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 26إلى آية  24 يةآمن  النساءسورة (  82صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َصنَاُت  24/4 2746  اْلتزوجات َواْلمُحم

ََمُنُكمم  24/4 2747  الرساريأو اجلواري  اإلماء َما َمَلَكتم َأيم

م اهلل  كِتَاَب اهللِ 24/4 2748  أو أمر اهلل   ُحكم

عا   َوُأِحل   24/4 2749  وُأبيَح رَشم

  َما عدا ا َوَراءمَ  24/4 2750

 َتطمُلبُوام وتلتَِمسوا َتبمتَُغوام  24/4 2751

مِصنِيَ  24/4 2752   بمعنى العفة وحتصي النفس ومنعها عن الوقوع فيَم يغضب اهلل ُّمح

َ ُمَسافِِحيَ  24/4 2753  غْي مرتكبي للزنا أو غْي جماهرين بالزنا َغْيم

تُم  24/4 2754 تَعم تَمم تُم  اسم ِِتِن  ََتَت عم  بُِمَعارَشَ

 ُمهوَرُهن   ُأُجوَرُهن   24/4 2755

 أي أن اْلهور مفروضة عليكم  َفِريَضة   24/4 2756

 َوال إثممَ  َوالَ ُجنَاَح  24/4 2757

 اتفقتم فيَم بينكم عىل ما يرضيكم َتَراَضيمتُم 24/4 2758

لوقاتِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه  َعلِيَم   24/4 2759 ِرُكَها ِعلمُم اْلَخم ِر واخَلِفي اِت ال تِي ال ُيدم
ائِ   َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالرس 

ُه َتَعاََل َعاِِلٌ  َحكِيَم   24/4 2760 ياِء َكََم شاَء ألن  لمِق األشم كُِم خِلَ  بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو اْلُحم

ال   25/4 2761 َرة   َطوم  وسعة يف اْلال   ِغنَى  َوُقدم

َصنَاِت  25/4 2762  وليس اإلماءتعففات اْلاحلرائر من النساء  اْلمُحم

ََمُنُكم 25/4 2763 ا َمَلَكتم َأيم    اإلماء مِّ

ِهن   25/4 2764
لِ لِياِء ُأموِرِهن   َأهم  أوم

َدان  َوالَ  25/4 2765 ا ُمت ِخَذاِت َأخم  وال ُمصاحبات أصدقاء الّزنى رسًّ

 خاف عىل نفسه الُفُجور والوقوع يف الزنا َخِِشَ المَعنََت  25/4 2766

ِفَرةُ  َغُفورٌ  25/4 2767 ثُُر ِمنمُه اْلَغم   ِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو ال ِذي َتكم

ِحيمٌ  25/4 2768 ِمنَي يف اآلِخَرةِ  ر  َحُم اْلُؤم حيُم: الذي َيرم  ِصَفة هللِ ُسبمَحاَنُه وَتعاَل، والر 

 َيرَغُب أوم َيشاءُ  ُيِريُد  26/4 2769

2770 26/4  َ َح  لِيُبَيِّ  لِيُظمِهَر وُيَوضِّ

ِدَيُكمم  26/4 2771  ويرشدكم  َوََيم

 طرائق ومناهج  ُسنَنَ  26/4 2772

ِفُر لَُكم َيتُوُب َعَليمكم 26/4 2773  َيغم
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 33إلى آية  27 يةآمن  النساءسورة (  83صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ينقادون لشهواِتم وملذاِتم َيت بُِعوَن الشهوات 27/4 2774

 تنحرفوا عن الدين، واْلراد تضلوا ََتِيُلوام  27/4 2775

َف َعنمُكمم  28/4 2776  َيرفُع من أثقاِل التكاليِف عليكم  ُُيَفِّ

 عاجزا  عن مقاومة الشهوات َضِعيفا   28/4 2777

َوالَُكمم  29/4 2778  ال تستحّلوها وال يأخذ بعضكم أموال بعض   الَ َتأمُكُلوام َأمم

َذُه بغْي حّق  بِالمبَاطِلِ  29/4 2779 ُع أخم م م ُيبِحم الَّش   بَِم َِل

 بِِرََض  من الطرفي  َعن َتَراض   29/4 2780

َعلم َذلَِك  30/4 2781  يرتكب ما هنى اهلل عنه  َيفم

َوانا  َوُظلمَم   30/4 2782 ا حد الَّشع ُعدم  معتدي ا ومتجاوز 

لِيِه نارا   30/4 2783   وَنحِرُقه هبا النارُندخله  ُنصم

 سهل   َيِسْيا   30/4 2784

تَنِبُوام  31/4 2785 وا ََتم  َتبمتَِعدوا وَتتَنَحح

 أو وعيدا يف اآلخرة  كل ما أوجب حدا يف الدنيا كالزناأو  والذنوب الكبْيةاآلثام  َكبَآئِرَ  31/4 2786

َن َعنمهُ  31/4 2787   َعنمهُ  ُتطالَبون بالكّف  ُتنمَهوم

رم  31/4 2788 ُُت ونجاُوُز نتَ  ُنَكفِّ  َعَليمها نعاقب وال سم

 ذنوبكم  َسيِّئَاتُِكمم  31/4 2789

َخل كريَم   31/4 2790 َخل َطيِّب ا ُمدم  وهو اجلنة حسنا   ُمدم

ام  32/4 2791  وال ترجوا وال تتأّملوا  َوالَ َتتََمن وم

َل  32/4 2792  َمي ز َفض 

ر  َنِصيٌب  32/4 2793  حصة وجزء مقد 

تََسبُوام ِِم ا  32/4 2794  ِِم ا َعِملوا  اكم

أَلُوا اهللَ 32/4 2795 لِهِ  من اسم  خْيه ونعمته اهللاطلبوا من  َفضم

  أو ورثة عصبة   َمَواِلَ  33/4 2796

ت  َتَركَ  33/4 2797  أبقى وخل ف بعد اْلوم

ث  الذين َعَقَدت أيمَمُنكم  33/4 2798  الذين تعاهدتم معهم بالنرصة واإلرم

 حظّهم اْلقسوم َنِصيبَُهمم  33/4 2799

 عاْلِ ا ُمط لِعا   َشِهيدا   33/4 2800
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 37إلى آية  43 يةآمن  النساءسورة (  84صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اُموَن عىل النساء 34/4 2801 هوهنّن ويرعوهَنُن  ويقومون بمصاحِلِهن   َقو   هلم الَقوامة عليهن، ُيَوجِّ

اُت  34/4 2802 احِلَ يِن باْلُستَقيَمُت ، العاِملُت  َفالص  ِ والدِّ  اخَلْيم

 مطيعات هلل تعاَل وألزواجهن  َقانِتَاٌت  34/4 2803

 لكل ما غاب عن علم أزواجهن وصائنات حافظات ألنفسهن  حافظات للغيب 34/4 2804

 طاعتكم َجفَوُِتن  وترفعهّن عن عصياهنن و ُنُشوَزُهن   34/4 2805

 فانصحوهن  وذّكروهن    َفِعظُوُهن   34/4 2806

ُجُروُهن  يِف اْلمََضاِجعِ  34/4 2807 ِجي ةِ و عدم اجلَمعوال تقربوا الِفراُش، واْلُراُد  َواهم وم  الز 
ةِ  اْلُعارَشَ

 فل تظلموهن   َفلَ َتبمُغوام  34/4 2808

 ِخلف، أو ِعداء ربَم يؤدي إَل الفراق ِشَقاَق  35/4 2809

ا 35/4 2810 َلح   توفيقيف الصلح والَيرَغبَا ان  إِنم ُيِريَدا إِصم

ِق  35/4 2811 لِح ُيَوفِّ  ُيصم

ُكوام بِهِ  36/4 2812 ِ ةِ  الَ ُتَّشم بوبِي ِة أو الُعبودِي  َعلوا لَُه رَشيكا  بِالرح  ال ََتم

َسانا   36/4 2813  اإلحسان للوالدين: بّرمها واحُتامهَم والتذلل واللي معهَم إِحم

َبى   36/4 2814  صاحب القرابة )أي القريب(  َوبِِذي المُقرم

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ َوالميَتَاَمى 36/4 2815

كي: الذي أسكنه العجز  َواْلمََساكِيِ  36/4 2816  وهو أسوأ حاال  من الفقْيليس عنده ما يكفي واْلِسم

