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 145إلى آية  142  يةآمن  البقرةسورة (  22صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َفَهاء 142/2 776 فوَن َعْن َجْهٍل أْو ُنقصاِن دينٍ َمْن  السُّ  َيتَََصَّ

فهم َوالُهم  142/2 777  .    ََصَ

 الِقبَْلة: اجلهة التي يتَِّجُه إليها املَُصلُّون يف صالهتم واملراد بيت املقدس  قِبَْلتِِهمُ  142/2 778

 .ُيْرِشد إََل اإليامِن وُيَوفِّق إلَيْهِ  ََيِْدي 142/2 779

اطٍ  142/2 780  َطريٍق  َِصَ

ْستَِقيمٍ  142/2 781  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  مُّ

ة   143/2 782 ُة: ََجاَعة  ِمن النَّاِس ََيَْمُعها َأمر  َما ُأمَّ  األمَّ

 معتدلة فاضلة َوَسطا   143/2 783

 رساالت رهبم لتشهدوا عىل األمم يف اآلخرة أن رسلهم بلَّغتهم  لِّتَُكوُنوْا ُشَهَداءَ  143/2 784

 أْي شهيدا  بأّنه َبلََّغُكم ِرسالََة َربِّهِ  َشِهيدا   143/2 785

 َيْقتَدي  َيتَّبِعُ  143/2 786

 َيْرتدُّ ويكُفر  ينقلب عىل َعِقبَيْه  143/2 787

ة وثقيلة عىل النّفوس  لََكبرَِية   143/2 788  لَشاقَّ

 أرشد إَل اإليامن، وَوفَّق إليه َهَدى  143/2 789

ِرَمُكم ِمن َثواِب أعاملكم الصاحلة ُيِضيَع إِياَمَنُكمْ  143/2 790 اِه َبيِْت املَْقِدسِ ك  ََيْ  السابَِقِة باِّتِّ
الةِ  الصَّ

عاَيِة لِِعبادِهِ  لََرُؤوف   143/2 791 : ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكامِل الرِّ  َرؤوف 

ِحيم   143/2 792 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ  رَّ  ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

 ُنبَِْص  َنَرى 144/2 793

 حتّول َتَقلَُّب  144/2 794

َهنََّك  َفلنَُولِّيَنََّك  144/2 795  فلنَُوجِّ

 حتِبّها، وتطيب نفسا  هبا  َتْرَضاَها 144/2 796

هَولِّ  َفَولِّ  144/2 797  َوْجَهَك: َتَوجَّ

َرامِ  144/2 798 ِء: َنْحَوُه َوَوْجَهتَهُ و .الكعبة أو ناحية  تلقاء َشطَْر املَْْسِجِد احْلَ ْ  َشطَْر الَّشَّ

 التَّْوراة واإِلْنِجيل الْكِتَاَب  144/2 799

 ليْعِرفون ويْدِرُكون لَيَْعَلُمونَ  144/2 800

 بِساهٍ  بَِغافِلٍ  144/2 801

 ِجئَْت  َأَتيَْت  145/2 802

 ُأْعطوا ُأْوُتواْ  145/2 803

 َدليٍل وحجة وبرهان آَيةٍ  145/2 804

 ما توّجهوا إليها يف صالهتم ما َتبُِعوا قِبَْلتََك  145/2 805

 ما هتواه أنفسهم ومتيل إليه  َأْهَواءُهم  145/2 806

 أتاَك وَحَصَل لَك  َجاءكَ  145/2 807

 الوحي أو العلم بأنك عىل احلق وهم عىل الباطل الِْعْلمِ  145/2 808

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملنِِيَ  145/2 809
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 351إلى آية  146  يةآمن  البقرةسورة (  23صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ا أو عقال   َيْعِرُفوَنهُ  146/2 810  ُيْدِركونه ِحسًّ

 األْبناُء: األْوالُد، ََجُْع اْبنٍ  َأْبنَاءُهمْ  146/2 811

 ََجاَعة  ِمَن النَّاسِ  َفِريقا   146/2 812

 ليْخفون  لَيَْكتُُمونَ  146/2 813

قَّ  146/2 814 حيَحةَ  احْلَ  واحلق هنا القبلة  الَعقيدَة الثابِتََة الصَّ

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  146/2 815

ينَ  147/2 816  الشاكِّني يف يشء مما أوحينا إليك، أو الّشاّكني يف كتامهنم احلّق مع العلم به املُْْمََتِ

 أو قبلةناحية  ِوْجَهة   148/2 817

 متوّجه اليها  ُمَولِّيَها  148/2 818

 فبادروا وَسارعوا  َفاْستَبُِقواْ  148/2 819

اِت  148/2 820 رْيَ  األعامل الصاحلة  اْْلَ

 ََيِئْ  َيأِْت  148/2 821

ٍء  َقِدير   148/2 822 ء  ال ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجز  وال ُفتُور  َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ يَشْ  ُيْعِجُزُه يَشْ

 ومن أّي موضع  َوِمْن َحيُْث  149/2 823

ه َوْجَهَك  َفَولِّ  149/2 824  َتَوجَّ

َرامِ  149/2 825 ِء: َنْحَوُه َوَوْجَهتَهُ ؛ تلقاء أو ناحية  الكعبة َشطَْر املَْْسِجِد احْلَ ْ  وَشطَْر الَّشَّ

 َساٍه ،أو ُمْهِمل  من الغفلة بمعنى عدم التنبه  أو  بَِغافِلٍ  149/2 826

هوا َولُّوْا ُوُجِوَهُكمْ  150/2 827  َتَوجَّ

 املراد أهل الكتاب واملرشكني  لِلنَّاسِ  150/2 828

ة   150/2 829 ة  وُمناَزَعة   ُحجَّ  احتجاج عليكم أو ُُماجَّ

 إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب ُظْلُم النَّْفِس: اإلساَءُة و الظُّْلُم: َوْضع الَّشء يف غري موِضعه.  َظَلُمواْ  150/2 830

َشْوُهمْ  150/2 831  ومهابةِخْشيَُة النّاِس: اَْلْوُف ِمنُْهْم يف تعظيٍم  ََتْ

 اِْلْشيَُة ِمن اهللِ: اَْلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  َواْخَشْوِن  150/2 832

 َوألُْكِمَل  َوألُتِمَّ  150/2 833

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ نِْعَمتِي 150/2 834  واملراد هنا اهلداية إَل القبلة وقيل دخول اجلنة  نِْعَمُة اهللِ: اَْلرْيُ الدِّ

ْلَعَمِل هِبا َولِتَبْليِغها  َأْرَسْلنَا  151/2 835
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: حَتْميُلُه الرِّ  إْرساُل الرَّ

 َيْقرأ َيتُْلو 151/2 836

يُكمْ  151/2 837 ُرُكْم من الرّشك واملعايص وُيْصلُِحُكمْ  َوُيَزكِّ       َوُيطَهِّ

مكم َوُيَعلُِّمُكمُ  151/2 838 فكم وُيَفهِّ  وُيَعرِّ

  الُقْرآن الْكِتَاَب  151/2 839

ْكَمةَ  151/2 840 نَُّة والفقه يف الّدين واملراد  هنا العلم والتفقُّهأو  معناه.احِلْكَمُة الكالم الذي َيِقلُّ لفظُه وََيِلُّ  َواحْلِ  السُّ

 فاْستَْحِِضوِن مع التََّدبُّرٍ  َفاْذُكُروِن  152/2 841

 ُأجازي، وُأْثني عليكم يف املأل األعىل  َأْذُكْرُكمْ  152/2 842

 اذُكروا نِعَمتَي، وأثنوا َعََلّ هِبا شُكُروا ِل ا 152/2 843

 أْصَلها ال تكُفروِن: ال َِّتُْحدوا نَِعِمي َعَليُْكمْ  ال تكُفرونِ  152/2 844

 اْطُلبُوا العون اْستَِعينُواْ  153/2 845

   التََجلُُّد وُحْسُن االْحتاِمِل بالصب عىل النوائب واملصائب، وترك املعايص ،والصب عىل الطاعات والقربات الَصْبُ  153/2 846

الةُ  153/2 847  الِعباَدُة املَرْشوَعُة وهي األْقواُل واألْفعاُل ُمْفتَتََحة  بِالتَّْكبرِي ُُمْتَتََمة  بِالتَّسليمِ  الصَّ
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 361إلى آية  415  يةآمن  البقرةسورة (  24صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 يستشهد  ُيْقتَل يف سبيل اهلل 154/2 848

 َذوي َحياةٍ خاصة هبم يف قبورهم، ال يعلم كيفيتها إال اهلل تعاَل  َأْحيَاء 154/2 849

وَن وال َتْعَلمونَ  ال َتْشُعُرونَ  154/2 850 سُّ
 .ال حُتِ

نَُّكمْ  َولَنَبُْلَونَُّكمْ  155/2 851  َولَنَْختَِبَ

ِع َمْكروهٍ اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس  اَْلْوف 155/2 852  . لِتََوقُّ

 األمل الناتج عن خلو املَِعَدةِ ِمَن الطَّعامِ  َواجُلوع 155/2 853

ابِِرينَ  155/2 854 ِ الصَّ  .  أْوِعَدُهْم بِثَواِب اهللِ  َبرشِّ

 َنَزلَْت هِبِمْ  َأَصاَبتُْهم  156/2 855

ِصيبَة   156/2 856  َمْكروه  ُيصيُب اإلْنسانَ  مُّ

   إنَّا عبيد مملوكون هلل، مدبَّرون بأمره ، يفعل بنا ما يشاء إِنَّا هللِِّ 156/2 857

 عائِدوَن باملوت، ثم بالبعث للحساب واجلزاء  َراِجعونَ  156/2 858

 َدَعوات  أو ثناء  أو مغفرة  َصَلَوات   157/2 859

 وإْحسان  وِهداَية   َوَرْْحَة   157/2 860

 ، واهلداية بمعنى الرشد للصواب  املُستجيبون للِهداية املُْْهتَُدونَ  157/2 861

َفا  158/2 862  جبيل صغري بالقرب من الكعبة يسعى احلاج بينه وبني املروة واملراد   الصخرة امللساء بمعنى الصَّ

 الكعبة يسعى احلاج بينه وبني الصفا جبيل صغري بالقرب من بيضاء براقة واملراد  حصاة صغرية  هي املَْْرَوةَ  158/2 863

 معامل دينه يف احلّج والعمرة  َشعائُِر اهللِ 158/2 864

ِر احَلجِّ  َحجَّ البَيَْت  158/2 865
ياَرةِ والنُُّسِك َوإَِقاَمِة َشَعائِ  َقَصَد َبيَْت اهللِ احَلرام للزِّ

