف ُملحكّّه وعبادته  ُتِّشح َ َعُلوَن َغْيح  ََتح

ّهي  79/6 4365 ُت َوجح هح باّلا و  رصفت وجهي َوجَّ تَقح تُُه ُمسح  َجَعلح

 َخَلَق وأبحَدع  َفطَرَ  79/6 4366

. َحنّيفاا  79/6 4367 ين اْلقه الّل إىل اََلْي واَْلقر ومائال عن الباطل إىل الده  مستقيَم ؛ مائّالا عن الِّشر والضَّ

كّيَ  79/6 4368 ّ  الهذيَن ََيحَعُلوَن إَِلاا آَخَر َمَع الِلّ  املحُِّشح

ُمهُ  80/6 4369 ُه َقوح  خاصموه جادلوه و َوَحآجَّ

 َهداّن، أي أرشدن إىل اإليَمن، وَوفَّقني إليه َهَدانّ  80/6 4370

شى  َأَخاُف  80/6 4371  َاخح

َعب وأحاط َوّسعَ  80/6 4372  استَوح

َي املحَعحبود  َرّبر  80/6 4373
 إَِلّ

ُرونَ  80/6 4374 تَّْبونَ َتتََدبَّروَن  َتتََذكَّ  وَتتَّّعظوَن وَتعح

اُفونَ  81/6 4375 روٍه  ََتَ ّع َمكح ّس لّتََوقُّ ف: انحّفعالن َيبحَعُث الَفَزَع يف النَّفح  اََلوح

َهاناا  ُسلحطَاناا  81/6 4376 ةا وُبرح  ُحجَّ

4377 81/6  ّ  اجلَمعتي، واملراد: فريق املِّشكي وفريق املوحدين الحَفّريَقيح

ىَل  َأَحقُّ  81/6 4378   َأوح

نّ  81/6 4379  بالطمأنينة والسالمة واألمن من عذاب الِل  بّاألَمح

 َُيحلّطوا  َيلحبُّسواح  81/6 4380
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 90إلى آية  28 يةآمن   األنعامسورة ( 138صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

كٍ  بّظُلحمٍ  82/6 4381  بِّّّشح

تَُدونَ  82/6 4382 هح  ُمستجيبون للّهداية ،واِلداية بمعنى الرشد للصواب  مُّ

تُنَا  83/6 4383  َبيرنَتُنا الواّضَحة  ُحجَّ

َفعُ  83/6 4384  ونصعد  ُنعيل َنرح

 أو مراتب منازَل  َدَرَجاٍت  83/6 4385

ن بَّعواقّّب  َحكّيمن  83/6 4386 ُه َتَعاىَل َعامّل ياّء َكََم شاَء ألنَّ لحّق األشح ُم َّلَ
كّ   األُموّر ّصَفةن لِلّ ُسبححاَنُه َوَتَعاىل، واَْلكيُم: ُهَو املُحح

ائّّر  َعلّيمن  83/6 4387 لوقاّت ّصَفةن لِلّ ُسبححاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعامّلُ بّالِّسَّ ّرُكَها ّعلحُم املَخح  واََلّفيَّاّت الَّتّي ال ُيدح

 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهبحنَا  84/6 4388

تّهّ  84/6 4389 يَّ ُل اإلنحَساّن  ُذرر ُة: َنسح يَّ ُكوّر واإلَناّث األوأوالدّ    والداألالُذرر  والد ّمَن الذُّ

ّزي 84/6 4390  نكايفء باَلْي َنجح

يَ  85/6 4391 اّْلّ الُقُهمح  الصَّ مح وأخح َمُِلُ  الَّّذيَن َحُسنَتح أعح

لحنَا 86/6 4392  َميَّزنا فضَّ

 العاملي من أهل عْصهم  عىل املراد  عىل العاملي  86/6 4393

اهّتّمح  87/6 4394 يَّ ُل اإلنحَساّن األوالد  وأوالدّ األوالد ّمَن  َوُذرر ُة: َنسح يَّ ُكوّر واإلَناّث الُذرر  الذُّ

تَبَيحنَاُهمح  87/6 4395 ناهم َواجح صح ناُهمح وخصَّ َُّتح طََفيحناُهمح واخح  واصح

نَاُهمح  87/6 4396  وأرشدناهم وَوفَّقناهم  َوَهَديح

تَّقيمٍ  87/6 4397 سح اٍط مُّ   َطريٍق ُمستٍو ال ّعَوج فيهّ  رّصَ

 اَْلقه هدايته، واملراد دينه  ُهَدى الِل  88/6 4398

 ُيريُد  َيَشاءُ  88/6 4399

 َخلحّقهّ  ّعبَادّهّ  88/6 4400

بّطَ  88/6 4401  لَبَطَل ومل ُُيَقرق ثمَرَته  َْلَ

طَيحناُهمح  آَتيحنَاُهمُ  89/6 4402 نا َعَليحّهمح وَأعح  أنَعمح

 داود، وإنجيل عيسىصحَف إبراهيم وموسى، وزبور املراد جنس الكتاب السَموي ك الحكّتَاَب  89/6 4403

مَ  89/6 4404 كح َمَة أو الَفهُم  َواْلحُ  الفصل بي النهاس باْلقه أو  اّْلكح

ةَ  89/6 4405 َلة ُُمَيرزاهّتّ  األنبياءمنزلة  َوالنُّبُوَّ َحى إليهمح بِّّشيَعٍة ّمن رَشائّّعهّ م واألنبياء هم ومُجح ّه وأوح
طفاُهم الِلُ ّمن ّعبادّ  َمنح اصح

لحنا 89/6 4406 ن َوكَّ َض نا وَسلَّمَ ا وَعّهدح  ناَفوَّ

 أرشد إىل اإليَمن، وَوفَّق إليه َهَدى  90/6 4407

تَّدهح  90/6 4408 َلَكُهم اقح ُلك َمسح َملح   اسح  واتَّبّعح واعح

أَلُُكمح  90/6 4409 ُلُب ّمنحُكمح  ال َأسح  ال أطح

َرى 90/6 4410 ّعظَة ذّكح َرة َوَموح
كّ  َتذح
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 49إلى آية  19 يةآمن   األنعامسورة ( 139صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م   

