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 100إلى آية  39 يةآمن   آل عمرانسورة (  62صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

عاً  ِحـلا  93/3 2184  ُمبَاًحا رَشْ

مَ  93/3 2185  َجَعَلُه حراماً أي ممنوعاً رشعاً  َحرَّ

ائِيَل  93/3 2186  وإَِْسائِيل َتعنِي َعبَد اهللِبُن إِسَحاق،  َيعُقوبهو النبي   إِْْسَ

لمُ  التَّْوَراةُ  93/3 2187 ُل َعََل موَسى َعَليِْه السَّ  كِتاُب اهللِ املُنَزَّ

 ها ؤو َفاْقر َفاْتُلوَها 93/3 2188

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفََتَىَ  94/3 2189

 ْعتِقادِ اإِلْخباُر بِِخلِف الواقِِع أو اال الَْكِذَب  94/3 2190

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملُِونَ  95/3 2191

دق ُ: اإلْخباُر بِاحَلقِّ والواقِعِ  َصَدَق  95/3 2192  الصِّ

 فاْقتَدوا وأطيعوا َفاتَّبُِعواْ  95/3 2193

لَّة إِْبَراِهيمَ  95/3 2194  ورَشيعته دِينه  مِّ

لِل إىل اخَلري واحَلقِّ ومائل عن الباطل إىل الّدين احلّق   َحنِيفاً  95/3 2195  مستقيام ؛ مائِلً عن الرشِّ والضَّ

كِيَ  95/3 2196  الّذيَن ََيَْعُلوَن إََلاً آَخَر َمَع اهللِ  املُْرْشِ

َل َبيْت   96/3 2197  الَكْعبَة  َأوَّ

  أقيم ني أو بُ  ُوِضَع   96/3 2198

ةَ  96/3 2199  فيه يتزامحوناملكان الذي وأصل البّك: الزحم يعني: ،  موضع البيت احلرامالكعبة أو ، وقيل:  َبّكة: اسم ملكة بِبَكَّ

 َكثرِي املَنافِِع والَفوائِدِ  ُمبَاَركاً  96/3 2200

 ظاهرات وعلمات  دالالت  آَياٌت َبيِّـنَاٌت  97/3 2201

 احَلَجر الذي كان يقف عليه حي كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسامعيل أو املكان الذي كان يقف فيه للصلة  َمَقام إبراهيم 97/3 2202

 عَل نفسه فل يناله أحد بسوء واطمأن من دخله َأِمنَ  َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمناً  97/3 2203

 أوجَب اهللُ  َوهللِِّ  97/3 2204

ِر احَلجِّ  ِحجُّ الْبَيِْت  97/3 2205
ياَرةِ والنُُّسِك َوإَِقاَمِة َشَعائِ  َقْصُد َبيِْت اهللِ احَلرام للزِّ

َن وَقِدرَ  اْستَطَاعَ  97/3 2206  ََتَكَّ

 طريقاً أو َوسيَلةً  َسبِيلً  97/3 2207

 استغنى عن خلقه، واخللئق تفتقر اليه ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والغنّي: هو الذي  َغنِي   97/3 2208

 عاِِلٌ ُمطَّلِعٌ  َشِهيٌد  98/3 2209

ونَ  99/3 2210 : االْعَِتاُض واملَنْعُ  َتُصدُّ دُّ  الصَّ

ة ُمنَْحرفة عن القصد واالستقامة ُتريدوَنا َتبُْغوََنَا ِعَوجاً  99/3 2211  ِمْعَوجَّ

وُكم  100/3 2212 ِجعوُكْم إىل ما ُكنْتُْم َعَليْهِ يلقوا إليكم  َيُردُّ بَهة يف دينكم لرُيْ  الشُّ
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 108إلى آية   101 يةآمن   آل عمرانسورة (  63صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 يلجأ إليه، ويستمسك به باتباع القرآن والسنة َيْعتَِصم بِاهللِّ  101/3 2213

َق ُأْرِشَد  ُهِديَ  101/3 2214  وُوفِّ

ْستَِقيم  َص  101/3 2215  مُّ
 َطريق  ُمستو  ال ِعَوج فيهِ  اط 

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اهللَّ 102/3 2216

 ُيعىص، وُيشَكر فل يكفر، وُيذَكر فل ينسى خوفه: وذلك بأن يطاع فل تقواه أو حق  حق َحقَّ ُتَقاتِهِ  102/3 2217

 َتّسكوا بعهده أو دينه أو كتابه ويقصد به هنا القرآن وما تضمنه من رشائع وأحكام َواْعتَِصُموْا بَِحبِْل اهللِّ 103/3 2218

ُقوا  103/3 2219 تَلُِفوا وَتتََشتَّتُوا  َوال َتتََفرَّ  وال ََتْ

 ااْستَْحِِضو َواْذُكُرواْ  103/3 2220

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ  نِْعَمُة اهللِ 103/3 2221  اخَلرْيُ الدِّ

 األْعَداء: الباغضون الكارهون لبعضهم البعض َأْعَداء 103/3 2222

 التأليف بي القلوب: مجعها عَل املحبة َفأَلََّف  103/3 2223

ُتم  َفأَْصبَْحتُم 103/3 2224  َفِِصْ

 .أحَدث فيه جتويًفا و جزء من األرض نزع ترابه فانخفض  ْفَرة  أو حافتها ،  واحلُ  طرفها أو َحْرُفها َشَفا ُحْفَرة   103/3 2225

 فنّجاكم َفأَنَقَذُكم 103/3 2226

 َوَصلٌح ما ِمنُْه َنْفٌع  ََيُثُّوَن َعَل فعل َيْدُعون إىل اخلري 104/3 2227

 ُكلُّ فِْعل  ُحْسن  عَل  َوََيُثُّونَ  َوَيأُْمُروَن بِاملَْْعُروِف  104/3 2228

 ما ُينْكُره الرشع أو العقل يأمرون بعدم فعل  َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَكرِ  104/3 2229

ُقواْ  105/3 2230  شيًعا وأحزاًبا  وأصبحوا تباعدوا  َتَفرَّ

 ماختلفوا يف أصول دينهِل يتفقوا واملراد  َواْختََلُفواْ  105/3 2231

مْ  توَحَصلَ أتتهم  َجاءُهُم الْبَيِّنَاُت  105/3 2232  احُلَجُج الواِضحاُت التي تبي َلم احلق ََلُ

 املراد يوم القيامة  َيْومَ  106/3 2233

 تصبح بيضاء مرشقة  َتبْيَضُّ  106/3 2234

 تصبح َسْوداء كئيبة  َتْسَودُّ  106/3 2235

ْت  106/3 2236  وجوه الكافرين من الكآبة واحلزن يوم القيامة صارت سوداء كالفحم، واملراد: ما يظهر عَل اْسَودَّ

ُة اهللِ 107/3 2237  الَفْوُز والنَّعيُم يف اجَلنَّةِ  املراد َرمْحَ

وامِ  َخالُِدونَ  107/3 2238  باقوَن َعَل الدَّ

 َنْقَرُؤُها َنتُْلوَها 108/3 2239

قِّ  108/3 2240  بِالِْصْدِق  بِاحْلَ
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 511إلى آية   109 يةآمن   آل عمرانسورة (  64صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ؤوُن َوالَقَضاَيا  ُتَعادُ  ُتْرَجُع األُُمورُ  109/3 2241  املَسائُِل والشُّ

ة   110/3 2242 ُة: مَجاَعٌة ِمن النَّاِس ََيَْمُعها َأمٌر َما ُأمَّ  األمَّ

 ُأوِجَدْت  ُأْخِرَجْت  110/3 2243

 ومعنى األمر طلب إَياد الفعل   حتثون وُتَكلِّفون َتأُْمُرونَ  110/3 2244

عِ املَْعروُف: ُكلُّ فِْعل  ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو  بِاملَْْعُروِف  110/3 2245 ْ  بِالرشَّ