 َفال إْثمَ  َفالَ ُجنَاَح  158/2 866

ف هبام 158/2 867  يسعى بني الصفا واملروة  َيطَّوَّ

َع َخرْيا   158/2 868 ا هبا هلل تعاَل َتطَوَّ  طواعية من نفسه ُملص 
 َقاَم بالِعباَدةِ

ر   158/2 869
ةِ  َشاكِ ْم الّصاحِلَ ر  ِعباَدُه: ُُمازَيِْم َعىل أْعامهِلِ

                                                    اهللُ شاكِ

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت  َعلِيم   158/2 870
ائِ  الَعليُم: الَعامِلُ بِالَّسَّ

 خْيفون َيْكتُُمونَ  159/2 871

 ُممد صىل اهلل عليه وسلم وما جاء بهاحُلَجِج الواِضحاِت الدالة عىل نبوة  الْبَيِّنَاِت  159/2 872

 أْظَهرناُه َوأْوَضْحناهُ  َبيَّنَّاهُ  159/2 873

 ومن اْلري  من رْحته ويبعدهم يطردهم اهللَُّ َيلَعنُُهمُ  159/2 874

ِعنُونَ  159/2 875 عاِء عىل املْلُعونامن اَْلْلق  اللَّْعن: َوَيْلَعنُُهُم الالَّ ّب والدُّ  لسَّ

 َرَجعوا َعن املَعايص  َتاُبواْ  160/2 876

 املراد أصلحوا ما أفسدوه  َوَأْصَلُحواْ  160/2 877

 َوأْظَهروا َوأْوَضحوا ما كتموه  َوَبيَّنُواْ  160/2 878

 أْقبَُل توبتهم َأُتوُب عليهم 160/2 879

ِحيمُ  160/2 880 ِحيُم ِمْن أْساَمِء اهللِ احُلْسنَى الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يِف اآلِخَرةِ،  الرَّ  والرَّ

 أنكروا ومَلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  161/2 881

 وفارقوا احلياة َوَماُتوا 161/2 882

تِهِ  لَْعنَُة اهللِّ 161/2 883 ْلَمْلُعوِن ِمْن َرْْحَ
 َسَخطُُه َوَطْرُدُه لِ

وامِ  َخالِِدينَ  162/2 884  باقنَي َعىل الدَّ

ُف َعنُْهُم  162/2 885 ُتهُ  ال خُيَفِّ ُتُه أْو ُمدَّ  ال َتِقلُّ ِشدَّ

 الِعَقاُب والتَّنْكِيُل  الَْعَذاُب  162/2 886

ُرون عن العذاب حلظة َواَل ُهْم ُينظَُرونَ  162/2 887  .  ال ُيْمَهُلون وال ُيؤخَّ

َِذ اإِللَُه:  َوإِلَـُهُكمْ  163/2 888  َمْعبودا  ُكلُّ َما اَتُّ

ْْحنِ  163/2 889 تُهُ  الرَّ ِة باهللِ أْي أنَّ اهللَ َشمَلْت َرْْحَ ْْحَنُ  ِمن األْسامِء اْلاصَّ ْنيا، والرَّ  ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  املُْؤِمَن والكافَِر يف الدُّ

ِحيمِ  163/2 890 ِحيمُ  اآلِخَرةِ،  يِف  املُْؤِمننيَ  َيْرَحمُ  الَِّذي الرَّ  احُلْسنَى  اهللِ ِمْن أْساَمءِ  والرَّ
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 916إلى آية  416  يةآمن  البقرةسورة (  25صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اَمَواِت  164/2 891  إَيادِها َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخْلُق اهلل ِمَن الَعَدمِ  َخْلِق السَّ

 وتعاقب الليل والنهارالتَفاُوُت َبيْنَُهام  الليل والنهاراختالف  164/2 892

 الصغرية والسفن َوالُْفْلِك  164/2 893

ِري 164/2 894 َعةٍ  َِّتْ  مَتُرُّ بَُِّسْ

 يفيد َينَفعُ  164/2 895

ْرَع واألْشجاَر التي َعىل األرضِ  األْرَض به َأْحيَا  164/2 896  أْحيَا الزَّ

 ُيبْسها وجفافها وجدهبا َمْوهِتَا 164/2 897

َق  َوَبثَّ  164/2 898  وَنرَشَ َوَفرَّ

: مشى عىل هيئته  َدآبَّةٍ  164/2 899  الدابة: اسم لكل حيوان وإنسان ذكرا  وأنثى وغلب عىل غري العاقل، ِمْن َدبَّ َيِدبُّ

 توجيه وتقليب  تَصيِف  164/2 900

َياِح  164/2 901 ك يف الطبَقاِت املُحيطِة باألرضِ اهَلواُء  الرِّ     املُتحرِّ

ر 164/2 902  املَُذلَِّل اْلاِضعِ  املَُْسخِّ

 َيعل َيتَِّخُذ  165/2 903

 َمَعُه أْو َغرْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  من ُدوِن اهللِ 165/2 904

 املثل والنظري :النِّدُّ  َأنَدادا   165/2 905

ِء: ُوّدُه وَميُْل النَّْفِس إليْهِ  َُيِبُّوهَنُمْ  165/2 906 ْ  َُمَبَُّة الَّشَّ

ب إليِْه بِطاَعتِهِ  َكُحبِّ اهللَِّ 165/2 907  َميُْل النَّْفِس إَل ما َيطُلبُُه رّبه والتََّقرُّ

 َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  165/2 908

ِء يِف الظلم:  َظَلُموا 165/2 909 ْ دِّ َواملَْيُْل َعِن الَْقْصدِ َوْضُع الَّشَّ ْوُر َوُُمَاَوَزُة احْلَ                                                  َغرْيِ َمْوِضِعِه، َواجْلَ

ةَ  165/2 910  الُقدرة املادية أو املعنويةواملعنى الطاقة وضدُّ الضعف.  الُْقوَّ

 َقِوّي أليم َشِديُد  165/2 911

أَ  166/2 912 لََّص  َتَبَّ  ََتَىلَّ وََتَ

 الرؤساء واجلبابرة هم  الَِّذين اتُّبُِعواْ  166/2 913

بَُعواْ  166/2 914  األتباع الضعفاء هم  الَِّذين اتَّ

 وَذَهبَت واْنَمَحت َوَتَقطََّعْت  166/2 915

 وعهودالّصالت التي كانت بينهم يف الّدنيا من نسب وصداقة  األَْسبَاُب  166/2 916

ة   167/2 917  َعْوَدة  إَل الّدنيا  َكرَّ

أَ  167/2 918  َفنَتََخىلَّ ونعلن براءتنا  َفنَتََبَّ

َعُلُهْم َيَرْوَن بِأْبصاِرِهمْ  ُيِرَيِمُ  167/2 919  ََيْ

مْ  167/2 920  أْفعاهلْم املَْقصوَدة  َأْعاَمهَلُ

اٍت  167/2 921  َجع َحَّْسة، َنَدم وَأَسف  َحََّسَ

فنَي خاِرجا   بَِخاِرِجنيَ  167/2 922  ومغادرين   بُِمنََْصِ

عا   َحالَال   168/2 923  ُمبَاحا  رَشْ

ا لَِذيذا   َطيِّبا   168/2 924  صاحِل 

 ال َتنَْقادوا الَ َتتَّبُِعواْ  168/2 925

يْطَان  168/2 926  َوساِوِسِه وُطُرُقه وآثاُره وأعامله ُخطُواِت الشَّ

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدو   168/2 927     الَعُدوُّ

بنِي   168/2 928  واِضح   مُّ

 يوسوس لكم َيأُْمُرُكمْ  169/2 929

وءِ  169/2 930  الَقبيُح ِمن األْقواِل واألْعامِل وباملعايص والذنوب بِالسُّ

نا َوالَْفْحَشاء 169/2 931 نِيُع من األَْفَعال مثل الزِّ  الَقبِيُح الشَّ
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 617إلى آية  701  يةآمن  البقرةسورة (  26صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 أنزل اهلل بام واعملوا التزموا  اتَّبُِعوا َما َأنَزَل اهللُّ 170/2 932

 َنْقتَدي  َنتَّبِعُ  170/2 933

 َوَجْدنا َألَْفيْنَا  170/2 934

رونَ ال  ال َيْعِقُلونَ  170/2 935 ْم وال ُيَفكِّ  ُيْعِملوَن ُعقوهَلُ

تَُدونَ  170/2 936  َوالَ َيْقبُلون اهِلداية َوالَ ََيْ

 ُيصّوت وَيصيُح  َينِْعُق  171/2 937

 َصْوتا  َغرْيَ َمفهوِم الكلامِت  ُدَعاء  ونَِداء   171/2 938

 ال َيْصغوَن لِْلَحقِّ  ُصم   171/2 939

 النّطق باحلّق خرس  عن  ُبْكم   171/2 940

 َضالّون  ُعْمي   171/2 941

ُه النَّْفُس  َطيِّبَاِت  172/2 942  الطَيِّباُت: َما َتْستَلِذُّ

 أْعطَيْناُكْم ِمن اَْلرْيِ والَفْضلِ  َرَزْقنَاُكمْ  172/2 943

 اْذُكروا نِْعَمتَُه، وأْثنوا َعَليِْه هِبا اْشُكُروْا هللِ و 172/2 944

 تنقادون وَتضعون  َتْعبُُدونَ  172/2 945

 احليوان الذي مات من غري ذبح  املَْيْتَةَ  173/2 946

مَ  173/2 947 َم املَْسفوَح املَْصبوَب الّسائَِل  َوالدَّ  الدَّ

بيَحة ُأِهلَّ به  173/2 948  ُرفع الصوُت باسم من ُتقّدم إليه الذَّ

 الِّضورة إَل التناول ممّا حّرم ُأْجِبَ وأجلأته  اْضطُرَّ  173/2 949

وَرةِ  َغرْيَ َباغٍ  173/2 950 دودِ الِضَّ  َغرْيَ ظامِلٍ وال ُمْعتٍَد وال ُمتَجاِوٍز حِلُ

 وال ُمتََجاوٍز ملِا ُيْذِهب اجُلوع  وال عادٍ  173/2 951

 َفاَل ُعقوَبةَ  َفالَ إِْثمَ  173/2 952

 خْيفون َيْكتُُمونَ  174/2 953

 التَّْوَراة أو االنجيل الْكِتَاِب  174/2 954

ا وبدال َثَمنا   174/2 955  عوض 

 يسريا َقلِيال   174/2 956

 ناَر اآلخرة وهي نار جهنّم النَّارَ  174/2 957

 ال خُياطِبُهم  ال ُيَكلُِّمُهم 174/2 958

 ُقبُوِرِهمْ َيْوُم ُيبَْعُث النَّاُس ِمْن  َيْوُم الِقياَمةِ  174/2 959

يِهمْ  174/2 960  ال ُيطّهرهم من دنس ذنوهبم الَ ُيَزكِّ

       موجع َشديد اإليالمِ   ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  َألِيم   174/2 961

