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 11إلى آية  1 يةآمن  األعرافسورة ( 151صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

4778 
 املص 1/7

َوِر ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ، وفيَها إشاَرٌة إىل إ ِل السُّ
الُقرآِن، ْعجاِز احُلروُف املَُقطََّعُة يف أوائِ

َوِر َكثرَيٌة وُُمْتَلَِفةٌ   واألْقواُل يِف َتْفسرِي احُلروِف املَُقطََّعِة يف بِداياِت السُّ

 ُقرآنٌ  كِتَاٌب  2/7 4779

 وشك ضيٌق  َحَرٌج  2/7 4780

ر من عذاب اهلل لِتُنِذرَ  2/7 4781 َف، أو لتُْعلَِم وحَتذِّ  لتَُخوِّ

 َوَتْذكَِرة َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى  2/7 4782

 انتَِهجوا والَزموا اتَّبُِعواْ  3/7 4783

ه  من دونه 3/7 4784  َغرْيَ

 الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاء 3/7 4785

ُرونَ  3/7 4786  َتتَِّعظوَن وَتْعتَِِبونَ  َتَذكَّ

 بْلدة، وتطلق عىل أهلها  َقْرَية   4/7 4787

 أْفنَيْناها وأهلها  َأْهَلْكنَاَها 4/7 4788

 وعقابنا  َعذاُبنَا َبأُْسنَا  4/7 4789

 أثناء النوم ليًلً ليًًل أو  َبيَاًتا  4/7 4790

 نائِمون وقت القيلولة: نصف النهار  َقآئُِلونَ  4/7 4791

ْم أْو دعاُؤُهم  َدْعَواُهمْ  5/7 4792 ُعُهمْ ادِّعاُؤُهْم أو َقْوُُلُ  وَتََضُّ

 الْظَّاملَِِي : اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  َظاملِِيَ  5/7 4793

 لَنَْسأَلَنَّ َعْن إجاَبتِِهْم لُِرُسلِِهمْ واملراد هنا  َفَلنُحاِسبنَّ  َفَلنَْسأَلَنَّ  6/7 4794

 التي بلغتها دعوة الرسل  األَُمَم  ُأْرِسَل إِلَيِْهمْ الَِّذيَن  6/7 4795

 لنْسألَنَّ املرسلي عن تبليغهم لرساالت رهبم لَنَْسأَلَنَّ املُْْرَسلِيَ و 6/7 4796

نَّ  7/7 4797 نَّ أو  َفَلنَْرِوَينَّ  َفَلنَُقصَّ  فلنُخِِبَ

 املراد بعلم منا ألعامُلم يف الدنيا  بِِعْلم   7/7 4798

 شاهدين وحارضينبعيدين عن األنظار وهي خًلف  َغآئِبِيَ  7/7 4799

 ، وال َيعلم كيفية الوزن إال اهلل سبحانه يكون بميزان حقيقيواخَللِق  الوزُن يوَم القيامِة ألعاملِ املراد  َوالَْوْزنُ  8/7 4800

قُّ  8/7 4801  الَعْدُل  احْلَ

 رجحت كفة أعامله الصاحلة  ثقلت موازينه  8/7 4802

ْت موازينه  9/7 4803 احلِة، بأْن َرَجَحت سيِّئاُته  َخفَّ ه الصَّ
ْت َموازيُن أعاملِ  خفَّ

وْا َأنُفَسُهمْ  9/7 4804  أهلكوها و اهأضاعو َخِِسُ

نَّاُكمْ  10/7 4805  التمكي ثبتناكم ووطدناكم ويِسنا لكم أسباب  َمكَّ

 ِمن َمطاِعَم وَمشاِرَب  أرزاقاً تعيشون هبا معايَش  10/7 4806

ْرَناُكمْ  11/7 4807 ا َسِويًّاأو َجَعْلنا لَُكْم ُصَورًا  َصوَّ ْرنا أباُكم آَدَم َبََشً  َصوَّ

    روح جمّسدة للَّش وهو ،  َخَلَقُه اهللُ ِمْن َنار   كبري الشياطي ورأسهمو  أصل اجلن هو إِْبلِيَس  11/7 4808
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 22إلى آية  12 يةآمن  األعرافسورة ( 152صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َحَجبَك وَحاَل دوَنك  َمنََعَك  12/7 4809

نْهُ  12/7 4810  ه َأْحَسُن ِمنْ أفضل و َخرْيٌ مِّ

 من العدم أْوَجْدَتنِي  َخَلْقتَنِي 12/7 4811

 فاْنِزل َفاْهبِطْ  13/7 4812

4813 13/7  َ ِعي الكِِْب وتتَجِّب  َتتََكِبَّ  َتدَّ

اِغِرينَ  13/7 4814  الَذليلَي احَلقرييَن الـُمهانِيَ  الصَّ

ْرن وأْمِهْلني َأنظِْرِن  14/7 4815 ْلني   أخِّ  وأجِّ

 املراد يوم القيامة والبَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  ُيبَْعثُونَ َيْوِم  14/7 4816

رين املُْمَهلي إىل وقت النفخة األوىل  املُنظَِرينَ  15/7 4817    املؤخَّ

 َأْضَلْلتني  َأْغَوْيتَنِي  16/7 4818

 وألترصدّن وألجلسّن   ألََتَربََّصّن  ألَْقُعَدنَّ  16/7 4819

اَطَك املُْْستَِقيمَ  16/7 4820  ال ِعَوج فيهالذي  احَلقِّ الَقويِم  َطريَقَك  ِِصَ

 أَلَجيئَنَُّهمْ  آلتِيَنَُّهم 17/7 4821

ن َبْيِ َأْيِدهيِمْ  17/7 4822   أمامهممن  مِّ

 ومن ورائهم  َوِمْن َخْلِفِهمْ  17/7 4823

 من جهاهتم اليُْمنى  َوَعْن َأْياَمِِنِمْ  17/7 4824

   مذموماً ممقوتا  َمْذُؤوماً  18/7 4825

ْدُحوراً  18/7 4826  ُمْقًًص َمطْرودًا ُمبَْعداً  مَّ

 ألشغلنَّ فراغها كله  ألَْمألنَّ َجَهنَّمَ  18/7 4827

 واستقر  أقم اْسُكنْ  19/7 4828

 واملراد هنا حواء َواْمَرَأُتَك  َوَزْوُجَك  19/7 4829

 َحيُْث أَرْدُُتَا  َحيُْث ِشئْتاَُم  19/7 4830

 ال َتْدُنَوا و ال َتْقَرَباو 19/7 4831

 فأْوَحى وزّين وألقى إليهام الوسوسة َفَوْسَوَس  20/7 4832

 وُأخفي  ُسِِتَ أو ُغطِّي  ُووِريَ  20/7 4833

 َعْوراهِتاِم  َسْوَءاهِتاَِم  20/7 4834

    أقسم َوَحَلَف ُلام َوَقاَسَمُهاَم  21/7 4835

 املُرشدين ملا فيه الصًلح  النَّاِصِحيَ  21/7 4836

ا بُِغُرور   22/7 4837 ُُهَ أُها عىل املعصي َفَدالَّ  ةفَخَدَعهام، أو أْوَقَعهام يف اُلًلِك، أو َجرَّ

 أقبًَل وجَعًَل، وظًلَّ وأخَذا  َوَطِفَقا 22/7 4838

 َيْرَقعان، وُيلِزقان ََيِْصَفانِ  22/7 4839

 أََلْ أطلب ِمنُْكاَم أْن َتُكّفا َأََلْ َأِْنَُكاَم  22/7 4840
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 30إلى آية  23 يةآمن  األعرافسورة ( 153صفحة )

 ح معنى الكلمة رش الكلمة  رقم اآلية  م

   ُظْلُم النَّْفِس: اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب  َظَلْمنَا َأنُفَسنَا  23/7 4841

4842 23/7  ْ  َل َتْسُِتْ وَل َتْعُف  َتْغِفرْ َلَّ

ِسْن إلَيْنا وُتنَّجينا  َوَتْرََحْنَا 23/7 4843  حُتْ

ينَ  23/7 4844 اِِسِ  الضائِعَي اُلالِكيَ  اخْلَ

 اْنِزلوا اْهبِطُواْ  24/7 4845

 مكاٌن لًلستقرار  ُمْستََقر   24/7 4846

     ومعيشة  َُتَتُّعٌ  َوَمتَاعٌ  24/7 4847

د  يف َمْعناُه بِِقلَّة  أو َكثَْرة   ِحي   24/7 4848  َوْقت  َغرْيِ ُُمَدَّ

يَْونَ  25/7 4849  َتعيشونَ  حَتْ

 تفارقون احلياة  َُتُوُتونَ  25/7 4850

َرُجونَ  25/7 4851  ُتبَْعثُوَن أْحياَء َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب  ُُتْ

 الَعْوَرةما ُيْلبَُس وَيْسُِت  لِبَاساً  26/7 4852

 يسِت ُيَواِري  26/7 4853

 َعْوراتُِكمْ  َسْوَءاتُِكمْ  26/7 4854

يُش املَتَاُع واألمواُل  َوِريشاً  26/7 4855   أو اللبس الفاخر لباس زينةواملراد  الرِّ

 املراد به اإِليامن  َولِبَاُس التقوى  26/7 4856

ُرونَ  26/7 4857 كَّ   ونَ ِِب َيتَِّعظوَن وَيعتَ  َيذَّ

َفنَّكم ال يضلنَُّكم وال َْيدَعنَُّكمْ  الَ َيْفتِنَنَُّكمُ  27/7 4858  أو ال َيْْصِ

اءَ  َأْبَعَد  َأْخَرَج َأَبَوْيُكم  27/7 4859    آَدَم وَحوَّ

 يسُلب ويقتلع ويزيل  َينِزعُ  27/7 4860

 وأتباعه وجنوده وِصنُْفه َقبِيُلهُ و 27/7 4861

 فِْعلة قبيحة َشنيعة َفاِحَشةً  28/7 4862

 َكلََّفنا اهلل هبا أو أَحلَّها اهلل لنا َواهللُّ َأَمَرَنا هِبَا  28/7 4863

  اهللتفِتون عىلأ َأَتُقولُوَن عىل اهلل  28/7 4864

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  29/7 4865

 أخلصوا له العبادة توجهوا إليه و َوَأقِيُموْا ُوُجوهكم  29/7 4866

 يف كل موضع  و يف أيِّ َمسجد  ُكنتم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجد   29/7 4867

ْوه من  وحده  اْعبُدوهُ  َواْدُعوُه ُُمْلِِصيَ  29/7 4868  ِرياء  ال َِشك  أو الوَنقَّ

ة  َعىَل َغرْيِ ِمثال  سابِق    أَبْد  َبَدَأُكمْ  29/7 4869 ِل َمرَّ  اخَلْلُق ألوَّ

 ترجعون َتُعوُدونَ  29/7 4870

 أرشد إىل اإليامن، وَوفَّق إليه َهَدى  30/7 4871

ًلَلَةُ  30/7 4872  التيه والبعد واالنْصاف عن طريق اُلداية واحلق الضَّ
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 37إلى آية  31 يةآمن  األعرافسورة ( 154صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   َبْعَد آَدمَ  نداء جلميع البَش َبنِي آَدمَ َيا  31/7 4873

 الثِّياِب الساتِرة النَّظيفة والتَّطَيُِّب وغريهاو اللِّباِس احَلَسن بَتَزيَّنوا  ِزينَتَُكمْ  31/7 4874

ُص لِذلَِك  َمْسِجد   31/7 4875  أو املَبْنى املَُخصَّ
ًلةِ  املَْسِجُد: َمْوِضُع الصَّ

ُفواْ الَ و 31/7 4876  ال ُتْفِرُطوا وال ُُتاِوزوا االْعتِداَل  ُتِْسِ

ها  ِزينََة اهللِّ 32/7 4877 اِب وَغرْيِ َلُة كاللباِس والطَّعاِم والَشَّ  املُتََع املَُحلَّ

َّا أَحلَّه اهللُ   َوالْطَّيِّبَاِت  32/7 4878 ُه النَّْفُس ، مِم  َما َتْستَلِذُّ

ْزِق  32/7 4879  ما ُيْعطيِه اهللُ لِِعبادِهِ  الرِّ

 ُمصوصة َخالَِصةً  32/7 4880

ُل  32/7 4881 ُح  ُنَفصِّ     ُنبَيِّ ونوضِّ

الئِل والِعَِب والَعًلَمات أو اآليات  اآلَياِت  32/7 4882  القرآنية املُْعِجَزات والدَّ

 األفعال القبيحة الَشنيعة  الَْفَواِحَش  33/7 4883

َ َوَبَرَز َبْعَد َخفاء   َظَهرَ  33/7 4884  َتبيَّ

 َخِفيَ  َبطَنَ  33/7 4885

ْنُب الَِّذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبةَ  َواإِلْثمَ  33/7 4886  الذَّ