 أمرون بعدم فعل ما ُينْكُره الرشع أو العقلأو ت وتطلبون الكّف  َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكرِ  110/3 2246

 العاصون اخلارجون عن دين اهلل وطاعته   الَْفاِسُقونَ  110/3 2247

وُكمْ  111/3 2248  لَن ُيْلِحُقوا بُِكْم َمكروهاً  لَن َيُِضُّ

 غري ذلك يؤذي أسامعكم من ألفاظ الرشك والكفر أو بالكِذب أو التهديد أو واملراد ما رضًرا يسريا  َأًذى 111/3 2249

 واملراد يفّروا كناية عن اَنزامهم ويعطوكم ظهورهم ، ُيَولُّوُكُم األَُدَبارَ  111/3 2250

ونَ  111/3 2251   وال يؤيدون وال يعاونون  ال ُينَقذون ال ُينَِصُ

َبت عليهم  112/3 2252  وأدركتهم أحاَطْت ِِبِمْ  رُضِ

لَّةُ  112/3 2253 غار واَلوان، أو املهانة وصغر النفس الذِّ   الصَّ

دوا أو ُأْدِركوا  ُثِقُفواْ  112/3 2254  ُوج 

 بعهد  منه تعاىل وهو اإلسلم  بَِحبْل  ِمَن اهللَِّ 112/3 2255

 وَعْهد  يأمنون به عَل أنفسهم وأمواَلم َوَحبْل  ِمَن النَّاسِ  112/3 2256

 رجعوا بُسْخط وعَقاب مستِحّقي له َوَباُءوا بَِغَضب   112/3 2257

   ذل الفاقة والفقر والضعف   أوالَفْقُر  املَْْسَكنَةُ  112/3 2258

 ة واخُلروُج َعن الطَّاعَ الِعْصيَاُن: ارتكاب املعايص  َعَصوا  112/3 2259

 يظلمون ويتجاوزون حدود اهلل َيْعتَُدونَ  112/3 2260

 لَيُْسوْا ُمتَساوينَ   لَيُْسوْا َسَواء 113/3 2261

ٌة  113/3 2262  ثابتٌة عَل احلِق طائفة مستقيمة  َقآئَِمةٌ  ُأمَّ

 أو جوف الليل ساعات الليل آَناَء اللَّيْلِ  113/3 2263

 يصلون  َيْسُجُدونَ  114/3 2264

اِت  115/3 2265 رْيَ  األعامل الصاحلة يف  َوَيْمضوَن َوُيبادِرونَ  ُيَساِرُعوَن يِف اخْلَ

َرُموا اإِلثابة عليه لن ُيْكَفُرْوهُ  115/3 2266  لن َُيْ

 بأصحاب ِالتقوى بطاعة اهلل والبعد عن َمْعِصيته  بِاملُْتَِّقيَ  115/3 2267
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 121إلى آية   611 يةآمن   آل عمرانسورة (  65صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 لن تكفَي ولن تنفَع ولن جتزي لن ُتْغنِيَ  116/3 2268

 َيبُْذلوَن ِمن مال  وَنْحَوهُ  ُينِفُقونَ  117/3 2269

ك يف الطبَقاِت املُحيطِة باألرضِ  ِريح   117/3 2270  اََلواُء املُتحرِّ

دِ  ِص   117/3 2271 ُة الََبْ ة الصوت  ، أو  ِشدَّ  ِشدَّ

 زرعنزلت ب َأَصاَبْت َحْرَث  117/3 2272

 َفأبادته  َفأَْهَلَكتْهُ  117/3 2273

 يستبطنون أمركمأو أصدقاء أْولِياء وخواصَّ لكم  ال جتعلوا  الَ َتتَِّخُذوْا بِطَاَنةً  118/3 2274

ونَ  ال َيأْلُوَنُكم  118/3 2275 ُ   أو ال يمتنعون  ال ُيَقِصِّ

 اضطرابا وفسادا  أو جنونا   َخبَاالً  118/3 2276

واْ  118/3 2277  أحبّوا وَتنّوا َودُّ

ة َعنِتُّمْ  118/3 2278 ة  وَمَشقَّ  وَقْعتُم يِف ِشدَّ

 َظَهَرْت  َبَدِت  118/3 2279

 الَْعَداَوة والشحناء وهي يف القلب وِشّدُة البُْغِض  الْبَْغَضاء  118/3 2280

ِفي 118/3 2281  َتْسَُتُ وَتْكتُمُ  َُتْ

 أْطلَِق يف القرآِن َعَل الَقْلِب لُوجودِِه فيهِ  ُصُدوُرُهمْ  118/3 2282

ْحنا َوأْظَهْرنا َبيَّنَّا لَُكُم اآْلَياِت  118/3 2283  الَباهي واحلججلكم   َوضَّ

 َقاَبُلوكم لَُقوُكمْ  119/3 2284

 إذا فارقوكم وانفرد بعضهم ببعض  إذا َخَلْواو 119/3 2285

وا  119/3 2286    واوشدَّ  مبأسناَن واأمسك َعضُّ

 أطراُف األصابع اأْلََناِمَل  119/3 2287

 شد الغضب أ الَْغيْظِ  119/3 2288

 ُتِصبْكم تنالوا أو  ََتَْسْسُكمْ  120/3 2289

 كل ما يرس من نعمة تنال اإلنسان يف نفسه وبدنه وأحواله املراد باحلسنة هنا منافع الدنيا و َحَسنَةٌ  120/3 2290

ُزَُنُم وتغيظهم  َتُسْؤُهمْ  120/3 2291  حَتْ

 َتنِْزْل بُِكْم ُمصيبٌَة أْو َمْكروهٌ  ُتِصبُْكْم َسيِّئَةٌ  120/3 2292

ُكمْ  120/3 2293  ُيْلِحُق بُِكْم َمكروهاً أو أذىً ال  الَ َيُِضُّ

م  َكيُْدُهمْ  120/3 2294  الغري ِخْفيَةً أو خديعتهم و إْحتِياَُلُ
ةِ  الَكيُْد: إرادة َمَِضَّ

يطٌ  120/3 2295 ء  ِعلاًم فل َيغيُب عن ِعْلِمِه  ُُمِ ءٌ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََشْ  ََشْ

 َذَهبَْت مبكراً  َغَدْوَت  121/3 2296

ُئ املُْْؤِمنِيَ  121/3 2297 بُُهمْ  ُتبَوِّ ْم وُتَرتِّ  وتوطنهم  ُتنِْزَُلُ

  للُمَحاَرَبة َأماكن َمَقاِعَد لِْلِقتَالِ  121/3 2298
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 132إلى آية   122 يةآمن   آل عمرانسورة (  66صفحة )
 

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

 َعَزَمْت  واَلم يف اليشء : أول العزيمة فيه َهمَّت 122/3 2299

 فِرَقتاِن  طَّآئِفمتمانِ  122/3 2300

بُنَا   ت مْفشملم  122/3 2301  َتْضُعَفا وجَتْ

 السوءالويّل: املُتََويل ألمرك والقيُّم عليه الذي َيلب لك املنفعة ويِصف عنك  وملِي ُُّهمما 122/3 2302

 فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم   ف مْلي مت مومكَِّل اْلُمْؤِمُنونم  122/3 2303

