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 154إلى آية  148 يةآمن  النساءسورة ( 102صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

رَ  148/4 3307 هج ت   اْلجَ وج ُع الصَّ  َرفج

َوء   148/4 3308  بالَقبيح السيئ ب السُّ

هُ  ُظل مَ  148/4 3309  وتعدي عليه بالباطل  انجتُق َص َحقُّ

ُرواج  ُتبجُدواج  149/4 3310  ُتظجه 

ا   149/4 3311 ٌع َوَصالٌح  َخْيج نجُه َنفج : ما م  ُ ْيج  اْلجَ

ُفوهُ  149/4 3312 تُُموهُ  ُُتج وُه وَتكج ُُتُ  َتسج

ُفواج  149/4 3313  َتتَجاَوزوا َتعج

 ُقبجح   ُسَوء   149/4 3314

و  و التَّجاُوز َعُفّوا   149/4 3315  كثُْي الَعفج

يُدونَ  150/4 3316  َوَيرَغبُونَ  َوُير 

َ اَّللَّ  َوُرُسل ه   150/4 3317 ُقوا َبْيج َقة ُيَفرِّ ُثوا ُفرج
 بْي اَّلل ورسله بأن يؤمنوا باَّلل ويكذبوا رسله ويفصلوا ُُيجد 

ُذواج  150/4 3318  جيعلوا  َيتَّخ 

ا َسب يال   150/4 3319  طريق 

دا   الجَكاف ُروَن َحّقا   151/4 3320  الجَكاف ُروَن ُكفرا  ثاب تا  ُمَؤكَّ

َنا 151/4 3321 تَدج نا وهيّأنا َوَأعج َددج  وأعج

ينا   151/4 3322 ه  قابا  وَتنجكيال   َعَذابا  مُّ ل   ع   ُمذ 

ُقواج  152/4 3323 ج ُيَفرِّ َقة   َوََل ُثوا ُفرج
ج ُُيجد   وخالف  َوََل

مج ُأُجوَرُهمج  152/4 3324 يه 
ت  مج  ُيؤج  ثواهبم ُيعجطيه 

أَلَُك  153/4 3325  يطلب منك َيسج

ََمء   153/4 3326 َن السَّ
تَاب ا م 

ا من اَّلل مكتوبة   ك   ُصُحف 

َنا  153/4 3327  اجعلنا نرى بالعْي  َأر 

َرة   153/4 3328 يان ا نعاينه وننظر إليه  َجهج  ع 

ُمُ  153/4 3329  فأهلكتهم  َفأََخَذْتج

َقةُ  153/4 3330 اع  ا  الصَّ ن السَمء ، وُيراُد هب  ُقُط م  ل ُك ناٌر َتسج  الَعذاُب املُهج

حاُت  الجبَيِّنَاُت  153/4 3331  احُلَجُج الواض 

ب ينا   153/4 3332 ة  برهان أو  ُسلجطَانا  مُّ  ظاهرة  ُحجَّ

َقُهمُ  154/4 3333 َق رؤوسهم  َفوج  َفوج

بَل   الطُّورَ  154/4 3334  اَْلبَل أو اسٌم ْل َ

 'املقدسبيت 'باب املراد  الجبَاَب  154/4 3335

ُدوا يف السبت  154/4 3336  يف يوم السبت   احلدود  ل تتجاوزوا ل َتعج

ا َغليظا  154/4 3337 ا ميثاق  د  ا مَشدَّ د  دا  مؤكَّ  َعهج
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 162إلى آية  155 يةآمن  النساءسورة ( 103صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

م  155/4 3338 ه  يثَاَقُهمج َنقجض    عهدهم املؤكدإ بطاهلم العمل بمقتىض  مِّ

 ظلَم  واعتداء  وب دون  َسبَب  ُمَسّوغ   ب َغْيج  َحق   155/4 3339

   غ شاوة وأغط ية ُغلجٌف  155/4 3340

َلَقها   َطبََع  155/4 3341  َوَختََم َعليجها بإحكام أغج

اء   هُبجتَانا   156/4 3342
با  وافجُت     شديداَكذ 

يَح  157/4 3343 المُ  املجَس   السَّ
 لقُب عيَسى َعَليجه 

وا َأطجَراَفُه وَعلَُّقوهُ  َصَلبُوهُ  157/4 3344 جُدوَد الجيََديجن   َشدُّ َلْيج  ََم جج ُدوَد الرِّ  ، َأيج َجَعُلوُه َمشج