 الظُّْلُم وجُماَوَزُة احَلدِّ  َوالْبَْغيَ  33/7 4887

قِّ  33/7 4888  بِدوِن َسبَب  ُمَسّوغ   بَِغرْيِ احْلَ

ًة وُبْرَهاناً  ُسْلطَاناً  33/7 4889  ُحجَّ

ة   34/7 4890  ََجاَعٌة ِمن النَّاِس ََيَْمُعها َأمٌر َما ُأمَّ

ءِ ة أو لنهايلوقت ُمدد  َأَجٌل  34/7 4891 ُة املََضوبُة للَّشَّ  املدَّ

رون َيْستَأِْخُرونَ الَ  34/7 4892  ال يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

ماِن، أو  ُجْزء ِمن الَوْقِت  َساَعةً  34/7 4893  وقتًا قليًًل ِمَن الزَّ

ونَ  35/7 4894  َيْرُوون وَيِبون  َيُقصُّ

 َوداوم عىل العمل الصالح َوَأْصَلَح  35/7 4895

 َغمُّ ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال  َوالَ ُهْم ََيَْزُنونَ  35/7 4896

ُبواْ  36/7 4897  ا َأنَكُرو َكذَّ

واْ  36/7 4898  َوَتعاَظموا وَتعالوا َواْستَْكَِبُ

وامِ  َخالُِدونَ  36/7 4899  باقوَن َعىل الدَّ

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفَِتَى 37/7 4900

مْ  37/7 4901    يدركهم وَيصل ُلم  َينَاُُلُ

 حظّهم املقسوم َنِصيبُُهم  37/7 4902

ِّ   الْكِتَاِب  37/7 4903  ما ُكتَِب ُلم يف اللوح املحفوظ من الرزق واألجل واخَلرِي والَشَّ

 َتْعبُدونَ  َتْدُعونَ  37/7 4904
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 43إلى آية  38 يةآمن  األعرافسورة ( 155صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َمَضْت  َخَلْت  38/7 4905

 َعاَبْت وَسبَّْت  لََّعنَْت  38/7 4906

 التي اقتدت هبانظريهتا  ُأْختََها  38/7 4907

اَرُكواْ  38/7 4908 ق كل  باآلَخر  ادَّ  َتتابعوا أو حَلِ

رة منهم أو املتأخرة منزلًة وهم األتباع والّسفلة ُأْخَراُهمْ  38/7 4909  املتأخِّ

َمُة أْو  ألُوالَُهمْ  38/7 4910  األوىل منزلًة وهم القادة والرؤساءاملُتقدِّ

 ُمضاَعًفا ُيزاَد ِمثُله مرةً  ِضْعًفا 38/7 4911

ل واإلحسان  َفْضل   39/7 4912  التَفضُّ

 َتْفَعلون وَُتِِتحونَ  َتْكِسبُونَ  39/7 4913

امء  40/7 4914 ْم أْبواُب السَّ ُل إليهم بَركاٌت وَرََحاٌت ال َيْصَعُد َُلم يف َحيَاهِتِم إىل  ال ُتَفتَّح ُ َُلُ  اهللِ قوٌل وال َعمٌل، وال َُياُب ُلم ُدعاٌء، وال ُتنَزَّ

 َيْدخل َيلَِج  40/7 4915

 ثقب اإِلبرة َسمِّ اخِلياط 40/7 4916

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلرْي أو الَشَّ َحسب الَعَمل َنْجِزي 40/7 4917

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِميَ  40/7 4918

ُب هِبَا يِف اآلِخَرةِ اسم الدار  َجَهنَّمَ  41/7 4919  الَّتِي ُيَعذَّ

 ومضجع  فِراٌش وَقرارٌ   ِمَهادٌ  41/7 4920

ٌف و أغطية َغَواش   41/7 4921  حُلُ

 بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ  الظَّاملِِيَ  41/7 4922

لها وال ُنْلِزمها الَ ُنَكلُِّف َنْفساً  42/7 4923  ال ُنَحمِّ

 ُجْهدها وطاقتها وما تقدر عليه  ُوْسَعَها 42/7 4924

وامِ  َخالُِدونَ  42/7 4925  باقوَن َعىل الدَّ

 نااْقتََلعأو و وأخرْجنا َوَنَزْعنَا 43/7 4926

 وَشْحناءَ   َعداوة وِحْقد كاِمن ِغل   43/7 4927

ْمُد هللِِّ 43/7 4928  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

ـَذا 43/7 4929  وفَّقنا إىل اإليامن والعمل الصالح  َهَداَنا ُِلَ

 لنؤمن ونوفَّق لِنَْهتَِديَ  43/7 4930

 أَتْت  َجاءْت  43/7 4931

قِّ  43/7 4932  لثَّابِت الَّذي ال َشكَّ فيه وال ِمْريةَ بالدين ا بِاحْلَ

 وخوطِبوا َوُنوُدواْ  43/7 4933

 استْحقْقتُموها استحقاق املرياث  ُأوِرْثتُُموَها  43/7 4934

  َتْفَعلونَ  َتْعَمُلونَ  43/7 4935
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 51إلى آية   44من   األعرافسورة ( 156صفحة )

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

نَّةِ  44/7 4936  أهُلَها َأْصَحاُب اجْلَ

 لقينا  َوَجْدَنا 44/7 4937

 ما وَعَدنا ربُّنا من الثواب املراد  ما َوَعَدَنا 44/7 4938

 ناِجزًا صادِقاً  َحّقاً  44/7 4939

َن ُمَؤذِّنٌ  44/7 4940   ومعنى التأذن رفع الصوت باإلعًلم بالَّشء  مناد   فنادى َفأَذَّ

تِهِ  لَْعنَُة اهللِّ 44/7 4941 ْلَمْلُعوِن ِمْن َرَْحَ
 َسَخطُُه َوَطْرُدُه لِ

ونَ  45/7 4942 : االْعِِتاُض واملَنْعُ  َيُصدُّ دُّ  الصَّ

 اإلسًلم دين اهلل القويم سبيل اهلل 45/7 4943

 َوَيطُْلبوَِنَا ويريدوِنا  َوَيبُْغوَِنَا 45/7 4944

ة ُمنَْحرفة ِعَوجاً  45/7 4945    ِمْعَوجَّ

 ُسوٌر، واحِلجاُب: كلُّ ما َيسُِتُ املَطلوَب، ويمنُع ِمَن الُوصوِل إليه  أوحاجٌز،  ِحَجاٌب  46/7 4946

  بَي اجلنَِّة والنَّارِ ، ويراد به أعايل ورشفات احلاجز املكان املرتفع من األرض وغريها  األَْعَراِف  46/7 4947

 بَِعًلَمتِِهْم املميزة ُلم بِِسياَمُهمْ  46/7 4948

ءِ و ، َيْرجوَن ُدخوَُلا َيطَْمُعونَ  46/7 4949 ْ ِديَدُة للُحُصوِل َعىَل الَّشَّ ْغبَُة الشَّ  الطََّمُع : الرَّ

َفْت  47/7 4950 َهْت  ُِصِ  ُوجِّ

 ُعيوُِنم  َأْبَصاُرُهمْ  47/7 4951

 ِجَهةَ  تِْلَقاء 47/7 4952

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملِِيَ  47/7 4953

 ما َكفاُكم وما َنَفَعُكم ما َأْغنَى عنكم 48/7 4954

نياََجاَعتُُكْم أو  ََجُْعُكمْ  48/7 4955  وغريه  ِمَن األَْمواِل واألوالدِ  ما ُكنتُم َُتَمعوَنه يف الدُّ

ونَ  48/7 4956  تتعاظمون وتتعالون  َتْستَْكِِبُ

 َحَلْفتم َأْقَسْمتُمْ  49/7 4957

مُ  49/7 4958  ال َيْشَمُلهم  الَ َينَاُُلُ

 بإْحسان  وِهداَية   بَِرَْحَة   49/7 4959

 أو بكثرة  صبّوا بغزارة َأفِيُضواْ  50/7 4960

 أْعطاُكْم ِمن اخَلرْيِ والَفْضلِ  َرَزَقُكمُ  50/7 4961

َمُهاَم  50/7 4962  َجَعَلُهام حراماً غري مباح   َحرَّ

واً  51/7 4963  الَّلْهو: االشتغال بام ال َُيْدي وال ُيفيد َُلْ

 الَلِعب: الَعبَث َولَِعباً  51/7 4964

هْتُمُ  51/7 4965  وخدعتُْهْم وأطمعتُْهْم بزخارفها وزينتها  َوَغرَّ

  ُنَعاملهم معاملة املَنِْسيِّي فًل نرَحهم  َننَساُهمْ  51/7 4966

   َيْكُفُرونَ أو  ُينكِرون بألِْسنَتِهم وهم ُلا ُمْستَيِْقنوَن، ََيَْحُدونَ  51/7 4967
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 57إلى آية  52يةآمن  األعرافسورة ( 157صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أَتيْناُهم ِجئْنَاُهم 52/7 4968

 بُِقرآن   بِكِتَاب   52/7 4969

ْلنَاهُ  52/7 4970 ْحنَاهُ  َفصَّ  َبيَّنَاُه وَوضَّ

 معرفة  ِعْلم   52/7 4971

بون  َينظُُرونَ  53/7 4972 ُعون وَيِتقَّ  َيتَوقَّ

 ما يؤول إليه أمرهمأو   مرجعه ومصريه  َتأِْويَلهُ  53/7 4973

 املراد يوم القيامة  َيْومَ  53/7 4974

 ترُكوه ترك املَنِِْسّ فلم يعملوا به َنُسوهُ  53/7 4975

يِّئَةِ  اطالِبوناِصين ومعيني أو  ُشَفَعاء 53/7 4976  التَّجاُوز َعن السَّ

 ُنْرَجعُ  ُنَردُّ  53/7 4977

وْا َأنُفَسُهمْ  53/7 4978  أهلكوها وغبنوها بالكفر َخِِسُ

 َوَغاَب  َوَضلَّ  53/7 4979

ونَ  53/7 4980  َيتلقون ويكذبون واملراد الَشكاء وشفاعتهم  َيْفَِتُ

، وال تشبيه ، وال تعطيل  ؛ عًَل واستقرَّ وارَتَفع اْستََوى 54/7 4981 ا يليُق بجًللِه، بًل تكييف   علوًّ

 فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الدنياليس كعروش وأنه  عىل احلقيقة بهنؤمن  هو أعظَُم املَخلوقاِت  الَْعْرشِ  54/7 4982

 ُيلبس وُيغطي  ُيْغَِّش  54/7 4983

 َيْسَعى إِلْدَراكه  َيطُْلبُهُ  54/7 4984

ًعا  َحثِيثًا  54/7 4985  ُمِْسِ

َرات   54/7 4986   ُمَذلًَّلت   ُمَسخَّ

 بُحْكِمِه وقضائِهِ  بِأَْمِرهِ  54/7 4987

َه َوَتَعاىَل  َتباَرَك اهللُ  54/7 4988 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

 اْسألوُه واطلبوا منه حوائجكم اْدُعوا َربَُّكم  55/7 4989

عاً  55/7 4990     َتَذلًُّلً وُخُضوعاً  َتََضُّ

ا، وليس ِجهاًرا َوُخْفيَةً  55/7 4991  ِِسًّ

 الظاملي املتجاوزين للَحّد  املُْْعتَِدينَ  55/7 4992

ِدثوا االختًلل واالضطراب  َوالَ ُتْفِسُدواْ  56/7 4993  َوالَ حُتْ

    ِخْشيًَة ِمن َعذاِب اهللِ  َخْوفاً  56/7 4994

 َوَرجاًء َوَرْغبًَة يف َثواِب اهللِ  َوَطَمعاً  56/7 4995

ُحِب املُْمطَِرةِ مبَشات بالغيث ـو  ُبَْشاً  57/7 4996 لسُّ
 حاِمًلت  لِ

 ََحَلت وَرَفَعت  َأَقلَّْت  57/7 4997

لًة باألمطار  غيوم  سحاًبا ثِقاالً  57/7 4998   ُُمَمَّ

 َبَعثْناُه وأْرَسْلناهُ  ُسْقنَاهُ  57/7 4999

يِّت   57/7 5000  مَّ
 ال نبات فيهجمدب  لِبََلد 

 َنبَْعثُُهْم أْحياًء َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب   ُنْخِرُج املْْوَتى  57/7 5001
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 76إلى آية  58 يةآمن  األعرافسورة ( 158صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املكان املحدود يستوطنه َجاعات أواملكان الواسع من األرض  َوالْبََلُد  58/7 5002