 أعانكم وأيَّدُكم نمصمرمُكمُ  123/3 2304

رة بِبمْدر   123/3 2305  موضع قرب املدينة املنوَّ

 ضعفاء لقّلة العدد والُعّدة أمِذلَّة   123/3 2306

َدُكمْ  ُيُِدَُّكمْ  124/3 2307  يَزوِّ

 ُمنَْزلي من السامء إىل األرض ُمنزمِليم  124/3 2308

ل وْقتِهم بل إْبطاء   من ف مْورِهم  125/3 2309  يف أوَّ

م بَِعلمات   ُمسموِ ِميم  125/3 2310  ُمَعلِّمَي أْنُفِسِهْم أو ُخيوَِلِ

 َخََبًا ساّراً  ُبْشرمى  126/3 2311

 َتطَْمئِنُّ الُقُلوُب: َتْسُكُن وَتْرَض  وملِتمْطممِئنَّ  126/3 2312

 الَعْون والتأييد والَغَلبَةُ  النَّْصرُ  126/3 2313

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى.  العمزِيزُ  126/3 2314  ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ُه َتَعاىَل عاِِلٌ بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْس   احلمِكيمُ  126/3 2315 ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ  نَى ُهَو املُْحكُِم خِلَ

 ليُهلَِك طائفةً   لِي مْقطمعم طمرمفا   127/3 2316

م وُُيزهيم   يمْكِبت مُهمْ  127/3 2317  وُيِغيظَهم ويغّمهم باَلزيمة ُيِذَلَّ

 فريجعوا خاْسين ؛ ِل يظفروا بام طلبوا ف ميمنقمِلُبوْا خمآئِِبيم  127/3 2318

م  ي مُتوُب عملمْيهم  128/3 2319  َيْغِفُر ََلُ

ُمْ  128/3 2320 ل ِبم يُ عمذََّبم  ُيعاَقبهم وُينَكِّ

 َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه  غمُفور   129/3 2321

حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَِّحيم   129/3 2322  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 ال تأُخذوا بِغرِي َوْجِه َحق   الم َتمُْكُلواْ  130/3 2323

 النامء والزيادة يف اليشء أو ما ُيزاد عَل أصل البيع، أو ما ُيزاد بعد مّدة معيّنة من الوقت بل مقابل الرِ بم  130/3 2324

ْينِ  أمْضعمافا  مُّضماعمفمة   130/3 2325  َأْضَعافاً كثرَيًة، واملُراُد أْضعافاً َتتَضاَعُف ُكلَّام حاَن َمْوِعُد سدادِ الدَّ

َزْت للُمنْكِريَن لُِوُجودِ اهللِ ِلْلكماِفرِينم ُأِعدَّْت   131/3 2326  ُهيِّئَْت وُجهِّ
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 014إلى آية   133 يةآمن   آل عمرانسورة (  67صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 من الرسعة بمعنى اْمُضوا وبادُِروا بدون تأخري أو تردد  ومسمارُِعواْ  133/3 2327

 ِسَعتُها عمْرُضهما 133/3 2328

َزْت ألَْصحاِب التَّْقَوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيم  133/3 2329  ُهيِّئَْت وُجهِّ

 اليرس أو اخلري والنعمة التي َترُسّ   السَّرَّاء  134/3 2330

ُة   ومالضَّرَّاء  134/3 2331  والضيق َكالَفْقِر والسقِم واألَِلِ العرس أو  الِشدَّ

 احلابسي غضبهم يف قلوِبم الكاظِمي الغْيظ 134/3 2332

 املتجاوزين عن إساءاهتم  العماِفيم عن الناس  134/3 2333

 الكبائرفِْعلة قبيحة َشنيعة أو جماوزة احلد يف السوء والقبح مثل الزنا والرسقة وغريُها من  فماِحشمة   135/3 2334

  ُظْلُم النَّْفِس: اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب  ظملمُموْا أمنْ ُفسمُهمْ  135/3 2335

 اْستَْحَِضوُه  وتذكروا حقه العظيم وعذابه وحسابه ذمكمُروا للام  135/3 2336

 فطلبوا العفو واملغفرة من اهلل  فماْست مْغفمُرواْ  135/3 2337

ُم ِمَن الِفْعِل   ِلُذنُوَِبِمْ  135/3 2338  الَذْنُب: اإلْثُم  واجُلْرُم واملعصية واملَُحرَّ

ْ ُيِصرُّواْ  135/3 2339  َِلْ َيثْبُتوا وَِل َيْلَزموا وِل يقيموا َلم

 ثواِبم جمزمآُؤُهم  136/3 2340

 جزاء العمل وِعَوضه  أمْجرُ  136/3 2341

 املجتهدين بالعمل بطاعة اهلل  اْلعماِمِليم  136/3 2342

 مضت واْنقضت خملمتْ  137/3 2343

 طرق وسري ووقائع   ُسنمن   137/3 2344

 َفاْنتَِقلوا واْمشوا واْعتََِبوا  فمِسريُواْ  137/3 2345

ُلوا، أو فكروا واعتَبوا  فماْنظُُرواْ  137/3 2346  فتأمَّ

 اخلاَِتَُة واملَصري األخريالعاقبة:  عماِقبمةُ  137/3 2347

 إيضاٌح  ب ميمان   138/3 2348

ُِنوا  139/3 2349 بُنوا   ومالم َتم  وال َتْضُعُفوا أو جَتْ

 ال َتُكونوا َمْهمومي وال َمْغمومي  وال َتمْزمنُوا  139/3 2350

 الغالبون أصحاب َمَكاَنة  ُعْليَا  األمْعلمْونم  139/3 2351

 ُيِصبُْكْم جراح أو قتل   ُيمْسمْسُكْم ق مْرح   140/3 2352

اِوُلُما  140/3 2353  نداول األيام بي الناس: نِصفها بينهم فنجعلها َلؤالء مرة، وَلؤالء أخرى نُدم
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 481إلى آية   114 يةآمن   آل عمرانسورة (  68صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َص  141/3 2354  ولِيَُخّلص وُيطَّهر من الذنوب  َولِيَُمحِّ

 َوهُيْلِك وَيْستأِصَل  َوَيْمَحَق  141/3 2355

 َظنَنْتُمْ  َحِسبْتُمْ  142/3 2356

 َقاَتُلوْا يِف َسبيِل اهللِ إِلْعلِء ديِن اهللِ  َجاَهُدواْ  142/3 2357

 َتْرَغبُونَ َأْصُلها َتتََمنَّون:  ََتَنَّْونَ  143/3 2358

 ُتواِجهوه َتْلَقْوهُ  143/3 2359

 شاهدَتوه  َرَأْيتُُموهُ  143/3 2360

 ُتبِِصون َتنظُُرونَ  143/3 2361

 َمَضْت  َخَلْت  144/3 2362

 َرَجْعتُم وارَتدْدُتم عن دينكم  َأْعَقابُِكمْ    َعََل  انَقَلبْتُمْ  144/3 2363

 َيْرتدُّ ويكُفر  ينقلب عَل َعِقبَيْه  144/3 2364

 وسيكاىفء َوَسيَْجِزي 144/3 2365

اكِِرينَ  144/3 2366  الذاكريَن لِنِْعَمِة اهللِ، املُثْنَي َعَليِْه ِِبا  الشَّ

 وقضاءه  بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اهللِّ  145/3 2367

لً  145/3 2368 َؤجَّ د قدراً  كِتَاباً مُّ  الوقت  ا معلومُُمَدَّ

 الثواب: العطاء واجلزاء  َثَواَب  145/3 2369

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلرْي أو الرشَّ َحسب الَعَمل َوَسنَْجِزي 145/3 2370