مج  157/4 3345 مج   ُشبِّه هَلُ ل واختلط والتَبَس َعَليجه 
ك   ُأشج

تََلُفواج  157/4 3346  ما َذَهَب إليجه  اآلَخرُ  اخج
الف  نجُهمج إىل خ 

 َذَهَب ُكلُّ َطَرف  م 

ي َشك   157/4 3347  وَقَلق    تردد وحْيةيف حالَة   لَف 

َ عىل اهلوى املبني عىل  اتِّبَاَع الظَّنِّ  157/4 3348  الشكالَسْيج

 بالتأكيدأو   بال شّك  يقين ا  157/4 3349

َفَعُه اَّلل  158/4 3350  رفع اَّلل املسيح عيسى إليه ببدنه وروحه حيًّا  رَّ

يزُ  158/4 3351 ه ،  الَعز  ر  ٌب َعىَل أمج
ُه َتَعاىَل َغال  َلُب ألنَّ ي ل ُيغج يُّ الَّذ  نَى. ُهَو الَقو   اَّلل  احُلسج

َمء  نج أسج
 والَعزيُز م 

ٌ ب َعواق ب   َحك يَم   158/4 3352 ُه َتَعاىَل َعاَل  ياء  َكََم شاَء ألنَّ لجق  األشج ك ُم ْل َ َفٌة َّلل  ُسبجحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُحج
  األُمور  ص 

ل  الجك تَاب   159/4 3353 راة  َأهج يلالتَّوج نجج   واإل 

يدا   159/4 3354 ا َشه   شاهد 

 فبسبب ظلم  َفب ظُلجم   160/4 3355

 داُنوا باليهود ّية أي اليهود  َهاُدواج  160/4 3356

نَا 160/4 3357 مج  َجَعلجناُه حراما  أي َمنوعا   َحرَّ

هُ  َطيِّبَات   160/4 3358 تَل ذُّ ُس  الذائذ وخْيات َتسج  النَّفج

لَّتج أ 160/4 3359  ُأبيَحتج  ح 

مج  160/4 3360
ه  مج  َوب َصدِّ ه 

مج وَمنجع  ه 
راض   َوب إعج

َبا 161/4 3361 ين من مال دون حّق، أو ما ُيزاد بعد مّدة معيّنة من الوقت بال مقابل  الرِّ  النَمء والزيادة يف اليشء أو ما ُيزاد عىل أصل البيع، أو الدَّ

مج  161/4 3362 ه 
ل   أخذهم   َأكج

 بغْي وجه حق  بالباطل  161/4 3363

َنا 161/4 3364 تَدج نا وهيّأنا َوَأعج َددج  وأعج

ُخونَ  162/4 3365 اس   الثابتون املتمكنون  الرَّ

َل إ لَيَك  162/4 3366 َي إ لَيَك واملراد القرآن ُأنز   أوح 

ن َقبجل َك  162/4 3367
َل م  َي إىل الرسل من  َوَما ُأنز   قبلك كالتوراة واإلنجيلوالذي أنزل أو أوح 

را  َعظ يَم   162/4 3368  ثوابا  جزيال   َأجج
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 170إلى آية  163 يةآمن  النساءسورة ( 104صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َحيجنَا 163/4 3369 نا َأوج ي   أرسلناو بلَّغج  الَوحج
طَة   ب واس 

يمَ  163/4 3370 َراه  . ُهَو  إ بج ه  ن َخلق  َلُه َعىَل َكث ْي  م  َسالَت ه  َوَفضَّ  َخل يُل اَّلل ، ا صطََفاُه اَّللُ ب ر 

يَل  163/4 3371 ََمع  يَِّدة  َهاَجر َوإ سج يَم الب كُر َوَولَُد السَّ
 ُهَو ا بُن إ بَراه 

َحاَق  163/4 3372 ن َزوَجت ه   َوإ سج يَم م  َنا إ بَراه   َساَرةَ ُهَو َولَُد َسيِّد 

 ا بُن إ سَحاق ُيَقاُل لَُه إ رَسائ يل َتعن ي َعبَد اَّلل  ُهَو  َوَيعجُقوَب  163/4 3373

بَاط   163/4 3374  هم أولد يعقوب أو أحفاده.       َواألَسج

يَسى  163/4 3375 يَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اَّلل  َوَكل َمتُُه َألَقاَها إ ىَل َمرَيَم،  َوع  ن ُتَراب  مثلَم خلق آدُهَو ع   م َخَلَقُه اَّللُ م 

م َوَأيُّوَب  163/4 3376 ن النَّب يَِّْي املُوَحى إ لَيه 
يَم َكاَن م  َنا إ بَراه   َسيِّد 

ن ُساللَة   م 

بَاَدة  اَّلل  َوحَدهُ  َوُيوُنَس  163/4 3377  َرسوٌل َأرَسَلُه اَّللُ إ ىَل َقوم  ن ينََوى َفَدَعاُهم إ ىَل ع 

ث ا َوَهاُرونَ  163/4 3378 ا َوُمتََحدِّ يح 
ُه َكاَن َفص  َنَّ يََمن  ب اَّلل  أل   َأُخو ُموَسى َوَرف يُقُه يف  َدعَوة  ف رَعوَن إ ىَل اإل 

َق الطَّْي  َواحَليََواَنات   َوُسَليجََمنَ  163/4 3379
كَمَة َوَعلََّمُه َمنط  نَّ آَتاُه اَّللُ الع لَم َواحل  َياَح َواْل  َر لَُه الرِّ  َوَسخَّ