الِِح واجَليِّدِ  الطَّيُِّب  58/7 5003  الصَّ

ُرُج  58/7 5004  َيظَْهرُ  ََيْ

 النبات: الزرع والشجر َنبَاُتهُ  58/7 5005

 اتصف بالرداءة والقبح َخبَُث  58/7 5006

اَقلِيًلً  َنكِداً  58/7 5007  أو عديَم النَّْفعِ  ضعيفاً  َعِِسً

ُف اآلياِت  58/7 5008  بأساليَب ُُمْتَلَِفة  ونبدُلا ُنبَيِّنُها ونكررها  ُنَْصِّ

 اْنقادوا لَُه بِالطَّاَعةِ   اْعبُُدوْا اهللَّ 59/7 5009

ِع َمْكروه   َأَخاُف  59/7 5010  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 ِعقاَب وتَّنْكيَل  َعَذاَب  59/7 5011

 املراد يوم القيامة  َيْوم  َعظِيم   59/7 5012

 وسادهتمأرْشاُف القْوِم  املَْألُ  60/7 5013

    تيه وبعد وانْصاف عن طريق اُلداية واحلق  َضًلَل   60/7 5014

بِي   60/7 5015  واِضح   مُّ

 يسمى بالضًللاملراد أدنى يشء مما  َضًلَلَةٌ  61/7 5016

ع  لِيَْعَمَل بِِه َوُيبَلَِّغهُ  َرُسوٌل  61/7 5017 سوُل ُهَو َمْن َيبَْعثُُه اهللُ بََِشْ  الرَّ

 بدون نقص  وال زيادة أوصل لكم  ُأَبلُِّغُكمْ  62/7 5018

ِة أوحاه اهلل إيل  ما  ريب ِرَساالَِت  62/7 5019 امِويَّ  ِمن التَّعاليِم السَّ

 وخريكم  أرشدكم ملا فيه َصًلحكم  َوَأنَصُح لَُكمْ  62/7 5020

بْتُم َأَوَعِجبْتُمْ  63/7 5021  هل تعجَّ

ُرُكْم باِم فيِه اخَلرْيُ لَُكمْ  ذِْكرٌ  63/7 5022  َمْوِعظٌَة ُتَذكِّ

 وَيّذركم ليعلمكم ويبلِّغكم  لِيُنِذَرُكمْ  63/7 5023

 ولتستمسكوا بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َولِتَتَُّقواْ  63/7 5024

 َتفوزوَن وَتنْجونَ  ُتْرََحُونَ  63/7 5025

ُبوهُ  64/7 5026  َفنََسبُوا إليه الَكِذب، أو َل ُيْؤِمنوا به  َفَكذَّ

     فأنقذناه  َفأَنَجيْنَاهُ  64/7 5027

    السفينة  الُْفْلِك  64/7 5028

 وأْهَلْكنا َغَرًقا  َوَأْغَرْقنَا 64/7 5029

، واملقصود ُعْمُي الُقلوب أي فاقدو البصرية  َعِميَ  64/7 5030  َجع َعِميِّ

يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت  َعاد   65/7 5031  عليه السًلم، وهي َقبيلٌة َقديَمٌة ُسمِّ
ْم باألْحقاِف ِمْن بًِلدِ اليََمنِ قـَـْوم هود   َمناِزُُلُ

 من نفس قبيلتهم أو أخوهم يف اإلنسانية  أخاهم يف النََّسِب املراد  َأَخاُهمْ  65/7 5032

 ُأرِسَل إىَِل َقوِم َعاد  الَِّذيَن َكاُنوا بِاألَحَقاِف ُهود: نبي    ُهوداً  65/7 5033

 بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيهتستمسكون  َتتَُّقونَ  65/7 5034

 ََحاَقة وُنْقصان َعْقل   َسَفاَهة   66/7 5035

 لَنَْعتَِقُد أنََّك  لَنَظُنَُّك  66/7 5036

 املُتَِّصفي بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخًلِف الواقع أو االعتقاد الَْكاذِبِيَ  66/7 5037

 وُنْقصان َعْقل  ََحاَقة  َسَفاَهةٌ  67/7 5038

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعىل َُمْلوقاتِهِ  ربُّ الَعاملَِيَ  67/7 5039
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 37إلى آية  86 يةآمن  األعرافسورة ( 159صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 بدون نقص  وال زيادة أوصل لكم  ُأَبلُِّغُكمْ  68/7 5040

ةِ  ِرَسااَلِت َريبِّ  68/7 5041 امِويَّ  ما  أوحاه اهلل إيل ِمن التَّعاليِم السَّ

 ُمْرِشد ملا فيه الصًلح  َناِصٌح  68/7 5042

     ُمْؤَُتَن عىل وحي اهلل تعاىل َأِميٌ  68/7 5043

بْتُم َأَوَعِجبْتُمْ  69/7 5044  هل تعجَّ

    أتاُكمْ  َجاءُكمْ  69/7 5045

ُرُكْم باِم فيِه اخَلرْيُ لَُكمْ  ذِْكرٌ  69/7 5046  َمْوِعظٌَة ُتَذكِّ

 ليعلمكم ويبلِّغكم وَيّذركم  لِيُنِذَرُكمْ  69/7 5047

 اْستَْحَِضوا و َواذُكُرواْ  69/7 5048

 اخَللِيفة هو َمن ََيُْلُف َغرْيه وَيقوم َمقاَمه ُخَلَفاء 69/7 5049

 إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ ِزياَدُة  َوَزاَدُكمْ  69/7 5050
ء  ُه يِف ذاتِِه أْو إضاَفُة يَشْ ِء: ُنُموُّ ْ  الَّشَّ

ْلِق  69/7 5051  املراد يف األجساد واألبدان   يِف اخْلَ

 قوة وضخامة  َبْسطَةً  69/7 5052

 نَِعم آالء 69/7 5053

 تظفرون وتفوزون ُتْفلُِحونَ  69/7 5054

 َأأَتيْتَنَا  َأِجئْتَنَا  70/7 5055

 منفرًدا َوْحَدهُ  70/7 5056

    ونِتك َوَنَذرَ  70/7 5057

    َفِجئ لَنا َفأْتِنَا  70/7 5058

 ُتنِذُرنا  َتِعُدَنا 70/7 5059

ادِقِيَ  70/7 5060 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكًلِم للواقِعِ  الصَّ ْدِق، والصِّ  املُتَِّصفَي بِالصِّ

 َنَزَل وحصل َوَقعَ  71/7 5061

   عذاٌب  ِرْجٌس  71/7 5062

 الَغَضب: الُسْخط والعَقاب َوَغَضٌب  71/7 5063

ادِلُوَننِي 71/7 5064  أُتناقِشوَنني بالباطِلِ  َأُُتَ

يْتُُموَها  71/7 5065 ةً  َأْساَمء َسمَّ يْتُموها آُِلَ  أْصنام َسمَّ

ة  وُبْرَهان   ُسْلطَان   71/7 5066     ُحجَّ

بوا َفانتَظُِرواْ  71/7 5067  َفَِتقَّ

 فأنقذناه  َفأَنَجيْنَاهُ  72/7 5068

 بإْحسان  وِهداَية   بَِرَْحَة   72/7 5069

 ا َعن آِخِرهم، وذلك كناية عن استئصاُلم َجيع وأفنيناهمأهَلْكناهم  َوَقطَْعنَا َدابِرَ  72/7 5070

ُبواْ  72/7 5071       َأنَكُروا  َكذَّ

نا وَعًلماتِنا  بِآَياتِنَا  72/7 5072  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

سوِل باالّتباعِ  ُمْؤِمنِيَ  72/7 5073 ِه وَينقادوَن هللِ بالطّاعِة وللرَّ
وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ  املُْْؤِمنِوَن: الذين ُيِقرِّ

ي قبيلة النبي صالح َثُمودَ  73/7 5074  القليل املاء:  :والثمدبذلك لقلة املاء لدهيم  تأحفاد نوح، أو سمي أحد باسم  تُسمِّ

 من نفس قبيلتهم أو أخوهم يف اإلنسانية  أخاهم يف النََّسِب املراد  َأَخاُهمْ  73/7 5075

 َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ إىَِل َقوِم َثُمودَ  َصالُِح  73/7 5076

   أَتتُْكم َجاءْتُكم 73/7 5077

ٌة واِضَحةٌ  َبيِّنَةٌ  73/7 5078  ُحجَّ

   ُأضيفت إىِل اهلل ُسبحاَنه َتَْشيفاً ُلا وحتذيرًا ُلم ناقة اهلل 73/7 5079

  فاتركوها  َفَذُروَها  73/7 5080

وَها  73/7 5081  ال ُتصيبوها واملسُّ ُيقال يف كلِّ ما ُيصيُب ِمن أًذى ال َُتَسُّ

 بِأذىً  بُِسَوء   73/7 5082

 فيهلككم  َفيَأُْخَذُكمْ  73/7 5083

      موجع َشديد اإليًلمِ  ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب َألِيمٌ  73/7 5084
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 81إلى آية  47 يةآمن  األعرافسورة ( 160صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 واْستَْحَِضوا  َواذُكُرواْ  74/7 5085

َأُكمْ  74/7 5086 َن لَُكمْ وأسَكنَكم أْنَزلَُكْم  َوَبوَّ  وَمكَّ

 احلجاز والّشامالتي يسكنوِنا بي  املراد أرض احلجر  األَْرضِ  74/7 5087

 ُتعلون َتتَِّخُذونَ  74/7 5088

ا  74/7 5089   ةاملُنْبَِسطاألرايض السهلة  ُسُهوُِلَ

 َواِسَعةُبيُوًتا َفْخمة  ُقُصوراً  74/7 5090

ِفروَن وتقَشون وتِبون َوَتنِْحتُونَ  74/7 5091  َتنقبُونَ و   حَتِتُّوَن وحَتْ

 نَِعم آالء 74/7 5092

 ال ُتْفسُدوا أَشد اإِلفساد أو اَل َتطَْغْوا، َواَل َتْسَعْوا  َوالَ َتْعثَْوا  74/7 5093

 ُُمِْدثي لًلختًلل واالضطراب  ُمْفِسِدينَ  74/7 5094

واْ  75/7 5095 وا وَتعاَظموا وَتعالوا اْستَْكَِبُ  تكِبَّ

 اْستُِذلُّوا اْستُْضِعُفواْ  75/7 5096

ْرَسٌل  75/7 5097 سالَِة  مُّ  حاِمُل الرِّ

  صّدقتم وأذعنتم آَمنتُْم بِهِ  76/7 5098

 ُمنْكِرونَ  َكافُِروَن   76/7 5099

 أو فَقتَلوا  َفنََحروا َفَعَقُرواْ  77/7 5100

وا  َوَعتَْواْ  77/7 5101 ُ  وَأْعَرُضوا واستكِبوا وَُتِبَّ

ِمْ  77/7 5102  ُحْكِمِه وقضائِهِ  َأْمِر َرهبِّ

 ُتنِذُرنا  َتِعُدَنا 77/7 5103

 فأهلكتهم  َفأََخَذهْتُمُ  78/7 5104

ْجَفةُ  78/7 5105 لَْزلَُة الشديدة  الرَّ   الزَّ

باِح َفصاُروا  َفأَْصبَُحواْ  78/7 5106  ِعنَْد الصَّ

 جاِمديَن موتى هامدين ال يتحركون، من جثم: لزم مكانه  َجاثِِميَ  78/7 5107

َف  َفتََوىلَّ  79/7 5108  فأَْعَرض وانَْصَ

  أرشدتكم ملا فيه َصًلحكم  َوَنَصْحُت لكم 79/7 5109

 أَتْرَتكِبونَ  َأَتأُْتونَ  80/7 5110

ناعةِ ا الَْفاِحَشةَ  80/7 5111  اجِلنِْسيَِّة واملراد هنا  لِفعَلُة املُتناِهيَُة يف الُقبِح والشَّ
ْهَوةِ ُكوِر ُدوَن اإلناِث مع َقضاَء الشَّ  الذُّ

َمُكمْ  َسبََقُكم 80/7 5112  تقدَّ

 كناية عن االستمتاع واجلامع  لَتَأُْتونَ  81/7 5113

اِت يف  الرغبة الشديدة َشْهَوةً  81/7 5114  املََْلذَّ

ُفونَ  81/7 5115 ِْسِ  ُمْفِرُطوَن وجماِوزوَن لًلْعتِدالِ  مُّ
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 78إلى آية  28 يةآمن  األعرافسورة ( 161صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهْم َعىل َدْعَوتِِه أْو ُسؤالِهِ  َجَواَب َقْوِمهِ  82/7 5116  َردَّ