ن نَّبِي   146/3 2371  األنبياء من كثري أو كم من نبّي  َكأَيِّن مِّ

 االتباع أو  علامء فقهاء أو مجوع كثرية ِربِّيُّونَ  146/3 2372

 َضُعُفوا وَجبُنُوا َوَهنُواْ  146/3 2373

 َنَزَل ِِبِمْ  َأَصاَِبُمْ  146/3 2374

ةِ  َضُعُفواْ  146/3 2375 ِة والُقوَّ حَّ     َفْقد القدرة عَل النَّشاط، ِضدُّ القّوةأو  الَضْعُف: َذهاُب الصِّ

 وما ارتدوا  ما َخَضُعوا وما َذلّوا ما اْستََكاُنواْ  146/3 2376

ُم ِمَن الِفْعلِ  ُذُنوَبنَا  147/3 2377  الَذْنُب: اإلْثُم  واجُلْرُم واملعصية واملَُحرَّ

اَفنَا  147/3 2378  إْفراَطنا وجَتاُوَزنا االْعتِدالِ  إِْْسَ

 املُراد اخلطايا   َأْمِرَنا 147/3 2379

 أعداء اهلل  ضد َثبِّتنا يف احلرب   َثبِّت َأْقدامنا 147/3 2380

 اجلميل العطاء واجلزاء ُحْسُن الثََّواِب  148/3 2381
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 315إلى آية   491 يةآمن   آل عمرانسورة (  69صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َتتَّبِعوا وََتَْضعوا ُتطِيُعواْ  149/3 2382

وُكمْ  149/3 2383  ُيْرِجعوُكْم إىل ما ُكنْتُْم َعَليْهِ  َيُردُّ

 ناصكم  َمْوالَُكمْ  150/3 2384

ينَ  150/3 2385  املؤيِّدين  النَّاِصِ

 َسنَْقِذُف  َسنُْلِقي 151/3 2386

ْعَب  151/3 2387  الَفَزع واخَلْوف الذي يمأل القلَب  الرُّ

ُكواْ  151/3 2388 ا  هللَجَعُلوا  بِاهللِّ َأرْشَ لُُهَ
 رَشيكاً لَُه يف ُمْلكِِه أْو يف ِعباَدتِِه أْو كِ

ًة وُبْرَهاناً  ُسْلطَاناً  151/3 2389  ُحجَّ

 ومكاَنم    مستقرهم  أو  منزَلم َوَمأَْواُهمُ  151/3 2390

 مأواهم وُمقاُمهم  َمثَْوى الظَّاملِِيَ  151/3 2391

وََنُم 152/3 2392  تقتلوَنم  حَتُسُّ

 َضُعْفتم وَجبُنْتُمْ  َفِشْلتُمْ  152/3 2393

 واختلفتم َوَتنَاَزْعتُمْ  152/3 2394

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َوَعَصيْتُم  152/3 2395

 جعلكم ترون بالعي َأَراُكم 152/3 2396

َفُكمْ  152/3 2397 ُكمْ  َصَ  َردَّ

 وثباتكمليمتِحن صَبكم  لِيَبْتَلِيَُكمْ  152/3 2398

 اجلبل َخْوفاً وفِراراً  واملراد  صعود االرتقاء واالرتفاع  :الصعود  ُتْصِعُدونَ  153/3 2399

 ال َتْلتَِفتونَ  ال َتْلُوونَ  153/3 2400

 ُيناديُكْم وَيطُلبُُكمْ  َيْدُعوُكمْ  153/3 2401

 من خلفكم يِف ُأْخَراُكمْ  153/3 2402

 َفجازاُكمْ  َفأََثاَبُكمْ  153/3 2403

2404 153/3  ً مُّ َواألََسى   وَ أ  ُحْزناً أو َكْرباً  َغامَّ  اَْلَ

َزُنواْ  153/3 2405 َكيْلَ ُيصيبُُكم َهمُّ وال َغمُّ   لَِّكيْلَ حَتْ
 لِ

 ذهَب منكم   َفاَتُكمْ  153/3 2406

 َنَزَل بُِكْم  َأَصاَبُكمْ  153/3 2407
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 571إلى آية   415 يةآمن   آل عمرانسورة (  70صفحة )

  
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلْزن أو الَكْرب  الَْغمِّ  154/3 2408

 أماناً واطمئناناً  َأَمنَةً  154/3 2409

 أول النوم، واملراد: سكونا وهدوًءا أو ُمقاربة للنّوم الفتور النعاس : نَُّعاساً  154/3 2410

 َأَخَذهُ وَحَواُه،  َيْغَشى  154/3 2411

 مَجاَعًة أْو فِْرَقةً  َطآئَِفةً  154/3 2412

تُْهْم َأنُفُسُهمْ  154/3 2413  كان َُهُّهم وقلقهم هو خلص أنفسهم خاصة َأَُهَّ

قِّ َيظُنُّوَن بِاهللِّ  154/3 2414 د َصَلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  َغرْيَ احْلَ  وأْمِر ِرسالِة ُُمَمَّ
ُكوَن بِصْدِق الَعقيَدةِ  ُيَشكِّ

 َيْسَُتوَن وَيْكتُمونَ  ُُيُْفونَ  154/3 2415

 الَ ُيظَْهُرونَ  الَ ُيبُْدونَ  154/3 2416

زَ  154/3 2417 َرَج َوَظَهرَ  لَََبَ  خَلَ

 أماكن َمْقتَلِِهم ومِصِعِهم املضاجع أماكن النوم واملراد  َمَضاِجِعِهمْ  154/3 2418

 َولِيَْختََِبَ  َولِيَبْتَِلَ  154/3 2419

َص  154/3 2420  ولِيَُخّلص وُيطَّهر َولِيَُمحَّ

ُدورب 154/3 2421  اخلفايا التي يف الصدور أو احلالة التي يف الصدور   َذاِت الصُّ

 فّروا  َتَولَّْواْ  155/3 2422

ْمَعانِ  155/3 2423   َتَقاَبل اجَلامَعتان  الْتََقى اجْلَ

ُم الشيطان  155/3 2424  أوقعهم يف الزلل واخَلطَأ   اْستََزَلَُّ

 َعِملوا من الذنوب َكَسبُواْ  155/3 2425

 جَتاَوزَ  َعَفا  155/3 2426

 السفر يف التجارة، والسري يف األرض لطلب املعيشة أو غريها  رضبوا يف األرض 156/3 2427

ى 156/3 2428  يف سبيل اهلل جماهدين غزاة  ُغزا

ةً  156/3 2429  َنَدماً وَأَسفاً  َحرْسَ

 لَِسَْتٌ وَعْفوٌ  ملََْغِفَرةٌ  157/3 2430

 ََيوزوَن ِمن أْموال  وَمتاع   ََيَْمُعونَ  157/3 2431
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 651إلى آية   581 يةآمن   آل عمرانسورة (  71صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  158/3 2432 رَشُ ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  حُتْ
َمعوَن َمَع النّاِس لِ  جُتْ

َت  لِنَت  159/3 2433  َسْهلً لَيِّناً ِصْ

ُلِق سيئ   جافِياً  َفظّاً  159/3 2434  ُخُشوَنًة يِف الَْكلَِم  أو  اخْلُ

 القايس القلب، غري ذي رمحة وال رأفة غليَظ القلب  159/3 2435

واْ  159/3 2436 ُفوا   الَنَفضُّ ُقوا واْنَِصَ  لَتفرَّ

مْ  159/3 2437  اهلل َلماطلب العفو واملغفرة من  اْستَْغِفِر ََلُ

 اطُلْب رَأهَيُم َوَشاِوْرُهمْ  159/3 2438

 َعَزمَت األمر: أردت فعله، وَعَقْدت النيََّة عليه  َعَزْمَت  159/3 2439

ْل  159/3 2440  فاعتمد وفّوض أمرك  َفتََوكَّ

 وال منتِص  َفلَ قاِهرَ  َفلَ َغالَِب  160/3 2441

ُذلُْكمْ  160/3 2442  نِصكميتَخَّل عن  َُيْ

ُكم 160/3 2443  يعينكم ويؤّيدكم َينُِصُ

ِل املُْْؤِمنُونَ  160/3 2444  فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم  َفْليَتََوكَّ