َبى 36/4 2817 اِر ذِي الُقرم  القريب بالنسب اجَلاُر اْلقارب يف السكن َواجلمَ

نُِب  36/4 2818 اِر اجلمُ  له قرابة الذي ليس  جَلاُر اْلقارب يف السكنا َواجلمَ

نمِب  36/4 2819 اِحِب بِاجلمَ  يف السفر ويف احلرض يف أمر حسن الرفيق َوالص 

بِيلِ  36/4 2820 فيِه لِيَِصَل إََل َمقمَصِدهِ  َوابمِن الس   اْلُسافُِر ال ِذي ال ماَل لَُه َيكم

ََمُنُكمم َما و 36/4 2821  الذين ملكتموهم من اإلماء أو العبيد َمَلَكتم َأيم

ا ُمعجب ا بنفسهِ  ُُممتَاال   36/4 2822  ُمتكِّبِّ 

 شديد الفخر بَم يقول أو يفعل اْلكثر من ذكر مزاياه ومناقبه   َفُخورا   36/4 2823

ساُك اْلاِل َعَم  ال  َيبمَخُلونَ  37/4 2824 ُل: إمم ُلُح َحبمُسُه َعنمهُ البُخم  َيصم

تُُموَن َما آَتاُهمُ  37/4 2825 طاُهمم ما وُيمفون  َوَيكم  َأعم

لِهِ  37/4 2826  إحسانه َفضم

َنا 37/4 2827 تَدم نا وهيّأنا َوَأعم َددم  وأعم

ِهينا   37/4 2828   ُمِذال   ِعقابا  وَتنمكيل   َعَذابا  مح
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 44إلى آية  38 يةآمن  النساءسورة (  85صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َوهُ  ُينِفُقونَ  38/4 2829  وَنحم
 َيبمُذلوَن ِمن مال 

مم  38/4 2830 َواهَلُ  أوم  َأمم
تََلُك ِمنم َمتاع  أوم َعقار  أوم ُنقود   غْيه َما ُيمم

 ُمراءاة  هلم وُسمعة، ال لِوجه اهلل  ِرَئاء الن اسِ  38/4 2831

ِخرِ  38/4 2832 ِم اآلم ُم الِقياَمةِ  بِالميَوم  َيوم

يمطَانُ  38/4 2833 ،  الش   ُكِل من َترد ِمن اجِلنِّ واإلنمِس . ويطلق عىل  َُمملوٌق ِمن النّاِر ُيغري بِالَفسادِ والَّشِّ

 مصاحبا  ُملِزما   َقِرينا   38/4 2834

لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه  َعلِيَم   39/4 2835 ِرُكَها ِعلمُم اْلَخم ِر واخَلِفي اِت ال تِي ال ُيدم
ائِ  َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالرس 

ياَدةِ  الَ َيظملِمُ  40/4 2836  ال ََيُوُر وال َُياِوُز احَلد  بِالن قمِص أوم بِالزِّ

ة   40/4 2837 غرمقدار ووزن ذرة وهو  ِمثمَقاَل َذر  ا، بالغ الصِّ  قدٌر ضئيل جدًّ

ِ والطّاَعُة  َحَسنَة   40/4 2838  احَلَسنَة: ضّد السيَئة من قول َأو فعل َعَمُل اخَلْيم

 من عنده ِمن ل ُدنمهُ  40/4 2839

 برسوهلا ليشهد عليها بَم عملتاْلراد  بَِشِهيد   41/4 2840

 ويتمنّى حيبح  َيَودح  42/4 2841

ى هبم األرض 42/4 2842  يصبحون هم وتراب األرض سواء حتى ال يبعثوا ُتَسو 

 عن اهلل شيئ ا ِما يف أنفسهم   نالَ ُُيفو ال يكتمون اهلل حديثا 42/4 2843

لَةَ  43/4 2844 َرُبوام الص  خلوا فيها الَ َتقم  ال تقوموا إليها وال َتدم

 الُعقوِل، َفل ُتدِركونَ غائِبو  ُسَكاَرى  43/4 2845

 بسبب مجاع أو احتلم أو غْيها أصابته اجلنابة من ُجنُبا   43/4 2846

 اْلراد مسافرين جمتازي الطريق و َعابِِري سبيل  43/4 2847

تَِسُلوام  43/4 2848 ِسُلوا أبمَدانكم إلزالَِة االغتسال: تعميم اجلسد كله باْلاء واْلراد  َتغم  اجَلناَبةَتغم

ََض  43/4 2849 رم ٌة باجلسم أو الن فمس م   واْلراد اْلرض الذي يمنع من استعَمل اْلاء   اْلمَِريِض: اْلصاب بِعل 

َدَث  المَغآئِطِ  43/4 2850  مكان قضاء احلاجة، واْلراد أحم

تُم النساء 43/4 2851  واقعتموهّن  جامعتموهن أو  الَمسم

ُموام  43/4 2852  هسُح الَوجِه َواليََديِن بِ ْلَ   اقصدوا  والتيمم القصد إَل الُتاب  َفتَيَم 

 ما كان بارزا عىل وجه األرض ترابا كان أو غْيه َصِعيدا   43/4 2853

ا  َطيِّبا   43/4 2854  طاِهر 

 حظًّا وحصة وجزءا   َنِصيبا   44/4 2855

لَلَةَ  44/4 2856  واالنرصاف عن طريق اهلداية واحلقالتيه والبعد  الض 

 تنرصفوا عن طريق احلق وال ِتتدوا إليه  تضلوا السبيل 44/4 2857
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 15إلى آية  54 يةآمن  النساءسورة (  86صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُكمم  45/4 2858
َدائِ َداء: الباغضون الكارهون  بِأَعم  األعم

 . الوّل: هو الذي يكون إَل جانبك، أو اْلُتََول ألمرك والقيُّم عليه  َولِيًّا 45/4 2859

 ُمعينا   َنِصْيا   45/4 2860

 داُنوا باليهودِّية  َهاُدوام  46/4 2861

ُفوَن المَكلِمَ  46/4 2862 فوَنُه عن َمعناهُ  حُيَرِّ ِ لُوَنه وُيرصم  ُيبَدِّ

َواِضِعهِ  46/4 2863  أماكِنُه واْلراد ألفاظه ومعانيه م 

َمع 46/4 2864 َمعم غْي ُمسم  غْي مقبول ما تقول ومرادها الدعاء عليهأو اسمع ال َسِمعمت،  َواسم

 راعنا سمعك، افهم عنّا وأفهمنا وراعنا  46/4 2865

ا  لَيّا   46/4 2866 ِريف   إَمالة  وحَتم

ن ا  46/4 2867  َعيمب ا قدحا و َطعم

َنا 46/4 2868  وتأّن بنا، وال تعجل علينا  َوانظُرم

َومَ  46/4 2869  َوَأعدُل وَأضبَطُ  َوَأقم

ا  47/4 2870 حوها أو نحوهلا  ن طمِمَس وُجوه  ُهها أوم َنمم  ُنَشوِّ

َها 47/4 2871  نحوهلا أو نعيدها َفنَُرد 

َباِرَها  47/4 2872  م خلفهأو  اْلراد نجعل وجوههم مع قبل أقفيتهم َأدم

بمِت  47/4 2873 حاُب الس   : اليهود الذين خالفوا أمر اهلل بُتك الصيد يف هذا اليوم  أصم

ِفرُ  48/4 2874 ُُت وَيعمُف ويمُح  َيغم  َيسم

َك بِهِ  48/4 2875 َ ُه رَشيكا  لَُه يِف ُملمكِهِ  ُيَّشم َ  ََيمَعَل َغْيم

 ما هو أقل من َذلَِك  ما ُدوَن َذلَِك  48/4 2876

َُتَى 48/4 2877 تََلَق َوَكَذَب  افم  اخم

د   إِثمَم   48/4 2878 تَِحقح الُعقوَبَة ألن ه َميمٌل َعن احَلقِّ بِِعلمم  َوَتَعمح نمُب ال ِذي َيسم  اإِلثمُم: الذ 