 َأْبِعُدوُهم  َأْخِرُجوُهم  82/7 5117

 بلدتكم َقْرَيتُِكمْ  82/7 5118

ُرونَ  82/7 5119 ه َعِن  َيتَطَهَّ ُر هو التنَزُّ ، والتَّطَهُّ
 ُكلِّ َقبيح  عن و اآلثامَينُْسبُوَن َأْنُفَسُهْم إىل الطَّهاَرةِ

  فأنقذناه  َفأَنَجيْنَاهُ  83/7 5120

 أهل بيته َوَأْهَلهُ  83/7 5121

 أو الباقي  اُلالِكِي الَْغابِِرينَ  83/7 5122

 أنزلنا عليهم  َوَأْمطَْرَنا 84/7 5123

 احلرارةِ  ة شديدِ  ةمطًرا من حجاراملراد  َمطًَرا 84/7 5124

ل  َفانظُرْ  84/7 5125  َفَفّكْر وتأمَّ

  العاقبة: اخلاُِتَُة واملَصري األخري َعاقِبَةُ  84/7 5126

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِميَ  84/7 5127

 والّشام احلجازبي  قبيلة أو بلدة  َمْدَينَ  85/7 5128

 ُأرِسَل إىَِل َقوِم َمدَينَ  رسول  ُشَعيْباً  85/7 5129

ٌة واِضَحةٌ  أَتتُْكم َجاءْتُكم َبيِّنَةٌ  85/7 5130  ُحجَّ

 أّدوه وافياً كامًلً  َفأَْوُفواْ  85/7 5131

 به ، أو الوزن نفسه وما يوزن  ما ُيكال الَْكيَْل َواملِْيَزانَ  85/7 5132

 ال َتنُْقُصوا، واَل َتظلِموا و َواَل َتبَْخُسوا  85/7 5133

 ُحُقوَقهم   َأْشيَاءُهمْ  85/7 5134

ِدثوا االختًلل واالضطراب َوالَ ُتْفِسُدواْ  85/7 5135  واملراد الظلم والكفر والعصيان  َوالَ حُتْ

ُسِل، واألمِر بالَعْدلِ املراد  َبْعَد إِْصًلَِحَها 85/7 5136  بعد إصًلحها ببَْعِث الرُّ

بَُّصوا َوالَ َتْقُعُدواْ  86/7 5137  وال َتَِتَ

اط   86/7 5138     َطريق   ِِصَ

دون و  ُتنِذرون ُتوِعُدونَ  86/7 5139 فونَ َتتوعَّ  وُُتوِّ

ونَ  86/7 5140 : االْعِِتاُض واملَنْعُ  َوَتُصدُّ دُّ  الصَّ

 دين اهلل القويم  سبيل اهلل 86/7 5141

 َوَتطُْلبوَِنَا وتريدوِنا  َوَتبُْغوَِنَا 86/7 5142

ة ُمنَْحرفة  ِعَوجاً  86/7 5143  ِمْعَوجَّ

 َفَجَعَلكم َكثريين  َفَكثََّرُكمْ  86/7 5144

ُلوا، أو فكروا واعتِبوا  َوانظُُرواْ  86/7 5145  وتأمَّ

 ََجاَعٌة أْو فِْرَقةٌ  َطآئَِفةٌ  87/7 5146

واْ  87/7 5147 َزعوا َفاْصِِبُ  َفتََجلَّدوا وال َُتْ

 َيْقيض وَيْفِصَل  ََيُْكمَ  87/7 5148

اكِِميَ  87/7 5149  األُُمور بي العباد أعدل احلاكمي القاضي الفاصلي يِف أفضل و َخرْيُ احْلَ
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 59إلى آية  88 يةآمن  األعرافسورة ( 162صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وسادهتمأرْشاُف القْوِم  املَْألُ  88/7 5150

واْ  88/7 5151 وا وَتعاَظموا وَتعالوا اْستَْكَِبُ  تكِبَّ

 لَنُبِْعَدنََّك  لَنُْخِرَجنََّك  88/7 5152

 بلدتنا  َقْرَيتِنَا 88/7 5153

  لِتِجُعنَّ  لَتَُعوُدنَّ  88/7 5154

تِنَا  88/7 5155   دِينِنا، ورَشيعتنا وطريقتِنا ِملَّ

 ُمبِْغضي  َكاِرِهيَ  88/7 5156

ْينَا 89/7 5157  اْختََلْقنَا، وَكَذْبنا  اْفَِتَ

 الَكِذب: اإِلخباُر بخًلِف الواقع أو االعتقاد   َكِذباً  89/7 5158

 َرَجْعنا  ُعْدَنا  89/7 5159

اَنا  89/7 5160  سلََّمنا  َنجَّ

 ُيريَد  َيَشاءَ  89/7 5161

 استَْوَعب وأحاط َوِسعَ  89/7 5162

ْلنَا 89/7 5163 ْضنا أْمرنا َتَوكَّ  اْعتََمدنا وَفوَّ

 اْحُكمْ أو  اْقِض وافصْل  اْفتَْح  89/7 5164

قِّ  89/7 5165  بِالَعْدلِ  بِاحْلَ

 احلاكمي الفاِصلَي يِف األُُمور الَْفاحِتِيَ  89/7 5166

 أنكروا وََلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُرواْ  90/7 5167

ونَ  90/7 5168 اِِسُ  لَضائِعوَن هالِكونَ  خلََّ

  فأهلكتهم  َفأََخَذهْتُمُ  91/7 5169

ْجَفةُ  91/7 5170 لَْزلَُة الشديدة  الرَّ  الزَّ

باِح  َفأَْصبَُحواْ  91/7 5171  َفصاُروا ِعنَْد الصَّ

اُر: املَنِْزُل املَبْنِيُّ الذي َيْسُكنُُه النّاُس  َداِرِهمْ  91/7 5172  الدَّ

 موتى هامدين ال يتحركون، من جثم: لزم مكانه  َجاثِِميَ  91/7 5173

ُبوا  92/7 5174  َنَسبُوا إليه الكذب ُشعيباً َكذَّ

ْ َيْغنَْواْ  92/7 5175  ََلْ َيعيشوا، أو ََلْ َينِزلواأو َل ُيقيموا  َلَّ

ينَ  92/7 5176 اِِسِ  الضائِعَي اُلالِكيَ  اخْلَ

َف  َفتََوىلَّ  93/7 5177  فأَْعَرض وانَْصَ

 أْوَصْلُت لَُكمْ  َأْبَلْغتُُكمْ  93/7 5178

ةِ  ِرَسااَلِت َريبِّ  93/7 5179 امِويَّ  ما  أوحاه اهلل إيل ِمن التَّعاليِم السَّ

 أرشدتكم ملا فيه َصًلحكم  َوَنَصْحُت لكم 93/7 5180

 أحزن آَسى 93/7 5181

 عاقبنا  َأَخْذَنا 94/7 5182

 ُسّكاَِنا  َأْهَلَها 94/7 5183

 وُسوُء احلالِ   األموال كالفقر: ما يصيب الناس يف الْبَأَْساء بِالْبَأَْساء  94/7 5184

اء  94/7 5185 َّ اء:  َوالَضَّ َّ  ما يصيب الناس يف األنفس كاألمراض يف أبداِنم  الَضَّ

ُعونَ  94/7 5186 َّ عون أي يتَذلَّلوَن وََيَْضعونَ  َيَضَّ  يتَضَّ

لْنَا  95/7 5187 َنا  َبدَّ ْ  َغريَّ

يِّئَةِ  95/7 5188 يِّئَةِ احلالَِة  السَّ    كالشدائد واألمراض والفقر السَّ

َسنَةَ  95/7 5189  كالسعة والصحة وأنواع اخلريات احلالة الطيبة احْلَ

   أصبحوا يف عافية يف أبداِنم، وَسَعة ورخاء يف أمواُلم َعَفواْ  95/7 5190

َق  َمسَّ  95/7 5191  أصاَب وحَلِ

 فأهلكناهم  َفأََخْذَناُهم 95/7 5192

 َفْجأةً  َبْغتَةً  95/7 5193

وَن وال َيْعَلمونَ  ال َيْشُعُرونَ  95/7 5194 سُّ
 ال ََيِ
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 410إلى آية  69 يةآمن  األعرافسورة ( 163صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اِنَا  َأْهَل الُْقَرى 96/7 5195  ُسكَّ

ْعنَا أرزاقهماملراد  لََفتَْحنَا َعليهم 96/7 5196  َوسَّ

 نامء وخري ونعمة إُليَّة َبَرَكات   96/7 5197

لونَ  َيْكِسبُونَ  96/7 5198  َيْفَعلوَن وَيتََحمَّ

 أَفأحسَّ باألمان واالطمئنان  َأَفأَِمنَ  97/7 5199

 ينزل هبم َيأْتِيَُهمْ  97/7 5200

 َعذاُبنَا  َبأُْسنَا  97/7 5201

 ليًلً  َبيَاتاً  97/7 5202

 راقِدون َنآئُِمونَ  97/7 5203

َحى: َوْقُت اْرتِفاِع الّشمِس واْشتِدادِ النَّهارِ  ُضًحى 98/7 5204  الضُّ

 ُهْم هَيِْزلون وَيْعبثونو َوُهْم َيْلَعبُونَ  98/7 5205

 َغضبه وَعذابه وعقوبته، أو استدراجه إياهم مكر اهلل  99/7 5206

ونَ  99/7 5207 اِِسُ  الضائِعوَن اُلالِكونَ  اخْلَ

ْ وَيتَِّضْح  َأَوََلْ هَيْدِ  100/7 5208  َأَوََلْ َيتَبَيَّ

 أو يعيشون ويسكنون   ُيستخَلفونَ  َيِرُثونَ  100/7 5209

 عذبناهم أخذناهم أو  َأَصبْنَاُهم 100/7 5210

 ُنْغلُِق وَنَختُِم  و َنطْبَُع و 100/7 5211

 البُلداُن، وُتطَْلُق َعىَل أهلِها  الُْقَرى 101/7 5212

 َنروي  َنُقصُّ  101/7 5213

ةِ  َأنبَآئَِها  101/7 5214  أْخباِرَها اُلامَّ

 أَتتُْهمْ  َجاءهْتُمْ  101/7 5215

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  101/7 5216

 علمنا  َوَجْدَنا 102/7 5217

 ملَُْعظَمهم  ألَْكثَِرِهم  102/7 5218

 لتزام  بِميثاق  ا َعْهد   102/7 5219

 الَفاِسقي: العاصي اخلارجي عن حدود الَشع لََفاِسِقيَ  102/7 5220

 أْرَسْلنَا  َبَعثْنَا  103/7 5221

نا وَعًلماتِنا  بِآَياتِنَا  103/7 5222  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

 أرشاف قومه َوَمَلئِهِ  103/7 5223

 فجحدوا وكفروا ظلاًم وعناًدا َفظََلُمواْ  103/7 5224

ل  َفانظُرْ  103/7 5225  َفَفّكْر وتأمَّ

 خاُِتَُة وَمصريُ  َعاقِبَةُ  103/7 5226

 ْضطِراِب ْختًِلِل واالاملُْحِدثَي لًل املُْْفِسِدينَ  103/7 5227

ع  لِيَْعَمَل بِِه َوُيبَلَِّغهُ ُهَو َمْن  َرُسوٌل  104/7 5228  َيبَْعثُُه اهللُ بََِشْ

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعىل َُمْلوقاتِهِ  ربُّ الَعاملَِيَ  104/7 5229
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 201إلى آية  510 يةآمن  األعرافسورة ( 164صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َحريٌص جدير أو  َحِقيٌق  105/7 5230

قَّ  105/7 5231  الِْصْدَق  احْلَ

 أَتيْتُُكم  ِجئْتُُكم  105/7 5232

ة  واِضَحة   بِبَيِّنَة   105/7 5233  بُِحجَّ

ادِقِيَ  106/7 5234 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكًلِم للواقِعِ  الصَّ ْدِق، والصِّ  املُتَِّصفَي بِالصِّ

 َفَرَمى  َفأَلَْقى 107/7 5235

ُب هبا َعَصاهُ  107/7 5236  الَعصا: ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيَْضَ

ْخَمةِ  ُثْعبَاٌن ُمبِيٌ  107/7 5237  احَليَِّة الَعظِيَمِة الضَّ

 َأْخَرَج وَأْظَهرَ  َوَنَزَع   108/7 5238

 للُمشاهدين لِلنَّاظِِرينَ  108/7 5239

 َرِعيَّته  قوم فِْرَعْونَ  109/7 5240

ْحر: الَقْوُل أو الِفْعُل القائُِم َعىل اخِلداِع والتَّْمويِه وَعىل األموِر اخلارَقِة لِْلعاَدةِ  لََساِحرٌ  109/7 5241  السِّ