ُواْ  175/2 962    استبدلوا اْشََتَ

الَلَةَ  175/2 963  الضالل : التيه والبعد واالنَصاف عن طريق اهلداية واحلق  الضَّ

َْت والَعْفو بِاملَْْغِفَرةِ  175/2 964  بِالسَّ

ب ما أْصَبهم عىل النار  175/2 965  يعني: فام أشد جراءهتم عىل النار بَعملهم أعامل أهل النار  تعجُّ

 القرآن  الْكِتَاَب  176/2 966

قِّ  176/2 967 حيَحةِ بالصدق أو باحلجة  و بِاحْلَ  الثابِتَِة الصَّ
 الَعقيدةِ

 يف أصول دينهم أو اختلفوا بشأن رسالة ُممد عليه الصالة والسالم  خالفوا ما جاء  اْختََلُفواْ  176/2 968

 ِخالف، أو ِعداء  ِشَقاٍق  176/2 969
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 811إلى آية  717  يةآمن  البقرةسورة (  27صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ولكل طاعة وقربة يتقرب هبا العبد إَل اهللَكلَِمة جاِمَعة لُِكلِّ ِصفاِت اَْلرْيِ  الِْبَّ  177/2 970

 توّجهوا ُتَولُّواْ  177/2 971

ق 177/2 972  ة طلوع الشمس جه قِبََل املَْرْشِ

 جهة غروب الشمس  َواملَْْغِرِب  177/2 973

 وبالكتب املنزلة كافة َوالْكِتَاِب  177/2 974

 النَّبِيِّنَي: َمْن اْصطفاُهم اهللُ ِمن ِعبادِِه وأْوَحى إليهْم برِشيَعٍة ِمن رَشائِِعهِ  َوالنَّبِيِّنيَ  177/2 975

 َوَأْعطَى  َوآَتى  177/2 976

 مع حبِّه له َعىَل ُحبِّهِ  177/2 977

 أصحاب القرابة، األقرباء ذِوي الُقْرَبى 177/2 978

 َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغَمن  اليَتاَمى  177/2 979

ْم الَفْقرُ  املَساكني 177/2 980  الُفَقراء الذيَن أَذهلَُّ

بيلِ  177/2 981  املُسافُِر الَِّذي ال ماَل لَُه َيْكفيِه لِيَِصَل إََل َمْقَصِدهِ  اْبُن السَّ

َقاِب  177/2 982  املَْملوكني واإلماء املَْملوكاِت من الّرق أو األرسيف َعتِْق وحَتريِر الَعبيِد  يِف الرِّ

ا املُْوُفوَن بَِعْهِدِهمْ  177/2 983               امللتزمون بمواثيقهم واملَُؤدُّون ملا عليهم وافيا  تامًّ

ة احلاَجةِ  الْبَأَْساء  177/2 984  ِشدَّ

اءُ  177/2 985 َّ ُة َكالَفْقِر  الِضَّ  واألمَلِ واملرض  الِشدَّ

 احَلْرِب زمن  الْبَأْسِ  َوِحنَي  177/2 986

 عليه  أوفوا ما عاهدوا اهلل َصَدُقوا 177/2 987

 أصحاُب التقوى بطاعة اهلل والبعد عن َمْعِصيته املُْتَُّقونَ  177/2 988

 ُفِرَض  ُكتَِب  178/2 989

 اجلان بمثل ما َفَعلمُعاقبة  الِقَصاص  178/2 990

 ِضدُّ الَعبْدِ  احُلرُّ  178/2 991

 الرقيق الَعبْد 178/2 992

ءٍ  ُعِفَي لَهُ  178/2 993  َِّتاَوَز لَُه وّل املقتول َعْن يَشْ

 الذي ِّتمعه به أخوة االيامن واملراد وّل املقتول  َأِخيهِ  178/2 994

 ُمطالَبَة  بُِحْسِن ُخُلٍق وباِل ُعنٍْف  اتِّبَاع  بِاملعُروِف  178/2 995

ا بِاملَْْعُروِف  178/2 996 ا وعرف   عىل الوجه املستحسن رشع 

 وقضاء َوَأَداء 178/2 997

     اإلحسان : اإلكرام أو الطريقة اجلميلة واملراد: ِمن غري تأخري وال نقص  بِإِْحَسانٍ  178/2 998

ِفيف   178/2 999  أثقاِل التَّكاليِف َرْفع  ِمْن  ََتْ

    ظلَم وِّتاوَز احلدَّ  اْعتََدى 178/2 1000

 معيشة آمنة َحيَاة   179/2 1001

   يا أْصحاَب  ُأوِلْ  َياْ  179/2 1002

 الُعقوِل السليمة النرّية  األَلْبَاِب  179/2 1003

 أصابته عالمات املوت ومقدماته َحَِضَ أحدكم املَْوُت  180/2 1004

 أبقى وخلَّف ماال   َتَرَك َخرْيا   180/2 1005

 متليك املال بعد الوفاة أو ما ُيوََص به، وهو عهد بتقسيم  الَْوِصيَّةُ  180/2 1006

عِ  بِاملَْْعُروِف  180/2 1007 ْ  بالعدل، واملَْعروُف: ُكلُّ فِْعٍل ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو بِالرشَّ

 واِجبا   َحّقا   180/2 1008

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقنيَ  180/2 1009

لَهُ  181/2 1010 هُ  َبدَّ َ َفُه وَغريَّ  َحرَّ

 َعلَِمه  َسِمَعهُ  181/2 1011

 ُعقوَبتُهُ  إِْثُمهُ  181/2 1012

لُوَنهُ  181/2 1013 ُفوَنُه   ُيبَدِّ وَنهُ َُيَرِّ  وُيَغريِّ

 َسِميع   181/2 1014
يسْمُع َجيع األْصوات الظَّاهرة والباطنة، اْلفيَّة واجلليَّة  ، والسميع من أْسامِء اهللِ احُلْسنى ونثبت  له  

مع  باِل َكيٍْف وال آلٍة وال جاِرَحٍة وأنَّ سمع اهلل ليس كسْمع أحٍد من خْلِقه. سبحانه  صفة السَّ

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ، والَعليُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  َعلِيم   181/2 1015
ائِ  ُهَو العامِلُ بِالَّسَّ
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 618إلى آية  281  يةآمن  البقرةسورة (  28صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِع َمْكروٍه  اَْلْوف: َخاَف  182/2 1016  اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

وصٍ  182/2 1017  مانٍِح للَوِصيَّةِ  مُّ

 َميْال  عن احَلقِّ َخطَأ  من َغرْيِ َقْصدٍ  َجنَفا   182/2 1018

دٍ  إِْثام   182/2 1019  َميْال  عن احَلقِّ بِِعْلٍم َوَتَعمُّ

قاَق والتَّناُفَر ِمن َبيْنِِهمْ  َبيْنَُهمْ َأْصَلَح  182/2 1020  أزال الشِّ

 ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفور   182/2 1021

ِحيم   182/2 1022 حيُم: الذي َيْرَحُم  رَّ  املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

 ُفِرَض  ُكتَِب  183/2 1023

يامُ  183/2 1024  اإلْمساُك َعن املُْفطراِت َمع النِّيَِّة، ِمن طلوِع الَفجِر الّصادِِق إَل ُغروِب الشمسِ  الصِّ

 تستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتتَُّقونَ  183/2 1025

ا َمْعُدوَداٍت  184/2 1026 ام  داٍت معلوماِت العددِ وهي أيام شهر رمضان َأيَّ  ُُمَدَّ

ِريضا   184/2 1027  املَِْريِض: املصاب بِعلَّة  باجلسم أو النَّْفس بحيث يشق عليه الصوم مَّ

َفرُ وُمسافِرا    َعىَل َسَفرٍ  184/2 1028  ةَقطُْع املََْساَفِة الْبَِعيد :السَّ

ة   184/2 1029  مقدار ما ُيَعّد، واملراد عليه صيام عدد من أيام ُأَخر بقدر التي أفطر فيها  َفِعدَّ

      غري ُمتملة كالشيخ الكبري، واملريض الذي ال ُيْرَجى شفاؤه  يتكلفون الصيام ويشقُّ عليهم مشقة  ُيطِيُقوَنهُ  184/2 1030

ُم من َصَدَقٍة  و ما يقوم مقام الَّشء الِفْدَية: فِْدَية   184/2 1031  ِمْن َطعامٍ وما ُيَقدَّ

    ِمْقَداُر َطَعاِمهِ  َطعاُم ِمْسكنِيٍ  184/2 1032

َع َخرْيا   184/2 1033 ا دوَن إلزامٍ  َتطَوَّ ا ُُمْتار  ع 
 زاد يف الفدية طائِ

 واِضحاٍت َوآياٍت  َوَبيِّنَاٍت  185/2 1034

 الفارق بني احلقِّ والباطِل  الُْفْرَقانِ  185/2 1035

ا مقيام   َشِهَد  185/2 1036  حَِضَ صحيح 

 َيشاُء وَيرَغُب  ُيِريُد  185/2 1037

 التخفيف والتسهيل الْيَُّْسَ  185/2 1038

ة الُْعَّْسَ  185/2 1039 دَّ  الضيق والشِّ

ة 185/2 1040 يام  َولِتْكِمُلوا الِعدَّ وا أّيام شهر الصِّ  لِتُتِمُّ

وا اهلل و 185/2 1041 ُ  لتحمُدوه وُتَعظِّموه واملراد تكبري اهلل يف عيد الفطر لتَكبِّ

 وَوفَّقكم  أرَشَدكم َهَداُكمْ  185/2 1042

 اهلل َقِريب:  قريب  من عباده سامع  لدعائهم عليم  بأَحواهِلم    َقِريب   186/2 1043

اعِ  186/2 1044  سؤال السائل أستجيب ل ُأِجيب َدْعَوة الدَّ

 أصلها دعان: َسألَني َدَعانِ  186/2 1045

 اْستِجاَبُة الَعبِْد هللِِّ: ُقبوُل َدْعَوتِِه وااليامُن هِبا واتِّباُعها  َفْليَْستَِجيبُواْ  186/2 1046

 َيتدون ويستقيمون  َيْرُشُدونَ  186/2 1047
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 190إلى آية  187  يةآمن  البقرةسورة (  29صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