 َوَما َأَجلُّوا  وا ،ما َعظَّمو َما َقَدُرواح  و 91/6 4411

ّرهّ  91/6 4412   ومنزلته عظمتهحق  َحقَّ َقدح

َراة  الحكّتَاَب  91/6 4413  التَّوح

ى  91/6 4414  وّهداَية   بياناا للحق  ُنوراا َوُهدا

 ما يكتب فيه من ورق ونحوه َقَراطّيَس  91/6 4415

    ُتظحّهُروََّنَا ُتبحُدوََّنَا 91/6 4416

ُفونَ  91/6 4417 تُُمونَ  َوَُتح ون وَتكح ُُّتُ  وَتسح

ُهمح  91/6 4418  اتركهم  َذرح

ّضّهمح  91/6 4419    حديثهم الباطل َخوح

َعبُونَ  91/6 4420  وَيعحبثون َُيحّزلون  َيلح

يادةّ والنََّمءّ و َكثّْي املَنافّّع والَفوائّدّ  ُمبَاَركن  92/6 4421 َكُة من الزر  الَْبَ

 املكرمة مكة ُأمُّ الُقرى 92/6 4422

َُّتَى 93/6 4423 تََلَق َوَكَذَب  افح  اخح

 ُبلرغحُت بواّسطّة الوحي ُأوّحَي إيَّلَّ  93/6 4424

تَغَمَرات  93/6 4425  شدائده وَسَكراته  املَوح

ّدُيّمح  93/6 4426 وا أيحدُيّمح  َباّسطُواح َأيح  مادُّ

ّرُجواح َأنحُفَسُكمُ  93/6 4427 فو َأخح ّ  أو خلصوها ا خاّرجاا هأرصح

نَ  93/6 4428 َزوح  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باََلْيح أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َُتح

ونّ  93/6 4429  والّذلَّة واَلزياِلوان  اِلحُ

 تفُّتون عليه َتقولون عىل الِل  93/6 4430

قر  93/6 4431 ّق  اْلحَ  الحّصدح

ونَ  93/6 4432 ّْبُ تَكح وَن وتتعالونَ  َتسح  تتكْبَّ

   أَتيحتُُموَنا  ّجئحتُُموَنا  94/6 4433

ا  ُفَراَدى 94/6 4434 ا واّحدا  واّحدا

نَاُكمح  94/6 4435 َناُكمح  َخَلقح َجدح ّ ّمثاٍل سابٍّق من العدم  أوح  َعىل َغْيح

تُم  94/6 4436 يحتُمح  َوَتَركح َقيحتُمح َوَخلَّ  أبح

لحنَاُكمح  94/6 4437 ناُكمح  َخوَّ  وأعطيناكم مكنَّاكم وَملَّكح

 َخلحَفُكم َوَراء ظُهوركم  94/6 4438

تُمح  94/6 4439 َعيحتُم ادهعاءا باطالا ال  َزَعمح  يستند إىل دليلاده

َكاء 94/6 4440 ةا مع الِلّ  رُشَ ّذوا آِّلَ  الذيَن اَتُّ

 زال َتواُصُلكم الذي كان بينكم  تََّقطََّع َبيحنَُكمح  94/6 4441

 َوَغاَب واختَفى َوَضلَّ  94/6 4442

ُعُمونَ  94/6 4443 عونَ  َتزح  َتدَّ
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 101إلى آية  59 يةآمن   األنعامسورة ( 140صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 الذي يشق اْلب  أو  خالُّق  فالق  95/6 4444

 ما ليس له نوى كاْلنطة والشعْي  اْلبر  95/6 4445

 وغْيهالتمر املوجود داخل الثمرة مثل نوى بذر ل ا َوالنََّوى 95/6 4446

َفُكونَ  95/6 4447 ّدلون عنه فكيف تْصفون عن اْلق  َفأَنَّى ُتؤح  وَتعح

ه حتى َيتبيَّ ّمن اللَّيل فالُق اإلصباح 96/6 4448 ق النَّهار، أو شاقُّ
 خالّ

 وقت سكون واطمئنان َسَكناا  96/6 4449

بَاناا  96/6 4450 َمنّ  ُحسح ّرَفَة الزَّ ر أو َمعح  بحساٍب َمعحلوٍم مقده

ّديرُ  96/6 4451 بّْيُ  َتقح  َتدح

تَُدواح  97/6 4452  لتعرفوا هبا الطرق   لّتَهح

تََقر   98/6 4453    مستَقر  تستقرون فيه، وهو أرحام النساء َفُمسح

َدعن  98/6 4454 تَوح  ُمستودعن َُتَفظُون فيه، وهو أصالب الرجال  َوُمسح

نَا 99/6 4455 َرجح َنا َفأَخح  َفأَظحَهرح

 زرعاا ونباتاا أخرض َخرّضاا  99/6 4456

اكّباا  99/6 4457 َُّتَ باا بعُضه فوَق بعٍض  مُّ  سنابل القمح والشعْي مثلُمركَّ

َلّة أول ما ُيرج من َتر النخل  َطلحّعَها 99/6 4458 صاّب النَّخح ُة إخح َمُع ، فيّه مادَّ بُه الُكوزَ َُتح  غالفن ُيشح

ل كالعناقيد وتكون فيها  قّنحَوانن  99/6 4459 َطُب ُعذوقن وعراجي النَّخح  الرُّ

، سهلُة التناُولّ  َدانّيَةن  99/6 4460  َقريبةن

َ ُمتََشابّهٍ  99/6 4461 تَبّهاا َوَغْيح ا  ُمشح الا وَطعحَما وَطبحعا ُف يف َثَمّرّه َشكح
تَلّ  َيتَشاَبُه يف َوَرقّّه وَُيح