 العلم  وراسخ يف واسع َعلِيمٌ  109/7 5242

 َيرَغُب أْو َيشاءُ  ُيِريُد  110/7 5243

 ُيبِْعَدُكم َُيِْرَجُكم  110/7 5244

 بًلدكم َأْرِضُكمْ  110/7 5245

ْر أْمَره، أو َأْمِهْله  َأْرِجهْ  111/7 5246  احبِْسُه، وَأخِّ

 مصاِر األاألَقاليِم والبًلد و املََْدآئِنِ  111/7 5247

ينَ  111/7 5248  جاِمعيَ  َحارِشِ

 ََيِيُؤوكَ  َيأُْتوكَ  112/7 5249

َحَرةُ  113/7 5250 ْحرِ  السَّ لسِّ
 املُزاِولوَن لِ

 جلزاًء للعمل وِعَوضاً عنه ألَْجراً  113/7 5251

 املنتْصين  الَْغالِبِيَ  113/7 5252

بِيَ  114/7 5253  ذوي الُقْرِب واملََكانة املَُْقرَّ

 َتْرِمي  ُتْلِقيَ  115/7 5254

امي املُْْلِقيَ  115/7 5255  الرَّ

   األبصار أن ما فعلوه له حقيقةإىل فخيّلوا  َسَحُروْا َأْعُيَ النَّاسِ  116/7 5256

َهبُوُهمْ  116/7 5257  وخوفوهم   أرهبوهم وأفزعوهم َواْسَِتْ

 َوأَتْوا َوَجاءوا  116/7 5258

 َهائٌِل ،  َكبرٌِي، َقِوي   َعظِيم   116/7 5259

 وبلَّْغنا بواِسطِة الَوْحي َوَأْوَحيْنَا 117/7 5260

 اْرمِ  َألِْق  117/7 5261

ُب هبا َعَصاكَ  117/7 5262  الَعصا: ما ُيتَوّكأ عليها، أو ُيَْضَ

 بِسعة   َتأُْكُل وَتْلتَِهمُ وتتناول وَتبْتَلُِع  َتْلَقُف  117/7 5263

رونَ  َما َيأْفُِكونَ  117/7 5264  ما َيكِذبوَن وُيزوِّ

قُّ  118/7 5265 َ ظهر و َفَوَقَع احْلَ  عليه الّسًلم ِصدُق ِرسالِة موسى احلق وهو   َتبَيَّ

   اْضَمَحلَّ وزاَل َوَذَهَب َضياعاً  َوَبطََل  118/7 5266

 يْفَعُلونَ  َيْعَمُلونَ  118/7 5267

  َفُقِهُروا  َفُغلِبُواْ  119/7 5268

 ، وانَْصفوا  وَرَجعوا وارَتّدوا َوانَقَلبُواْ  119/7 5269

 ُمهانيَ َأذِالََّء مقهورين مغلوبي  َصاِغِرينَ  119/7 5270

وا َوُألِْقيَ  120/7 5271  سَقطوا عىل ُوجوِههم أو  َخرُّ

 واِضعَي ِجباَهُهْم َعىل األْرضِ  َساِجِدينَ  120/7 5272
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 301إلى آية  211 يةآمن  األعرافسورة ( 165صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنَّا  121/7 5273

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعىل َُمْلوقاتِهِ  بِِربِّ الَعاملَِيَ  121/7 5274

 َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ َتَعاىَل إىَِل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  ُموَسى 122/7 5275

 َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه يِف َدعَوةِ فِرَعوَن إىَِل اإِلياَمِن بِاهللِ َوَهاُرونَ  122/7 5276

 لََقُب ُمُلوِك ِمْْصَ يِف التاريِخ الَقديِم، واملُراُد فِْرَعوُن موَسى املَعروف  فِْرَعْونُ  123/7 5277

 أْسَمَح  آَذنَ  123/7 5278

 املَْكر: اخِلداع والتَّْدبري للََشّ  ملََْكرٌ  123/7 5279

 لِتُبِْعُدواْ  لِتُْخِرُجواْ  124/7 5280

ْن ِخًلف   124/7 5281 جِل اليُِسى  مِّ َف بَي الُعضويِن يف الَقطِع وذلِك بَقطِْع اليَِد اليُمنى والرِّ
 املُخالََفُة واملراُد : أْن َُيالِ

بَنَُّكمْ  124/7 5282 ْلُب: َشدُّ األطراِف والتَّْعليُق  ألَُصلِّ  الصَّ

 صائرون وراجعون ُمنَقلِبُونَ  125/7 5283

 وُتنْكُِر وَتعيُب َتْكَرُه ،  َتنِقمُ  126/7 5284

 بُِمْعِجزاِت وَدالئَِل وِعَِبِ وَعًلماِت  بِآَياِت  126/7 5285

 َأنِزْل واصبُْب وَأفِْض  َأْفِرغْ  126/7 5286

: التََجلُُّد وُحْسُن االْحتاِملِ  َصِْباً  126/7 5287  الَصِْبُ

 أرْشاُف القْوِم وسادهتم املَْأَلُ  127/7 5288

ك َأَتَذرُ  127/7 5289  أَتِْتُ

 لِيُْحِدثوا االختًلل واالضطراب  لِيُْفِسُدواْ  127/7 5290

تََك  127/7 5291 َذ َمْعبُوداً  َوآُِلَ
ِ ُة: ََجُْع إلَه  واإللَُه: ُكلُّ َما اُتُّ  اآلُِلَ

 سنُكثر من قتلهم  َسنَُقتُِّل  127/7 5292

 نبقي عىل حياهتن   َوَنْستَْحيِـي  127/7 5293

 غالِبُون  َقاِهُرونَ  127/7 5294

 اْطُلبُوا العون اْستَِعينُوا  128/7 5295

واْ  128/7 5296 َزعوا َواْصِِبُ لَّدوا وال َُتْ  َوَُتَ

 َمن ُيريُد  َمن َيَشاءُ  128/7 5297

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  128/7 5298

 اخلاُِتَُة واملَصري األخريالعاقبة:  َوالَْعاقِبَةُ  128/7 5299

 ألَْصحاِب التَّْقَوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  لِْلُمتَِّقيَ  128/7 5300

رٌ  ُأوذِينَا  129/7 5301 َق بِنا رَضَ  ُأحْلِ

 َُتِيئَنا  َتأْتِينَا  129/7 5302

 ُيعاَقب باإلهًلك هُيْلَِك  129/7 5303

ُكمْ  129/7 5304 : الباِغُض الكاِرهُ  َعُدوَّ  الَعُدوُّ

فَي فيها   َوَيْستَْخلَِفُكمْ  129/7 5305  اخَللِيفة هو َمن ََيُْلُف َغرْيه وَيقوم َمقاَمهوَجْعُلُهْم ُخَلفاَء ُمتََْصِّ

َ  َفيَنظُرَ  129/7 5306  ، فريى َفيَتَبَيَّ

َنا، أو كِنايٌة َعِن الَقْهرِ َأَصبْنا، أو أو  عاقبنا  َأَخْذَنا 130/7 5307   اْختََِبْ

نِيَ  130/7 5308 ة  بِالسِّ دَّ  والَقْحطُ   اجَلْدب والشِّ

ُرونَ  130/7 5309 كَّ  َيتَِّعظوَن ويتََدبَّرونَ  َيذَّ
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 713إلى آية  311 يةآمن  األعرافسورة ( 166صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسنَةُ  131/7 5310  والسعة والرخاء   اخلْصُب والرزُق ما يستحسنونه من  احْلَ

  َتنِْزْل هِبِمْ  ُتِصبُْهمْ  131/7 5311

 ُمصيبٌَة أْو َمْكروهٌ  َسيِّئَةٌ  131/7 5312

واْ  131/7 5313 ُ  َيتَشاَءُموا َيطَّريَّ

وَن بِِه، واملُراُد ُهنا:  َطائُِرُهمْ  131/7 5314 ُ  َقَدُرُهمْ ما َيتَطَريَّ

 َُتِيُؤنا  َتأْتِنَا  132/7 5315

ة  وَعًلَمة   آَية   132/7 5316  وَدليل  وِعِْبَ
 ُمْعِجَزة 

 لتْصفنا وُتدعنا لِّتَْسَحَرَنا 132/7 5317

 بمصّدقي ومذعني  بُِمْؤِمنِيَ  132/7 5318

يَل العظيمَ املَطََر الكثرَي، أو املاَء الكثرَي،  الطُّوَفانَ  133/7 5319   والسَّ

َل  133/7 5320  َحََشاٌت َصِغرية هتلك الزرع  َوالُْقمَّ

مَ  133/7 5321 عاِف أو  فصار ماُؤهم الَّذي َيََشبوَنه وَيستعِملوَنه َدًمااملراد  َوالدَّ  أصاهبم بالرُّ

ًلَت   133/7 5322 َفصَّ  ُمبَيَّنات  مُّ

واْ  133/7 5323 وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاْستَْكَِبُ  َفتََكِبَّ

 َنَزَل وحصل َوَقعَ  134/7 5324

ْجزُ  134/7 5325  الَعذاِب  الرِّ

 اْسأَلْهُ  اْدُع لَنَا َربََّك  134/7 5326

 اك وأْوَص استودعك أو اختصك  َعِهَد ِعنَْدكَ  134/7 5327

 َرَفْعَت و َأَزلَْت  َكَشْفَت  134/7 5328

 َولَنَبَْعثَنَّ  َولَنُْرِسَلنَّ  134/7 5329

ائِيَل  134/7 5330  اهللِ َوُهَو َوالُِد ُيوُسَف عليه السًلم بُن إِسَحاق، وإَِِسائِيل َتعنِي َعبَد  َيعُقوبالنبي   هو إِِْسَ

ءِ  َأَجل   135/7 5331 ْ د  لِلَّشَّ  َوْقت  ُُمَدَّ

 َواِصُلوهُ  َبالُِغوهُ  135/7 5332

 َينُقضوَن َعْهَدهم  َينُكثُونَ  135/7 5333

 َفعاَقبْناهم عقاباً شديداً  َفانتََقْمنَا ِمنُْهمْ  136/7 5334

 َفأْهَلْكناُهْم َغَرًقا  َفأَْغَرْقنَاُهمْ  136/7 5335

 البَْحر  الْيَمِّ  136/7 5336

ُبواْ  136/7 5337  َأنَكُروا  َكذَّ

نا وَعًلماتِنا  بِآَياتِنَا  136/7 5338  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

 ساهي َغافِلِيَ  136/7 5339

 وأعطينا وَملَّْكنا  َوَأْوَرْثنَا 137/7 5340

 ُيْستََذلّونَ  ُيْستَْضَعُفونَ  137/7 5341

 جهة الَشق َمَشاِرَق ِ   137/7 5342

  بًِلَد الّشامِ املراد  األَْرض 137/7 5343

 جهة الغرب  َوَمَغاِرهَبَا  137/7 5344

 جعلنا فيها اخلري والنامء بإخراج الزروع والثامر واألِنار،  َباَرْكنَا فيها  137/7 5345

َّْت  137/7 5346  وحتققت ونفذت َوَُت

َمُت َربَِّك  137/7 5347
ْسنَى  َكلِ َسةأن يِرُثوا األرَض  َكلَِمُة َربَِّك: وْعده لبني إِسائيل احْلُ  التمكي ُلم و املَُقدَّ

ْرَنا 137/7 5348 ْبنا ،وأْهَلْكنا َوَدمَّ  وخرَّ

 َيْعَمُل  َيْصنَعُ  137/7 5349

 أو يرفعون   َيبْنونَ  َيْعِرُشونَ  137/7 5350
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 314إلى آية  813 يةآمن  األعرافسورة ( 716صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أو عِبنا قطَْعناو َوَجاَوْزَنا 138/7 5351

 يًلزموِنا ويقيمون عىل عبادهتا  َيْعُكُفونَ  138/7 5352

ًة ِمن دوِن اهللِ  َأْصنَام   138/7 5353 َِذْت آُِلَ  َُتاثيُل ِمن أْحجار  أو َنحِوها ُعبَِدْت واُتُّ

َهُلونَ  139/7 5354 َهلوَن عظمَة اهللِ،  ال تعرفوا واملراد  َُتْ  وُوجوَب إفرادِه بالِعبادةِ َُتْ

5355 139/7  ٌ رٌ  ُمتَِبَّ    ُمهَلٌك أو َهالٌِك ُمَدمَّ

 َوَعبٌَث فاِسٌد ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه  َوَباطٌِل  139/7 5356

  َألْتَِمُس لكم وأْطُلُب  َأْبِغيُكمْ  140/7 5357

َلُكمْ  140/7 5358  َميَّزُكمْ  َفضَّ

 أنقذناكم  َأنَجيْنَاُكم  141/7 5359

 ُيذيقوَنُكْم وُيَكلُِّفونكم  َيُسوُموَنُكمْ  141/7 5360

ديُد أْو املُْستَِمرُّ  ُسوَء الَْعَذاِب  141/7 5361  ، والسوء كل ما َيزن اإلنسان ويغمه الَعذاُب الشَّ