 كلمة استُعَْيتم لكل كبْي  َعظِيَم   48/4 2879

 ويثنون عىل أنفسهم وأعَمهلم يمدحوهنامن التزكية وهي التطهْي والتنزيه عن القبيح واْلراد  ُيَزّكون أنفسهم 49/4 2880

ا يف شقِّ  َفتِيل   49/4 2881  التمر. واةنَخيمط ا رقيق 

ونَ  50/4 2882 َُتُ  ُيتلقون ويكذبون َيفم

باُر بِِخلِف الواقِِع أو ا الَكِذَب  50/4 2883 تِقادِ الاإِلخم  عم

بِينا   50/4 2884 ا  إِثمَم  مح  ذنب ا كبْي 

طوا ُأوُتوام َنِصيبا   51/4 2885  حصة وجزءا   ُأعم

بمِت  51/4 2886 ِ  كائنا من كان أصنام أو شياطي أو غْي ذلك دون اهلل،   معظم بعبادة أو طاعةكل  بِاجلم

َللِ ،   كّل ما ُعبَِد من ُدوِن اهلل وهو راض   َوالط اُغوِت  51/4 2887  يسمى طاغوت. َوُكلح َرأمس  يِف الض 

َدى  51/4 2888 وُم، وأعدُل   َأهم  أقم

 ا  طريقا  ومنهاج َسبِيل   51/4 2889
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 59إلى آية  25 يةآمن  النساءسورة (  87صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

نَُة اهللِّ:  لََعنَُهُم اهلل ُ 52/4 2890 تِهِ لَعم َ لمَملمُعوِن ِمنم َرْحم
ُدُه لِ  َسَخطُُه َوَطرم

 ُمعينا   َنِصْيا   52/4 2891

َلك أو التمليك  اْلمُلمِك  53/4 2892 لطة، أو ما ُيمم ر والسح  األَمم

ُتونَ  53/4 2893  ال ُيعمطونَ  ال  ُيؤم

ر النحقرة يف َظهر  َنِقْيا   53/4 2894 ب النقْي مثل  للِّشءِ نواة التمر  الن ِقُْي: قدم  التافه و القليل ، وُيرضم

 احَلَسد: كراهية نعمة اهلل عىل الغْي، وَتني زواهلا وربَم السعي إِلزالتها حَيمُسُدونَ  54/4 2895

َراِهيمَ  54/4 2896  ة إبراهيمذّريّ  آَل إِبم

 ة الكتب السَموي المكِتَاَب  54/4 2897

َمةَ  54/4 2898 كم ِل والِفعملِ  َواحلمِ واُب يف الَقوم ِف والص  ُن الت رَصح  واْلراد العلم النافع مع العمل به. ُحسم

ا َعظِيَم   54/4 2899  سلطانا واسعا  ُملمك 

  وامتنع أعرض َصد   55/4 2900

: َسِعْيا   55/4 2901 َهن َم   إيقادا شديدا نارا  موقدة  ٌم جِلَ عُْي: اسم  والس 

لِيِهمم  56/4 2902 ِرُقُهمم فِيهاو االصلء هو أيقاد النار واْلراد  ندخلهم ُنصم  َنحم

 احُتاقا تاما احُتقت  َنِضَجتم  56/4 2903

ا 56/4 2904 لمنَاُهمم ُجُلود  َنا هُلمم  َبد  م  جلودهم  َغْي 

وامِ ب َخالِِدينَ  57/4 2905  اقَي َعىل الد 

َرةٌ  57/4 2906 طَه  َهٌة  مح  من مجيع األدناس  ُمنَز 

تِظلِّيَ  ظِلًّ َظلِيل   57/4 2907  شمس فيه دائَم  ال ظل  كثيفا ِمتدا  ُمسم

ظَُها وأداُؤَها   األََماَناِت  58/4 2908  احُلقوِق التي ََيُِب ِحفم

لَِها 58/4 2909 حاهِبَا  َأهم  أصم

تُم  58/4 2910  َقَضيمتُم وَفَصلمتُم َحَكمم

لِ  58/4 2911  بالَعَدالة واإلنصاف ُمتجنِّب ا للظحلم  بِالمَعدم

ُل ُيِفيد اْلَدح  نِِعَم   58/4 2912  نعم ما، ونِعمم: فِعم

 َينمَصُحكم ويذّكركم   َيِعظُُكم 58/4 2913

 والتزموا األوامر استجيبوا  أطيعوا  59/4 2914

رِ  59/4 2915 ِل األَمم رِ  ُأوم  أو احلكام  ُوالة األَمم

تُمم  59/4 2916  اختلفتم  َتنَاَزعم

وهُ  59/4 2917 ِجُعوه و َفُردح  عِرُضوه اَفأرم

2918 59/4  ٌ عا   َخْيم ثَُر َنفم  َوَصلحا  أكم

َسُن َتأمِويل   59/4 2919  أمجل عاقبة  وأْحد مآال   َوَأحم
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 65إلى آية  60 يةآمن  النساءسورة (  88صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُعُمونَ  60/4 2920 َلُم لََعل ُه َكِذٌب أوم باطٌِل  َيزم ال  ُيَشكح فيِه، وال ُيعم  َيقولوَن َقوم

 يرفعوا أمرهم ليفصل بينهم َيتََحاَكُموا   60/4 2921

َلِل يسمى طاغوت. الط اُغوِت  60/4 2922  كّل ما ُعبَِد من ُدوِن اهلل وهو راض  ، َوُكلح َرأمس  يِف الض 

ُفُهم َعنم َطريِق اهِلداَيةِ ي ُيِضل ُهمم  60/4 2923  رَصم

ا   60/4 2924  اْلراد الكفر والبعد عن احلق واهلدى  َضَلال  َبِعيد 

 الذين يظهرون اإليَمن ويبطنون الكفر اْلمُنَافِِقيَ  61/4 2925

ونَ  61/4 2926  ُيعرضون َيُصدح

 َنَزلَتم هِبِمم  َأَصاَبتمُهم  62/4 2927

ِصيبَةٌ  62/4 2928 روٌه ُيصيُب اإلنمسانَ  مح  َمكم

َمتم  62/4 2929  فعلت سابقا واقُتفت   َقد 

ِدَيِمم  62/4 2930  َجواِرحهم كناية عن   َأيم

ِسُمونَ  حَيملُِفونَ  62/4 2931  ُيقم

َسانا   62/4 2932 ِه اإِلتمقاِن َوُصنمِع اجَلميلِ  إِحم ِل احَلَسِن َعىل َوجم  اِلِفعم

فِيقا   62/4 2933  وإصلحا   َوَتوم

ِرضم  63/4 2934  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَعم

ال َبلِيغ ا 63/4 2935  يبلغ أعَمق نفوسهمكلما  ذا تأثْي   َقوم

ِن اهللِّ  64/4 2936  بمشيئته وأمره  بِإِذم

َلُموام َأنُفَسُهمم  64/4 2937   َذَواِتمم َوَتعمريُضَها لِلمِعقاِب ل اإلساَءُة  ظ 

َفُروام اهللَّ  64/4 2938 تَغم  العفو واْلغفرة من اهلل طلبوا  اسم

ابا   64/4 2939 َرتم  َتو  َبَة ُكل ََم َتَكر  بَُل الت وم   ِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه َوَتَعاَل، والتّواب ُهَو ال ِذي َيقم

ِحيَم   64/4 2940 ِمنَي يف اآلِخَرةِ  ر  َحُم اْلُؤم حيُم: الذي َيرم  ِصَفة هللِ ُسبمَحاَنُه وَتعاَل، والر 

ُموكَ  65/4 2941 ضوا إليك احلكم   حُيَكِّ  ُيفوِّ

 فيََم َوَقَع َبيمنَُهمم أو أشكل والتبس عليهم فيَم َشَجر َبيمنَُهم 65/4 2942

ا َحَرجا   65/4 2943 ا أو شكًّ  ضيق 

لِيَم   65/4 2944  وُيضعوا خضوعا تاما  َوُيَسلُِّموا َتسم

 
 
 
 



 

89 
 

 
 
 
 

 74إلى آية  66 يةآمن  النساءسورة (  89صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