ّجهّ  َوَينحّعهّ  99/6 4462  َوُنضح

َكاء 100/6 4463 ةا مع  رُشَ ّذوا آِّلَ  الِلّ اَتُّ

ّ ّمثاٍل سابٍّق  َوَخَلَقُهمح  100/6 4464 َجَدُهمح ّمَن الَعَدّم َعىل َغْيح  أوح

 اختالقاا وافُّتاء ا نسبو َوَخَرُقواح  100/6 4465

بيّح لِلّ َتعاىل تزيّه وتن ّصيَغُة  ُسبحَحاَنهُ  100/6 4466  سح

ه وَعال  َوَتَعاىَل  100/6 4467  َتَعاىَل: تنزَّ

 عَم ينسبون إليه   َعَمَّ َيّصُفونَ  100/6 4468

 ومنشئ وخالق   ومبتّدئُ مبدع  َبّديعُ  101/6 4469

 أو من أيحنَ  َكيحَف   َأنَّى 101/6 4470

َجةن  َصاّحبَةن  101/6 4471  َزوح
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 011إلى آية  210 يةآمن   األنعامسورة ( 141صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ورقيب حافظن وُمَهيحّمنن  َوكّيلن  102/6 4472

 ال تراه يف الدنيا أو ال َتيط به وإن رأته يف اآلخرة فهو أجل وأعظم من أن َتيط به أبصار خلقه  ال تدركه األبصار 103/6 4473

 ُييط هبا ويعلمها ويرى كلَّ يشٍء عىل حقيَقتّه  يدرك األبصار  103/6 4474

نى  اللَّطّيُف  103/6 4475 َمّء الِلّ اُْلسح ٍ من حيث ال ُيتسبون، واللطيف من أسح ّسُن اىل عباده يف َخفاٍء وّسُّتح  املُحح

بّْيُ  103/6 4476 َفى َعىَل الِلّ خافّيَةن  اَلحَ ياّء َفال ََتح نى ، واََلبُْي: ُهَو املُطَّلُّع َعىَل َحقيَقّة األشح َمّء الِلّ اُْلسح  من أسح

 ُحَججن َبيرنَةن وَبراهُي ُتبْصوَن هبا َبَصآئُّر  104/6 4477

 برقيٍب  أوبحافٍظ  بَّحّفيظٍ  104/6 4478

ُف   105/6 4479 ر وننوع  وُنبَير  ُنَْصر  ُنَكره

الئّل والّعَْب والَعالَمات اآلَياّت  105/6 4480  املُعحّجَزات والدَّ

َت  105/6 4481 َت  َدَرسح  وقرأت  َتَعلَّمح

حنَّه َولّنُبَيرنَهُ  105/6 4482  ولّنُظحّهرنَّه َوُنَوضر

تَّد وأطّعح  اتَّبّعح  106/6 4483  اقح

 ُبلرغحَت بواّسطّة الوحي ُأوّحَي إّلَيحَك  106/6 4484

ّرضح  106/6 4485    بتعاد والتنحياإلعراض : اال َوَأعح

كّيَ  106/6 4486 ّ  آَخَر َمَع الِلّ الهذيَن ََيحَعُلوَن إَِلاا  املحُِّشح

 أرادَ  لَوح و َولَوح َشاء 107/6 4487

 َتفظ عليهم أعَمِلم  حافظاا، رقيباا َحّفيظاا  107/6 4488

   وأموّرهم بأعَمِّلمأو قائَم ُموكالا  بَّوكّيلٍ  107/6 4489

 وذكر مساوئ الغْي للتحقْي واإلهانة   الشتم  السب: َتُسبُّواح  108/6 4490

ُعونَ  108/6 4491 بُدونَ  َيدح  َيعح

واا  108/6 4492  اعتداءا وُظلحَما  َعدح

نَّا  108/6 4493 لحنا َزيَّ نَّا ومَجَّ  َحسَّ

ّجُعُهمح  108/6 4494 رح َدهُتُمح وَمصُْيُهمح  مَّ  ُرجوُعُهمح وَعوح

ُهمح  َفيُنَبرئُُهم 108/6 4495  َفيُخّْبُ

َسُمواح  109/6 4496  َوَحَلفوا َوَأقح

َد  109/6 4497  اجلهد : الوسع والطاقة واالجتهاد واملشقة َجهح

ّعُرُكمح  109/6 4498 لُّمُكمح  ُيشح  ويدريكم ُيعح

ل َوُنَقلرُب  110/6 4499 ءّ  ، وُنحور ُفه  وقلحُب اليشَّ ٍه إىل وجهٍ مرَصح  آخر  ن َوجح

َدهَتُمح  110/6 4500
ئّ    ُقُلوهبم َأفح

 األبحصاُر: الُعيونُ  َوَأبحَصاَرُهمح  110/6 4501

     ونُّتكهم  َوَنَذُرُهمح  110/6 4502

يَاَّّنّمح  110/6 4503 دهم  ُطغح   َتاوزهم اْلد هبالكفر وَترُّ

وَن، وَيتََخبَّطُون  َيعحَمُهونَ  110/6 4504  ويُّتدَّدونَ َيتََحْيَّ
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 181إلى آية  111 يةآمن   األنعامسورة ( 142صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َنا 111/6 4505 نَا  َوَحَِّشح  مَجَعح

يُنهم ُقبُالا  111/6 4506 ا، أو مجاعةا مجاعةا أو  أماَم أعح ا صنفا  ّصنفا

 ال َيعّرفونَ  ََيحَهُلونَ  111/6 4507

اا  112/6 4508 :  َعُدوه  الباّغُض الكاّرهُ الَعُدوُّ

 يوسوس ُيوّحي 112/6 4509

ل 112/6 4510 ُرف الَقوح  الباطَّل املعسول املُزيَّن بالكذّب الكالم  ُزخح

 وأخذ عىل غرة وغفلة   خداعاا  ُغُروراا  112/6 4511

ُهمح  112/6 4512  فاتركهم  َفَذرح

ونَ  112/6 4513 َُّتُ ّء:  ُيتلقون َيفح ح ُّّتاُء اليشَّ تاّلُقُه واإلتحيان بّّه َكّذباا افح  اخح