يَد  َداُوودَ  163/4 3380 بَاَل َوالطََّْي ُيَسبِّحَن َمَعُه َوَألَن لَُه احَلد  َر لَُه اْل  كَمَة َوَسخَّ
 َرُسوٌل آَتاُه اَّللُ الع لَم َواحل 

المُ زبور بمعنى مكتوب و َزُبورا   163/4 3381  السَّ
تاُب اَّلل املنّزل عىل داود َعَليجه 

بوُر: ك   الزَّ

نَاُهمج  164/4 3382  َرَويجنا خربهم  َقَصصج

، ُموَسى 164/4 3383 ه   َرسوٌل َأرَسَلُه اَّللُ َتَعاىَل إ ىَل ف رَعوَن َوَقوم 

ل يَم   164/4 3384  خماطبة  حقيقة بال وساطة َتكج

ينَ  165/4 3385 بَِّشِّ  ديَن ب ثَواب  اَّلل  مُّ  َواع 

ينَ  165/4 3386 ر   العقابومعلمْي ومبلِّغْي وحمّذرين من  َوُمنذ 

ةٌ  165/4 3387 رٌ  ُحجَّ  ُعذج

يدا   166/4 3388  وشهادة اَّلل وحدها كافية   َوَكَفى ب اَّللّ  َشه 

واج  167/4 3389  وامتنعوا ومنعوا الناس َوَصدُّ

 دين اَّلل القويم واملراد السالم  َسب يل اَّلل  167/4 3390

 َبُعدوا عن طريق احلق  َضلُّواج  167/4 3391

رَ  168/4 3392 ف  يَغج
ُُت وَيعجفو ل  يَسج

 ل 

ََيُمج   168/4 3393
د  يَهج
ُدهم إىل  َولَ ل  ش  ُْيج

  َولَ ل 

يقا   168/4 3394   سبيال َطر 

يَن ف يَها َأَبدا   169/4 3395 وام   َخال د  اية  ول انجق طاع   باقَْي َعىل الدَّ  بغْيج ِن 

ْيا   169/4 3396  سهال    َيس 

 أتاُكُم  َجاءُكُم  170/4 3397

ُسوُل  170/4 3398 ٌد َصىلَّ اَّللُ َعَليجه  َوَسلَّم املراد  الرَّ  ُهنا حُمَمَّ

قِّ  170/4 3399  اإلسالم  هو ب دين احلق الذي ب احلجَ
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 517إلى آية  171 يةآمن  النساءسورة ( 105صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َل الجك تَاب   َيا 171/4 3400 يلوالكتاب:  املُراُد اليَهوُد والنَّصاَرى َأهج نجج  راة واإل   التَّوج

ُكمج  171/4 3401
ُلواج يف  د ين  باَدتكم ل تتجاوزوا  لَ َتغج  رَشيَعتكم وع 

  اَّلل ل تفُتوا عىل و َولَ َتُقولُواج عىل اَّلل  171/4 3402

قِّ  171/4 3403 ق   احلجَ دج  الجص 

يُح  171/4 3404 المُ  املجَس   السَّ
 لقُب عيَسى َعَليجه 

يَسى 171/4 3405 ن ُتَراب  مثلَم خلق آدم، َوَقاَل لَهُ   ع  يَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اَّلل  َوَكل َمتُُه َألَقاَها إ ىَل َمرَيَم، َخَلَقُه اَّللُ م   ُكن َفيَُكونُ  ع 

 ، فكان، وهي نفخة من اَّلل تعاىل نفخها جربيل بأمر ربه'كن'وهي قوله:  َوَكل َمتُهُ  171/4 3406

َهها َألجَقاَها  171/4 3407  َوجَّ

 املراد نفخة من اَّلل تعاىل نفخها جربيل بأمر ربه َوُروٌح منه  171/4 3408

 قالوا إن اآلهلة ثالثة واَّلل أحدهم، وجعلوا عيسى وأمه رشيكْي مع اَّلل َثالََثةٌ  171/4 3409

وا عن قولكم هذا  انتَُهواج  171/4 3410  ُكفُّ

بيح  َّلل  َتعاىل ُسبجَحاَنهُ  171/4 3411  والتَّسج
يَغُة التَّنجزيه   ُسبجَحاَن اَّلل : ص 

 بلغ منتهى الكفاية واملراد يف األمر  َوَكَفى  171/4 3412

ظ ا وُمَهيجمن ا ووكيال عىل تدبْي خلقه وترصيف معاشهم َوك يال   171/4 3413
 حاف 

تَنك َف  172/4 3414 َ أو يمتَن عَ لن يأبى أو  لَّن َيسج  يأَنَف أو َيُتّفَع أو َيستكرب 