نَا َكتَبمنَا   66/4 2945  وأوجبنا  َفَرضم

تُُلوام َأنُفَسُكمم  66/4 2946 ا  اقم  يقتل بعضكم بعض 

ُرُجوا ِمنم دَِياِرُكمم  66/4 2947  اخرجوا من منازلكم وأوطانكم واْلراد اهلجرة يف سبيل اهلل  اخم

 ما استجابوا لذلك  َفَعُلوهُ َما  66/4 2948

 استجابوا ْلا ُينصحون به  َفَعُلوام َما ُيوَعظُوَن بِهِ  66/4 2949

َرُب  أشد  تثبيت ا  66/4 2950  إَل َثباِت اإليَمنِ  وأقوى  أقم

 من عندنا  من ل ُدن ـا 67/4 2951

را   67/4 2952    جزاء  و ثواب ا  َأجم

نَاُهمم  68/4 2953 َديم  ألرشدناهم وَوف قناهم َوهَلَ

تَِقيَم   68/4 2954 سم اطا  مح  قويَم  ال ِعَوج فيه  َطريقا   ِِصَ

 أنعم اهلل تعاَل عليهم باجلنةاْلراد هنا  َأنمَعَم اهللُّ َعَليمِهم 69/4 2955

يِقيَ  69/4 2956 دِّ ا وقوال وعمل  صدقواالذين  الصِّ  بَم جاءت به الرسل، اعتقاد 

َهَداء  69/4 2957  َمنم ُقتِلوا يِف َسبيِل اهللِ  َوالشح

يَ  69/4 2958 احِلِ مم وأخلُقُهمم  َوالص   ال ِذيَن َحُسنَتم أعَمهُلُ

 مصاحبا وملزما  َرفِيقا   69/4 2959

ُل  70/4 2960  العطاء اجلزيل المَفضم

َرُكمم  71/4 2961 تَِعّدينَ  ُخُذوام ِحذم  كونوا َيِقظَي وُمسم

 اَل اجلهادمرسعي واْلراد اخلروج  فاخرجوا  َفانِفُروام  71/4 2962

 مجاعة بعد مجاعة أومجاعات ُمتفّرقي  ُثبَات   71/4 2963

 غَْيه عنه ليثبطن  واْلراد: ليتخل َفن  عن اجلهاد أو ليثبطن   ل يُبَطِّئَن   72/4 2964

 ه بنعم علاهلل  تفضل َأنمَعَم اهللُّ َعَل   72/4 2965

ا َشِهيدا   72/4 2966  وشاهدا حاِِض 

 نالكم  َأَصاَبُكمم  73/4 2967

ٌل  73/4 2968  غنيمة أو نرص ك َفضم

ةٌ  73/4 2969  َُّمَبّةٌ  َمَود 

 َفأظمَفرَ  َفأَُفوزَ  73/4 2970

 َفلميَُحاِرب َفلميَُقاتِلم  74/4 2971

 إلعلء دين اهلل ونرصته  يف سبيل اهلل 74/4 2972

ونَ  74/4 2973 ُ  َيبيُعونَ  َيَّشم

بم  74/4 2974
لِ  ينترص وَيقَهر َيغم

تِيهِ  74/4 2975  ُنعمطيهِ  ُنؤم
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 79إلى آية  57 يةآمن  النساءسورة (  90صفحة )
 

 
 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

َعِفيَ  75/4 2976 تَضم تَذلِّي  َواْلمُسم َعفاَء اْلُسم  الضح

  الصبيان َوالمِولمَدانِ  75/4 2977

َيةِ  75/4 2978  اْلكرمة  البلمدة واْلراد مكة المَقرم

 . الوّل: هو الذي يكون إَل جانبك، أو اْلُتََول ألمرك والقيُّم عليه  َولِيًّا 75/4 2979

 ُمعينا   َنِصْيا   75/4 2980

 يف طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه   يِف َسبِيِل الط اُغوِت  76/4 2981

يمطَانِ أ 76/4 2982 لِيَاء الش   الذين يتول ون الشيطان، وينصاعون لوساوسه وم

يمطَانِ  76/4 2983 تِيالَُه ا َكيمَد الش     تدبْيه ووسوستهوحم

وا أيديكم 77/4 2984 نَُعوا ُكفح  أمسكوا أنفسكم و امم

نَ  77/4 2985  ُيافون َُيمَشوم

2986 77/4  َ َت  َكتَبمَت   ِِل    ؟ ْلَِاَذا َفَرضم

َتنَا 77/4 2987 رم لمتنا َأخ   أمهلتنا وأج 

 وقت قصْي  أجل قريب 77/4 2988

نيا  77/4 2989  ومنافعها َملّذاِتا َمتاع احَلياة الدح

ُكمم  ال ُتظمَلُمونَ  77/4 2990
َملِ  ال ُينَقُص َثواُب أعم

ا يف شقِّ نواة التمر. واْلراد  َفتِيل   77/4 2991    شيئا ضئيل أو قليلَخيمط ا رقيق 

مُ  78/4 2992 ِرككح  ُيِصبمُكمم وَيلمَحقم بُِكمم  ُيدم

َشي َدة   78/4 2993  ُُّممَكَمة  منيعة  ُحُصون  وقلع، أو قصور ُبُروج  مح

َمةٌ  َحَسنَةٌ  78/4 2994  نِعم

روه   َسيِّئَةٌ  78/4 2995  أوم َمكم
 ُمصيبَة 

َقُهونَ  78/4 2996 َهُمونَ  َيفم  َيفم

 َنَزَل بَِك  َأَصاَبَك  79/4 2997

 عاْلِ ا ُمط لِعا   َشِهيدا   79/4 2998
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 86إلى آية  08 يةآمن  النساءسورة (  91صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُسوَل  80/4 2999 ُسوَل ويستجيب ل َيت بِعم من  َمنم ُيطِِع الر    لر 

 هللِ يكون مطيعا وخاضعا َفَقدم َأَطاَع اهللَّ  80/4 3000

َف  َتَوَل   80/4 3001 َرض وانرَصَ  َأعم

 رقيبا  مهيمنا   َحِفيظا   80/4 3002

 أطعناك واْلراد يظهرون الطاعة عند النبي َيُقولُوَن َطاَعةٌ و 81/4 3003

 َخَرجوا َبَرُزوام  81/4 3004

 ليل  وزورت دب َرتم  َبي َت  81/4 3005

ِرضم  81/4 3006  بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَعم

 واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوك لم  81/4 3007

ا َوكِيل   81/4 3008  حافِظ ا ووليّا  وناِص 

 ويتفهمونه يتأملون معانيه  َيتََدب ُروَن القرآن 82/4 3009

تِلَفا   82/4 3010  ضا  قتَناُمتلفا وم اخم

رٌ  83/4 3011 م َجاَءُهُم َأمم َق وَحَصَل هَلُ ق     خِّب حَتَ

نِ  83/4 3012  االطمئنان  األَمم

ِف  83/4 3013 وم  يلقي يف قلوهبم عدم االطمئنانما  اخلمَ

 أفشوه وأظهروه  نَّشوه وأشاعوه أو  َأَذاُعوا بِهِ  83/4 3014

وهُ  83/4 3015 َجُعوُه وَعَرُضوهُ  َردح  أرم

رِ  83/4 3016 ِل األَمم ِر أو احلكام  ُأوم  ُوالة األَمم

تَنبِطُوَنهُ  83/4 3017  تدبْيه، أو ِعلمهيبحثون عنه ويستخرجون  َيسم

ُل اهللِ  83/4 3018 سانُ  َفضم  اهلل إحم

تُهُ  83/4 3019 َ فيُقُه وَتثمبيتُهُ  َوَرْحم  َوَتوم

َرُض    الَ ُتَكل ُف  84/4 3020  ال ُتفم

ِمنِيَ  84/4 3021 ِض اْلمُؤم  ورغبهم ُحث ُهمم  َوَحرِّ

نَع وُيبمطِل  َيُكف   84/4 3022  َيمم

َة ونكاية وبطمش وِشّدة  َبأمَس  84/4 3023  ُقو 

 عقابا  وتعذيبا َتنكِيل   84/4 3024

َفعم  85/4 3025  الشفاعة : التوسط يف الوصول  إَل منفعة أو انقاذ من مرضة   َيشم

ٌل  85/4 3026  وحظ َنِصيٌب  كِفم

ِقيتا   85/4 3027 ا  مح تَِدر  ا وحفيظ ا أو ُمقم  شاهد 

 ُألمِقَي عليكم بالتحية والسلم ُحيِّيمتُم  86/4 3028

َسنَ  86/4 3029 نا  بأفضل أو  بِأَحم ثَر ُحسم َل وَأكم  بِأَمجم

وَها 86/4 3030  أجيبوا بِِمثملِها  ُردح

ا  َحِسيبا   86/4 3031  ُّماسب ا وجُمازي 
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 91إلى آية  87 يةآمن  النساءسورة (  92صفحة )
 