َغى 113/6 4514   ولّتَميَل  َولّتَصح

هُ  113/6 4515 َضوح َْيح
 َولّيُّحبُّوُه وَتطيَب ُنفوُسُهمح بّهّ  َولّ

ُفواح  113/6 4516 َُّتّ  وليعملوا ويكتسبوا  َولّيَقح

 َأطحُلُب وألتَّمُس  َأبحتَّغي 114/6 4517

 قاضياا يفصل بيني وبينكم َحَكَما  114/6 4518

الا  114/6 4519  ُمبَيَّناا  ُمَفصَّ

طَيحناُهمح  آَتيحنَاُهمُ  114/6 4520  َأعح

َلُمونَ  114/6 4521 ّرُكونَ  َيعح ّرفوَن وُيدح  َيعح

لن  114/6 4522  ُمنحَزلن وموحىا به  ُمنَزَّ

قر  114/6 4523 َمُة الِلّ بّاْلحَ  بَّم َتقحتَضيّه ّحكح

ينَ  114/6 4524 َُّتّ  الشاكري املحُمح

 اكتََمَلتح أو َمَضتح  َوََتَّتح  115/6 4525

 كالمه وهو القرآن َكلَّمُت ربك  115/6 4526

قاا  115/6 4527 قاا يف األخباّر واألقوالّ املراد  ّصدح    ّصدح

الا  115/6 4528  يف األمر والنهي واألحكام  َعَدالة وإنصافاا املراد  َوَعدح

َل الَ  115/6 4529 َ   ُمبَدر  الَ ُمَغْير

 َتتَّبّعح وََتحَضعح  ُتطّعح  116/6 4530

ثَرَ  116/6 4531  ُمعحظَم َأكح

وَك عن طريق اِلداية واْلق  ُيّضلُّوكَ  116/6 4532 فوك ويصدُّ ّ  َيْصح

 اَْلقر طريّق الطريق املستقيم  سبيل الِل 116/6 4533

ّ َيقيٍ  الظَّنَّ  116/6 4534  الّعلحَم ّمن َغْيح

ّذبونَ  َُيحُرُصونَ  116/6 4535  َعنح َظنر وََتحمٍي   أو يقولون يكح

 وينحرف  يبتعد  َيّضلُّ  117/6 4536

 طريّق اَْلقر  َسبّيلّهّ  117/6 4537

َلمُ  117/6 4538 راُك  َأعح ، والّعلحُم: إدح ثَُر ّعلحَما ياءّ كح  َحقيَقّة األشح

تَّدينَ  117/6 4539  باملُستجيبي للّهداية بّاملحُهح

بائّح التي ُذكَّر املراد  ُذكَّر اسم الِل  118/6 4540     ُنطَّق اسُم الِل عزَّ وجلَّ عليهاوالذَّ
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 412إلى آية  191 يةآمن   األنعامسورة ( 143صفحة )

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

َل  119/6 4541 َح  َفصَّ َ وَوضَّ  بيَّ

مَ  119/6 4542  ُجّعَل َحراماا أي ُمنوعاا رشعاا  َحرَّ

ُتمح  119/6 4543 طُّررح ُتم  اضح ّْبح  ووقعتم يف الرضورة  ُأجح

َوائّّهم 119/6 4544  بَم هتواه أنفسهم وَتيل إليه بّأَهح

تَّدينَ  119/6 4545  املتجاوزين للَحده بالظاملي  بّاملحُعح

  واتركوا  َوَذُرواح  120/6 4546

 أو قليله وكثْيه الواّضح منه واَلايف منه ظاّهَر اإّلثحّم َوَباطّنَهُ  120/6 4547

ُفونَ  120/6 4548 َُّتّ  يكتسبون من اإلثم َيقح

َكرّ  121/6 4549 ح ُيذح ح ُينحطَقح   مَل  مَل

قن  121/6 4550 يان واَُلروجن عن حدود الِّشعالّفسق:  لَّفسح  الّعصح

ّوُسوَن َوُيلحقون بالشبهات لَيُوُحونَ  121/6 4551  لَيَُوسح

ّهمح  121/6 4552
لّيَآئّ  أتحباعهم  َأوح

لُوُكمح  121/6 4553
ُشوُكمح وُُياّصموُكمح  لّيَُجادّ

 لّيُناقّ

تُُموُهمح  121/6 4554 مح  َأَطعح تُمح َِلُ  َخَضعح

ا  َميحتاا  122/6 4555  فاقد اْلياة واملُراُد ضااله

يَيحنَاهُ  122/6 4556 ناهُ  َفأَحح  َفَوَهبحناُه اَْلياَة واملُراُد َهَديح

 ّهداَيةا وبياناا للحق ُنوراا  122/6 4557

يّش به  122/6 4558  يعيش به يف أنوار اِلداية َيمح

ثَُلهُ  122/6 4559  ّصَفتُُه  مَّ

 اجلهاالت واألهواء والضالالت  الظُُّلََمّت  122/6 4560

َن ومُجرَل  ُزيرنَ  122/6 4561  ُحسر

 ُعظَََمَء ورؤساءَ  َأَكابّرَ  123/6 4562

نّبيها أو َكافّرُيا، ُُمَّرّميَها 123/6 4563  ُمعانّدُيا و أ ُمذح

ُكُرواح  123/6 4564  ليخادعوا وُيتالوا  لّيَمح

ُعُرونَ  123/6 4565 َلمونَ  َيشح وَن وَيعح سُّ
 َُيّ

ُمح  124/6 4566  أَتتحُهمح  َجاءهتح

ةن وَعالَمةن  آَيةن  124/6 4567 َ ّجَزةن وَدليلن وّعْبح  ُمعح

َرُمواح  124/6 4568  أذنبوا  َأجح

 َوهوانن  ذّلَّةن وَحقارةن  َصَغارن  124/6 4569

ُكُرونَ  124/6 4570  ُيدعون وُيتالون َيمح
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 013إلى آية  512 يةآمن   األنعامسورة ( 144صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ّدَيهُ  125/6 4571  يرشده إىل اإليَمن ويوفقه إليه َُيح