 قبل قسمتها غنيمة  أو يأخذُُيوَن  َيُغلَّ  161/3 2445

َزى جزاًء وافياً كاملً  ُتَوىفَّ  161/3 2446  جُتْ

 عملت عمل سواء كان حسنا أو سيئا   َكَسبَْت  161/3 2447

 ساَر عَل ما ُيريض اهلل اتَّبََع ِرْضَواَن اهللِّ  162/3 2448

 بغضب من اهلل، واملراد املهانة وسوء العقاب  بَِسْخط   162/3 2449

 املَأَْوى: َمكاُن اإِليواءِ  َوَمأَْواهُ  162/3 2450

 طبقاتأو  َمناِزَل  َدَرَجاٌت  163/3 2451

 َأْنَعمَ  َمنَّ  164/3 2452

 أْرَسَل  َبَعَث  164/3 2453

يِهمْ  164/3 2454 ُرُهْم وُيْصلُِحُهمْ  َوُيَزكِّ  َوُيطَهِّ

مهم َوُيَعلُِّمُهُم الْكِتَاَب  164/3 2455 فهم وُيَفهِّ  الُقْرآن وُيَعرِّ

نَُّة والفقه يف الّدين.  احِلْكَمةُ  164/3 2456 ِف واملراد  هنا السُّ    العلم والتفقُّه ُحْسُن التََِّصُّ

 تيه وبعد وانِصاف عن طريق اَلداية واحلق  َضلل   164/3 2457

 َنَزلَْت بُِكمْ  َأَصاَبتُْكم  165/3 2458

ِصيبَةٌ  165/3 2459  َمْكروٌه ُيصيُب اإلْنسانَ  مُّ

ثَْليَْها 165/3 2460  ِضْعَفيْها  مِّ

 من أين لنا هذا؟ أّنى هذا  165/3 2461
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 317إلى آية   166 يةآمن   آل عمرانسورة (  72صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ْمَعانِ  166/3 2462  'ُأحد'غزوة  املراد يف يوم التقى املؤمنون واملرشكون  َيْوَم الْتََقى اجْلَ

 َتظاَهُروا بام ليس يف نُفوِسهم َناَفُقواْ  167/3 2463

وا َوَأْقبِلوا  َتَعالَْواْ  167/3 2464  َهُلمُّ

 امحوا أنفسكم اْدَفُعواْ  167/3 2465

بَْعنَاُكمْ  167/3 2466  الْقتََدْينا بُِكم وأَطْعناُكمْ  الَّتَّ

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   167/3 2467

 ُْيفون َيْكتُُمونَ  167/3 2468

 لنظائرهم يف النفاق إِلْخَواَِنِمْ  168/3 2469

لَُّفوا عن اخُلروِج للِجهادِ  َوَقَعُدواْ  168/3 2470  وََتَ

 َفاْدَفُعوا َفاْدَرُؤوا 168/3 2471

َسبَنَّ  169/3 2472  َوالَ َتظُنَّنَّ  َوالَ حَتْ

 َبزخال َحياة   املراد َأْحيَاء 169/3 2473

 َيري عليهم رزقهم  ُيْرَزُقونَ  169/3 2474

ورين مبتهجي َفِرِحيَ  170/3 2475  َمرْسُ

 َأْعطاُهمْ  آَتاُهمُ  170/3 2476

 َفْضُل اهللِ: إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  170/3 2477

ونَ  170/3 2478  َينْتَظِروَن اخَلرْيَ   َوَيْستَبْرِشُ

 ُيْدِرُكوهم ِل  ِل يلحقوا ِبم 170/3 2479

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِ بِنِْعَمة   171/3 2480  نِْعَمُة اهللِ: اخَلرْيُ الدِّ

 ال هُيِْمُل وال ُينِْقُص  ال ُيِضيعُ  171/3 2481

ُسولِ ا 172/3 2482  لبُّوا نداء اهلل ورسوله ْستََجاُبوْا هللِِّ َوالرَّ

 واَلزيمةواألِل ناَلم اجلراح  أصاِبم القرح 172/3 2483

 َأَتْوا باِلِفْعِل احَلَسِن َعَل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  َأْحَسنُواْ  172/3 2484

 حشدوا لقتالكم مَجَُعوا لَُكم 173/3 2485

 فاحذروهم واتقوا لقاءهم َفاْخَشْوُهمْ  173/3 2486

 وكافُِلناكافينا  َحْسبُنَا اهللُّ 173/3 2487

ض بتدبري أمور عباده ومن أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْوكِيُل  173/3 2488  هو الكفيل بأرزاق العباد والعاِِل بأحواَلم، واملفوَّ
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 018إلى آية   741 يةآمن   آل عمرانسورة (  37صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

  َرَجعواعادو و َفانَقَلبُوْا  174/3 2489

 النِّْعَمُة: ما أْنِعَم به من رزق  ومال  وغريه. و ِمنٌّة وَفْضٌل  بنعمة  174/3 2490

 وزيادةِ إحسان   َوَفْضل   174/3 2491

ْ َيْمَسْسُهمْ  174/3 2492  ِل ُيِصبُْهم ِلَّ

 َمْكروٌه أْو أَذىً  ُسوءٌ  174/3 2493

بَُعوْا  174/3 2494  أطاعوا وانقادوا اتَّ

 أنصاره   َأْولِيَاَءهُ  175/3 2495

اُفوُهمْ  175/3 2496  ال َتَشْوُهم  ال ََتَ

ْؤِمنِيَ  175/3 2497 سوِل  مُّ ِه وَينقادوَن هللِ بالطّاعِة وللرَّ
وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ  باالّتباعِ املُْْؤِمنِوَن: الذين ُيِقرِّ

ُزنَك  176/3 2498  ال ُيِصبَْك َهمُّ وال َغمُّ  الَ ََيْ

واْ  176/3 2499  لَن ُيْلِحُقوا َمكروهاً أو أذىً  لَن َيُِضُّ

 َنصيباً من الثواب  َحظّاً  176/3 2500

ُواْ  177/3 2501  استبدلوا  اْشََتَ

م 178/3 2502  نْمِهلُهمْ  ُنْمِل ََلُ

ْنُب الَِّذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبةَ  إِْثامً  178/3 2503  اإِلْثُم: الذَّ

ِهيٌ  178/3 2504  ُمِذل   ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب مُّ

 ليَتك  لِيََذرَ  179/3 2505

 يفصل ويفرز َيِميزَ  179/3 2506

بِيَث  179/3 2507  املنافق والكافر ضد الطيب ؛ الفاسد  واملراد  اخْلَ

 املُْؤِمنِ احلسن واملراد  الطَّيِِّب  179/3 2508

 يظهر لكم وُيْعلُِمكم   ُيطْلُِعُكمْ  179/3 2509

ِهمْ  الَْغيِْب  179/3 2510  َما َخِفَي واْستَََتَ َوَِلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 َيْصطَِفي وَُيْتار ََيْتَبِي 179/3 2511

 َوالَ َيظُنَّنَّ  ََيَْسبَنَّ َوالَ  180/3 2512

 البُْخُل: إْمساُك املاِل َعامَّ ال َيْصُلُح َحبُْسُه َعنْهُ  َيبَْخُلونَ  180/3 2513

 أْكثَُر َنْفعاً َوَصلحاً  َخرْياً  180/3 2514

مْ  180/3 2515  لِعقاب يوم القيامة لسبٌب الرش : السوء والفساد وهو  رَش  َلَُّ

ُقونَ  180/3 2516 م َطْوقاً ِمن نار  يوَضُع يف أْعناقِِهمْ  َسيُطَوَّ  َسيَكوُن ََلُ