ج  172/4 3415 رب  تَكج  يتكربَّ ويتعاظم ويتعاىل َوَيسج

ُهمج   172/4 3416 ُِّشُ  جَيجَمُعُهمج  فسيبعثهم و َفَسيَحج

ق  ُرُسل ه  وانقادوا َّلل  بالطّاعة   آَمنُواج  173/4 3417 دج يَّة  اَّلل  وب ص 
سول  بالّتباع  أقّروا ب َوحدان    وللرَّ

ات   173/4 3418 احل َ ُلواج الصَّ
ة   وَفَعلوا َوَعم  َمل  الّصاحل َ  األعج

مج  173/4 3419 يه   يؤدَِّيا هلم وافية كاملة ُيَوفِّ

 جزاءهم ألعَمهلم وع َوضهم عنها ُأُجوَرُهمج  173/4 3420

واج  173/4 3421 رَبُ تَكج  َوَتعاَظموا وَتعالوا َواسج

ْيا   173/4 3422 ا ينرصهم من دون اَّلل  َول َنص   ول نارص 

َهانٌ  174/4 3423  صىل اَّلل عليه وسلم  رسولنا حممد وهو قاطعة ةجحودليل صادق  ُبرج

ب ينا   174/4 3424 َحا   املراد به القرآن ُنورا  مُّ حا  أوج موض 
 واض 

تََصُمواج ب ه   175/4 3425 ُموا  َواعج تَص   ب اَّللّ : ْلأوا إليه، واستمسكوا بهاعج

ُلُهمج  175/4 3426
خ   فسيشملهم  َفَسيُدج

َة   175/4 3427 داَية   َرْحج سان  وه   إحج

َي مج  175/4 3428
ُدهم وُيَوّفقهم  َوََيجد  ش   وُيرج

يَم   175/4 3429 تَق  سج اطا  مُّ َ
َوج فيه  َطريقا   رص   ُمستويا  ل ع 
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 2إلى آية  1 يةآ من  المائدةسورة و  617  يةآ النساءسورة ( 106صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

تُوَنَك  176/4 3430 تَفج  يطجُلبون َبياَن احُلكم والرأي منك  َيسج

 حاُل َمنج ل وارث له من َولَد  أو وال د   الجَكالَلَة   176/4 3431

ُرؤٌ  176/4 3432  َرُجٌل  امج

 ماَت  َهَلَك  176/4 3433

ٌت  176/4 3434  أخت ألبيه وأمه، أو ألبيه فقط  ُأخج

ت  َتَركَ  176/4 3435  أبقى وخلَّف بعد املوج

ُثَها 176/4 3436  يستحق نصيب ا من ماهلا بعد موْتا  َير 

 أختْي  اثجنَتَْيج   176/4 3437

َوة   176/4 3438  إخوان وأخوات إ خج

 نصيب البنتْي  األُنجثَيَْيج  َحّظ  176/4 3439

3440 176/4  ُ ُح  ُيبَْيِّ ُر وُيَوضِّ  ُيظجه 

لُّواج  176/4 3441  احلقِّ  طريق تضلوا عن َتض 

ُفواج  1/5 3442  أّدوها وافية كاملة أمتوا و َأوج

 ود  املوثقة العه ب الجُعُقود   1/5 3443

 والَغنَم اإلب ل والبََقر  هَب يَمُة األَنجَعام   1/5 3444

ِّلِّ   1/5 3445  ومستحليه غْي مبيحيه غْي حُم 

يجُد  1/5 3446 ها  الصَّ يََدة  أو َنحو   ُهَو احُلصوُل َعىل الطَّْيج  أو احَليوان  ب مصج

 حُمرمون باحلج أو العمرة  ُحُرمٌ  1/5 3447

َعُل ويقيض َُيجُكمُ  1/5 3448  َيفج

يُد  1/5 3449  َيشاءُ َما َيرَغُب أوج  َما ُير 

 ل تنتهكوا لَ ُُت لُّواج  2/5 3450

 أو مناسك احلج حدوده ومعاَل دينه  َشَعآئ َر اَّلل  2/5 3451

َرامَ  2/5 3452 َر احلجَ هج لُّوا القتال يف األشهر احلرم، وهي: ذو القعدة وذو احلجة واملحرم ورجب َولَ الشَّ  ل تستح 

يَ  2/5 3453 دج  احَلَرم من النََّعمما َُيجَدى إىل  اهلجَ

 ما يقـَـّلـد به اهلدي عالمة له واملراد هنا ُكلُّ ما ُُي يُط بالُعنُق الجَقآلئ َد  2/5 3454