 
 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

َمَعن ُكمم  87/4 3032 ا لَيَجم ِشَدن ُكمم وليحَّشنكم مجيع   لَيَحم

 ال َشك   ال َريمَب  87/4 3033

3034 88/4  ِ  فرقتي فِئَتَيم

َكَسُهم 88/4 3035 سهم ورّدهم   َأرم  نك 

 َعِملوا  َكَسبُوام  88/4 3036

َغبُونَ  َأُتِريُدونَ  88/4 3037  أتوّدون وَترم

ِشدوا  َِتمُدوام  88/4 3038  ترم

  عن طريق اهلداية وأبعدهمخذهلم عن احلق  َأَضل   88/4 3039

 طريقا  أو َوسيَلة   َسبِيل   88/4 3040

وام  89/4 3041  أحبّوا وَتنّوا َودح

 ُمتَساوينَ  َسَواء 89/4 3042

 فل َتعلوا  َفلَ َتت ِخُذوام  89/4 3043

 ُتكوا أوطاهنم رغبة  يف رضا اهلل تعاَلويينتقلوا  َُيَاِجُروام  89/4 3044

ام  89/4 3045 َرُضوا َتَول وم  َأعم

ُوُهمم  89/4 3046  لقيتموهم  َوَجدَت 

 ُمعينا   َنِصْيا   89/4 3047

م   90/4 3048  َينمتَِسبُون إليهم أو تربطهم هبم رابطة أو صلة    َيِصُلوَن إََِل َقوم

يثَاٌق  90/4 3049 ُد  مِّ ُد اْلَُؤك   اْلِيثاُق: الَعهم

تم  90/4 3050  ضاقت وانمقبَضت  َحرِصَ

نَهم منكم،  لََسل طَُهمم عليكم 90/4 3051 َة  مَأطمَلَق هلَُ و َمك     الُقو 

تََزلُوُكمم  90/4 3052 تََعُدوا َعنمُكمم  اعم  ابم

َلمَ  90/4 3053 لمَح واْلُهاَدَنَة أو الس   االستسلم  الصح

 ينالوا منكم األمان واالطمئنان  َيأمَمنُوُكمم  91/4 3054

كُِسوام  91/4 3055 ُسوا وُقلِبُوا ُأرم  ووقعوا يف أسوأ حال  ُنكِّ

تُُموُهمم  91/4 3056  َتّكنتم منهموجدَتوهم وظفرتم هبم أو  ثِِقفم

بِينا   91/4 3057 ة  بيّنة  ُسلمطَانا  مح  ُحج 
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 49إلى آية  92 يةآمن  النساءسورة (  93صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِمن   92/4 3058 ُؤم
ِق ُرُسلِِه وَينقاد هللِ  ْلِ ِمن: الذي ُيِقّر بَِوحدانِي ِة اهللِ وبِِصدم سوِل باالّتباعِ اْلمُؤم  بالطّاعِة وللر 

د   َخطَئا   92/4 3059 ِ َقصم  ِمن َغْيم

ِريُر َرَقبَة 92/4 3060  َعتمُق َعبمد  َِمملوك   حَتم

ا عن َدِمه  َودَِيةٌ  92/4 3061 لياِء الَقتِيل من مال  ِعَوض  م ألَوم َية: ما ُيَقد   الدِّ

َسل َمةٌ  92/4 3062  مؤّداةٌ  مح

لِهِ  92/4 3063  َوَرَثتِهِ  َأهم

ُقوام  92/4 3064 د   يتصدقوا واْلراد بالعفو عن الدية  َيص 

3065 92/4  ِ ِ  ُمتَتَابَِعيم  متصَليم متوالِيَيم

دا   93/4 3066 تََعمِّ ا مح  قاِصد 

 فعقابه َفَجَزآُؤهُ  93/4 3067

وامِ  َخالِدا   93/4 3068  باقِيا  عىل الد 

 سخط اهلل تعاَل عليه اهللُّ َعَليمهِ َغِضَب و 93/4 3069

دِِه من رْحته َولََعنَهُ  93/4 3070  وَطرم

ز  َوَأَعد   93/4 3071  وَهي أَ وَجه 

بمتُم  94/4 3072 ُتم وسافرتم   َِضَ  رِسم

لوا  وتأكدوا َفتَثَب توا َفتَبَي نُوام  94/4 3073  َوَتأم 

هَ  َألمَقى 94/4 3074  َوج 

لَمَ  94/4 3075  االستسلم أو حتيّة اإلسلم   الس 

 َتطمُلبُوَن وتلتَِمسونَ  َتبمتَُغونَ  94/4 3076

نميا  94/4 3077  منافعها ومتاعها  َعَرض احَلياةِ الدح

 خْياٌت وفْية من الفضل والعطاء َمَغانُِم َكثَِْيةٌ  94/4 3078

 َفأنمَعمَ  َفَمن   94/4 3079

 فكونوا عىل بيِّنة ومعرفة يف أموركم َفتَبَي نُوام  94/4 3080

َفى َعىَل اهللِ خافِيَةٌ  َخبِْيا   94/4 3081 ياِء َفل ََتم  ِصَفة هللِ ُسبمَحاَنُه وَتَعاََل، واخَلبُْي: ُهَو اْلُط لُِع َعىَل َحقيَقِة األشم
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 110إلى آية  59 يةآمن  النساءسورة (  94صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تَِوي 95/4 3082  ال يتساوى وال يتَمثل وال يتعادل ال َيسم

 اْلُتََخلُِّفون عن اجلهادِ  المَقاِعُدونَ  95/4 3083

رِ  95/4 3084 َ ِل الرض  ِة أو العذر الذي ُيقِعد عن اجلهاد  ُأوم َحاب الِعل   أصم

 اْلُقاتِلون يِف َسبيِل اهللِ  اْلُجاِهدون 95/4 3085

ا  منّاه و َمنَح األَمل َوَعَد  95/4 3086  أوعده خْي 

نى  95/4 3087 ِن اجَلزاِء أوم اجَلن ةِ  احُلسم  ُحسم

 َمناِزَل عالية يف اجلنات واْلراد َمناِزَل،  َدَرَجات   96/4 3088

 تقبض أرواحهم  َتَوّفاهم اْللئكة 97/4 3089

 ُمسيِئَِي إِلَيمَها  َظاْلِِي أنمُفِسِهمم  97/4 3090

َعِفيَ  97/4 3091 تَضم تََذلِّي ُمسم  مقهورين عاجزين  َضَعفاَء ُمسم

 رحيبة  َواِسَعة   97/4 3092

 اْلراد تنتقلوا من دار الفتنة إَل دار األمن وااليَمن َفتَُهاِجُروام  97/4 3093

ِجعا  أوم  َمِصْيا   97/4 3094  ُرجوعا  َمرم

تَطِيُعوَن ِحيَلة   98/4 3095 فال يملكون ال يقدرون و الَ َيسم  يف األمور قدرة عىل الترصح

تَُدوَن َسبِيل   98/4 3096 ا الَ ََيم  ال يعرفون طريق 

و الت جاُوز  َعُفّوا   99/4 3097 ِو، والَعفم : كثُْي الَعفم  الَعُفوٌّ

ِفَرةُ ِصَفٌة هللِ  َغُفورا   99/4 3098 ثُُر ِمنمُه اْلَغم  ُسبمحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو ال ِذي َتكم