عا   ُأِحلَّ  187/2 1048  ُأبيَح رَشْ

َفُث  187/2 1049  االستمتاع باملرأة الرَّ

 زوجاتكم نَِسآئُِكمْ  187/2 1050

      . الوقوع باحلراماملُراد: سكن  وسَت عن و اللِّبَاُس: ما َيسَُتُ اجلسمَ  لِبَاس   187/2 1051

 كان يف علمه األزل َعلِمَ  187/2 1052

تانون أنفسكم 187/2 1053 مه اهلل من ُمامعة النساء بعد العشاء يف ليال الصيام، وكان ُمرما يف أول اإلسالم  ََتْ  َتونون أنفسكم؛ بمخالفة ما حرَّ

   وّفقكم للتوبة وغفر لكم عليكم َفتَاَب  187/2 1054

 وَِّتاَوز َوَعَفا  187/2 1055

 َففي َهذا الَوْقِت  َفاآلنَ  187/2 1056

 َواْطُلبُوا والتمسوا  َواْبتَُغواْ  187/2 1057

ر لكم من الولد ما كتب اهلل لكم 187/2 1058  ما أباَح من اجِلامع بالنساء أو ما قدَّ

1059 187/2  َ  َيظَْهَر وَيتَِّضَح  َيتَبنَيَّ

 شعاع الفجر الصادق  األبيضاْليط  187/2 1060

 َسواُد اللَّيْلِ  اَْليِْط األْسَودِ  187/2 1061

 ُمقيمون يف املَساجد للعبادة  َعاكُِفونَ  187/2 1062

 أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال ََيوُز ُُماَوَزهتا  ُحُدوُد اهللِ  187/2 1063

 ال َتْدخلوا فيها  ال َتْقَرُبوَها 187/2 1064

 تقديرها: يتقون اهلل أي يستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيتَُّقونَ  187/2 1065

 وال تستحّلوا احلرام من األموال، فال يأخذ بعضكم أموال بعٍض بغري حّق  والَ َتأُْكُلوْا َأْمَوالَُكمْ  188/2 1066

ُع أْخَذُه ِمْن مالِكِهِ باِم مَلْ ُيبِْح  بِالْبَاطِلِ  188/2 1067 ْ  الرشَّ

 أْي ُتلقوا باحُلَجِج الكاذبة  ُتْدلُوْا هبا  188/2 1068

 لتأخذوا بغري وجه حق  لِتَأُْكُلواْ  188/2 1069

 ََجاَعة  ِمَن النَّاسِ  َفِريقا   188/2 1070

 بِالباطِلِ  بِاإِلْثمِ  188/2 1071

 َيْستَْعلِموَن ِمنَْك  َيْسأَلُوَنَك  189/2 1072

 َجع هالل، وهو القمر إَل سبع لياٍل يف أول الشهر القمري وقبل هنايته بمثلها األِهلَّةِ  189/2 1073

 عالمات يعرف هبا الناس أوقات عباداهتم املحددة بوقت مثل الصيام واحلج َمَواقِيُت  189/2 1074

ِر احَلجِّ َقْصُد َبيِْت اهللِ  احَلجُّ  189/2 1075
ياَرةِ والنُُّسِك َوإَِقاَمِة َشَعائِ  احَلرام للزِّ

 َكلَِمة جاِمَعة لُِكلِّ ِصفاِت اَْلرْيِ  الِْبُّ  189/2 1076

 ُظُهوِر البُيوت: ِجهاهِتا اَْللفيَّة  ُظُهوِرَها 189/2 1077

 َمداِخلَها َأْبَواهِبَا  189/2 1078

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اهللَّو 189/2 1079

 تظفرون وتفوزون ُتْفلُِحونَ  189/2 1080

 وا املناهيبترتك  وال َوالَ َتْعتَُدواْ  190/2 1081

م اهلل  املُْْعتَِدينَ  190/2 1082  ورسولهالظاملني املتجاوزين للَحّد باستحالل ما حرَّ
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 619إلى آية  191  يةآمن  البقرةسورة (  30صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 القتل : اإلماتة وإزهاق الروح  َواْقتُُلوُهمْ  191/2 1083

 وجدمتوهم وظفرتم هبم  َثِقْفتُُموُهمْ  191/2 1084

 َوَأْبِعُدوُهم  َوَأْخِرُجوُهم  191/2 1085

 َصف الناس عن الدين احلق املراد  َوالِْفتْنَةُ  191/2 1086

 َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  191/2 1087

 اجَلَزاء: املعاقبة عىل األعامل السيِّئة َجَزاء 191/2 1088

 املُنْكِريَن لُِوُجودِ اهللِ  الَْكافِِرينَ  191/2 1089

   استجابوا للنهي انتََهْواْ  192/2 1090

 ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفور   192/2 1091

ِحيم   192/2 1092 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

 وَحاِربوهم َوَقاتُِلوُهمْ  193/2 1093

ك   فِتْنَة   193/2 1094  رِشْ

ينُ  193/2 1095  الِعباَدة والطاعة هلل يف أمره وهنيه  الدِّ

وا عن الكفر والقتال و استجابوا للنهي انتََهواْ  193/2 1096  كفُّ

   فال عقوبة وال ِّتاوز وال اعتداء َفالَ ُعْدَوانَ  193/2 1097

 وعدواهنم املستمرين عىل كفرهم  الظَّاملنِِيَ  193/2 1098

ْهر احَلَرام  194/2 1099 م اهلل القتال فيه الشَّ  رجب وذو القعدة وذو احلجة واملحرم  واألشهر احلرم هي .الشهر الذي حرَّ

ُرَماُت  194/2 1100 َم التفريط فيها َواحْلُ  َجع ُحرَمة وهي ما ال َيل انتهاكها، أو ما وجب القيام هبا من حقوق اهلل والعباد، وُحرِّ

 اذا اْنتُِهَكْت  احلرمات ُيْقتَصُّ بمثل واملرادمُعاقبة اجلان بمثل ما َفَعل.  قَِصاص  194/2 1101

 ظلَم وِّتاوَز احلدَّ بالقتال أو غريه اْعتََدى 194/2 1102

 قابُِلوا َعداَوَته بِمثْلِها اْعتَُدوا عليه 194/2 1103

 تتجاوزوا املامثلة يف العقوبة خافوا اهلل فال  اتَُّقوا اهللَّو 194/2 1104

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقنيَ  194/2 1105

 واْبذلوا املال ونحَوه َوَأنِفُقواْ  195/2 1106

 إلعالء دين اهلل ونَصته، واجلهاد يف سبيله َسبِيل اهللِيف  195/2 1107

 ال ترموا  ُتْلُقواال  195/2 1108

 املُراد أنفسكم بِأَْيِديُكمْ  195/2 1109

 اهلالك بَتك اجلهاد واإلنفاق فيه التَّْهُلَكةِ  195/2 1110

ا لوجه اهلل تعاَل َوَأْحِسنَُواْ  195/2 1111  واجعلوا عملكم كله خالص 

بُّ  195/2 1112
 َُمَبَُّة اهلل لِِعبادِِه: ِرضاُه َعنُْهمْ  َُيِ

 أهل اإلخالص واإلحسان اآلتنَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسننِيَ  195/2 1113

ُّواْ  196/2 1114  َوأْكِملوا َوَأمِت

ُتمْ  196/2 1115  اإلحرام أو أحيط بكم فُمنِعتم عن اإلمتام بعد  أو خوف أو علة مانعةبمرض ُضيَِّق عليكم  ُأْحَِصْ

 تيَّّس وتسّهل  اْستَيََّْسَ  196/2 1116

ْدِي  196/2 1117  ما َُيَْدى إَل احَلَرم من النََّعم اهْلَ

لُِقوا ُرُؤوَسُكم  196/2 1118  ال تزيلوا ما عليها من شعر واملراد ال حتّلوا من اإلحرام باحللق ال حَتْ

 َيِصَل  َيبُْلغَ  196/2 1119

لَّهُ  196/2 1120  مكان وجوب ذبحه أو حيث أحَِصتم َُمِ

 املراد: رضر  أو أذى من رأسه َيتاج معه إَل احللق أثناء اإلحرام  َأذ ى 196/2 1121

م هلل جزاء  لتقصري يف عبادةوهو فداء وِعوض ،  أو كّفارة  َفِفْدَية   196/2 1122  ما يقدَّ

 ذبيحة، واملراد هنا شاة ُنُسٍك  196/2 1123

   استشعرتم األمان واالطمئنان الختفاء سبب اْلوف َأِمنتُمْ  196/2 1124

 أتم عمرته، ومَتَتّع بام ََيُْرم عىل احلاج إذا اعتمر قبل احلج متتع بالُعْمرة  196/2 1125

 ُعْدُتْم إَل أهليكم  َرَجْعتُمْ  196/2 1126

ة   َكاِمَلة   196/2 1127  تامَّ

ي  196/2 1128  من أهل مكة  املَْسِجد احَلرام َحارِضِ
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 202إلى آية  719  يةآمن  البقرةسورة (  31صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 معيّنة، وهي: شّوال، وذو القعدة، وذو احِلّجة أشهر  معلومات  197/2 1129

 أْوَجَب احلج عىل نفسه فيهن باإلحرام َفَرَض  197/2 1130

فث يف احلج: االستِْمتاُع يف النِّساِء أْو الُفْحُش يف الَقْولِ  َرَفَث  197/2 1131  كل ما ال َيسن إتيانه من قول أو فعل، والرَّ

 الُفُسوق: الِعْصيان واُْلروج  عن حدود الرشع ُفُسوَق  197/2 1132

 ال نِزاَع وال ِخصامَ  الَ ِجَداَل و 197/2 1133

ُدواْ  197/2 1134 دوَن بِاألعامِل الصاحِلةِ  َوَتَزوَّ ذوا زادا ، واملُؤِمنوَن َيتََزوَّ
ِ  اَتَّ

 أصلها اتقون، أي اْجَعلوا لَكم وقاية من عذايب بامتثال أوامري، واجتناب نواهيَّ  َواتَُّقونِ  197/2 1135

 النرّية الُعقوِل السليمة  يا أْصحاَب  ُأْوِل األَلْبَاِب  َيا 197/2 1136

 إْثم  أو حرج  ُجنَاح   198/2 1137

 َتطُْلبُوْا وتلتَِمسوا َتبْتَُغواْ  198/2 1138

 زيادة يف اْلري واملراد املال املكتسب بالتجارة يف احلج َفْضال   198/2 1139

 رجعتم بكثرة متزاْحنيرستم أو  اندفعتم أو :َأَفْضتُم 198/2 1140

ة ال يِتمُّ احَلجُّ إال بالوقوف فيهمكان  َعَرَفاٍت  198/2 1141  بالقرِب من مكَّ

 كّلها هو َجبَل  َصِغري  آِخَر ُمْزَدلَِفَة، اْسُمُه ُقَزُح، أو ُمزدلفة  املشعر احلرام   198/2 1142