 لِْلِخْدَمِة واإلهانة واإلذاللُيبْقوَن عىل َحياهِتِنَّ  َوَيْستَْحيُوَن نَِساَءُكم 141/7 5362

 اْختِبَارٌ  َبًلء 141/7 5363

 عيَّنّا موِعدًا ُمّدد الوقت  َوَواَعْدَنا 142/7 5364

 َوأْكَمْلناها َوَأُْتَْمنَاَها 142/7 5365

 الوقت املحّدد  ِميَقاُت  142/7 5366

 فِرَعوَن َوَقوِمهِ َرسوٌل َأرَسَلُه اهللُ َتَعاىَل إىَِل  ُموَسى 142/7 5367

 َأُخو ُموَسى َوَرفِيُقُه يِف َدعَوةِ فِرَعونَ   َهاُرونَ  142/7 5368

 ، واخِلًلفُة: النِّيابُة عن اآلَخرِ  كن خليفة يل وُقْم َمقامي  اْخُلْفنِي 142/7 5369

 اَحَِلهم عىل طاعة اهلل وعبادته اتبع طريق الصًلح و َوَأْصلِْح  142/7 5370

 وال َتتَِّخْذ  وال َتْسُلْك   َواَل َتتَّبِعْ  142/7 5371

 طريق   َسبِيل  142/7 5372

 األرشار املسيئي املُْحِدثَي لإلْختًِلِل واإلْضطِراِب  املفسدين 142/7 5373

 أَتى حيناَم َوملََّا َجاء 143/7 5374

 الّذي َعيَّنّاهُ لوقتنا الذي َحّدْدناه، وملكاننا  ملِِيَقاتِنَا  143/7 5375

 وخاَطبَهُ  َوَكلََّمهُ  143/7 5376

   اجعلني أرى بالعي  َأِرِن  143/7 5377

 أبْصك َأنظُْر إليك 143/7 5378

ك اْستََقرَّ  143/7 5379  َثبَت وَل يتحرَّ

 يف موِضِعهِ  َمَكاَنهُ  143/7 5380

 يعلمها إال َعًلَّم الغيوب وكيفية هذا الظهور ال  َظَهر وبانَ  َُتَىلَّ  143/7 5381

ا 143/7 5382  ُمتََفتِّتاً مستوًيا مع وجِه األرِض، أو ُملصًقا باألرضِ  َدكًّ

 َوَسَقَط أْرضاً  َوَخرَّ  143/7 5383

 َمْغِشيًّا عليْهِ  َصِعقاً  143/7 5384

 َصحا من َغْشيَتِه َأَفاَق  143/7 5385

ُهك ُسبَْحاَنَك  143/7 5386  عامَّ ال َيليُق بكاملِك وجًللِك وَعظمتِك  ُأنزِّ

نياواملراد لَ َرَجْعُت إِلَيَْك  ُتبُْت إِلَيَْك  143/7 5387  ْن أعوَد إىل َطَلِب رؤيتَِك يف الدُّ
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 914إلى آية  414 يةآمن  األعرافسورة ( 816صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُتَك  اْصطََفيْتَُك  144/7 5388  اْخَِتْ

    وبخطايب َوبَِكًلَِمي  144/7 5389

  َأْعطَيْتَُك  آَتيْتَُك  144/7 5390

اكِِرينَ  144/7 5391  الذاكريَن لِنِْعَمِة اهللِ، املُثْنَي َعَليِْه هِبا  الشَّ

 صحائف ُكتِبَْت فيها التوراة  األَلَْواِح  145/7 5392

ْوِعظَةً  145/7 5393  َنصيحة وتذكري بالعواقب مَّ

ة   145/7 5394  بِجد  وعزيمة  صادَِقة   بُِقوَّ

ُف  146/7 5395 ُل وُأْبِعُد  َسأَِْصِ  سأَُحوِّ

ي وَعًلماِت  آَياِتَ  146/7 5396  ُمْعِجزاِت وَدالئِِِل وِعَِبِ

ونَ  146/7 5397 ُ عون الكِِْب ويتَجِّبون َيتََكِبَّ  َيدَّ

قِّ  146/7 5398  دوِن َسبَب  ُمَسّوغ   بَِغرْيِ احْلَ

 طريق أو َوسيَلة  َسبِيَل  146/7 5399

ْشدِ  146/7 5400 ف الرُّ  االستقامة واإلْدراك َوُحْسن التََْصُّ

 ال َيعلوه  الَ َيتَِّخُذوهُ  146/7 5401

ًللِ  الَْغيِّ  146/7 5402  االِِنامِك يف الباطِل والضَّ

 ساهي َغافِلِيَ  146/7 5403

 ولِقاَءنا يف اآلخرةِ  ُشُهودها َولَِقاء اآلِخَرةِ  147/7 5404

  َبطََلْت  َحبِطَْت  147/7 5405

َزْونَ  147/7 5406  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلرْي أو الَشَّ َحسب الَعَمل َُيْ

 زينتهم من الذهب والفضة وغريُها ُحلِيِِّهمْ  148/7 5407

 ُتثاالً عىل هيئة الِعْجل، والِعْجُل: ولد البََقَرةِ  ِعْجًلً  148/7 5408

 روح فيه ِجساًم جاِمًدا ال  َجَسداً  148/7 5409

  البقر ِصياُح  ُخَوارٌ  148/7 5410

ِب من َشأِن َمن  َأََلْ َيَرْوا  148/7 5411 لَحثِّ َعىل النَّظَِر، والتََعجُّ
ُث َعنهمالِعباَرُة لِ  ُيتََحدَّ

 ال َُياطِبُهم  ال ُيَكلُِّمُهم 148/7 5412

 َوالَ ُيْرِشُدهم إىل اإِليامن وال ُيَوّفقهم إليه  َوالَ هَيِْدهيِمْ  148/7 5413

 َنْحَوُُها الظَاملَُِي: اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو  َظاملِِيَ  148/7 5414

 ندموا وحترّيوا بعد أن َضلُّوا   ُسِقَط يف أيدهيم 149/7 5415

 تاهوا وَل هيتدوا  َضلُّواْ  149/7 5416

ْ َيْرََحْنَا  149/7 5417 نا َلَّ  ََلْ َُيِْسْن إلَيْنا وُينَجِّ

 وَيْسُِت وَيْعفو  َوَيْغِفرْ  149/7 5418

ينَ  149/7 5419 اِِسِ  الضائِعَي اُلالِكيَ  اخْلَ
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 515إلى آية  501 يةآمن  األعرافسورة ( 169صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ساخطاً  َغْضبَانَ  150/7 5420

 حزيناً  َأِسفاً  150/7 5421

، َوُيقابُِلَها: نِْعمَ  بِئَْساَم  150/7 5422  بِئَْس: َكلَِمُة َذم 

 فعلتم من بعدي  َخَلْفتُُموِن  150/7 5423

 ُحْكَمُه وقضاَءه ا َأَأَرْدُتم أن َتْسبُِقو َأَعِجْلتُم َأْمر َربُِّكم 150/7 5424

 صحائف ُكتِبَْت فيها التوراة  األلَْواَح  150/7 5425

ّره إليه  150/7 5426  يسحبه وَيذبه نحوه  ََيُ

 أخي )َعىل َسبيِل االْستِْعطاِف(  اْبَن ُأمَّ  150/7 5427

ون َضعيفاً واْستََذلّون اْستَْضَعُفوِن  150/7 5428  َعدُّ

 قاَربوا وأوَشكوا َوَكاُدواْ  150/7 5429

 أو مصيبتي  بِبَليَّتِيال ُتْفِرْحُهْم  ًل ُتْشِمْت يِبَ األَْعداءَ ف 150/7 5430

 اسُِتْ واْعُف  اْغِفرْ  151/7 5431

 ارََحْنا رَحًة واسعة  َوَأْدِخْلنَا يِف َرَْحَتَِك  151/7 5432

اَِحِيَ  151/7 5433  أْكثَُرُهْم َعْوناً وإْحساناً   َأْرَحُم الرَّ

 ولد البََقَرةِ، واملراد العجل الذي صنعتموه بأيديكم وعبدُتوه الِْعْجَل  152/7 5434

مْ  152/7 5435  َسيَْلَحُق هِبِمْ  َسيَنَاُُلُ

 الَغَضب: الُسْخط والعَقاب َغَضٌب  152/7 5436

 َوَهوانٌ  َوذِلَّةٌ  152/7 5437

ينَ  152/7 5438 ِء: اْختًِلُقُه واإلْتيان بِِه َكِذباً  املُْْفَِتِ ْ  اْفِِتاُء الَّشَّ

يِّئَاِت  153/7 5439 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

 َرَجعوا َعن املَعاص  َتاُبواْ  153/7 5440

 غفور: ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والغفور هو الذي تكثر منه املغفرة  لََغُفورٌ  153/7 5441

ِحيمٌ  153/7 5442 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 َسَكَن َوَهَدأَ  َسَكَت  154/7 5443

 صحائف ُكتِبَْت فيها التوراة  األَلَْواَح  154/7 5444

 أصلها املكتوب وسميت نسخة ألِنا منسوخة من اللوح املحفوظ ُنْسَختَِها 154/7 5445

 هداية ُهًدى  154/7 5446

 وإْحسانٌ  َوَرَْحَةٌ  154/7 5447

 َْيشون وَيافون َيْرَهبُونَ  154/7 5448

 وَأَخَذ األَْفَضل اْنتَقى  َواْختَارَ  155/7 5449

  لوقتنا الذي َحّدْدناه، وملكاننا الّذي َعيَّنّاهُ  ملِِّيَقاتِنَا  155/7 5450

  أهلكتهم  َأَخَذهْتُمُ  155/7 5451

ْجَفةُ  155/7 5452 لَْزلَةُ  الرَّ  الزَّ

 أَرْدَت  ِشئَْت  155/7 5453

 َأَمتَُّهم َأْهَلْكتَُهم  155/7 5454

َفَهاء 155/7 5455 فوَن َعْن َجْهل  أْو ُنقصاِن  السُّ  دين  عقل وَمْن َيتََْصَّ

 ُِمْنتك وابتًلؤك فِتْنَتَُك  155/7 5456

 عن طريق اُلداية والدين القيم   وتبعد تْصف ُتِضلُّ  155/7 5457

 وُتْرِشد إىل اإليامن وتوفق إليه َوهَتِْدي 155/7 5458

 األقرب يف مناِصتك والّدفاع عنكواملُتََويل ألمرك  َولِيُّنَا  155/7 5459

 العافي  الَْغافِِرينَ  155/7 5460
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 951إلى آية  615 يةآمن  األعرافسورة ( 170صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

رْ  َواْكتُْب  156/7 5461  َوَقدِّ

نيا ِمْن  َحَسنَةً  156/7 5462 احِلوَن يف الدُّ ْنيا: ما َيطُْلبُُه الصَّ    النعم والرزق وغريهَحَسنَُة الدُّ

 ُتبنا ورجعنا  ُهْدَنـا 156/7 5463

 ُأْنِزلُهُ   ُأِصيُب بِهِ  156/7 5464

 استَْوَعبْت وأحاطت َوِسَعْت  156/7 5465

 َيْقتَدوَن ويطيعونَ  َيتَّبُِعونَ  157/7 5466

يَّ  157/7 5467  الذي ال يقرأ وال يكتب  األُمِّ

 َيلقوَنه  ََيُِدوَنهُ  157/7 5468

ناً  َمْكتُوباً  157/7 5469  مدوَّ

عِ  بِاملَْْعُروِف  157/7 5470 ْ  ُكلُّ فِْعل  ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو بِالَشَّ

 ما ُينْكُره الَشع أو العقل  املُْنَكرِ  157/7 5471

ُه النَّْفُس  الطَّيِّبَاِت  157/7 5472  احَلًللِ  منَما َتْستَلِذُّ

بَآئَِث  157/7 5473    األفعال املنكرة واألشياء املستقذرة أو  احلرامما ال ُيوافُِق النَّفَس من  اخْلَ

 ويرفع  َوَيَضعُ  157/7 5474

ُهمْ  157/7 5475    عليهمالتكاليف الشاقة املفروضة اإلِص الثقل واملراد  إِِْصَ

دائِدَ و الُقيودما يوضع يف العنق أو اليد من احلديد أو  َواألَْغًلََل  157/7 5476  الشَّ