ْيَ  2/5 3455  نقاصدي آمِّ

سونَ  َيبجتَُغونَ  2/5 3456  َيطجُلبُوَن وَيلتَم 

ال   2/5 3457  األجر والتجارةأو  ما يصلح معايشهم َفضج

َوانا   2/5 3458 ضج  رضا اَّلل عنهم َور 

تُمج  2/5 3459 ، وُأبيَح لكم ما كان حَمظورا   َحَللج ل  ُتم يف ح  ج
 رص 

َمنَّكم  2/5 3460  ل يكسبنَّكم ول ُيملنَّكم  ل جَيجر 

 ُبغجُض  َشنَآنُ  2/5 3461

وُكمج  2/5 3462  منعوكم َصدُّ

تَُدواج  2/5 3463  تظلموا وتتجاوزوا احَلّد  َتعج

دج بعضكم بعضا  عليه  َوَتَعاَوُنواج  2/5 3464 يُساع 
 ول 

 اَْلْيج   الجربِّ  2/5 3465
فات  َعة ل ُكلِّ ص   َكل َمة جام 

ت ناب  َنواهيه   َوالتَّقجَوى  2/5 3466  واجج
ه  ر  نج َعَذاب  اَّلل  ب اتِّباع  أوام 

قاَية  م   وَجعُل و 

ثجم   2/5 3467 ي  اإل  نجُب الَّذ  قُّ الُعقوَبةَ الذَّ تَح   َيسج

َوان   2/5 3468  الظلم وََتاوز َحّد ما ُيبَاح  َوالجُعدج

ت ناب  نواهيه   اتَُّقوا اَّللَّ 2/5 3469 ، واجج
ه  ر  ت ثال  أوام  نج َعذاب  اَّلل  ب امج

قاَية  م  َعلوا لَُكمج و   اجج

 العقوبة وهي اْلزاء اليّسء للعمل اليّسء الجع َقاب   2/5 3470
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 5إلى آية  3 يةآ من  المائدةسورة ( 107صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 احليوان الذي مات من غْي ذبح  املجَيجتَةُ  3/5 3471

مُ  3/5 3472 فوُح الّسائ ُل  َوالجدَّ ُم املَسج  من احليوان عند التذكية الدَّ

ير   3/5 3473 نجز  ُم اْلج   بجميع أجزائهاملراد اْلنزير  َوحَلج

لَّ به  3/5 3474 بيَحة ُأه   ُرفع الصوُت باسم من ُتقّدم إليه الذَّ

 حتى ماتت نفسها  حبس التي  َواملجُنجَخن َقةُ  3/5 3475

ُقوَذةُ  3/5 3476 ت  َواملجَوج وَبة حتى املَوج ُ  املْضج

َيةُ  3/5 3477 دِّ  فَمتت  من مكان  عال   التي سقطت َواملجَُُتَ

 او التي رضبتها أخرى بقرِنا فَمتت بالنّطح امليتة َوالنَّط يَحةُ  3/5 3478

بُعُ  3/5 3479  كل ذي ناب وأظفار من احليوان  أو احليوان املفُتس  السَّ

يجتُمج  3/5 3480 يّا  أو  َذكَّ ع  تُمج َذبجحا  رَشج  ذكاته قبل أن يموت أمتمتمَذَبحج

 دون اَّلل كاحلجر واألصنام واألوثان وغْيها ما ُينصب للعبادة من  النُُّصب   3/5 3481

ُمواج  3/5 3482 تَقجس   َأو تستفتوها يف أموركم  معرفة ما قسم لكمتطلبوا  َتسج

لَم   3/5 3483  الق داح التي يستقسم هبا الكفار قبل اإلقدام عىل اليشء، أو اإلحجام عنه  ب األَزج

ٌق  3/5 3484 سج
يان  ف  صج

سق: الع   واُْلروٌج عن حدود الِّشعالف 

 انجَقطَع أَمُلُهم َيئ َس  3/5 3485

طُرَّ  3/5 3486 َ  اضج رب   ووقع يف الْضورة  ُأجج

   خلو البطن من الطعام عند اْلوع الشديد خَمجَمَصة   3/5 3487

دا  ومنحرف مائل  متجان ف 3/5 3488  متعمِّ

ُس  الطَّيِّبَاُت  4/5 3489 ُه النَّفج تَل ذُّ  احَلالل  أكله  منَما َتسج

تُم  4/5 3490 بجتُم  َعلَّمج  َدرَّ

ح   4/5 3491 َوار  َسة   اْلجَ َُت   من السباع والطْي للصيد لكواسبأو هي ا الَكَوارس   املجُفج

 ومعودين ُمَعلِّمْي  ُمَكلِّب ْيَ  4/5 3492

َن عليجُكم 4/5 3493  اْلوارح بَصيجده لكمما قامت  ما أمَسكج

َساب   4/5 3494  َعَليجَها  احلج 
ل  املُجازاة  نج أجج

َمل  م  صاُء األعج  املُحاَسبَُة، وهَي إحج

 املراد ذبائُح   َوَطَعامُ  5/5 3495

 اليهود والنصارى  ُأوُتوا الجك تَاَب  5/5 3496

َصنَاُت  5/5 3497  احلرائر العفيفات عن الزنا  َواملجُحج

ن ْيَ  5/5 3498  ُمتعففْي بالزواج  حُمجص 

ْيَ  5/5 3499 َ ُمَساف ح   غْي مرتكبْي للزنا أو غْي جماهرين بالزنا َغْيج

َدان   5/5 3500 ي َأخج ذ   ول ُمصاحبي عشيقات للزنى رسا  َولَ ُمتَّخ 

 بطل ثواُب عمله السابق َحب َط َعَمُلهُ  5/5 3501

ينَ  5/5 3502 ارس    الضائ عَْي اهلال كْيَ  اْلجَ
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 9إلى آية  6 يةآ من  المائدةسورة ( 108صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 عزمتم عىل أدائها ُقمتم إىل الصالة 6/5 3503