 مهاجرا ومكانا يتحول إليه  ُمَراَغَم   100/4 3099

ا  َوَسَعة   100/4 3100  يف الرزق واْلعيشة واْلراد واتِّساع 

هُ  100/4 3101 ِركم  ُيِصبمُه وَيلمَحقم بِهِ  ُيدم

ُرهُ َوَقَع  100/4 3102  ثوابهووجب  َثبَت َأجم

ضِ  101/4 3103 بمتُم يف األرم ُتم وسافرتم فيها  َِضَ  رِسم

 أو حرج  إثممٌ  ُجنَاٌح  101/4 3104

وام  101/4 3105  تنقصوا   َتقمرُصُ

تِنَُكمُ  101/4 3106  ينالكم بمكروه َيفم
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 051إلى آية  210 يةآمن  النساءسورة (  95صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  اآلية رقم  م

ت هلم الصلة 102/4 3107 متَُهم فيها  َأقمم  اْلراد إقامة الصلة يف مجاعة أَِم

َقةٌ  َفلتَِقفم  َفلمتَُقمم َطآئَِفةٌ  102/4 3108  مَجاَعٌة أوم فِرم

 وليتناولوا  َولميَأمُخُذوام  102/4 3109

لَِحتَُهمم  102/4 3110 ِب  َأسم ٌم جاِمٌع آلالِت احَلرم  األسلَِحُة: اسم

ِض ُخضوعا  لَِعظََمِة اهللِ  َسَجُدوام  102/4 3111  َوَضعوا ِجباَهُهمم َعىل األرم

ُكمم من  102/4 3112
 خلفكم ِمن َوَرآئِ

 ولمتَِجئم  َولمتَأمِت  102/4 3113

َرُهمم و 102/4 3114 هم  لميَأمُخُذوام ِحذم تَِعّدينَ لِيحُتزوا من عدوِّ  ويكونوا َيِقظَي وُمسم

ُفُلونَ  102/4 3115 ُهون َتغم  َتسم

ِمُلوَن وَيجمون َعَليمُكمم  َفيَميُلون عليكم  102/4 3116  َفيَحم

يمَلة  َواِحَدة   102/4 3117  َْحملة  وهجوما  َواِحَدا   م 

 تلقوا َتَضُعوام  102/4 3118

ِهينا   102/4 3119   ُمِذال   ِعقابا  وَتنمكيل   َعَذابا  مح

تُم َقَضيمتُمُ  103/4 3120 َمم  َأَتم

   وجالِسي واقفي قِيَاما  َوُقُعودا   103/4 3121

 أي مضطجعي عىل أحد اجلنبي، واجلنب هو ما حتت اإِلبط إَل اخلاِصة  عىل ُجنُوبُِكمم  103/4 3122

 َأِمنمتُمم  اطمَمأمَننتُمم  103/4 3123

ُقوتا   103/4 3124 وم ضا  وواِجبا   كِتَابا  م  تُها  َفرم دا َوقم  ُُّمَد 

ُعُفوا أوو َوالَ َِتِنُوا  104/4 3125 بُنوا  ال َتضم  ََتم

مِ  104/4 3126  يف ملحقة عدوكم وقتاهلم يِف ابمتَِغاء المَقوم

ُجونَ  104/4 3127 ُعون  َوَترم  وتأملون  تتََوقح

آن  المكِتَاَب  105/4 3128  الُقرم

ُكمَ  105/4 3129 ِصَل  لِتَحم  لِتَقِِضَ وَتفم

ك بهعرفكبَم  بََِم َأَراَك اهللُّ  105/4 3130  ، وَبرص 

ِّ وللذين ُيونون أنفسهم  لِّلمَخآئِنِيَ  105/4 3131 ِد يف الرسِّ   اخِلياَنة ُُمالََفة احَلقِّ بنقمِض العهم

 وتدفع عنه َتاصم َخِصيَم   105/4 3132
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 311إلى آية  061 يةآمن  النساءسورة (  96صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِفِر اهللَّ 106/4 3133 تَغم  اطلب العفو واْلغفرة من اهلل  اسم

ادِلم  107/4 3134  ال ُتدافِع  الَ َُتَ

 بشدة وإِصار ُيونون أنفسهم َُيمتَاُنوَن َأنُفَسُهمم  107/4 3135

د   َأثِيَم   107/4 3136  َكثَْي اإلثمِم، واإِلثمُم ُهَو اْلَيمُل َعن احَلقِّ بِِعلمم  َوَتَعمح

ُفونَ  108/4 3137 تَخم تَُِتونَ  َيسم  َيسم

 ليمل   ويزورون ُيَدبُِّرونَ  ُيبَيِّتُونَ  108/4 3138

ََض  108/4 3139 بح  الَ َيرم
بَُل وال حُيِ  ال َيقم

يطا   108/4 3140 ءٌ  ُُّمِ ء  ِعلَم  فل َيغيُب عن ِعلمِمِه ََشم  ِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه َوَتَعاَل، واْلُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََشم

تُمم وحاججتم  َجاَدلمتُمم  109/4 3141 تُمم وخاَصمم  ناَقشم

 يسعى هلم وينوب عنهم ُُّمامي ا كفيل و َوكِيل   109/4 3142

نمُب  ُسوءا   110/4 3143  ُقبمحا ، وُيراُد بِِه اإِلثمُم والذ 

 بارتكاب ما ُيالف حكم اهلل ورشعهيتجاوز احلد  يظلم نفسه 110/4 3144

ِفِر اهللَّ  110/4 3145 تَغم  َيطََلُب اْلغفرة من اهلل  َيسم

ِسبم إِثمَم   111/4 3146 َعل ويتحّمل َيكم تَِحقح الُعقوَبةَ نذ َيفم  ب َيسم

 اخلطيئة: الذنب اْلقصود اْلتعمد  َخطِيئَة   112/4 3147

ِم بِِه َبِريئ ا 112/4 3148  ينسب إليه إثَم ِل يقُتفه َيرم

تََمَل  112/4 3149  ْحله وأقّله  احم

ُِتاء   هُبمتَانا   112/4 3150  َكِذبا  وافم

ُل اهللِ  113/4 3151 ساُنهُ  َفضم  إحم

ت  113/4 3152 م   لََعَزَمت هَلَ

 عن طريق اهلداية واحلق  يرصفوك ُيِضلحوكَ  113/4 3153

وَنَك  113/4 3154  ُيلمِحُقوَن بَِك َمكروها  أو أذى   َيرُضح

َمةَ  113/4 3155 كم آن المكِتَاَب َواحلمِ ن ُة و الُقرم  السح
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 112إلى آية  141 يةآمن  النساءسورة (  97صفحة )

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

3156 114/4  َ ٌع َوَصلٌح  َخْيم : ما ِمنمُه َنفم ُ ْيم  اخلمَ

َواُهمم  114/4 3157 ا  فيَم بينهم ن جم  ما يتحدثون به ويتبادلونه رِسّ

ِع. بَِصَدَقة   114/4 3158 َكاَة َوَصَدَقَة الت طَوح َمُل الز   ما ُيعطَى عىل وجه الُقرَبى هلل َوَيشم

 كل ما أمر اهلل به أو ندب إليه من أعَمل الِّب واخلْي َمعمُروف   114/4 3159

َ الن اسِ  114/4 3160 َلح  َبيم سان  وعمل ما فيه الصلح أو  اإلصلح بي اْلتبايني أو اْلختصمي، إِصم  إِحم

َضاِت اهلل ِ  114/4 3161 تََغاء َمرم  رضا اهلل َطَلَب والتَِمس ابم

را  َعظِيَم   114/4 3162  ثوابا  جزيل َأجم

 ُُيالِف أو ُيَعادي  ُيَشاقِِق  115/4 3163

3164 115/4  َ  َظَهَر َوات َضَح  َتبَي 

َدى 115/4 3165  احلق وطريق اهِلداَية  اهلمُ

ه إليه  ُنَولِّه ما َتَوَّل  115/4 3166  أو نخل بينه وبين ما اختاره لنفسه نتركه وما توجَّ