َرهُ  125/6 4572 حح َصدح َ ه َيِّشح ّسحح ه وُيفح تَحح  توّسعتُه لَقبوّل اْلقر واملراد  َيفح

يق َحَرجاا  125/6 4573  شديد الضه

ُد  125/6 4574 عَّ ةٍ  َيصَّ  َيرَتّفُع بَّمَشقَّ

َس  125/6 4575 جح  العقاب والغضب  الرر

اُط َربرَك  126/6 4576 المُ  طريق ربك ؛ رّصَ  اإلسح

تَّقيَما  126/6 4577  ُمستوياا ال ّعَوج فيه  ُمسح

لحنَا 126/6 4578 نَا َفصَّ حح  َبيَّنَا وَوضَّ

المّ  127/6 4579  اجَلنَّةُ   َداُر السَّ

 متوليهم وُمبهم ونارصهم َولّيُُّهمح  127/6 4580

ُهمح  128/6 4581  ََيحَمُعُهمح   ُّيحُِّشُ

رن  َمعحَِّشَ  128/6 4582  مشُّتك اجلَمعة الذين َيمُعُهم أمح

ُتم 128/6 4583 ثَرح تَكح نتم من إضالِلمأكثرتم و اسح ُتم وَتكَّ َوذح تَحح  اسح

تََع   128/6 4584 تَمح  انتفع   اسح

نَا 128/6 4585 نَا  َوَبَلغح        َوَوَصلح

 الوقت املحدد لنا بانقضاء حياتنا الدنيا  َأَجَلنَا 128/6 4586

لحَت  128/6 4587 َت  َأجَّ دح  حدَّ

كم ومقامكم  َمثحَواُكمح  128/6 4588    مأواكم ومستقره

وامّ باقَي َعىل  َخالّّدينَ  128/6 4589  الدَّ

ن ُنَويلر  129/6 4590  ينارصوَّنم  ونجعلهم أولياء نمكر

َوُُها  الظَّاملّّيَ  129/6 4591 ّق أوح َنحح ّر أوح الّفسح لحَحدر بّالُكفح
 اجلائّريَن املُتَجاّوزيَن لّ

ّسبُونَ  129/6 4592  َيعملون  َيكح

ح َيأحتُّكمح  130/6 4593 ح ََيّئحُكمح  َأمَل  َأمَل

ونَ  130/6 4594 ُوون َيُقصُّ  وُيْبون  َيرح

رونكم َوُينّذُروَنُكمح  130/6 4595 فونكم وَُيذر  وُُيَور

ّمُكمح َهـَذا  130/6 4596  ُشُهود يوم القيامة  لقاء َيوح

َنا 130/6 4597 نا َشّهدح فح َُّتَ نا واعح َررح  أقح

ُمُ  130/6 4598 هتح  وخدعتحُهمح وأطمعتحُهمح  َوَغرَّ
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 371إلى آية  113 يةآمن   األنعامسورة ( 145صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

لَّك الحُقَرى 131/6 4599  باإلهالكالبلدان  ُمعاقّب ُمهح

 َمناّزُل أو مراتب َدَرَجاتن  132/6 4600

َعُلونَ  بَّغافٍّل َعَمَّ َيعحَمُلونَ  132/6 4601   بّساٍه َعن الَّّذي يفح

نى  الحَغنّيُّ  133/6 4602 َمّء الِلّ اُْلسح  هو الذي استغنى عن خلقه، واَلالئق تفتقر اليه، والغنيه من أسح

َةّ  133/6 4603 ْحح  صاحب اإلحسان والرعاية ُذو الرَّ

لّفح  133/6 4604 تَخح  يأّت بَّخلحٍق وُأَمٍم َُيحُلفوَن غَْيهم واَّلالفُة النريابُة عن الَغْي  َوَيسح

 خلقكم َأنَشأَُكم 133/6 4605

ةّ  133/6 4606 يَّ ُكوّر واإلَناّث  ُذرر ُل اإلنحَساّن ّمَن الذُّ ُة: َنسح يَّ  الُذرر

 من العذاّب  ربُّكم الذي ُيوّعُدكم به واملراد ُتنَذرون ُتوَعُدونَ  134/6 4607

 لَواقّعن  آلٍت  134/6 4608

لّتيهاربي وال  بُّمعحّجّزينَ  134/6 4609  ُمفح

نكم واستطاعتكم أو مواّضعكم  َمَكاَنتُّكمح  135/6 4610  َطريَقتُّكمح أو غاية َتكه

 العاقبة: اَلاَّتَُة واملَصْي األخْي َعاقّبَةُ  135/6 4611

لُّح  135/6 4612  يظفر وال يفوز ال ال ُيفح

َجَد  و َخَلق َذَرأَ  136/6 4613  أوح

ّث  136/6 4614 رح عّ  اْلحَ رح    الزَّ

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواألَنحَعامّ  136/6 4615

 حصة وجزءاا وحظًّا  َنّصيباا  136/6 4616

ّمّهمح  136/6 4617  بدعواهم التي ال تستند إىل دليل بَّزعح

 فال يبلغ  َفالَ َيّصُل  136/6 4618

 وَيقحضونَ َيقّسموَن ما بّئَس  َساء َما َُيحُكُمونَ  136/6 4619

َن ومَجََّل  َزيَّنَ  137/6 4620  َحسَّ

ُدوُهمح  137/6 4621 ُْيح
كوُهمح  لّ

لّ  لّيُهح

لّطوا َولّيَلحبُّسواح  137/6 4622  َولّيَخح

ُهمح  137/6 4623  ودعهم  فاتركهم َفَذرح

ونَ  137/6 4624 َُّتُ  ُيتلقون ويكذبون َيفح
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 214إلى آية  381 يةآمن   األنعامسورة ( 146صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

  اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َأنحَعامن  138/6 4625

ثن  138/6 4626 عُ  َوَحرح رح ُث: الزَّ  اَْلرح

رن  138/6 4627  التْصف فيها حرامن َُمحنوعن  ّحجح

 ال َيأُكُلها الَّ َيطحَعُمَها 138/6 4628

ّمّهمح  138/6 4629  بدعواهم التي ال تستند إىل دليل بَّزعح

َمتح ُظُهوُرَها  138/6 4630  أيح ال ُيل ركوهبا واْلمُل عليها ُحرر

ّزُيّم 138/6 4631  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باََلْيح أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َسيَجح

ونَ  138/6 4632 َُّتُ تاّلُقُه   َيفح ّء: اخح ح ُّّتاُء اليشَّ  واإلتحيان بّّه َكّذباا افح

 أو خاصة  ُمصوصة  َخالَّصةن  139/6 4633

َواّجنَا  139/6 4634 َجاتّنَا  َأزح  َزوح

يحتَةا  139/6 4635  فاقدة اْلياة مَّ

َكاء 139/6 4636  ُمشاّركونَ  رُشَ

َفُهمح  139/6 4637  كذهبم عىل الِل بالتحليل والتحريماملراد  َوصح

 أصابه النقص، أو الضياع  َخِّّسَ  140/6 4638

 ونقصان عقل وإيَمن وجهل  سفاهة َسَفهاا  140/6 4639

ّ  َرَزَقُهمُ  140/6 4640 طاُهمح ّمن اََلْيح  أعح

 تاهوا ومل ُيتدوا  َضلُّواح  140/6 4641

 خلق أوجد و َأنَشأَ  141/6 4642

نَُّة يف الدنيا:  َجنَّاٍت  141/6 4643  ، ويف اآلخرة: دار النعيم املقيم  البساتياجلحَ

ُروَشاٍت  141/6 4644 عح فوعاٍت عىل َما َُيّملَهامسقوفات أو  مَّ  َمرح

عاا ُمتَفاّوتاا  ُُمحتَلّفاا ُأُكُلهُ  141/6 4645 ُمهُ  ُمتَنَور  َطعح

َ ُمتََشابّهٍ  141/6 4646 َ و ُمتََمثاّلا يف الَوَرّق  ُمتََشاهّباا َوَغْيح  ُمتََمثٍّل يف الثََّمرّ َغْيح

هُ  141/6 4647 َفُعوا َوآُتواح َحقَّ  زكاته املفروضة عليكم  وادح

َم َحَصادّهّ  141/6 4648 َم َقطحّف ثَّمرّه النهاّضَجة  َيوح  َيوح

ُفواح و 141/6 4649 ّ ّرُطوا وال َُتاّوزواو الَ ُتِّسح تّداَل  حد ال ُتفح  االعح

 للحمل عليه كاإلبل مهيَّأ  َْحُولَةا  142/6 4650

شاا  142/6 4651   الغنمكصغار اإلبل ومهيَّأ لغْي اْلمل  َوَفرح

يحطَان  142/6 4652  َوساّوّسّه وُطُرُقه وآثاُره وأعَمله ُخطُواّت الشَّ
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 146إلى آية  143 يةآمن   األنعامسورة ( 147صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َواٍج  143/6 4653 نَاٍف  َأزح  َأصح

أحنّ  143/6 4654 وّف ّمن الَغنَمّ الكبش والنعجة  الضَّ  ذاُت الصه

زّ  143/6 4655 نّب القصْيالتيس والعنز  املحَعح عّر والذَّ  فصيلة من الغنم، َتتاُز بالشه

َكَريحنّ  143/6 4656 مَ  آلذَّ م  َحرَّ  ذكر الضأن واملعز  هل حرَّ

4657 143/6  ّ  أنثى الضأن واملعز األُنثَيَيح

تََمَلتح  143/6 4658 نتح وأحاَطتح َوَحَوتح  اشح  تَضمَّ

َحامُ  143/6 4659 ّف األنحثَى َأرح  مكاُن اجَلني يف َجوح

 أخْبون  َنبرُؤوّن  143/6 4660

4661 144/6  ّ بّّل اثحنَيح ّ  جَلَمُل والنَّاقةا؛  وأنثى رذك َوّمَن اإلح

4662 144/6  ّ  ذكر وأنثى ؛ الثَّوُر والبََقَرة َوّمَن الحبََقّر اثحنَيح

 ُحُضوراا  ُشَهَداء  144/6 4663

اُكمُ  144/6 4664  أمركم  َوصَّ

َُّتَى  144/6 4665 َّّن افح َلُم ُّم ثَُر ُظلحَما  َأظح تََلَق َوَكَذَب  الذيّمنح  أكح  اخح

ف َعنح َطريّق لي  لّيُّضلَّ  144/6 4666  اِّلداَيةّ َْصح

   َيأُكُلهُ  آكّلٍ  َطاّعٍم َيطحَعُمهُ  145/6 4667

 أو ذبح ما مات بغْي تذكية َميحتَةا  145/6 4668

ا  145/6 4669 ُفوحا ا َمسح  سائالا مصبوباا  َدما

سن  145/6 4670  قذر أو خبيث أو نجس  ّرجح

قاا  145/6 4671 يان واَُلروجن عن  فّسح  الدينالّفسق: الّعصح

ّ الِلهّ بّهّ  145/6 4672 َغْيح
 ذكر عند ذبحه اسم غْي الِل  ُأّهلَّ لّ

طُرَّ  145/6 4673 ّْبَ ووقع يف الرضورة  اضح  ُأجح

َ َباغٍ  145/6 4674 وَرةّ  َغْيح دودّ الرضَّ تٍَد وال ُمتَجاّوٍز ّْلُ َ ظامّلٍ وال ُمعح  َغْيح

ّهب اجُلوع م واملراد مل يتجاوز وال ظاملٍ، واالعتداُء: التَّجاُوزُ  َواَل َعادٍ  145/6 4675  ا ُيذح