  أرَشَدكم إَل اإليامن، وَوفَّقكم إليه َهَداُكمْ  198/2 1143

آلِّنيَ  198/2 1144  َطريِق اهِلداَيةِ التائِهنَي َعْن  الضَّ

 اندفعوا وسريوا  َأفِيُضواْ  199/2 1145

ُفوا واندفعوا، واملراد: من َعَرفات إَل ِمن ى  أفاَض الناُس  199/2 1146  اْنََصَ

 واطلبوا املغفرة  َواْستَْغِفُرواْ  199/2 1147

 الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو  َغُفور   199/2 1148

 َأمْتَْمتُم َقَضيْتُم  200/2 1149

نَاِسَكُكمْ  200/2 1150  أعامل َحّجُكم، كالوقوف بعرفة وغريه مَّ

 نصيب من اْلري َخالٍَق  200/2 1151

 َأْعطِنا  آتِنَا  201/2 1152

 َحَسنَة   201/2 1153
ْنيا: ما  نيا ِمْن ِرْزق َطيِّب وّنعمة وعافية وتوفيقَحَسنَُة الدُّ احلوَن يف الدُّ : ما َيطُْلبُُه  ، َيطُْلبُُه الصَّ

َحَسنَُة اآلِخَرةِ

احِلوَن يف اآلِخَرةِ ِمْن  ْحِن والّرْحة واإلحسان والنّجاةالالصَّ  نَعيِم وِرىض الرَّ

   واَصف عنّا َوقِنَا 201/2 1154

 ِعقاَب ناُر َجَهنَّمَ  النَّارِ َعَذاَب  201/2 1155

ة  من الثواب َنِصيب   202/2 1156  ُحصَّ

 َعِملوا َعَمال  حسنا   َكَسبُواْ  202/2 1157

َساِب  202/2 1158  َعَليَْها احْلِ
 إْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ
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 102إلى آية  320  يةآمن  البقرةسورة (  32صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ْعُدوَداٍت  203/2 1159 اٍم مَّ  يف أيام قالئل، وهي أيام الترشيق: احلادي عرش والثان عرش والثالث عرش من شهر ذي احلجة يِف َأيَّ

ل 203/2 1160 ع، واملُراد: أراد التعجل واكتفى بيَْوَمنْي فخرج من  َتَعجَّ  الثان عرش قبل غروب شمس اليوم  'ِمنى'أرْسَ

 َفاَل ُعقوَبةَ  َفالَ إِْثمَ  203/2 1161

رَ  203/2 1162  حتى يرمي اجلامر يف اليوم الثالث عرش 'ِمنى'ومن تأخر بأن بات بـ  َوَمن َتأَخَّ

           اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ اتَُّقوا اهللَّ 203/2 1163

ونَ  203/2 1164 رَشُ ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  حُتْ
َمعوَن َمَع النّاِس لِ  ُِّتْ

كَ  ُيْعِجبَُك  204/2 1165  يَُّسُّ

 أَشدُّ الناِس ُخصوَمة   َألَدُّ اِْلَصامِ  204/2 1166

َف َأْعَرض  أدبر أو  َتَوَلَّ  205/2 1167  وانََصَ

 . لِيُْحِدث االختالل واالضطراب: لِيُْفِسدَ .   جد واجتهد وثابر يف عمله َسَعى  205/2 1168

ْرعَ  احَلْرث  َوَُيْلِك 205/2 1169  ويقيض عىل َمنافعه ُيتْلِف الزَّ

ّية َوالنَّْسَل  205/2 1170 رِّ    الولَُد والذُّ

َلتهُ  َأَخَذْتهُ  206/2 1171  َْحَ

ةُ  206/2 1172  احَلِميَّة واألنفة والتكبُّ عن احلق الِْعزَّ

دٍ  بِاإِلْثمِ  206/2 1173  فِْعِل َما ُيْؤثُِمُه واملَيِْل َعن احَلقِّ بِِعْلٍم َوَتَعمُّ

 وجزاء َعذابا  نار جهنم لَُه ه كافِيَ  َحْسبُُه َجَهنَّمُ  206/2 1174

 للذَم ضد  نِْعَم يف املدح كلمة تستخدم َولَبِئَْس  206/2 1175

  واملضجعالِفراش  املَِْهادُ  206/2 1176

ي َنْفَسهُ  207/2 1177  يبيعها ببذهلا يف طاعة اهلل  َيرْشِ

 َطَلَب والتاِمس اْبتَِغاء  207/2 1178

 رضاه َمْرَضاة اهلل  207/2 1179

عاَيِة لِِعبادِهِ  ، ورؤوف دافع للسوء  َرُءوف   207/2 1180  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه، ُتنبُِئ َعن َكامِل الرِّ

 باملخلوقاِت  بالعباد  207/2 1181

خوُل يف األَْمِر: االْنِضامُم إليْهِ  اْدُخُلواْ  208/2 1182  الدُّ

ْلمِ  208/2 1183  اإلسالم ورشائعه أو األمان والنجاة ، وترك احلروب  السِّ

ة   208/2 1184  َجيعا   َكآفَّ

 ال تنقادوا ال َتتَّبُِعواْ  208/2 1185

يْطَان  208/2 1186   وساوسه وُطرقه وآثاره وأعامله ُخطُواِت الشَّ

: الباِغُض الكاِرهُ  َعُدو   208/2 1187  الَعُدوُّ

بنِي   208/2 1188  واِضح  ظاهر العداوة  مُّ

 طريق احلق، وأصل الزلل: انحراف القدم عن موضعها، ويقصد به الوقوع يف الذنبملتُم وانحرفتم عن  َزلَْلتُمْ  209/2 1189

 أَتتُْكم َجاءْتُكمُ  209/2 1190

 احُلَجُج الواِضحاُت من القرآن والسنة الْبَيِّنَاُت  209/2 1191

بون  َينظُُرونَ  210/2 1192 ُعون وَيَتقَّ  َيتَوقَّ

 ََييئَُهمْ  َيأْتِيَُهمُ  210/2 1193

ا ُظَللٍ  210/2 1194 تُْهْم ُثمَّ أْمطََرهْتُْم نار  حاَبُة أَظلَّ لٍَّة، والظُّلَُّة: السَّ  َجع ظُّ

  السحاِب  الَْغاَممِ  210/2 1195

 ُحِسَمْت املسألة َوُفِصَل فيها  َوُقيِضَ اأْلَْمرُ  210/2 1196

 ُتَعادُ  ُتْرَجعُ  210/2 1197
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 521إلى آية  112  يةآمن  البقرةسورة (  33صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 اْستَْعلِمْ  َسْل  211/2 1198

 َأْعطَيْناُهمْ  آَتيْنَاُهم  211/2 1199

ائِيَل  211/2 1200  كانوا اْثنَْي َعرَشَ ِسبْطا  َبنو إرِْسائيَل و ،ُيوُسَف النبي  َوُهَو َوالُِد  بُن إِسَحاق َيعُقوبالنبي   هوو َتعنِي َعبَد اهللِ  إرِْسَ

ةٍ وَعالَمةٍ  ُمْعِجَزةٍ وَدليلٍ  آَيةٍ  211/2 1201  وِعْبَ

 واِضَحةٍ  َبيِّنَةٍ  211/2 1202

ْل  211/2 1203 ْ  ُيبَدِّ  ُيَغريِّ

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ نِْعَمُة اهللِ 211/2 1204  واملراد هنا اإلسالم   اَْلرْيُ الدِّ

 أَتتْهُ  َجاءْتهُ  211/2 1205

  العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء الِْعَقاِب  211/2 1206

َن وَُجَِّل  ُزيِّنَ  212/2 1207  ُحسِّ

 َوََيَْزؤونَ  َوَيْسَخُرونَ  212/2 1208

 يف اجلنة فوق الكفاراملراد    َفْوَقُهمْ  212/2 1209

 ُيْعطي ِمن اَْلرْيِ  َيْرُزُق  212/2 1210

 ُيريُد  َيَشاءُ  212/2 1211

 بال هناية ملا ُيعطيه، أو بال تقتري وذلك كناية عن سعة فضله بَِغرْيِ ِحَساب 212/2 1212

ة   213/2 1213 ُة: ََجاَعة  ِمن النَّاِس ََيَْمُعها َأمر  َما ُأمَّ  األمَّ

 َفأْرَسَل  َفبََعَث  213/2 1214

ينَ  213/2 1215 ِ  َواِعديَن بِثَواِب اهللِ ُمبَرشِّ

 ومعلمني ومبلِّغني وُمّذرين من العقاب َوُمنِذِرينَ  213/2 1216

 لِيَقيِضَ وَيْفِصَل  لِيَْحُكمَ  213/2 1217

 يف أمر ُممد صىل اهلل عليه وسلم وكتابهاملراد اختلفوا  اْختََلُفواْ  213/2 1218

 أْعطوهُ  ُأوُتوهُ  213/2 1219

 أَتتُْهمُ  َجاءهْتُمُ  213/2 1220

 احُلَجُج الواِضحاُت  الْبَيِّنَاُت  213/2 1221

 حسدا وظلام َبْغيا   213/2 1222

 فأرشد إَل اإليامن، وَوفَّق إليه َفَهَدى  213/2 1223

 بمشيئة اهلل وبأمره  بِإِْذنِهِ  213/2 1224

اطٍ  213/2 1225  َطريٍق  َِصَ

ْستَِقيمٍ  213/2 1226  ُمستٍو ال ِعَوج فيهِ  مُّ

ثَُل  214/2 1227 ْخِص: حالُهُ  مَّ  َمثَُل الشَّ

 َظنَنْتُمْ  َحِسبْتُمْ  214/2 1228

 َمَضْواْ  َخَلْواْ  214/2 1229

تُْهمُ  214/2 1230 سَّ  أَصاَبتهم  مَّ

 كالفقر ل اما يصيب الناس يف األمو الْبَأَْساء  214/2 1231

اء 214/2 1232 َّ  يف أبداهنم  ما يصيب الناس يف األنفس كاألمراض  الِضَّ

 اْضطُِرُبوا وُأْزِعُجوا َوُزلِْزلُواْ  214/2 1233

 النََْص: الَغَلبَة والَعْون والتأييد  َنَْصُ  214/2 1234

 َيْستَْعلِموَن ِمنَْك  َيْسأَلُوَنَك  215/2 1235

 وَنْحَوهُ َيبُْذلوَن ِمن ماٍل  ُينِفُقونَ  215/2 1236

: ما ِمنُْه َنْفع  َوَصالح   َخرْيٍ  215/2 1237 رْيُ  اْْلَ

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ اليَتاَمى  215/2 1238

ْم الَفْقرُ  املَساكني 215/2 1239  الُفَقراء الذيَن أَذهلَُّ

بيلِ  215/2 1240  َيْكفيِه لِيَِصَل إََل َمْقَصِدهِ املُسافُِر الَِّذي ال ماَل لَُه  اْبُن السَّ
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 921إلى آية  621  يةآمن  البقرةسورة (  34صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ُفِرَض  ُكتَِب  216/2 1241