ُروهُ  157/7 5477 وه َوَعزَّ  وَعظَّموه ونَْصوه، أو أعانوه  وَقوُّ

وهُ  157/7 5478    وأعانوه وأّيدوه   َوَنَْصُ

 الُقرآن  النُّورَ  157/7 5479

 الفائزون  املُْْفلُِحونَ  157/7 5480

 هَيَُب ويسلب احَلياةَ  َُيْيِـي َوُيِميُت  158/7 5481

 أحكامه ورشائعه َوَكلاَِمتِهِ  158/7 5482

 واْقتَدوا به وأطيعوه  َواتَّبُِعوهُ  158/7 5483

تَُدونَ  158/7 5484  تؤمنون  هَتْ

 يرشدون إىل اإليامن  هَيُْدونَ  159/7 5485

 َيكمون بالَعْدِل فيام بينهم من ُخصومات   َيْعِدلُونَ  159/7 5486
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 361إلى آية  601 يةآمن  األعرافسورة ( 171صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وفرقناهم  َوَقطَّْعنَاُهمُ  160/7 5487

 أحفاده، واألَْسباط هم أوالد يعقوب أو  قبائَِل  َأْسبَاطاً  160/7 5488

 من الناس ُتمعهم صفات ومصالح مشِتكة أو َيمعهم دين أو مكان أو زمانعات َجا ُأمَماً  160/7 5489

ْقيَا اْستَْسَقاُه َقْوُمهُ  160/7 5490  َطَلبوا ِمنُْه السُّ

ْب احَلَجر 160/7 5491  أِصبُْه واْصِدْمهُ  ارْضِ

ُب هباالَعصا: ما ُيتَوّكأ  بَِّعَصاكَ  160/7 5492  عليها، أو ُيَْضَ

 َفانفَجرْت  َفانبََجَسْت  160/7 5493

 ُينْبُوع املاء  َعيْناً  160/7 5494

 َعَرف وأْدَرك َعلِمَ  160/7 5495

هَبُمْ  160/7 5496 َْشَ هِبِمْ  مَّ    مكاَن رُشْ

ْلنَا َعَليِْهُم   160/7 5497 ُه  َوَظلَّ  ُيظلُِّلكم َجَعْلناه وَمَدْدَنا ظِلَّ

 السحاَب  الَْغاَممَ  160/7 5498

  صمغ حلو املذاق تفرزه بعض األشجار  املَْنَّ  160/7 5499

ْلَوى  160/7 5500 جاِجيّاِت مُمْتَلِئٌ  َوالسَّ اَمَن ِمن ُرْتبَِة الدَّ ٌر ُيْشبُِه السُّ
 طائِ

 واستقرواأقيُموا  اْسُكنُواْ  161/7 5501

 واملراد هنا بيت املقدس البْلدة الَْقْرَيةَ  161/7 5502

 أْي نسألك يا ربنا أن حتط عنا ذنوبنا وأوزارنا وتغفر لنا ِحطَّةٌ  161/7 5503

داً  161/7 5504 ًعا أو أْو ُمنَحنيَ  ،واِضعَي ِجباَهُهْم َعىل األْرضِ  ُسجَّ  ُركَّ

 املغفرة : السِت والعفو  نَّْغِفرْ  161/7 5505

نْ  َخطِيئَاتُِكمْ  161/7 5506 د ةب املَقصودوالذَّ  ة املُتعمَّ

 إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ  َسنَِزيُد  161/7 5507
ء  ُه يِف ذاتِِه أْو إضاَفُة يَشْ ِء: ُنُموُّ ْ  ِزياَدُة الَّشَّ

 اجَلميلِ اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع  املُْْحِسنِيَ  161/7 5508

َل  162/7 5509 َ  َفبَدَّ َف وَغريَّ  َفَحرَّ

ْجز: أْسوُأ الَعذاِب  ِرْجزاً  162/7 5510  الرِّ

ياَدةِ  َيظْلُِمونَ  162/7 5511  ََيُوروَن وَُياِوزوَن احَلدَّ بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ

مْ  163/7 5512  اْستَعلِمهم، وفيها معنى التوبيخ وَاْسأَُْلُ

 البْلدة  الَْقْرَيةِ  163/7 5513

ة البَْحرِ  163/7 5514  قريبًة ِمن شاطِئِه َحارِضَ

ون وَُياِوزوَن ما ُأِمروا ب َيْعُدوَن  163/7 5515  ه يتَعدَّ

   َُتيُؤُهمْ  َتأْتِيِهمْ  163/7 5516

 احُلوت هو السمكة، صغرية كانت أو كبرية  ِحيتَاُِنُمْ  163/7 5517

عاً  163/7 5518  دانِيًة ظاِهَرةً  رُشَّ

بِت يف غري يوم  ال َيْسبِتُونَ  163/7 5519  السَّ

 َنْختَِِبُهم َنبُْلوُهم 163/7 5520
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 701إلى آية  461 يةآمن  األعرافسورة ( 172صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وَتزُجرونَ َتنْهوَن و تنصحون َتِعظُونَ  164/7 5521

 ُمعاقِبهم باإلهًلك ُمْهلُِكُهمْ  164/7 5522

هُبُمْ  164/7 5523 ٌل هبم ُمَعذِّ  معاقِبهم وَمنكِّ

 لِنُْعَذَر فيهم    َمْعِذَرًة   164/7 5524

 تَرُكوا وغفلوا  َنُسواْ  165/7 5525

ُرواْ  165/7 5526 ِر  ُذكِّ ِر واالتِّعاظِ اْستُِحثّوا َعىل التَذكُّ  والتََّدبُّ

 أنقذنا  َأنَجيْنَا  165/7 5527

وءِ  165/7 5528  يأمرون بعدم فعله   َينَْهْوَن َعِن السُّ

 قوي وشديد  َبئِيس   165/7 5529

وا  َعتَْواْ  166/7 5530 ُ وا و َأْعَرُضوا وَُتِبَّ  تكِبَّ

 أذِالَّء ُمبَعديَن صاِغريَن  َخاِسئِيَ  166/7 5531

 أْعَلَم أو أَمرَ  َتأَذَّنَ  167/7 5532

ِسَلنَّ  لَيَبَْعثَنَّ  167/7 5533  لَرُيْ

ةِ  َيُسوُمُهمْ  167/7 5534  ُيذيُقهم  وُيَكلُِّفُهم مع املََشقَّ

ديُد أْو املُْستَِمرُّ  سوُء الَعذاِب  167/7 5535  الَعذاُب الشَّ

 أو مزقناهم  وفرقناهم  َوَقطَّْعنَاُهمْ  168/7 5536

 َجاعات   ُأمَماً  168/7 5537

ونَ  168/7 5538 احِلُ ْم وأْخًلُقُهمْ  الصَّ  الَِّذيَن َحُسنَْت أْعامُُلُ

 أقل من ذلك  ُدوَن ذلك  168/7 5539

َناُهمْ  َوَبَلْوَناُهمْ  168/7 5540  َواْختََِبْ

َسنَاِت  168/7 5541 َعة يف الرزق الرخاء يف  بِاحْلَ  العيش والسَّ

يِّئَاِت  168/7 5542 ة يف الَعيِْش واملَصائِِب  َوالسَّ دَّ  الشِّ

 يعودون ويتوبون  َيْرِجُعونَ  168/7 5543

 جاء بعدهم  َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهمْ  169/7 5544

دِيُء ِمن النَّاِس وِمَن  جيٌل َغرْيُ صالِح   َخْلٌف  169/7 5545  الكًلمِ واخَلْلف: الرَّ

 أَخُذوا التَّوراَة ِمن أسًلفِهم  َوِرُثوْا الْكِتَاَب  169/7 5546

ْنيا َعَرَض هذا األْدنى  169/7 5547 شوةِ وَغرِيها  كاملاَل احَلراَم  أو َمتاع الدُّ  الرِّ

يثَاُق الْكِتَاِب  169/7 5548 ٌد أو َعقٌد  مِّ  ُُمَكم يف التَّوراةِ وَعْهُد ُمؤكَّ

 وَعلِموا وَفِهموا ما فيهِ ا  َقرأو َوَدَرُسوْا َما فيهِ  169/7 5549

رونَ  َأَفًلَ َتْعِقُلونَ  169/7 5550  أَفًل ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

ُكونَ  170/7 5551  َيتََمّسُكوَن وَُيافظون ُيَمسَّ

ًَلةَ  170/7 5552 ًلةِ  َوَأَقاُموا الصَّ  َأّدوها كاِملًة  و  وحاَفظُوا عىل الصَّ

 ال ُِنِْمُل وال ُننِْقُص  ال ُنِضيعُ  170/7 5553

 وثواب  جزاء  َأْجَر   170/7 5554

 املُْحِسنَي الذين ُيصلِحوَن أنُفَسهم وُيصلِحوَن َغرَيهم املُْْصلِِحيَ  170/7 5555
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 871إلى آية  711 يةآمن  األعرافسورة ( 173صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 رفعنا َنتَْقنَا  171/7 5556

 الظُّلَّة: َما غطَّى وسَِتَ أو سحابة تظل و ِمظَلَّةٌ  ُظلَّةٌ  171/7 5557

 َوأَيَقنُوا َوَظنُّواْ  171/7 5558

 ساقط عليهم هِبِمْ  َواقِعٌ  171/7 5559

ة   171/7 5560   بِجد  وعزيمة  صادَِقة   بُِقوَّ

 اْستَْحَِضوُه وَتَدبَّروهُ  َواْذُكُروْا ما فيهِ  171/7 5561

 أْصًلهِبِمْ من  ِمن ُظُهوِرِهمْ  172/7 5562

تَُهمْ  172/7 5563 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ  الُذرِّ

َرهم  َوَأْشَهَدُهمْ  172/7 5564  جعلهم يشهدون  وقرَّ

 لِئًَلَّ تقولوا  َتُقولُوا َأْن  172/7 5565

 وتعذبنا وتؤاخذنا تعاقبنا  َأَفتُْهلُِكنَا 173/7 5566

 الذين أَتْوا بالباطِِل، وُهم املَُِشكونَ  املُْبْطُِلونَ  173/7 5567

ُل  174/7 5568 ُح  ُنَفصِّ  ُنبَيِّ ونوضِّ

الئِل والِعَِب  اآلَياِت  174/7 5569    والَعًلَماتاملُْعِجَزات والدَّ

 َيعودونَ  َيْرِجُعونَ  174/7 5570

 َواْقرأْ  َواْتُل  175/7 5571

: َخَِبٌ له َشأٌن وفائدٌة  َنبَأَ  175/7 5572
 النَّبأُ

   خرج منها وفارقها َفانَسَلَخ ِمنَْها 175/7 5573

َقُه وأدركه  َفأَْتبََعُه  175/7 5574  حَلِ

الَِّي أو اُلالِكيَ  الَْغاِوينَ  175/7 5575  الضَّ

 لرفعنا َقْدَرهُ  لََرَفْعنَاهُ  176/7 5576

نيا َأْخَلَد إىَل األْرضِ  176/7 5577  اطمأنَّ إليها، ولِزمها، أو رَكن إىل الدُّ

 طلب ملّذات الدنيا وشهواهتا َواتَّبََع َهَواهُ  176/7 5578

 عليه وَتزُجْره، أو َتطُرْده تشُدد  حَتِْمل عليه  176/7 5579

ساَنُه من حر  أو عطَش   َيْلَهْث  176/7 5580
 َُيِْرج لِ

ْكهُ  176/7 5581 لِّيه َتِْتُ  تبقيه وُُتَ

دْ  َفاْقُصِص الَْقَصَص  176/7 5582  ما قَصْصتُه من أخبارِ  واروي فاِْسُ

ُرونَ  176/7 5583 ْم  َيتََفكَّ  ويتدبرونُيْعِمُلوَن ُعُقوَُلُ

 وبئس َقبَُح  َساءَ  177/7 5584

ُبوا  177/7 5585  َأنَكُروا   َكذَّ

نا وَعًلماتِنا  بِآَياتِنَا  177/7 5586  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

 ُظْلُم النَّْفِس: اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب  ظْلُِمونَ ي 177/7 5587

 ُيْرِشد إىَل اإليامِن وُيَوفِّق إلَيْهِ  هَيْدِ  178/7 5588

 املستجيب للهداية املُْْهتَِدي 178/7 5589

ْقه لطاَعتِهَيذله و ُيْضلِْل  178/7 5590   ال ُيوفِّ

ونَ  178/7 5591 اِِسُ  الضائِعوَن اُلالِكونَ  اخْلَ
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 781إلى آية  971 يةآمن  األعرافسورة ( 174صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أْوَجْدنا َعىل َغرْيِ ِمثال  و َخَلقنَا َذَرْأَنا  179/7 5592