لِِه َجَهن مَ  115/4 3167  نحرقه هبا و نار جهنمشواء نجعله  َوُنصم

ِجعا  أوم ُرجوعا   َوَساَءتم َمِصْيا   115/4 3168  َوَساَءتم َمرم

ِفرُ  116/4 3169 ُُت وال َيعمفو  الَ َيغم  الَ َيسم

َك بِ  116/4 3170 َ ُه رَشيكا  لَُه يِف ُملمكِهِ ََيمَعَل  هُيَّشم َ  َغْيم

 ما هو أقل من َذلَِك  ما ُدوَن َذلَِك  116/4 3171

  تاه وابتعد وِل َيتد إليه َضل   116/4 3172

ُعونَ  117/4 3173 بُدونَ  َيدم  َيعم

 أصناما ُيزّينوهنا كالنّساء اْلراد  إَِناثا   117/4 3174

ِريدا   117/4 3175 ا  م   متمرد 

َتِهِ  سخط وغضب عليه لََعنَُه اهلل ُ 118/4 3176 ُدُه ِمنم َرْحم  وأبعده َوَطرم

ُروضا   118/4 3177 فم ا َنِصيبا  م     ومعلوما   حصة وجزءا  ُّمّدد 

ن ُهمم  119/4 3178  ألِصفنهم عن طريق احلق واهلداية  َوأَلُِضل 

َعَلن هم  َوألَُمنِّيَن ُهمم  119/4 3179 نَ وألجم  َيتَمن وم

 فليُقطُّعّن أو فليشّقنّ  َفَليُبَتُِّكن   119/4 3180

ن  َخلمَق اهلل ِ  119/4 3181 ُ لَن  فِطَرَتُه  اْلراد  َفَليَُغْيِّ يُبَدِّ  اإلسلم  ودينه وهوَفلم

بِينا   119/4 3182 انا  مح َ    واِضحا   َضياعا  وَهلَكا   ُخرسم

َن ويغرَيم باألماين الباطلة  َوُيَمنِّيِهمم َيِعُدُهمم  120/4 3183    َيعلهم َيتَمن وم

 خداعا  وباطل ُغُرورا   120/4 3184

ب هِبا يِف اآلِخَرةِ  َمكاُن اإِليواءِ  َمأمَواُهمم َجَهن مُ  121/4 3185  النّاُر التي ُيَعذ 

يصا   121/4 3186 ا َُّمِ َربا  َوَمَفرًّ  وملجأ    َمهم
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 271إلى آية  212 يةآمن  النساءسورة (  98صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َد اهللّ  122/4 3187 ُد: اال َوعم ُق احَلقح ال ِذي ال َشك  فيهِ الَوعم دم ُد الصِّ ُد اهللِ ُهَو الَوعم ، َوَوعم ِ ر  إزاَء الَغْيم   لمتِزاُم بِأمم

 َقوال قِيل   122/4 3188

 واألماين أحاديث النفس اْلجردة عن العمل ليس بَم ترغبون فيه وتشتهونه ل يمَس بِأََمانِيُِّكمم  123/4 3189

ل الكِتاِب  123/4 3190 لَُه، واْلُراُد اليَهوُد والن صاَرى  َأهم  َمنم ََيمتَِمعوَن َحوم

نمُب  ُسوءا   123/4 3191  ُقبمحا ، وُيراُد بِِه اإِلثمُم والذ 

َز بِهِ  123/4 3192  به يعاقب َُيم

 ينرصه، ويدفع عنه  ناِصا أو شافعاوال  َوال َنِصْيا   123/4 3193

اَت  124/4 3194 احِلَ ةِ  الص  َمِل الّصاحِلَ  األعم

ب النقْي مثل  للِّشِء القليل والتافه َنِقْيا   124/4 3195 ر النحقرة يف َظهر نواة التمر ، وُيرضم  الن ِقُْي: قدم

َسُن دِينا   125/4 3196 َل رَشيَعة وِعباَدة َأحم  َأمجم

َهُه هلل  125/4 3197 َلَم َوجم  هلل وانقاد واستسلم أخلص نفسه  َأسم

ِع الَجميِل  ُُّممِسنٌ  125/4 3198
ْ
قاِن َوُصن

ْ
 آٍت بِالِفْعِل الَحَسِن َعلى َوْجِه اإِلت

لِل إَل اخَلْي واحَلقِّ ومائل عن الباطل إَل الّدين احلّق.مستقيَم ؛ مائِل  عن الَّشِّ  َحنِيفا   125/4 3199  والض 

 أو الصاحب اْللزم الذي ال ُيفى عليه َشء من أمور صاحبه .  صفيّا   َخلِيل   125/4 3200

يطا   126/4 3201 ِ ء   ُّمح ءٌ ِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه َوَتَعاَل، واْلُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََشم  ِعلَم  فل َيغيُب عن ِعلمِمِه ََشم

تُوَنَك  127/4 3202 تَفم  يطمُلبون َبياَن احُلكم والرأي منك  َوَيسم

َرأ ُيتمىَل  127/4 3203  ُيقم

آن  المكِتَاِب  127/4 3204  الُقرم

ِعيفات   يتامى النساء 127/4 3205  اليتيَمت الض 

ُتوهَنُن  الَ  127/4 3206  ُتعمطوهَنُن  ال   ُتؤم

ن   127/4 3207 ن   ُفِرَض  ُكتَِب هَلُ   هَلُ

 تتزّوجوهنّ  َتنكُِحوُهن   127/4 3208

َعِفيَ  127/4 3209 تَضم تَذلِّي  َواْلمُسم َعفاَء اْلُسم  والضح

 الصبيان  المِولمَدانِ  127/4 3210

طِ  127/4 3211 ل  بِالمِقسم  بِالَعدم

َعُلوام َوَما  127/4 3212  َوَما تعملوا َتفم

ِرُكَها ِعلمُم اْلَخم  َعلِيَم   127/4 3213 ِر واخَلِفي اِت ال تِي ال ُيدم
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالرس 
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 413إلى آية  128 يةآمن  النساءسورة (  99صفحة )

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

 اخلوف : توقع اإلنسان مكروها ينزل به . َخاَفتم  128/4 3214

لَِها 128/4 3215 ِجها َبعم  َزوم

ا  ُنُشوزا   128/4 3216 د  َوة  وُبعم  وترفعا   َجفم

َراضا   128/4 3217 ا  إِعم  تنحي وصدود  وأ اابتعادوانرصاف 

 ال إثممَ فل حرج و  َفلَ ُجنَامَح  128/4 3218

لَِحا  128/4 3219 قاَق  النفوريتصاحلا وُيِزيل  ُيصم  والشِّ

ا 128/4 3220  رفع النزاع بالُتايضوإهناُء اخلصومة  ُصلمح 

ِت  128/4 3221 رِضَ  ُجبَِلتم و َوُأحم

ح   128/4 3222 َل مع احِلرص الشح  البُخم

تَطِيُعوام  129/4 3223 ِدروا َولَنم  لن َتسم نوا لَنم َتقم  َتتََمك 

ِدلُوام  129/4 3224 وا يف اْلحبّة وميل القلب   َتعم  ُتَسوح

 الزوجاتاْلراد  النَِّساء 129/4 3225

 َفلَ َتعمِرضوا  َفلَ ََتِيُلوام  129/4 3226

 فتُتكوها  َفتََذُروَها  129/4 3227

 ُيَعارِشها زوجها وال ُيطَلُِّقهااْلَُعل َقة: اْلرأة التي ال  َكاْلمَُعل َقةِ  129/4 3228

َقا  130/4 3229  َينمَفِصل  َيتََفر 

 الرزق الواسع   فضله وإحسانه أو  َسَعتِهِ  130/4 3230

 ِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه َوَتَعاَل، والواسع: هو الذي وسع رزقه مجيع خلقه  َواِسعا   130/4 3231

يمنَا 131/4 3232 نا َوص   أَمرم

طوا ُأوُتوا   131/4 3233   ُأعم

 اليهود والنصارى وهم  الكتاب السَموي المكِتَاَب  131/4 3234

تِناِب نواهيهِ  ات ُقوا اهللَّ 131/4 3235 تِثاِل أواِمِرِه، واجم َعلوا لَُكمم ِوقاَية  ِمنم َعذاِب اهللِ بِامم  اجم