 مْكُروه غري ُُمَبَّب طبعا ُكْره   216/2 1242

 ُتبِْغضوا  َتْكَرُهواْ  216/2 1243

ِء: ُوّدُه وَميُْل النَّْفِس إليْهِ  حُتِبُّواْ  216/2 1244 ْ  .       . .    َُمَبَُّة الَّشَّ

 َسيِّئ  وضار   رَش   216/2 1245

 ال َتْعِرفون وال ُتْدِرُكون  ال َتْعَلُمونَ  216/2 1246

ْهر احَلَرام  217/2 1247 م اهلل القتال فيه. واألشهر احلرم هي رجب وذو  الشَّ  القعدة وذو احلجة واملحرم الشهر الذي حرَّ

 ُمْستْكب عظيم الوزر  َكبرِي   217/2 1248

 وَمنْع   َوَصد   217/2 1249

 املراد دخول اإلسالم َسبِيل اهللِ 217/2 1250

 َوإنكار  وُجحود   َوُكْفر   217/2 1251

 َوإِْبَعادُ  َوإِْخَراُج  217/2 1252

 وأصحابه النبي ُممد َصىلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم أهل املسجد احلرام وهم  َأْهلِهِ  217/2 1253

 الرّشك والكفر باهلل تعاَل َوالِْفتْنَةُ  217/2 1254

    َتُدلُّ َعىَل الثَّباِت واالْستِْمرارِ  ال َيَزالُونَ و 217/2 1255

وُكمْ  217/2 1256 فوُكمْ  َيُردُّ  ُيَْصِ

نوا وَقِدروا  اْستَطَاُعواْ  217/2 1257  مَتَكَّ

ل  َيْرَتِددْ  217/2 1258  َيتََحوَّ

قِّق ثمَرهَتا  وفسدت َْبطََلت َحبِطَْت  217/2 1259  ومل حُتَ

وامِ  َخالُِدونَ  217/2 1260  باقوَن َعىل الدَّ

 املنورة تركوا أوطاهنم، واملراد َمن هاَجُروا إَل املدينَة  َهاَجُرواْ  218/2 1261

 إلْعالِء ديِن اهللِ َوهَو االْسالم  يِف َسبِيل اهلل 218/2 1262

 يطمعوَن وبتوقعون وبنتظرون َيْرُجونَ  218/2 1263

َة اهللِ 218/2 1264   الَفْوَز والنَّعيَم يف اجَلنَّةِ  َرْْحَ

ْمرِ  219/2 1265 ِه كل رشاب خامر العقل فسَته وغطى عليه من ِعنٍَب  اْْلَ  وَغرْيِ

 َأْخُذ املال أو إعطاؤه باملقامرة وهي املغالبات التي فيها عوض من الطرفني القامر وهو هو ملَيَّْسا 219/2 1266

 املراد: أرضار ومفاسد كثرية يف الدين والدنيا، والعقول واألموال إِْثم   219/2 1267

 وفوائد  َوَمنَافِعُ  219/2 1268

 َوَما َينَْشأُ َعنُْهام ِمن املَفاِسدِ  َوإِْثُمُهاَم  219/2 1269

 فائدهتام نَّْفِعِهاَم  219/2 1270

 َيبُْذلوَن ِمن ماٍل وَنْحَوهُ  ُينِفُقونَ  219/2 1271

 وال يتِضر صاحبه بَتكه  ما زاد عن احلاجةما يتيَّس أو  الَْعْفوَ  219/2 1272

ُرونَ  219/2 1273  عقولكم وتتدبرون تعملون  َتتََفكَّ
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 422إلى آية  202  يةآمن  البقرةسورة (  35صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

مْ  220/2 1274  عمل ما فيه صالحهم ومنفعتهم  إِْصالَح  هلَُّ

الِطُوُهمْ  220/2 1275  تعارشوهم أو تداخلوهم  َُتَ

 االسالم ِّتمعهم بكم أخوة  إِْخَواُنُكمْ  220/2 1276

 املُْحِدث لالختالل واالضطراب واملراد املضيع ألموال اليتامى  املُْْفِسَد  220/2 1277

 املُْحِسِن واملراد احلريص عىل أموال اليتامى  املُْْصلِِح  220/2 1278

 ضيَّق عليكمو لكّلفكم ما يشّق عليكم ألْعنَتَُكمْ  220/2 1279

ب  َعىَل أْمِرِه ِصَفة  هللِ  َعِزيز   220/2 1280
ُه َتَعاََل غالِ  ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ُه َتَعاََل َعامِل   َحكِيم   220/2 1281 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ ُم ِْلَ
 بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكِ

 وال تتزّوجوا  َوالَ ُتنكُِحواْ  221/2 1282

َكاِت  221/2 1283  الاليت ََيَْعلَن إهَلا  آَخَر َمَع اهللِ  املُْرْشِ

 يدخلن يف اإلسالم  ُيْؤِمنَّ  221/2 1284

 َولََعبَْدة  مَمْلوَكة   َوألََمة   221/2 1285

ْؤِمنَة   221/2 1286 سوِل باالّتباعِ ُمِقّرة  مُّ ِه وُمنقادة هللِ بالطّاعِة وللرَّ
 بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ

 راقت لكم ورستكم َأْعَجبَتُْكمْ  221/2 1287

 ويطلبون املتابعة ََيُثُّوَن  َيْدُعون  221/2 1288

  ََيُثُّ عىل فعل ما ُيْدِخُل إليها َيْدُعو إَل اجلنة 221/2 1289

َْت والَعْفو َواملَْْغِفَرةِ  221/2 1290  السَّ

 بمشيئة اهلل وبأمره  بِإِْذنِهِ  221/2 1291

1292 221/2  ُ ُح  َوُيبنَيِّ             َوُيظِْهُر وُيَوضِّ

ُرونَ  221/2 1293  يتَِّعظون  َيتََذكَّ

حُم بِأْوصاٍف  املَِْحيضِ  222/2 1294 ٍة ويف أْوقاٍت َُمدوَدةٍ احليض: وهو َدم  ُيْفِرُزُه الرَّ  خاصَّ

 رضر أو مكروه أو  قذر   َأذ ى 222/2 1295

 اجتنبوا َجاعهنّ  اْعتَِزلُوْا النَِّساء  222/2 1296

 احَليْضِ  يف املَحيضِ  222/2 1297
ةِ  خالَل َفَْتَ

وُهنّ  ال َتْقَرُبوُهنَّ  222/2 1298  ال ُتبارِشُ

 وَيْغتَِسْلَن ِمن احَليْضِ ينقطع الدم  َيطُْهْرنَ  222/2 1299

    َفبارِشوُهنَّ وعارِشوُهنَّ  َفأُْتوُهنَّ  222/2 1300

 أَحلَّ لَُكم اهلل َأَمَرُكم اهلل  222/2 1301

ِرينَ  222/2 1302  الذين يبتعدون عن الفواحش واألقذار أو املتطهرين من اجلنابة واحلدث، أو التاركني للذنوب املُْتَطَهِّ

 زوجاتكم نَِسآُؤُكمْ  223/2 1303

 مزرع الذرية ومكان غرس األبناء َحْرث  لَُكم  223/2 1304

 َفبارِشوا نِساَءُكْم وعارِشوُهنَّ  َفأُْتوْا َحْرَثُكمْ  223/2 1305

 َكيَْفام أَرْدُتْم، ويِف َُمَلِّ اجِلامِع َفَقْط، َوهَو الُقبُل َأنَّى ِشئتُمْ  223/2 1306

موا ألنفسكم   223/2 1307  افعلوا اْلري من أجلها  قِدِّ

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اهللَّ 223/2 1308

الَُقوهُ  223/2 1309  مواِجهوه للحساب يوم القيامة مُّ

ِ املُْْؤِمننِيَ  223/2 1310  أْوِعَدُهْم بِثَواِب اهللِ  َبرشِّ

َعُلواْ  224/2 1311 واْ  َوالَ َِّتْ ُ  َوالَ ُتَصريِّ

 اْلري فعل عنوحائال أو حاجزا مانعا  ُعْرَضة   224/2 1312

َْياَمنُِكمْ  224/2 1313  األْيامُن: ََجُْع َيِمنٍي: َحْلف  وَقَسم   ألِّ

واْ  224/2 1314  معاملته تصلوا الرحم، وحتسنوا  َتَبُّ

 وتستمسكوا بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َوَتتَُّقواْ  224/2 1315

قاَق  َوُتْصلُِحواْ  224/2 1316  َوُتزيُلوا الشِّ
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 302إلى آية  522  يةآمن  البقرةسورة (  36صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ال يعاقبكم ُيَؤاِخُذُكمُ  الَّ  225/2 1317

 هو أن َيلف عىل الَّشء ُمعتقدا صدقه واألمر بخالفه، أو ما َيري عىل الّلسان ممّا ال ُيقصد به اليمني اللغو يف َأْياَمنُِكمْ  225/2 1318

 أْخَفْت واعتََقَدت وقصدت  َكَسبَت قلوُبكم  225/2 1319

 ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفة  هللِ  َغُفور   225/2 1320

ُه َغَضب  وال ِعْصياُن الُعصاةِ  َحلِيم   225/2 1321  الذي ال َيْستَِفزَّ
ْفِح واألناةِ  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه ، واحَلليُم هو ذو الصَّ

 َيلفون عىل ترك ُمامعة زوجاهتم ُيْؤلُوَن ِمن نَِّسآئِِهمْ  226/2 1322

                                           توقف  و. أاْنتِظارُ  َتَربُُّص  226/2 1323

 قبل فوات األشهر األربعة واملراد رجعوا عام حلفوا عليه َرَجعوا  َفآُؤوا  226/2 1324
 عقدوا عزمهم  َعَزُمواْ  227/2 1325
واِج أو فسخ إلْغاُء  الطَّالُق  227/2 1326  َعْقِد الزَّ