 الذي له ظّلحٍف أوح ُّمحَلٍب  ذّي ُظُفر 146/6 4676

َواَيا  146/6 4677  البطن ُيتويهما   أواألمعاء  اْلحَ

تََلط بعظم 146/6 4678  العظم التصق ب اخح

يّّهمح  146/6 4679 ُ والظُّلحُم والَفسادُ  بّبَغح ْبح
ُي: الكّ  البَغح
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 115إلى آية  714 يةآمن   األنعامسورة ( 148صفحة )

  
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ٍة َواّسَعةٍ  147/6 4680 َ    صاحب إحسان ورعاية رحيبة  ُذو َرْحح

 َعذاُبهُ  َبأحُسهُ  147/6 4681

َب  148/6 4682  أنحَكرَ  َكذَّ

ساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغْي الَفم َذاُقواح  148/6 4683 ُق: اإلحح وح  الذَّ

 َعذاَبنَا  َبأحَسنَا  148/6 4684

ّرُجوهُ  148/6 4685  َفتُظحّهُروهُ  َفتُخح

ّ َيقيٍ  الظَّنَّ  148/6 4686  الّعلحَم ّمن َغْيح

ُرُصونَ  148/6 4687 َل َعنح َظنر وََتحمٍي تكذبون أو  ََتح  ُتلحُقوَن الَقوح

ة  149/6 4688 لطانُ  اُْلجَّ  والبينة  الُْبهاُن والسُّ

   الواضحةالقاطعة واملؤكدة و البَالَّغة  149/6 4689

َداُكمح  149/6 4690  ألرَشَدكم إىل اإليَمن، وَوفَّقكم إليه َِلَ

 هاتوا وأحرّضوا  َهُلمَّ  150/6 4691

 ُشهودُكم ُشَهَداءُكمُ  150/6 4692

َواء  150/6 4693 َوى: ما هتواه النفس وَتيل إليه َأهح  اِلحَ

ّدلُونَ  150/6 4694  ُيَساُوون واملراد يِّشكون  َيعح

رأح  َأتحُل  151/6 4695  َأقح

َساناا  151/6 4696 ّن إّحح َديح
 هبَم فائق العناية أن تبذل ِلَم الْب وتعتني  َوبّالحَوالّ

الٍَق  151/6 4697  بسبب فقٍر نزل بكم  ّمنح إمح

ُزُقُكمح  151/6 4698 ّ نتكفل برزقكم و َنرح  ُنعحطيُكمح ّمن اََلْيح

 أو كبائر املعاص القبيحة الَشنيعةواألقوال األفعال  الحَفَواّحَش  151/6 4699

َد  َظَهرَ  151/6 4700 َ َوَبَرَز َبعح  َخفاءٍ َتبيَّ

 َخّفيَ  َبطَنَ  151/6 4701

قر  151/6 4702 عُ  بّاْلحَ ح ّر الذي ُيبيُحه الِّشَّ  بّالُعذح

اُكمح  151/6 4703  َعّهَد هبا إليكمأو  أمركم َوصَّ

ّقُلونَ  151/6 4704 رونَ  َتعح  ُتعحّملوَن ُعقولَُكمح وُتَفكر
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 715إلى آية  215 يةآمن   األنعامسورة ( 149صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َرُبوا َماَل اليتيم  152/6 4705 خلوا فيه وال تستخدموه وال تستقرضوا منه   ال َتقح  ال َتدح

َسنُ  152/6 4706  التي تصلح هبا أمواِلم وينتفعون هبا   يف اْلالإال  إاّلَّ بّالَّتّي ّهَي َأحح

هُ  152/6 4707  ويرشد ويعرف التْصف  َيّصَل ّسنر البُلوغّ  َيبحُلَغ َأُشدَّ

ُفواح  152/6 4708 وأَتوا و َوَأوح  وافياا كامالا   اأده

 به ، أو الوزن نفسه وما يوزن  ما ُيكال الحَكيحَل َواملحّيَزاَن  152/6 4709

طّ  152/6 4710 ل  بّالحّقسح  بّالَعدح

ل وال ُنلحّزم  الَ ُنَكلرُف  152/6 4711  ال ُنَحمر

َعَها 152/6 4712 دها وطاقتها وما تقّدر عليه  ُوسح  ُجهح

ُفواح  152/6 4713 ّد الِل َأوح ه التزموا بِّشيعته وب   َوبَّعهح  َم أمر به َخلحقه ليحفظوه ويرَعوح

اطّي 153/6 4714      َطريقي وديني  رّصَ

تَّقيَما  153/6 4715   ُمستوياا ال ّعَوج فيه  ُمسح

ّذوُه َمنحَهجاا تسْيوَن عليه َفاتَّبُّعوهُ  153/6 4716  َفاَتَّ

بُل 153/6 4717  املخالفة  األديان الباطلةراد: الطرق، وامل السُّ

َق  153/6 4718 َق: َتبحتَّعد َفتََفرَّ  َتتََفرَّ

 الِل : دين الِل القويم طريق َسبّيلّهّ  153/6 4719

َراة  الحكّتَاَب  154/6 4720  التَّوح

ّميّع َما ُُيتَاُج إّلَيحهّ  ََتَاماا  154/6 4721 ا جّلَ ، َجاّمعا ا َكاّمالا ناه إَتاما َمح    َأَتح