ُلواج  6/5 3504 س   امرار املاء وإسالته عىل املوضع  فاغج

 الذراع بالعضد  ملتقى عظم املجََراف ق   6/5 3505

َسُحواج  6/5 3506  وضع عىل املاملبللة باملاء إمراُر اليَد   َوامج

بَْي   6/5 3507  القدم  أعىليف  البارزتْيالَعظجَمتَْيج  الجَكعج

 عىل جنابة  وهي بمعنى املباعدة  واْلنابة تستلزم البعد عن بعض العبادات كالصالة وغْيها  ُجنُبا   6/5 3508

ُرواج  6/5 3509 ُلوا باملاء َفاطَّهَّ تَس   مجيع بدنكم فاغج

ز   كناَية عنالغيط املكان املنخفض من األرض وهو هنا  الجَغائ ط   6/5 3510  أو احلدثالتَّرَبُّ

تُم   6/5 3511 تُم  لَمسج  جاَمعج

ُمواج  6/5 3512 اب  التيمم: َمسُح الَوجه  َواليََدين  اقصدوا ، و َفتَيَمَّ َ الُتُّ
 ب 

 الُتاب أو وجه األرض  َصع يدا    6/5 3513

ا  َطيِّبا   6/5 3514 ر 
 طاه 

 خطيئة أو  إثمأو  ضيق   َحَرج   6/5 3515

ُكُرواج  7/5 3516 وا َواذج ْض  تَحج  اسج

َمُة اَّلل  7/5 3517 عج
 اْلْي واهلداية من اَّلل  ن 

يثَاَقهُ  7/5 3518  عهده َوم 

 أخذه عليكم وعاَهَدكم عليه واثقُكم به 7/5 3519

ُدور 7/5 3520  الصُّ
 اْلفايا التي يف الصدور  َذات 

ام ْيَ  8/5 3521  مبالغْي يف القيام والتيان باليشء عىل أتم وجه وأحسنه  َقوَّ

هاَدة   ُشَهَداء  8/5 3522  شاهدين أي ُمَؤّدوَن ل لشَّ

ط   8/5 3523 سج
ل  ب الجق   ب الَعدج

َمنَّكم ل  8/5 3524  ل يكسبنَّكم ول ُيملنَّكم  جَيجر 

 شديد ُبغجض  شنآنُ  8/5 3525

لُواج  8/5 3526 د   ُتكموا بالعدل واحلق والنصاف َتعج

د  َقطَعَ و َمنَح األَمل َوَعَد  9/5 3527  َعهج
ه  س   َعىَل َنفج

َرةٌ  9/5 3528 ف  غج وٌ  مَّ ٌ وَعفج ُتج
   س 

رٌ  9/5 3529 َوٌض عنه وجزاٌء للعمل  َوَأجج  وع 
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 31إلى آية  01 يةآ من  المائدةسورة ( 109صفحة )

  
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

يم   10/5 3530 ح  َحاُب اْلجَ  َجَهنَّمَ أهل نار  َأصج

 واهلم إقبال النفس عىل فعل اليشء َعَزمَ  َهمَّ  11/5 3531

شوا ب ُكمج بالقتل واإلهالك َيبجُسطُواج إ لَيجُكمج  11/5 3532
 َيبجط 

ََيُمج َعنُكمج  11/5 3533
د   فحال بينهم وبْي ما أرادوه بكم  َفَكفَّ َأيج

يثَاَق  12/5 3534 د م  د م َعهج  َؤكَّ

َسلجنا َوَبَعثجنَا 12/5 3535  َوأرج

يبا   12/5 3536  أو أمينا كفيال عريفا َنق 

مُتُوُهمج  12/5 3537 رج مُتوهم   َوَعزَّ  وأعنتموهم وَنرَصج

تُُم   12/5 3538 َرضج تُم َأقج قج  وأنفقتم  غْي مال الزكاة  َتَصدَّ

ضا  َحَسنا   12/5 3539 ر   َقرج ألجج
ت سابا  ل  ُم من صدقة أو عمل لوجه اَّلل تعاىل احج  ما ُيَقدَّ