 َسِميع   227/2 1327
يسْمُع َجيع األْصوات الظَّاهرة والباطنة، اْلفيَّة واجلليَّة  ،والسميع من أْسامِء اهللِ احُلْسنى ونثبت  له سبحانه صفة  

مع  باِل َكيٍْف وال آلٍة وال جاِرَحٍة وأنَّ سمع اهلل ليس كسْمع أحٍد من   خْلِقهالسَّ

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ، والَعليُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى  َعلِيم   227/2 1328
ائِ  ُهَو العامِلُ بِالَّسَّ

 اللوايت ُألِْغيَْت ُعقوُد َزواِجِهنَّ  املُطَلَّقاُت  228/2 1329

بَّْصنَ  228/2 1330  َينْتَظِْرَن وال يتزوجن من رجل آخر  َيََتَ

 مدة ثالثة أطهار أو ثالث حيضات َثالََثَة ُقُرَوءٍ  228/2 1331

عا    ََيِلُّ الَ  228/2 1332  ال ُيباُح رَشْ

 خُيْفنيَ  َيْكتُْمنَ  228/2 1333

 الَعَدمِ أْوَجَد َعىل َغرْيِ ِمثاٍل سابٍِق وَيكوُن َخْلُق اهلل ِمَن  َخَلَق  228/2 1334

 مكاُن اجَلنني يف َجْوِف األْنثَى َأْرَحاِمِهنَّ  228/2 1335

 أْزواُجُهنَّ  ُبعولَتُُهنَّ  228/2 1336

 َأْوََل  َأَحقُّ  228/2 1337

ِهنَّ  228/2 1338  بُِمراَجَعتِِهنَّ أو إرجاِعِهنَّ  بَِردِّ

   َرِغبُواْ  َأَراُدواْ  228/2 1339

 إْحسانا  وتوفيقا  بني الزوجني إِْصالَحا   228/2 1340

ا بِاملَْْعُروِف  228/2 1341 ا وعرف   عىل الوجه املستحسن رشع 

 َمنِْزلَة  زائدةو رتبة َدَرَجة   228/2 1342

ب  َعىَل أْمِرِه،  لَعِزيزُ ا 228/2 1343
ُه َتَعاََل َغالِ  والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ُه َتَعاََل عامِل  بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْس  احَلكِيمُ  228/2 1344 ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ ُم ِْلَ
 نَى ُهَو املُْحكِ

َتانِ  229/2 1345  الرجعة مرتان، واحدة بعد األخرى الطالق الذي حتصل به  الطَّالَُق َمرَّ

 َفإبقاء  عىل الّزوجة بمراجعتها َفإِْمَساك   229/2 1346

 باملعروف، وحسن العرشة بعد مراجعتها بَِمْعُروٍف  229/2 1347

يح   229/2 1348  دون أن يراجعها زوجهاأن يدعها حتى متيض عدهتا تطليق ب َتَّْسِ

 معاملتها بأداء حقوقها، وأال يذكرها مطلقها بسوء مع حسن  بِإِْحَسانٍ  229/2 1349

 تسَتجعوا َتأُْخُذواْ  229/2 1350

 َأْعطَيْتُموُهنَّ  آَتيْتُُموُهنَّ  229/2 1351

 يظُنّا  خَيَاَفا 229/2 1352

    أال يلتزما أال ُيقيام 229/2 1353

 أحكاُمُه ورَشائُِعهُ  ُحُدوُد اهللِ  229/2 1354

 َفال إْثمَ  َفالَ ُجنَاَح  229/2 1355

 دفعت املرأة للزوج مقابل طالقها اْفتََدْت  229/2 1356

 َفالَ تظلموا وتتجاوزوها  َفالَ َتْعتَُدوَها 229/2 1357

 املراد هنا الطلقة الثالثة  َطلََّقَها 230/2 1358

عا   الَ حَتِلُّ  230/2 1359  ال ُتباُح رَشْ

اَجَعا  230/2 1360  يعود كل منهام إَل ما كان عليه مع من يصاحبه  َيََتَ

   اْعتََقدا َظنَّا 230/2 1361

ُحها  ُيبَيِّنَُها  230/2 1362  ُيظِْهُرها وُيَوضِّ

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  230/2 1363
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 323إلى آية  312  يةآمن  البقرةسورة (  37صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

هتن مدة شاَرْفن وقاَرْبَن الوصول النتهاء َفبََلْغَن َأَجَلُهنَّ  231/2 1364  ِعدَّ

 فراجعوهن  َفأَْمِسُكوُهنَّ  231/2 1365

 ال تبقون عىل الزواج منهن  الَ مُتِْسُكوُهنَّ  231/2 1366

ارا   231/2 1367  الِضر هبن واإليذاء هلن رِضَ

 ألجل االعتداء عىل حقوقهن لَّتَْعتَُدواْ  231/2 1368

ا  وُسْخِرية   ُهُزوا   231/2 1369  اْستِخفاف 

ْكَمةِ  231/2 1370 نَّةُ  الْكِتَاِب َواحْلِ  الُقْرآن والسُّ

 َينَْصُحكم ويذّكركم بالعواقب َيِعظُُكم 231/2 1371

 ال متنعوهنَّ  َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ  232/2 1372

 اتفقوا فيام بينهم عىل ما يرضيهم َتَراَضْواْ  232/2 1373

 ُينَْصح  ُيوَعظُ  232/2 1374

 وأعظم بركة ونفعاَأْصَلُح  َأْزَكى 232/2 1375

 وأكثر تطهريا من دنس اآلثام  َأْنَقى وأْسَلمُ  َوَأْطَهرُ  232/2 1376

هات  َوالَْوالَِداُت  233/2 1377  واألمَّ

َضاَعُة: اْمتِصاُص لَبَِن  ُيْرِضْعنَ  233/2 1378  األمالرَّ

 عاَمنْي  َحْولنَْيِ  233/2 1379

 ُيْكِمُل  ُيتِمَّ  233/2 1380

 األب املَْولُود له  233/2 1381

 َنَفَقتُُهنَّ  ِرْزُقُهنَّ  233/2 1382

ْسَوهُتُنَّ  233/2 1383
 ما ُيْلبَس من الثِّيَاب : الكِْسَوة  َوكِ

 ال ُيْفَرض عليها الَ ُتَكلَُّف َنْفس   233/2 1384

 ُجْهدها وطاقتها وقدر إمكاهنا ُوْسَعَها 233/2 1385

 ال يلحق الِضر واملكروه واألذى بالوالدة بسبب مولودها  ُتَضآرَّ َوالَِدة  بَِولَِدَها الَ  233/2 1386

 ذا مات األب إوارث الولد واملراد  من ينتقل إليه مال امليت الَْواِرِث  233/2 1387

 مثل ما َيب عىل الوالد قبل موته من النفقة والكسوة ِمثُْل َذلَِك  233/2 1388

 فِطَاما  قبل انتهاء احلولني  فَِصاال   233/2 1389

    بِِرىَض  من الطرفني  َعن َتَراضٍ  233/2 1390

 تباُدل الرأي  َوَتَشاُورٍ  233/2 1391

 تتخذوا هلم مرضعات من غري أمهاهتم تسَتضعوا أوالَدكم  233/2 1392

ا آَتيْتُم  233/2 1393  َسلَّْمتُم لألم حقَّها، وللمرضعة أجرها َسلَّْمتُم مَّ

 

 

 



 

38 
 

 
 

 

 

 732إلى آية  432  يةآمن  البقرةسورة (  38صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 أرواحهم ُتقبَُض  ُيتََوفَّْونَ  234/2 1394

 ويَتكون َوَيَذُرونَ  234/2 1395

بَّْصنَ  234/2 1396  َينْتَظِْرنَ  َيََتَ

 َفال إْثمَ  َفالَ ُجنَاَح  234/2 1397

 والنكاح التَزيُّن والتعرضاملراد  فيام فعلن يف َأْنُفِسهنّ  234/2 1398

ع بِاملَْْعُروِف  234/2 1399 ْ  بام يتوافق مع الرشَّ

َفى َعىَل اهللِ خافِيَة  َوهَو َعا َخبرِي   234/2 1400  مِل  بِالُكلِّياِت واجُلْزئِيَّاِت ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاََل، واَْلبرُي: املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ

ْضتُم 235/2 1401  تَصيحدون  ملََّْحتُْم ولّوحتم وأرشتم َعرَّ

 طلبهن للتزوج هبن النساءِخطْبة  235/2 1402

 َأْخَفيْتُم وأْضَمرتم َأْكنَنتُمْ  235/2 1403

ثوَن َعنُْهنَّ َحديَث اِْلطْبَةِ  َستَْذُكُروهَنُنَّ  235/2 1404  َستَتََحدَّ

ا   235/2 1405  العدة، أو ال متارسوا الزنى معهنَّ ال تطلبوا منهنَّ أثناء العدة أن يتعّهدن لكم بالزواج منكم بعد انقضاء  ال تواِعُدوُهَن رِسّ

ع َقْوال  َمْعروفا   235/2 1406 ْ  كالما  ُيْعَرُف ُحْسنُه بالَعْقل أو بالرشَّ

 ُعْقَدة النكاح: توثيقُه َوإْبراُمه .النِّيَّة العزم : القصد و ال َتْعِزُموا  235/2 1407

ةِ  َحتََّى َيبُْلَغ الْكِتَاُب َأَجَلهُ  235/2 1408 ُة الِعدَّ  َحتََّى َتنَقيِض ُمدَّ

 َفخاُفوهُ  َفاْحَذُروهُ  235/2 1409

وُهنُّ  236/2 1410  املراد ما مل ِّتامعوهن مَلْ مَتَسُّ

روا َتْفِرُضواْ  236/2 1411  ُتَقدِّ

ا  َفِريَضة   236/2 1412 ر  ا ُمَقدَّ  َمْهر 

 أموالكم أعطوهن ما يتمتعن به من  َوَمتُِّعوُهنَّ  236/2 1413

 املُورِس الذي هو يف سعة من املال املُْوِسعِ  236/2 1414

 قدر إمكانه وطاقته َقَدُرهُ  236/2 1415

 الفقرُي املَُضيَُّق عليه املُْْقَِتِ  236/2 1416

ه املُطَلَّقة من مال َمتَاعا   236/2 1417   ما َتْستَِحقُّ

 باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ اآلتنَي  املُْْحِسننِيَ  236/2 1418

 َيتَجاَوْزنَ  َيْعُفونَ  237/2 1419

فه بِيَِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح  237/2 1420  وهو الول أو الزوج يف قدرته وَتََصُّ