ّصيالا  154/6 4722  وبيانا وتوضيحاا  َوَتفح

ّمح  154/6 4723 َ  بّلَّقاء َرهبر هّ املُثُول َبيح  َيَديح

ّمنُونَ  154/6 4724 قون ويذعنون  ُيؤح  يصده

 ُقرآنن  َهَذاو َوَهـَذا كّتَابن  155/6 4725

 املَنافّّع والَفوائّدّ و اَلْي َكثّْي ُمبَاَركن  155/6 4726

ّذوُه َمنحَهجاا تسْيوَن عليه َفاتَّبُّعوهُ  155/6 4727  َفاَتَّ

َْحُونَ  155/6 4728  وَتنحجونَ َتفوزوَن  ُترح

4729 156/6  ّ  املراد اليهود والنصارى مجاعتي ، و َطآئَّفتَيح

    قّراَءة كتبهم  دَّراَستّّهمح  156/6 4730

 لساهي لََغافّلّيَ  156/6 4731

َدى  157/6 4732  أكثر اهتداء، أي أكثر استجابة للهداية َأهح

ةن واّضَحةن  َبيرنَةن  157/6 4733  ُحجَّ

َب  157/6 4734  أنحَكرَ  َكذَّ

 بُمعحّجزاّت وَدالئَّل وُحَجّج  بّآَياّت  157/6 4735

رَض ، وَماَل  َوَصَدَف  157/6 4736    أعح

ّزي 157/6 4737  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باََلْيح أو الِّشَّ َحسب الَعَمل َسنَجح

ّدُفونَ ي 157/6 4738  َيعّرضوَن وَيميلونَ  صح

ديدَ ا الَعذاّب سوُء  157/6 4739 يرَئ، والّعقاَب الشَّ  لعذاَب السَّ
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 165إلى آية  815 يةآمن   األنعامسورة ( 150صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

بون  َينظُُرونَ  158/6 4740 ُعون وَيُّتقَّ  َيتَوقَّ

 أرواحهميأتيهم ملك املوت وأعوانه لقبض  َتأحتّيُهُم املحَآلئَّكةُ  158/6 4741

ِّتَ َربَُّك  158/6 4742
 ََيّيُء َُميئاا يليق بجالله تعاىل وقدسه  يأح

 أرشاط الساعة وعالماهتا الدالة عىل ُميئها  َبعحُض آَياّت َربرَك  158/6 4743

 ال يفيد ال َينَفعُ  158/6 4744

 َعّمَلتح َعَمالا حسناا  َكَسبَتح  158/6 4745

ُقوا دّينَُهمح  159/6 4746 اوَشتَّتوا  َفرَّ  جعلوه فَّرقا

ا وأحزابا ّشيَعاا  159/6 4747  فَّرقا

ءٍ  159/6 4748 َت ّمنحُهمح يّف يَشح  أيح أنهك بريءن ّمنحُهم  لَّسح

ُرُهمح  159/6 4749  شأَّنم أو مسألتهم أو قضيتهم  َأمح

ُهمح  ُينَبرئُُهم  159/6 4750  ُُيّْبُ

َعُلونَ  159/6 4751  َيعحَملونَ  َيفح

َسنَةّ  160/6 4752 ّ والطهاَعةُ  بّاْلحَ  اَْلَسنَة: َعَمُل اََلْيح

ا  160/6 4753 ثَاِّلَ  نظائرها َأمح

يرئَةّ  160/6 4754 نحُب أو العمل القبيح   بّالسَّ يرئَُة: اَلطيئَُة والذَّ  السَّ

 باََلْيح أو الِّشَّ َحسب الَعَملاجَلَزاء: املُكاَفأُة  َُيحَزى  160/6 4755

 املّثحُل: املُشابّهُ  ّمثحَلَها 160/6 4756

تَّقيمٍ  161/6 4757 سح اٍط مُّ  ُمستٍو ال ّعَوج فيهّ  َطريٍق  رّصَ

ما ألمور املعاش واملعاد ال ّعَوج فيه قّيََما  161/6 4758  ُمستَقيَما ثابتا ُمقوه

 ة ورَشيع وطريقَة،ديَن،  ّملَّةَ  161/6 4759

الّل إىل اََلْي واَْلقر  َحنّيفاا  161/6 4760  ُملص يف إسالمه ثابت عليه أو  مستقيَم ؛مائّالا عن الِّشر والضَّ

 النسك : الذبح أو العبادة كلهها َوُنُسكّي  162/6 4761

    ؛ املراد ما أعمله يف اْلياةوحياِت  َوَُمحيَايَ  162/6 4762

 ووفاِت؛ املراد ما أموت عليه من اإليَمن والعمل الصالح  َوَُمَاِّت  162/6 4763

يَك لَهُ  163/6 4764  ال ُمشاّرَك لَُه يف ألوهيته وال يف ربوبيته وال يف صفاته أو أسَمئه  الَ رَشّ

ُت  163/6 4765 ُت  ُأّمرح  ُكلرفح

لّّميَ  163/6 4766 ُل املحُسح ُل  َوَأَنا َأوَّ ّعنَي اَلاّضعيَ وأنا أوَّ يَن املُذح  املُّقرر

 أطُلُب وألتَّمُس  َأبحّغي 164/6 4767

اا  164/6 4768  إِلاا معبوداا، وهنا ال يراد به غْي الِل ألنه ُأفّرَد ومل ُيَضفح  َربه

 ءكل يش خالق ومالك َربه ُكلر يشءٍ  164/6 4769

راا، والوزر  َوال َتّزرُ  164/6 4770 نحُب وال ََتحمل ّوزح    اْلمل الثقيل ويطلق عىل اإلثُم والذَّ

ّجُعُكمح  164/6 4771 رح َدُتُكمح وَمصُْيُكمح  مَّ     ُرجوُعُكمح وَعوح

ُكمح  َفيُنَبرئُُكم 164/6 4772  َفيُخّْبُ

تَلُّفونَ  164/6 4773 َهُب ُكلُّ َطَرٍف ّمنحُكمح إىل ّخالّف ما  ََتح  َذَهَب إليحّه اآلَخرُ َيذح

ا، واَّلالَفُة النريابُة عن الَغْي  َخالَئَّف  165/6 4774  َمقاَمه  والقيامَُيُلُف َبعُضكم َبعحضا

 أو مراتب أو طبقات َمناّزَل  َدَرَجاٍت  165/6 4775

 لّيَختَْبكم ولّيَمتحنَكم  لّيَبحُلَوُكمح  165/6 4776

ءالعقوبة وهي  الحّعَقاّب  165/6 4777 ء للعمل اليسه  اجلزاء اليسه
 