َرنَّ َعنجُكمج   12/5 3540 َُكفِّ ُكمج ألَّ
 َعَليجها َسيِّئَات 

ها والتَجاُوُز َعنجها وعدم املُعاَقبَة  ُُتج : سج
ُْي الَسيِّئات 

ف   َتكج

 تاه وابتعد وَل َيتد   َضلَّ  12/5 3541

 املستقيم الواضحواملُراُد َطريُق اهلداية الطريق  َوَسط َسَواء الَسب يل 12/5 3542

 فبسبب َفب ََم  13/5 3543

يثَاَقُهمج  13/5 3544 م مِّ ه 
 بعهدهم املؤكدإ بطاهلم العمل  َنقجض 

م وطردناهم من رْحتنا لَعنَّاُهمج  13/5 3545  َسَخطجنَا َعَليجه 

يَة   13/5 3546
 ل تعي خْيا ول تفعله  َغل يظة بعيدة عن الرْحة َقاس 

ُفونَ  13/5 3547 فوَن  ُُيَرِّ لُوَن وُيرصج   املعنىُيبَدِّ

 كالم اَّلل  الجَكل مَ  13/5 3548

ع ه   13/5 3549 َواض   أماك نُه واملراد ألفاظه ومعانيه مَّ

 وتَرُكوا وغفلوا َوَنُسواج  13/5 3550

 َنصيبا   َحظّا   13/5 3551

 خيانة وغدر  ونقض  عهد  َخآئ نَة   13/5 3552

ُف  13/5 3553  ول تقابل اإلساءة بمثلها َفتَجاَوزج  َفاعج

َفحج  13/5 3554 ـُح: اإلعرا ض عن املؤاخذة  َواصج فج  الصَّ
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 17إلى آية  41 يةآ من  المائدةسورة ( 110صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُم َنرَصوا املسيح       َنَصاَرى  14/5 3555 ة: بلدة يف فلسطْي ُينجَسب إليها، أو ألِنَّ َ
 أتباع املسيح عليه السالم، ُسّموا كذلك نسبة إىل النارص 

َنا  14/5 3556   حصلنا وحزنا  َأَخذج

يثَاَقُهمج  14/5 3557
دُ  م  ُد املَُؤكَّ يثاُق: الَعهج

 امل 

 فَُتُكوا وغفلوا  َفنَُسواج  14/5 3558

 َنصيبا   َحظّا   14/5 3559

ُرواج ب ه   14/5 3560 ر  والتََّدبُّر  والتِّعاظ   ُذكِّ ثّوا َعىل التَذكُّ
تُح   اسج

نَا  14/5 3561 َريج نافألقينا و َفأَغج َقعج  وألصقنا  أوج

 البُغجض والكراهية الَعَداَوة  14/5 3562

ّدُة البُغجض   َوالجبَغجَضاء 14/5 3563
 ش 

ُهمج  ُينَبِّئُُهمُ  14/5 3564 ُ  ُُيرب 

يل الجك تَاب   15/5 3565 نجج  راة واإل   التَّوج

3566 15/5  ُ ُح  ُيبَْيِّ ُر وُيَوضِّ  ُيظجه 

ُفونَ  15/5 3567 تُُمونَ  ُُتج وَن وَتكج ُُتُ  َتسج

 وَيتَجاَوز ويُتك َوَيعجُفو 15/5 3568

 القرآناملراد به حممد صىل اَّلل عليه وسلم أو  ُنورٌ  15/5 3569

ب ْيٌ  َوك تَاٌب  15/5 3570 ٌح أوج الالقرآن  مُّ
ٌح املواض   وض 

ي 16/5 3571 د إىَل اإليَمن  وُيَوفِّق إلَيجه   ََيجد 
ش   ُيرج

َواَنهُ  16/5 3572 ضج  سار عىل ما ُيريض اَّلل اتَّبََع ر 

الَم   16/5 3573  ُطُرق اْلْي واهلداية والنّجاة  ُسبَُل السَّ

ُك وظلَمت الكفرمن  إ ىَل النُّور   الظُُّلََمت  من  16/5 3574 ج ُل َوالِّشِّ داَية إىل اَْلهج   اهل 

يم   16/5 3575 تَق  سج  مُّ
اط  َ

َوج فيه   َطريق   رص   السالم وهو  ُمستو  ل ع 

يُح  17/5 3576 المُ  املجَس   السَّ
 لقُب عيَسى َعَليجه 

ل ُك  17/5 3577 تَطيعُ فمن  َفَمنج َيمج  َيسج

 ُيميت  َُيجل َك  17/5 3578

هُ  17/5 3579  ووالدته  َوُأمَّ

  املالك املترصف له وحده ُملكا  وَخلقا  وتدبْيا   َوَّلل ّ  ُملجُك  17/5 3580

ُلُق  17/5 3581 ثال  ساب ق   َُيج َن الَعَدم  َعىل َغْيج  م 
ُد م   يوج 

 ُيريُد  َيَشاءُ  17/5 3582

يرٌ  17/5 3583 َفٌة َّلل   َقد  ُزهُ ص   ل ُيعجج 
ء  ٌز ول ُفتُوٌر َوهَو القاد ُر َعىَل ُكلِّ ََشج  َعجج

َُتيه  ي ل َيعج
يُر: هو الَّذ  ءٌ ُسبجحاَنُه َوَتَعاىل، والجَقد    ََشج
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 23إلى آية  18 يةآ من  المائدةسورة ( 111صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