 وهو الباقي بعد فناء اخللق  لكاملهلل سبحانه  هللِِّ ِمرَياُث  180/3 2517

 وخفاياها كام أحاط بظواهرها ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه، واخَلبرُي: ُهَو الذي انتهى علمه إىل اإلحاطة ببواطن األشياء  َخبرِيٌ  180/3 2518



 

74 
 

 
 
 
 

 861إلى آية   118 يةآمن   آل عمرانسورة (  74صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 قليل املال، الذي ال يملك ما يكفيهأو  ُُمتَاجبمعنى ضد الِغنى  َفِقريٌ  181/3 2519

 ما يفيض عن حاجته  الذي يملككثري املال ،  الثري: الغني َأْغنِيَاء  181/3 2520

ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ  ُذوُقواْ  181/3 2521  بالَفم وبغري الَفم وإدراك املطعومات  الذَّ

ِريِق  181/3 2522  عذاب نار ُمرقة ملتهبة  َعَذاَب احْلَ

َمْت  182/3 2523  أو بام أسلفت واكتسبت  فعلت سابقا  بسبب ما باَِم َقدَّ

 املُراد أنفسكم َأْيِديُكمْ  182/3 2524

 ال يظلم   لَيَْس بِظَلَّم   182/3 2525

 للناس  لِّْلَعبِيدِ  182/3 2526

 أمرنا وأوصانا   عِهَد إلينا  183/3 2527

ُب به إىل اهلل من  ما  بُِقْرَبان   183/3 2528    َغرْيهاَذبِيَحة  أو صدقة أو ُيتََقرَّ

   وحترقه النار َتْفنيِه  َتأُْكُلُه النَّارُ  183/3 2529

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  183/3 2530

ُبوكَ  184/3 2531  َنَسبُوا إليك الكذب َكذَّ

ُبرِ  184/3 2532  الُكتُب الساموية التي فيها املواعظ والزواجر  َوالزُّ

ِ الواضِح واملُبي للحّق  الْكِتَاِب املُْنرِيِ  184/3 2533  الكتاِب البيِّ

 َميِّتٌة ال ُمالة َذآئَِقُة املوت  185/3 2534

َزْون جزاًء وافياً كاملً  ُتَوفَّْونَ  185/3 2535  جُتْ

 أعاملكم وِعَوضكم عنها جزاء ُأُجوَرُكمْ  185/3 2536

َي  ُزْحِزَح  185/3 2537  وُأْبِعدَ ُدفع وُنحِّ

 َظَفر ونال غاية ما يطلب ونجا من كل مكروه  َفازَ  185/3 2538

يْطاُن للُمتَْعة متاع الُغرور 185/3 2539 ُن به الشَّ  االغَتار و ما ُيَزيِّ

نَّ باملحن  لَتُبَْلُونَّ  186/3 2540  لَتُْختَََبُ

ة التي ُيعَزم عليها وُيناَفس فيهااملَسائِِل َوالَقَضاَيا  َعْزِم األُمورِ  186/3 2541   الشديدة اخلريِّ
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 194إلى آية   187 يةآمن   آل عمرانسورة (  75صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُد  ِميثَاَق  187/3 2542  املِيثاُق: الَعْهُد املَُؤكَّ

َحنَّهُ  لَتُبَيِّنُنَّهُ  187/3 2543 ُه َوُتَوضِّ  لَتُظِْهَرنَّ

 وال َْتفونه َوالَ َتْكتُُموَنهُ  187/3 2544

 قذفوه وِل ُيراعوه  أو فطرحوه  َفنَبَُذوهُ  187/3 2545

 يسرياً  ِعَوضاً   َثَمناً َقلِيلً  187/3 2546

َسبَنَّ  188/3 2547  الَ َتظُنَّنَّ  الَ حَتْ

 يثنَي الناس عليهم باجلميل أن  َأْن َُيَْمُدوا  188/3 2548

 بفوز ونجاة  بَِمَفاَزة   188/3 2549

ء  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل،  َقِديرٌ  189/3 2550  والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعََل ُكلِّ ََشْ

اَمَواِت  190/3 2551  إَيادِها َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق  وَيكوُن َخْلُق اهلل ِمَن الَعَدمِ  َخْلِق السَّ

 وتعاقب الليل والنهار  َبيْنَُهام يف الطوِل والِقَِصِ والنّوِر والظُّْلَمةِ التَفاُوُت  اختلف الليل والنهار 190/3 2552

ُْويِل األلْبَاِب  190/3 2553  الُعقوِل السليمة النرّية   أِلَْصَحاِب  ألِّ

 َيْستَْحِِضوَنُه ُمتََدبِّرينَ  يذكرون اهلل  191/3 2554

  واقفي وجالِسي قِيَاماً َوُقُعوداً  191/3 2555

 أي مضطجعي عَل أحد اجلنبي، واجلنب هو ما حتت اإِلبط إىل اخلاصة  عَل ُجنُوِِبِمْ  191/3 2556

ُرونَ  191/3 2557 ْم ويتدبرون َوَيتََفكَّ  َوُيْعِمُلوَن ُعُقوََلُ

 الَ َفائَِدَة فِيهِ و حكمة ضائعا بل عبثا  َباطِلً  191/3 2558

 ُسبَْحاَن اهللِ: ِصيَغُة التَّنْزيِه والتَّْسبيِح هللِ َتعاىل ُسبَْحاَنَك  191/3 2559

 فاصف عنّا  َفِقنَا 191/3 2560

 فضحته أو أهنته أو أهلكته َأْخَزْيتَهُ  192/3 2561

 أْعوان  يدفعون عنهم عقاب اهلل يوم القيامة  َأنَصار   192/3 2562

 ُممد صَل اهلل عليه وسلم، أو القرآن النبيداعياً واملراد  ُمنَادِياً  193/3 2563

رْ  193/3 2564 ها والتَجاُوُز َعنْها وعدم املُعاَقبَِة َعَليْها َوَكفِّ  َتْكِفرُي الَسيِّئاِت: ْسَُتْ

نوُب الَكبرَيةُ  َسيِّئَاتِنَا  193/3 2565 يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

 الطَّاَعِة، مَجُْع َبارّ َكثرِيي  األْبَرارِ  193/3 2566

 َواْعطِنا  َوآتِنَا 194/3 2567

 َمنَّيْتَنا من نِص وَتكي وتوفيق وهداية َوَعدتَّنَا 194/3 2568

ِزَنا 194/3 2569  الَ َتْفَضْحنا والَ هَتِنّا الَ َُتْ

 َيْوُم ُيبَْعُث النَّاُس ِمْن ُقبُوِرِهمْ  َيْوُم الِقياَمةِ  194/3 2570

لُِف املِْيَعادَ  194/3 2571  ال َُتْلف وعًدا َوَعْدَت به عبادك  الَ َُتْ
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 200إلى آية   195 يةآمن   آل عمرانسورة (  76صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 همْ ءُدعا  قبَل أجاب أو  َفاْستََجاَب  195/3 2572

 ُأْنِقُص ال ُأُْهُِل وال  ال ُأِضيعُ  195/3 2573

 تركوا أوطاَنم رغبًة يف رضا اهلل تعاىل، واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة املنورة َهاَجُرواْ  195/3 2574

 ُأْبِعدوا وُطِردوا  ُأْخِرُجواْ  195/3 2575

اُر: املَنِْزُل املَبْنِيُّ الذي َيْسُكنُُه النّاُس  دَِياِرِهمْ  195/3 2576  الدَّ