 َأْدنى َأْقَرُب  237/2 1421

 االتَِّقاُء وَجعُل ِوقاَيٍة ِمْن َعَذاِب اهللِ بِاتِّباِع أواِمِرِه واْجتِناِب َنواهيهِ التَّْقَوى:  لِلتَّْقَوى  237/2 1422

 وال يغب عن تقديركم  َوالَ َتنَسُواْ  237/2 1423

 واملراد سابق العرشة واملودة والرْحة واملعاملة اإلحسان واملعروف  الَْفْضَل  237/2 1424
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 524إلى آية  823  يةآمن  البقرةسورة (  39صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َلَواِت  238/2 1425  َعَليْها واواَظبَ  َحافِظُوا َعىَل الصَّ

 املتوسطة، وهي العَص  الُوْسطَى 238/2 1426

 خاِضعني ُمطِيعني خاشعني  َقانِتنِيَ  238/2 1427

ِع َمْكروٍه اَْلْوف ِخْفتُمْ  239/2 1428  : اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 َجع َراِجل: غرُي الّراكِْب أْي الذي َيْمَّش َعىل ِرْجَليِْه ، واملراد: أدوا صالة اْلوف ُمشاة  عىل أرجلكم  ِرجاال   239/2 1429

 يصَل الراكب عىل راحلته َجع راكب: غري الراجل ُرْكبَانا   239/2 1430

 استشعرتم األمان واالطمئنان  َأِمنتُمْ  239/2 1431

 ويَتكون َوَيَذُرونَ  240/2 1432

، والوصية:  َوِصيَّة   240/2 1433  ما يَتكه اإلنسان ليعمل به بعد موتهفعليهم وصية  هلنَّ

تَاعا   240/2 1434  ما تتمتع به الزوجة من السكن والنفقة بعد وفاة زوجها مَّ

ْولِ  240/2 1435 نة احْلَ  السَّ

 دون إجبار الورثة لألرملة عىل اْلروج َغرْيَ إِْخَراٍج  240/2 1436

ْعُروٍف  240/2 1437  من أمور مباحة ِمن مَّ

 العّدة  أو نفقة خادم، وغري ذلك مما يستمتع بهما تستمتع به من ثياب وكسوة أو نفقة أو  َمتَاع   241/2 1438

ا بِاملَْْعُروِف  241/2 1439 ا وعرف   عىل الوجه املستحسن رشع 

 واِجبا   َحّقا   241/2 1440

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتَِّقنيَ  241/2 1441

1442 242/2  ُ ُح ُيظِْهُر  ُيبنَيِّ  وُيَوضِّ

هِ  آَياتِهِ  242/2 1443  وعالماته  ُمْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَبِ

رونَ  َتْعِقُلونَ  242/2 1444  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

ِل يف شأن من تستخدم ِعباَرُة  َأمَلْ َترَ  243/2 1445 ِب واالعتِباِر والتَّأَمُّ لَحثِّ َعىل النَّظَِر والتََعجُّ
 يتحدث عنهملِ

 من منازهلم  َفّروا  َخَرُجوْا ِمْن دَِياِرِهمْ  243/2 1446

 فقد حياهتم َخْوفا  ِمن َحَذَر املَْْوِت  243/2 1447

 َوَهبَُهْم احَلياةَ  َأْحيَاُهمْ  243/2 1448

 زيادةِ إحسانٍ  َفْضلٍ  243/2 1449

 َوال َيثْنوَن َعَليِْه هِبَا، ة اهللال َيْذُكروَن نِْعمَ  ال َيْشُكرونَ  243/2 1450

 وَحاِربوا  َوَقاتُِلواْ  244/2 1451

 إلعالء دين اهلل ونَصته وهو االسالم يف سبيل اهلل 244/2 1452

 واْعِرُفوا  َواْعَلُمواْ  244/2 1453

 ينفق ماله يف سبيل اهلل ُيْقِرُض اهلل 245/2 1454

ُم من صدقة أو عمل لوجه اهلل تعاَل احتسابا به عن طيبة نفسما  َقْرضا  َحَسنا   245/2 1455  ُيَقدَّ

 َفيَزيَدهُ  َفيَُضاِعَفهُ  245/2 1456

 أْمثاال   َأْضَعافا   245/2 1457

 يضيّق عىل بعض ويوّسع عىل آخرين َيْقبُِض َوَيبُْسطُ  245/2 1458

   فيجازيكم عىل أعاملكمُتَعادوَن بعد املوت،  ُتْرَجُعونَ  245/2 1459
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 824إلى آية  624  يةآمن  البقرةسورة (  40صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 أرْشاف القْوِم َساَدهتمأو امعة اجل ملَْلِ ا 246/2 1460

 اْرِسْل  اْبَعْث  246/2 1461

لطة عىل   َملِكا   246/2 1462  َجاعةاملَلِك: صاحب األَْمر والسُّ

 أو قاربتم لعلكم هل َعَسيْتُم 246/2 1463

 ُفِرَض  ُكتَِب  246/2 1464

 ُأْبِعْدَنا ُأْخِرْجنَا 246/2 1465

اُر: املَنِْزُل املَبْنِيُّ الذي َيْسُكنُُه النّاُس  دَِياِرَنا  246/2 1466  الدَّ

 ْعَرُضوا عنه وَجبُنواأَ  َتَولَّْواْ  246/2 1467

ِر واَْلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيم   246/2 1468
ائِ                                   لوقاِت ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعامِلُ بِالَّسَّ

 لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها الظَاملنَُِي: اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن  بِالظَّاملنِِيَ  246/2 1469

 ملك من ملوك بني إرسائيل، حارب جالوت واسَتّد التابوت لبني إرسائيل  طالوت 247/2 1470

 َكيَْف أو من أْينَ  َأنَّى 247/2 1471

 َأْوََل  َأَحقُّ  247/2 1472

 َومَلْ ُيْعطَ  َومَلْ ُيْؤَت  247/2 1473

 كثرة ووفرة من مال  َسَعة   247/2 1474

 اْختاَرهُ  اْصطََفاهُ  247/2 1475

ٍء إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ  :َوَزاَدهُ  247/2 1476 ُه يِف ذاتِِه أْو إضاَفُة يَشْ ِء: ُنُموُّ ْ  ِزياَدُة الَّشَّ

ْسمِ  247/2 1477  َسَعة يف العلم وقوة يف اجلسم  َبْسطَة يِف الِْعْلِم َواجْلِ

 ُيْعطِي ُيْؤيِت  247/2 1478

 ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والواسع: هو الذي وسع رزقه َجيع خلقه  َواِسع   247/2 1479

 َعالَمَة وَدليَل  آَيةَ  248/2 1480

 َيِيئُُكمْ  َيأْتِيَُكمُ  248/2 1481

نْدوق من خشب يوضع فيه املتاع وغريه التَّاُبوُت  248/2 1482  الذي فيه التوراة  ؛الصَّ

: اهُلدوُء والثَّباُت وُطَمأْنينَُة الَقْلِب  َسكِينَة   248/2 1483  الَسكِينَة 

 َما َبِقيَ  َوَبِقيَّة   248/2 1484

 أبقى وخلَّف بعد املْوت  َتَركَ  248/2 1485

ة  وَعالَمة   آلَية   248/2 1486  ملَُْعِجَزة  وَدليال  وِعْبَ

ْؤِمننِيَ  248/2 1487 سوِل باالّتباعِ  مُّ ِه وَينقادوَن هللِ بالطّاعِة وللرَّ
وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ  املُْْؤِمنِوَن: الذين ُيِقرِّ
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 252إلى آية  924  يةآمن  البقرةسورة (  41صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 املقدس تخرج هبم منفصال عن بي باجلنودَفَصل َطالُوُت  249/2 1488

نُودِ  249/2 1489  اجَليْش، واألْنصار واألْعوان بِاجْلُ

 ُُمْتَِبُكمْ  ُمبْتَلِيُكم 249/2 1490

 قيل: هو هنر بني األردن وفلسطني النهر: األُْخُدود الواِسُع يف األرض َيري فيه املاُء،  بِنََهر 249/2 1491

ْبهُ  َيطَْعْمهُ مَلْ  249/2 1492  مَلْ َيرْشَ

َف  249/2 1493  اْغََتَف املاَء: أَخَذه بيده  اْغََتَ

َفُه وَبُعَد َعنْهُ  َجاَوَزهُ  249/2 1494  خلَّ

 ال ُقْدَرَة وال اْستِطاَعةَ  الَ َطاَقةَ  249/2 1495

     َجالُوت: اسم ملك طاٍغ ، وقد رماه داود بحجر فقتله بَِجالُوَت  249/2 1496

الَُقو اهللِّ  249/2 1497 ُم مُّ  الذين يوقنون بلقاء اهلل بعد البعث  َيظُنُّوَن َأهنَّ

 فِْرَقٍة أو َجاعةٍ  فِئَةٍ  249/2 1498

 َقَهَرْت َوَهَزَمْت  َغَلبَْت  249/2 1499

 ظهروا وانكشفوا  َبَرُزواْ  250/2 1500

ا  250/2 1501  وأْسبِْغُه َعَليْنَاأنزلُْه  َأْفِرْغ َعَليْنَا َصْب 

نها واجعلها راسخة يف قتال العدو َثبِّت َأْقدامنا 250/2 1502  َمكِّ

َنا 250/2 1503  واجعل الفوز لنا والتمكني وأيِّدنا وأعنّا َوانَُصْ

 َفَقَهروهم وغلبوهم  َفَهَزُموُهم  251/2 1504

 بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اهللِّ  251/2 1505

 َوَأْعطَاهُ  َوآَتاهُ  251/2 1506

 السلطة والتمكني املُْْلَك  251/2 1507

ْكَمةَ  251/2 1508  والنبّوة وحسن التَصف والصواب يف القول والفعل َواحْلِ

 َردُّ أذى َبْعِضِهْم بِبَْعض الّصاحِلنيَ  َدْفُع اهللِ النّاَس  251/2 1509

 نِظَاُمَها الْختَلَّ  لََّفَسَدِت األَْرُض  251/2 1510

 حججه وبراهينه أو آيات القرآن املحتوية عىل القصة املذكورة  آَياُت اهللِّ 252/2 1511

 نقصها أو َنْقَرُؤُها  َنتُْلوَها 252/2 1512

قِّ  252/2 1513  بِالِْصْدِق  بِاحْلَ

يَِّة َسواء  كاَن َنبِيّا  َبرَشا  أْو َكاَن َمَلكا  ِمن املَالئَِكةِ ََجُْع ُمْرَسٍل، واملُْْرَسُل ُهَو َحاِمُل  املُْْرَسلنِيَ  252/2 1514
َسالَِة اإلهَلِ  الرِّ

 

 