َهنَّمَ  179/7 5593 ب هِبا يِف اآلِخَرةِ  جِلَ  َجهنَُّم: الناُر التي ُيَعذَّ

 ال َيْفَهُموَن وال يفكرون  ال َيْفَقُهونَ  179/7 5594

وَن هبا 179/7 5595  ال ينظرون هبا إىل آيات اهلل وأدلته املراد ال ُيبِْْصُ

 ال يسمعون هبا آيات كتاب اهلل فيتفكروا فيها  املراد  ال َيْسَمُعوَن هبا 179/7 5596

 األْنَعاُم: اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َكاألَْنَعامِ  179/7 5597

 أكثر تيها وبعدا عن طريق اُلداية واحلق أسوأ و َأَضلُّ  179/7 5598

 الّساهون الَْغافُِلونَ  179/7 5599

 أْسامُء اهللِ، وهي األْسامُء البالَِغُة احُلْسِن، الدالَُّة َعىل الَعظََمِة واجَلًللِ   األَْساَمُء احُلْسنَى  180/7 5600

وه واسألوه َفاْدُعوهُ  180/7 5601  اْدُعوه: سمُّ

 واتركوا  َوَذُرواْ  180/7 5602

 يميلون فيها عن احلق  ُيْلِحُدونَ  180/7 5603

َّْن َخَلْقنَا 181/7 5604  أْوَجْدَنا  و وِمَن الذين َخَلْقنا َومِم

ةٌ  181/7 5605  واملراد به هنا األمة املحمدية ََجاَعٌة ِمن النَّاِس  ُأمَّ

 َيكمون به بالَعْدِل فيام بينهم من ُخصومات   َيْعِدلُونَ  181/7 5606

  سنأُخُذهم قليًًل قليًًل، درجًة فدرجًة، وال ُنباِغتُهم َسنَْستَْدِرُجُهم 182/7 5607

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  182/7 5608

مْ  183/7 5609 ُرهم و وأْمِهلُهمْ   َوُأْمِِل َُلُ  أؤخِّ

 َمْكِري أو أْخذي   َكيِْدي 183/7 5610

 القوةَشديُد  َمتِيٌ  183/7 5611

ُروا  184/7 5612  َأَوََلْ ُيْعِمُلوا عُقولكم  َأَوََلْ َيتََفكَّ

ٌد َصىّل اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  بَِصاِحبِِهم  184/7 5613 ِه، واملُراُد هنا النَّبِيُّ ُُمَمَّ َغرْيِ
ة لِ  الّصاِحُب: املًُلِزُم الِعَْشَ

،  ِجنَّة   184/7 5614  أي: ُجنون 

ر من عذاب اهلل َنِذيرٌ  184/7 5615 ف ُُمَذِّ    رسول ُمبلِّغ، ُُمَوِّ

بِيٌ  184/7 5616  واِضٌح  مُّ

ُلوا  َأَوََلْ َينظُُرواْ  185/7 5617 ُروا ويتأمَّ  َأَوََلْ يفكِّ

 وهو ُمتَص  بُملِك اهللِ تعاىلالعظيم  ْلِك املُ  َمَلُكوِت  185/7 5618

 َغرْيِ ِمثال  سابِق  أْوَجَد َعىل  َخَلَق  185/7 5619

َب  185/7 5620    َدَنا  اْقَِتَ

 ساعة موهتم  َأَجُلُهمْ  185/7 5621

ُث بِهِ  َحِديث   185/7 5622  َكًلم  ُيتََحدَّ

 يصّدقون ويذعنون  ُيْؤِمنُونَ  185/7 5623

ُفُه َعن َطريِق اُِلداَيةِ  ُيْضلِلِ  186/7 5624  َيْْصِ

 َفًلَ مرشد إىل اُُلَدى  َفًلَ َهادِيَ  186/7 5625

 ويِتكهم  َوَيَذُرُهمْ  186/7 5626

هم  ُكْفِرِهمْ  ُطْغيَاِِنِمْ  186/7 5627 ِ   الطُّغياِن: جماوزُة احلدِّ ، و وتكِبُّ

وَن، وَيتََخبَّطُون  َيْعَمُهونَ  186/7 5628  َيتََحريَّ

اَعةِ  187/7 5629  َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

اَن ُمْرَساَها 187/7 5630 هاأو   َمتى َوْقُت ُوقوِعها َأيَّ  متى إثباهتا وُمستَقرُّ

 د قيام الساعة العلم بموع ِعْلُمَها  187/7 5631

لِّيَها  187/7 5632     ال ُيظِْهُرها  الَ َُيَ

 لوقت قيامها  لَِوْقتَِها  187/7 5633

 أو كِبت وشقت عىل أهلها  َعظَُمْت َوَجلَّْت  َثُقَلْت  187/7 5634

   ال َُتيُؤُكمْ  الَ َتأْتِيُكمْ  187/7 5635

 َفْجأةً  َبْغتَةً  187/7 5636

    مبالغ يف َطَلِب ِعْلِمهاوُملِح   َحِفي  عنها  187/7 5637
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 951إلى آية  881 يةآمن  األعرافسورة ( 175صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ال أستطيع ال َأْملُِك  188/7 5638

 َجلباً للمنَفعة أو الفائدة  َنْفعاً  188/7 5639

اً  188/7 5640  وال َدْرءًا للَضر أو دفعاً للَّش  َوال رَضّ

ِهمْ َما َخِفَي واْستََِتَ َوََلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه  الَْغيَْب  188/7 5641  بَِحواسِّ

نِيَ  188/7 5642  أَصاَبني َمسَّ

 أْوَجَدُكم َعىل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلَقُكم 189/7 5643

ًلمُ املراد  ِمْن َنْفس  َواِحَدة   189/7 5644  من آَدَم، عليه السَّ

اء و  َقرينَها َزْوَجَها 189/7 5645  املراد حوَّ

 ليأِويَ أو  ويستَِقرُّ يطمئن  لِيَْسُكَن إليها  189/7 5646

اَها 189/7 5647 ها َتَغشَّ  جاَمَعها ،  بارَشَ

 َحبَِلت ََحََلْت  189/7 5648

 ُمموال خفيفا، ، واملراد أّول احلمل ال ُتُِد املرأُة له أملًَا ََحًْلً َخِفيًفا 189/7 5649

ت به ف 189/7 5650 ت به  َمرَّ  قامت به وقعدت وأُتت احلملواستَمرَّ

  استبان ََحُْلهاوصارت ذات ثِقل   َأْثَقَلت 189/7 5651

 َسِويَّ اخِللقِة  َبََشًا َسِوّياً صاحِلاً  َصاحِلاً  189/7 5652

ا  190/7 5653  أو رزقهام َأْعطاُُها آَتاُُهَ

ه وتعاَظمَ  َفتََعاىَل  190/7 5654  فتنزَّ

ُكونَ  190/7 5655 ُه  ُيَْشِ  رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ ََيَْعُلوَن َغرْيَ

ُكونَ  191/7 5656 ُه رَشيكاً أيعبدون وَيعلون  َأُيَْشِ  َغرْيَ

ُلُق َشيْئًا  191/7 5657  ال يقِدُر عىل خْلِق يَشء   اَل ََيْ

 ال َيْقِدرونَ و َيْستَطِيُعونَ  َوالَ  192/7 5658

 َعْوناً وتأييداً  َنْْصاً  192/7 5659

 َوال ذواهتم  َأنُفَسُهمْ َوالَ  192/7 5660

ثّوهم   وإن َتْدُعوهم 193/7 5661  وإن حَتُ

 ال يقتدوا بكم  الَ َيتَّبُِعوُكمْ  193/7 5662

 ساكِتونَ  َصاِمتُونَ  193/7 5663

 َتْعبُدونَ  َتْدُعونَ  194/7 5664

 َمَعُه أْو َغرْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اهللِ 194/7 5665

 ُملوقاٌت أْشباَهُكمْ  ِعبَاٌد َأْمثَالُُكمْ  194/7 5666

 اعبدوهم، أو اسألوهم، أو نادوهم  َفاْدُعوُهمْ  194/7 5667

 َفْليَُحقِّقوا َمطالِبَُكمْ  َفْليَْستَِجيبُوْا لَُكمْ  194/7 5668

ة   َيأُْخُذوَن بُِعنْف   َيبْطُِشونَ  195/7 5669  وقوَّ
 وَغَلبة 

 اْستَعينوا واْستَغيثوا  اْدُعواْ  195/7 5670

َكاءُكمْ  195/7 5671 كاَء  رُشَ تُكْم الذين َجَعْلتُموُهْم هللِ رُشَ  آُِلَ

 احتالوا لإلرضار يب إن اْستَطَعتم  كِيُدونِ  195/7 5672

رونِ  َفًلَ ُُتِْهُلوِن أو َفًلَ ُتنظُِرونِ  195/7 5673  ُتؤخِّ
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ناِصي ومتويل أمري َولِيِّـيَ  196/7 5674

َل الْكِتَاَب  196/7 5675  الُقْرآن أنَزَل  َنزَّ

هُ  من دونِهِ  197/7 5676  َغرْيَ

ونَ  197/7 5677  ينِقذون َينُْْصُ

ثّوهم  َتْدُعوُهمْ  198/7 5678  حَتُ

 ال َيْستَجيبوا َيْسَمعواال  198/7 5679

 وتبِْْصهم بالَعْي  َوَتَراُهمْ  198/7 5680

ونَ  198/7 5681  ال يستطيعون اإلبصار  اَل ُيبِْْصُ

 امليسوَر ِمن أخًلِق النَّاسِ  الَْعْفوَ  199/7 5682

 املَْعُروف ِمن اإلحسانِ  بِالُْعْرِف  199/7 5683

 ابتعد وتنحى  َوَأْعِرْض  199/7 5684

اِهلِيَ  199/7 5685 َفهاء  اجْلَ شَي السُّ
 الطائِ

ِّ  يصيبنّك َينَزَغنََّك  200/7 5686 كنَّك بِالَشَّ  أو َُيَرِّ

 أو إفساد  َوْسَوَسة َنْزغٌ  200/7 5687

 َفاجَلأْ َوحَتَصْن واْعتِصْم واستِجرْ  َفاْستَِعْذ  200/7 5688

ُهمْ  201/7 5689    أصاهَبم، أو أَلَّ هِبم  َمسَّ

 َوْسَوَسةٌ  عاِرٌض أو َطائٌِف  201/7 5690

ُرواْ  201/7 5691  اْستَْحََضوا وَتَدبَّروا واتََّعظوا َتَذكَّ

 اإلنساملراد إخوان الشياطي من  َوإِْخَواُِنُمْ  202/7 5692

وَِنُمْ  202/7 5693  باْستمرار  يعاِوُنوَِنم َيُمدُّ

ًلل الَْغيِّ  202/7 5694  الباطِِل  و الضَّ

ونَ  202/7 5695  ال َيسأَمونَ أو  ال َيُكّفون ال ُيْقِْصُ

ة  وَعًلَمة   بِآَية   203/7 5696  وَدليل  وِعِْبَ
 بُِمْعِجَزة 

هَتا اْجتَبَيْتََها  203/7 5697 لْتَها ِمن َنْفِسكأو  اْصطََفيْتَها واْخَِتْ  تقوَّ

 أنتَِهُج وألَزمُ  َأتَّبِعُ  203/7 5698

 ُحَجٌج ظاِهرٌة َبيِّنة  َبَصآئُِر  203/7 5699

 ُتِِلَ  ُقِرئَ  204/7 5700

 اْصُغوا َفاْستَِمُعواْ  204/7 5701

كوُت لًلستامِع، مع تْرِك الَكًلمِ  َوَأنِصتُواْ  204/7 5702   اإلنصاُت: السُّ

 َتفوزوَن وَتنْجونَ  ُتْرََحُونَ  204/7 5703

عاً  205/7 5704  َتَذلًُّلً وُخُضوعاً  َتََضُّ

عِر والَفَزعِ و اخليفة: اخَلْوف َوِخيَفةً  205/7 5705  الذُّ

ْهرِ  205/7 5706 ْوِت أو  أقل من اجلهر َوُدوَن اجْلَ  َرْفُع الصَّ

 يف الصباح أْي يف أّول النهار بِالُْغُدوِّ  205/7 5707

 العَّش أْي آخر النّهار َواآلَصالِ  205/7 5708

 الّساهي الَْغافِلِيَ  205/7 5709

ونَ  206/7 5710 فَّعونَ  ال َيْستَْكِِبُ  ال َيَِتَ

 ِعبَادة اهلل: اخلضوع والطاعة له  ِعبَاَدتِهِ  206/7 5711

ُهوَنه   َوُيَسبُِّحوَنهُ  206/7 5712 سونه وُينَزِّ  ُيَقدِّ

  ُخضوعاً لَِعظََمِة اهللِ َيَضعوَن ِجباَهُهْم َعىل األْرِض  َيْسُجُدونَ  206/7 5713
 