 وأحلق ِبم رضرٌ  َوُأوُذواْ  195/3 2577

 لكسب مرضايت وإلعلء كلمتي  يِف َسبِيِل  195/3 2578

َرنَّ َعنُْهْم َسيِّئَاهِتِمْ  195/3 2579 ها والتَجاُوُز َعنْها وعدم املُعاَقبَِة َعَليْها ألَُكفِّ  َتْكِفرُي الَسيِّئاِت: ْسَُتْ

 عطاًء ومكافأًة وجزاءً  َثَواباً  195/3 2580

نََّك  196/3 2581  الَ ُيدعنَّك الَ َيُغرَّ

 أسفارهم وحياهتم املَُتفة وتنعُّمهم الدنيوي وتِصفهم  َتَقلُّب الذين كفروا  196/3 2582

تُّع  َمتَاعٌ  197/3 2583  وغري ذلك  كلُّ ما ُينْتفع به وُيرغب يف اقتنائه، كالطَّعام، واملالو َتَّ

 مستقرهم  أو  منزَلم  ومكاَنم  َمأَْواُهمْ  197/3 2584

 بِئَْس الِفراش واملضجع َوبِئَْس املَِْهادُ  197/3 2585

وامِ  َخالِِدينَ  198/3 2586  باقَي َعَل الدَّ

 ومنزال  وعطاءً  ِضيافة  ُنُزالً  198/3 2587

 واملؤمنون الصادقون  املطيعون لِّألَْبَرارِ  198/3 2588

 متذلّلي خاضعي ُمتَواِضعَي هللِ  َخاِشِعَي هللَِِّ 199/3 2589

 عوض أعامَلم التي عملوها، وثواب طاعتهموجزاُءهم للعمل   َأْجُرُهمْ  199/3 2590

َساِب  199/3 2591  َعَليَْها  احْلِ
 املُحاَسبَُة، وهَي إْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

واْ  200/3 2592 َزعوا  اْصَِبُ لَّدوا وال جَتْ  ، والصَب هو حبس النفس عن أهوائها وشهواهتا جَتَ

َْب  َوَصابُِرواْ  200/3 2593  ،  واملصابرة  تعني امللزمة واالستمرار  غالِبُوا األعداء يف الصَّ

 املرابطة لزوم املكان الذي ُياف من وصول العدو منه   َوَرابِطُواْ  200/3 2594

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  َواتَُّقوْا اهللَّ 200/3 2595

 تظفرون وتفوزون لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ  200/3 2596
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 6إلى آية  1 يةآمن  النساءسورة (  77صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

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

 قِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِ  كمَأْوَجَد  َخَلَقُكمْ  1/4 2598

 آدم عليه السلم  من رجل واحدواملراد الروح واجلسم معا   ؛الذاتالنفس :  ِمْن َنْفس  َواِحَدة   1/4 2599

 واملراد حواء  أو بعلها َقرينَها َزْوَجَها 1/4 2600

 وَكثَّر وفرق  َنرَش  َوَبثَّ  1/4 2601

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

 احذروا أن تقطعوا أرحامكم واملراد  األقارب َواألَْرَحامَ  1/4 2603

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

 واْدَفُعوا واْعطُوا  َوآُتواْ  2/4 2605

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

لُواْ  2/4 2607 واْ  الَ َتتَبَدَّ ُ  ال ُتَغريَّ

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

الُِح واجَليُِّد  بِالطَّيِِّب  2/4 2609  أو احللل  كُل ما خل من األَذى واخَلبَثو الطَّيُِّب: الصَّ

 إثام أو ذنبا أو ظلام عظياًم  ُحوًبا كبرًيا 2/4 2610

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

 َتْعِدلوا ُتْقِسطُواْ  3/4 2612

 َفتََزّوجوا  َفانكُِحواْ  3/4 2613

 كان حلالً  َطاَب  3/4 2614

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

 الرساريأو اجلواري  اإلماء َما َمَلَكْت َأْياَمُنُكمْ  3/4 2616

 أو يكثر عيالكموَتيلوا  جَتْوُروا وَتظْلُموا  َتُعولُواْ  3/4 2617

 ُمُهورهنّ  َصُدَقاهِتِنَّ  4/4 2618

 عطيّة بطيب نفس فريضًة أو  نِْحَلةً  4/4 2619

  لكم َتناَزلْنَ  طِبَْن لَُكْم  4/4 2620

 فخذوه حلال  َفُكُلوهُ  4/4 2621

غاً َمْقبُوالً  َهنِيئاً  4/4 2622
 سائِ

ِريئاً  4/4 2623  طيِّبا موافقاً للطبع  مَّ

َفَهاء 5/4 2624    َعْن َجْهل  أْو ُنقصاِن دين  ال َيسنون التِصف  َمْن  السُّ

 ومعيشتكم  أمرًا تقوم به حياتكم قِيَاماً  5/4 2625

 لرزقهم  ومكانا واجعلوا منها جماالً  َواْرُزُقوُهمْ  5/4 2626

 اْمنَُحوهم ُكْسَوةً  و واعطوهم أ َواْكُسوُهمْ  5/4 2627

 ا وامتحنوا اختَبو  اْبتَُلوْا و 6/4 2628

 َوَصُلوْا ِسنَّ البُلوغِ  َبَلُغوْا النَِّكاَح  6/4 2629

 أو أبِصتم ورأيتم  ووجدتم َعلِْمتُم وَتبَيَّنْتُمْ  آَنْستُم 6/4 2630

 وصلحا  إْدراكاً َواهتداًء  ُرْشداً  6/4 2631

 اعطوهم  َفاْدَفُعواْ  6/4 2632

 وال تأخذوَنا بغري وجه حق َوالَ َتأُْكُلوَها  6/4 2633

افاً  6/4 2634  للْعتِدالِ إْفراَطاً وجَتاُوزًا  إِْْسَ

واْ  6/4 2635  ُمَسارعي ومبادرين ألكلها قبل أن يكَبوا فيأخذوها منكم بِداًرا َأن َيْكََبُ

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

 الِضورةبقدر حاجته عند  فليأخذ َفْليَأُْكْل بِاملَْْعُروِف  6/4 2637

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

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 حصة وجزء  َنصيٌِب  7/4 2639

 أبقى وخلَّف بعد املْوت  َتَركَ  7/4 2640

 األب واألم  الَْوالَِدانِ  7/4 2641

 نقص أو زاد  َقلَّ ِمنُْه َأْو َكثُرَ  7/4 2642

ًرا وحّقاً َيب أداؤه  َنِصيباً َمْفُروًضا 7/4 2643  ُجزءًا ُمَقدَّ

َكةِ  الِْقْسَمةَ  8/4 2644 ِ  تقِسيَم الَتَّ

 من ال حقَّ َلم يف الَتكةواملراد أقارُب امليت  ُأْولُوْا الُْقْرَبى 8/4 2645

 َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغَمن  َوالْيَتَاَمى 8/4 2646

 وهو أسوأ حااًل من الفقريليس عنده ما يكفي واملِْسكي: الذي أسكنه العجز  َواملََْساكِيُ  8/4 2647

 فأعطوهم  َفاْرُزُقوُهم 8/4 2648

ْعُروفاً  8/4 2649  حسنًا غري فاحش وال قبيح  َكلماً  َقْوالً مَّ

 اخِلْشيَُة: اخَلْوُف   َولْيَْخَش  9/4 2650

 أبقوا وخّلوا َتَرُكواْ  9/4 2651

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

ًة ِضَعافاً  9/4 2653 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ  أبناًء ِصغاًرا ِضعاًفا واملراد  الُذرِّ