 َوَتَعاَل، والغنّي: هو الذي استغنى عن خلقه، واخللئق تفتقر اليه ِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه  َغنِيّا   131/4 3236

ِح  َْحِيدا   131/4 3237 ِد والث ناِء واْلَدم لمَحمم
تَِحقح لِ  ِصَفة هللِ ُسبمَحاَنُه وَتعاَل، واحُلميُد: هو اْلُسم

 اْلراد يف األمر  لغبلغ منتهى الكفاية، وب َوَكَفى  132/4 3238

 حافِظ ا وُمَهيممن ا وقائَم  بشؤون اخللق َوكِيل   132/4 3239

ِهبمُكمم  133/4 3240 مكَُيل ُيذم  ويفنيكم أو يمتكم كح

م  آَخريَن   َوََيِئم  َوَيأمِت بِآَخِرينَ  133/4 3241  بَِقوم

نميَا  134/4 3242  جزاؤه يف الدنيا وثوابه فيها َثَواَب الدح

وى بِل َكيمف  وال آلة  وال جاِرَحة  ِصَفٌة هللِ  َسِميعا   134/4 3243 ِّ والنّجم ميُع ُهَو الّساِمُع لِلرسِّ  َتعاَل، والس 

ُه َتَعاَل َيَرى اْلَرئِي اِت بِل َكيمف  وال آلَة  وال جاِرَحة   َبِصْيا   134/4 3244  ِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه َوَتَعاَل، أيم أن 
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 140إلى آية  135 يةآمن  النساءسورة ( 100صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

اِمي  135/4 3245  قائمي   َقو 

 بالعدل  بالقسط  135/4 3246

 مؤدون للشهادة ، والشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصْية أو برص  ُشَهَداء  135/4 3247

َربِيَ  135/4 3248  واألَقاِرب َواألَقم

ََل هِبََِم  135/4 3249  أحّق بتوّل أمرمها   َأوم

َوى  135/4 3250  ما ِتواه النفس وَتيل إليه اهلمَ

 عنها  َتنمَحرفوا أو حترفوها َتلمُووام  135/4 3251

ِرُضوام  135/4 3252 هادة أو تكتموها  ُتعم  تُتكوا أداء الش 

سوِل باالّتباعِ أقّروا الذين  ال ِذيَن آَمنُوا 136/4 3253 ِه وانقادوا هللِ بالطّاعِة وللر 
ِق ُرُسلِ  بَِوحدانِي ِة اهللِ وبِِصدم

 اثبتوا وداوموا عىل إيَمنكم آِمنُوا 136/4 3254

 يل عن اهلدى واالستقامةواْلالضلل : التيه والبعد  َضل  َضلَال   136/4 3255

را   137/4 3256 َداُدوام ُكفم وا عىل  ازم  وتضاعف  كفرهم واستمروا عليهأِصح

ِفرَ  137/4 3257 ُُت وَيعمفو لِيَغم  لِيَسم

ِدََيُمم َسبِيل   137/4 3258 ِشُدهم طريقا   لِيَهم ُْيم
 لِ

3259 138/4  ِ    واالستهزاء كناية عن التهّكم أخِّب  واْلراد أنذر َبَّشِّ

 الكفرالذين يظهرون اإليَمن ويبطنون  اْلمُنَافِِقيَ  138/4 3260

 موجعا َشديد اإليلمِ  ِعقابا  وَتنمكيل   َعَذابا  َألِيَم   138/4 3261

 َيعلون َيت ِخُذونَ  139/4 3262

 اْلُنمكِريَن لُِوُجودِ اهللِ  المَكافِِرينَ  139/4 3263

لِيَاءَ  139/4 3264 ا وأِخلء َأوم  أنصار 

 ويلتمسونَ َأَيطمُلبُوَن  َأَيبمتَُغونَ  139/4 3265

ةَ  139/4 3266  القّوة واْلنََعة والنُرصة المِعز 

َل َعَليمُكمم  140/4 3267  أوحى إليكم بواسطة الرسل  َنز 

آن  المكِتَاِب  140/4 3268  الُقرم

تُمم  140/4 3269 تُمم بآذانُِكمم  َسِمعم تََمعم  اسم

َزُأ هِبَا  140/4 3270 تَهم ق روُيستخفح هبا  َوُيسم  وحُتَ

ُعُدوام ف 140/4 3271  ال َتلسوا وال تنضموا لَ َتقم

 ينتقلوا يدخلوا و ُيوضوا   140/4 3272

ُث بِهِ  َحِديث   140/4 3273  َكلم  ُيتََحد 

ثمُلُهمم  140/4 3274   شبههم مِّ

 َضمح َبعمِضِهمم إَل َبعمض   َجاِمعُ  140/4 3275
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 147إلى آية  141 يةآمن  النساءسورة ( 101صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ب ُصونَ  141/4 3276  ويُتقبون  َينمتَظُِروَن    َيَُتَ

 نرٌص وَظفر وَغنِيمة َفتمٌح  141/4 3277

ٌر  َنِصيٌب  141/4 3278  وحظ  َقدم

ِوذم عليكم 141/4 3279 تَحم م َنسم  ونحافظ عليكم  أِل نساعدكم َأَِل

نَعمُكم 141/4 3280 ِمُكم َوَنمم  وَنحم

ِصُل  حَيمُكمُ  141/4 3281  َيقمِض وَيفم

 من اخلداع وهو أن يظهر الشخص من األفعال ما ُيفي أمره ويسُت حقيقته . ُُيَادُِعونَ  142/4 3282

 معاقبهم بخداعهم َخادُِعُهمم  142/4 3283

 متباطئي  ال نشاط عندهم   ُمتَثاقِلِيَ  ُكَساََل  142/4 3284

 يقصدون الرياء والسمعة ُيَراُءوَن الن اَس  142/4 3285

ُكُروَن اهللَ  142/4 3286 رِضوَنُه   الَ َيذم تَحم  أو ال يذكرونه بالتسبيح والتهليل  ال َيسم

َذبمَذبِيَ  143/4 3287 دِيَن   مح دِّ  ُمَُتَ

َ َذلَِك  143/4 3288  بي الُكفر واإليَمن اْلراد َبيم

لِِل اهلل 143/4 3289  اهلداية  احلق وحيكم عليه باالنرصاف والبعد عن طريق  ُيضم

ا َسبِيل   143/4 3290  َُممَرجا  أو طريق 

 ال تجعلوا  الَ َتت ِخُذوام  144/4 3291

لِيَاء 144/4 3292  نرصاء وأصدقاء  َأوم

َغبُونَ  َأُتِريُدونَ  144/4 3293  َأَترم

بِينا   144/4 3294  حجة ظاهرة  ُسلمطَانا  مح

َفلِ  145/4 3295 َسم ِك األم رم  اْلنزلة والطبقة السفىل  الد 

ا يدفع عنهم السوء َنِصْيا   145/4 3296  ناِص 

 رجعوا إَل اهلل تعاَل وَرَجعوا َعن اْلَعاص  َتاُبوام  146/4 3297

َلُحوام  146/4 3298 َسنُوام  َوَأصم  قواهلم وأعَمهلم ما أفسدوا من أ وأصلحوا َوَأحم

تَِصُموا بِاهللِّ  146/4 3299  وكتابه جلأوا إليه، واستمسكوا بدينه اعم

َلُصوام دِينَُهمم هلل 146/4 3300 ياءة خالص هللُّم ُصو ِعباَدِتم  َوَأخم   من شوائب الَّشك والرِّ

را   146/4 3301  ثوابا جزيل َعظِيَم  َأجم

َعُل  147/4 3302  َيعمَمل  َيفم

ُتمم  147/4 3303 نَيمتُمم َعليمِه هِبا  َشَكرم َمتَُه، وأثم ُتمم نِعم  َذَكرم

 وأذعنتم وصّدقتم َوآَمنتُمم  147/4 3304

ةِ  َشاكِرا   147/4 3305 مم الّصاحِلَ
َمهِلِ ٌر ِعباَدُه: جُمازَيِمم َعىل أعم

 اهللُ شاكِ

ِرُكَها ِعلمُم اْلَخم  َعلِيَم   147/4 3306 ِر واخَلِفي اِت ال تِي ال ُيدم
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبمحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالرس 

 