 وعدال  صوابا  َكلماً  َقْوالً َسِديداً  9/4 2654

 جورًا بغري حقِّ  ُظْلامً  10/4 2655

  وسيدخلون َوَسيَْصَلْونَ  10/4 2656

َهنََّم   َسِعرياً  10/4 2657 عرُي: اْسٌم جِلَ  نارًا موقدًة والسَّ

 يأمركم ويفرض عليكم  ُيوِصيُكمُ  11/4 2658

 أبقى وخلَّف بعد املْوت  َتَركَ  11/4 2659

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

 اثنان فأكثر من األخوة، ذكوًرا كانوا أو إناًث املراد  إِْخَوةٌ  11/4 2661

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

 منفَعة وفائدة يف الدنيا أو اآلخرة أو كلُها  أشدُّ  َأْقَرُب لَُكْم َنْفعاً  11/4 2663

 حكام مفروضا   َفِريَضةً  11/4 2664

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

ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء  َحكِيامً  11/4 2666 ُه َتَعاىَل َعاِِلٌ بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم خِلَ  ألنَّ
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 41إلى آية  12 يةآمن  النساءسورة (  79صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 أبقى وخلَّف بعد املْوت  َتَركَ  12/4 2667

 ذكًرا كان أو أنثى  ابن َولٌَد  12/4 2668

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

 يأمْرن بتنفيذها بعد املوت ُيوِصَي ِِبَا  12/4 2670

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

 َمْن ال وارث له من َولَد  أو والِد   َكلَلَةً  12/4 2672

َكاء 12/4 2673  ال فرق هنا بي الذكر واألنثى واملراد ُمشَِتكوَن  رُشَ

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

رًا بأي  من الورثة  غري ُمَضار  12/4 2675  غري ُملِحق رَضَ

 أمًرا من اهلل  َوِصيًَّة ِمَن اهللَِّ  12/4 2676

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

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

 أحكاُمُه ورَشائُِعُه املفروضة التي ال ََيوُز جُماَوَزهتا ُحُدوُد اهللِ  13/4 2679

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

ِري 13/4 2681 َعةً  جَتْ  َتنَْدفُِع ِمياُهها ُمرْسِ

وامِ  َخالِِدينَ  13/4 2682  باقَي َعَل الدَّ

 الظََّفُر باخلري والنَّجاُة من الرش الَْفْوزُ  13/4 2683

 كلمة استُعرَيْت لكل كبري  الَْعظِيمُ  13/4 2684

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َيْعصِ  14/4 2685

 وَُيَاوز  َوَيتََعدَّ  14/4 2686

 ُحُدوُد اهللِ: أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال ََيوُز جُماَوَزهتا ُحُدوَدهُ  14/4 2687

  ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب  14/4 2688

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

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

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

 اطلبوا ُشهودًا لِيَْشَهدوا  َفاْستَْشِهُدواْ  15/4 2691

 فاحبسوهن َفأَْمِسُكوُهنَّ  15/4 2692

 تنتهي حياهتن باملوت يتوفاهنَّ املوت 15/4 2693

 طريقاً وََمَْرجاً  َسبِيلً  15/4 2694

 يقعان يف فاحشة الزنااملراد  َيأْتِيَاَِنَا  16/4 2695

ا 16/4 2696  فأحلقوا ِبام رضرًا بالِضب واَلجر والتوبيخ  َفآُذوُُهَ

 من الفاحشة تابا عامَّ وقع منهام َتاَبا  16/4 2697

 وصلحت أعامَلم وحسنت   َوَأْصَلَحا 16/4 2698

 واتركوا أذاُها فاصفحوا عنهام  فأعرضوا عنهام  16/4 2699

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

ِحيامً  16/4 2701 حيُم: الذي َيْرَحُم  رَّ  املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

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

َوءَ  17/4 2703 يَِّئ الَقبيَح ِمن األْعاملِ  السُّ  السَّ

 َأن تفعل فعلً بغري ِعْلمو  بطَيْش  وسفه   بَِجَهالَة   17/4 2704

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

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

يِّئَاِت  18/4 2707 نوب الَكبرَية السَّ  الذُّ

 نزل به وأصابه َحَِضَ أحدهم املَْوُت  18/4 2708

 صيغة حتريم صيح اَل ََيِلُّ لَُكمْ  19/4 2709

 إِجباراً  َكْرهاً  19/4 2710

 ال َتسكوهّن ُمضاّرًة َلنّ العضل: التضييق واحلبس واملنع واملراد  ال َتْعُضُلوُهنَّ  19/4 2711

 لتسَتّدوا  لِتَْذَهبُواْ  19/4 2712

 َأْعطَيْتُموُهنَّ من مهر ونحوه  آَتيْتُُموُهنَّ  19/4 2713

 قبيحة فِْعلة  َيْرَتكِبْنَ  َيأْتَِي بَِفاِحَشة   19/4 2714

بَيِّنَة   19/4 2715  ألْمِرِهنَّ  مُّ
َحة  ، أو ُمَوضِّ  واِضَحة 

وُهنَّ  19/4 2716 طُوُهّن وصاِحبُوُهنّ  َوَعارِشُ
 وخالِ

 عَل الوجه املستحسن رشًعا وعرًفا.      بِاملَْْعُروِف  19/4 2717

 ُتبِْغضوا  َتْكَرُهواْ  19/4 2718
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 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َرِغبتُمُ  َأَردتُّمُ  20/4 2719

    إِْبداَل  اْستِبَْداَل  20/4 2720

 زوجة َزْوج   20/4 2721

 َوَأْعطَيْتُْم من مهر ونحوه  َوآَتيْتُمْ  20/4 2722

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

 فل تسَتجعوا  َفلَ َتأُْخُذواْ  20/4 2724

تَاًنا  20/4 2725  باطِلً بَِغرْيِ َوْجِه َحق   ُِبْ

ْنُب الَِّذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه َميٌْل َعن احَلقِّ بِِعْلم   اإِلْثمُ  20/4 2726 د  الذَّ  َوَتَعمُّ

بِيناً  20/4 2727  واِضحاً  مُّ

 َتْستَِحلُّوَن َأْخَذهُ  َتأُْخُذوَنهُ  21/4 2728

 باجلامع اختليْتُم مع بعضكم  أْفََض َبْعُضُكْم   21/4 2729

 وعدًا وعهدًا مؤكداً  ميثاًقا َغليظا  21/4 2730

 وال تتزّوجوا   َوالَ ُتنكُِحواْ  22/4 2731

مَ  َقْد َسَلَف َما  22/4 2732  ما َمََض وَتَقدَّ

 فِْعلة قبيحة َشنيعة َفاِحَشةً  22/4 2733

 مستحقر بغيض  َوَمْقتاً  22/4 2734

 طريقاً أو َوسيَلةً  بِئَْس  َوَساء َسبِيلً  22/4 2735

2736 
َهاُتُكمُ  23/4  اللَّيِت  َوُأمَّ

 َأْرَضْعنَُكمْ 

 النساء املرضعات الليت أرضعنكم مخس رضعات قبل انتهاء احلْولْي  

 بنات زوجاتكم من غريكم َوَرَبائِبُُكمُ  23/4 2737

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

جَي وواقعتموهنَّ اْختََليْتُْم  َدَخْلتُم ِِبِنَّ  23/4 2739    ِِبِنَّ ُمتََزوِّ

 َفل إْثمَ   َفلَ ُجنَاَح  23/4 2740

 زوجات َحلئِل  و 23/4 2741

يَّاتكممن نسلكم و ِمْن َأْصَلبُِكمْ  23/4 2742  ُذرِّ

َمُعوا َبْيَ األُْختَْي  23/4 2743  : تتزوجوا األختي معاً  جَتْ

    ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفٌة هللِ  َغُفوراً  23/4 2744

ِحيامً  23/4 2745 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 
 