بَّاُؤهُ  18/5 3584
 حمبوبوه َوَأح 

ُبُكم  18/5 3585 ل بكم  َفل َم ُيَعذِّ  َفل َم ُيعاَقبكم وُينَكِّ

عجل   ب ُذُنوب ُكم 18/5 3586
َن الف  ُم م   الَذنجُب: اإلثجُم، واملَُحرَّ

 ُأناٌس  َبَِّشٌ  18/5 3587

ْيُ  18/5 3588 جوُع للحساب واْلزاء  املجَص  ُع أوج الرُّ ج   املَرج

ل الك تاب   19/5 3589  اليَهوُد والنَّصاَرى  َأهج

3590 19/5  ُ ُح  ُيبَْيِّ ُر وُيَوضِّ  ُيظجه 

ة   19/5 3591 َ  فتور وانقطاع وسكون  َفُتج

 ما أتاَنا  ما َجاَءنا  19/5 3592

ْي   19/5 3593 ْيج   َبش   ُمبَِّشِّ  ب اْلجَ

ير   19/5 3594 ف  َنذ  ر من عذاب اَّلل  ُمبلِّغ خُمَوِّ  حُمَذِّ

ه   20/5 3595 م  َقوج
جال  والنِّساء ، واملراد بني إرسائيل  ل  ُم: مَجاَعُة الرِّ  الَقوج

ُكُروا  20/5 3596 وا اذج ْض  تَحج  اسج

َمُة اَّلل  20/5 3597 عج
َن اَّلل  ا ن  يُّ م  يَو  يُّ أوج الُدنج

ين  ُ الدِّ  َْلْيج

ُلوكا   20/5 3598 ا متلكون أمركم بعد أن كنتم  مُّ  َملوكْي لفرعون وقومهاملراد ملوك 

طَاُكمج  َوآَتاُكم 20/5 3599  َوَأعج

َسة 21/5 3600  وما حوهلا من فلسطْي   بيت املقدساملطهرة املباركة واملراد  األرض املَُقدَّ

ر كتب  21/5 3601  وفرض   قدَّ

وا  21/5 3602 تدُّ عوا  ل َترج ج   ل َترج

ُكمج  21/5 3603 َبار   َخلجَفكم  َأدج

بُوا 21/5 3604
 َفتَصْيوا أو  فتتحولوا َفتَنَقل 

ينَ  21/5 3605  ضائ عَْي هال كْيَ فاشلْي منهزمْي أو  َخارس  

ينَ  22/5 3606 دين أقوياء  َجبَّار   ُعتاة ُمتََمرِّ

جا   َُيجُرُجواج  22/5 3607 فوا خار   َينجرَص 

ََم  23/5 3608 ُن حاهلَممنحهَم من اْلْي ما  َأنجَعَم اَّللُّ َعَليجه   ُُيجس 

بُونَ  23/5 3609
 منترصون َغال 

ُلواج   3610  فاعتمدوا وفّوضوا أمركم  َفتََوكَّ
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 31إلى آية  24 يةآ من  المائدةسورة ( 112صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َوام   َأَبدا   24/5 3611  أيج َعىَل الدَّ
   إىل األََبد 

 يف حال دوامهم دامواما  24/5 3612

ُدونَ  24/5 3613  القتال ُمتََخلُِّفون عن املراد  َقاع 

ل ُك   25/5 3614 ُر   ل َأمج  ل أقد 

ي  25/5 3615  املراد هارون عليه السالم  َوَأخ 

ُرقج  25/5 3616 ل  َفافج ُكمج وافجص   فاحج

قْي  25/5 3617  العاصْي اْلارجْي عن حدود الِّشع الَفاس 

مج  26/5 3618 َمٌة َعَليجه  م عىل هؤلء اليهود دخوهلا حُمَرَّ  حمرَّ

 يضلون ويتحْيون  َيت يُهوَن   26/5 3619

َزنج  َفالَ َتأجَس  26/5 3620  َفالَ َُتج

 النبأ: اْلرب ذو الشأن  َنبَأَ  27/5 3621

 قابيل وهابيلهم  ابجنَيج آَدمَ  27/5 3622

قِّ  27/5 3623 ق   ب احلجَ دج  ب الجص 

َبا 27/5 3624 ما َقرَّ  َقدَّ

َبانا   27/5 3625 ُب به إىل اَّلل من ُقرج ها ك  الرب ما ُيتََقرَّ  أو َغْيج
 َذب يَحة 

َ  َفتُُقبَِّل  27/5 3626
ُتيض   ارج

ا 27/5 3627 َ
ِه   املراد هابيل َأَحد 

 املراد قابيل  اآلَخر   27/5 3628

َت  َبَسطَت  28/5 3629  َمَددج

شى  َأَخاُف  28/5 3630  أخج

 ترجع   َتبُوء  29/5 3631

ي  29/5 3632  إثم َقتجِّل بإ ثجم 

َك  29/5 3633  السابق املانع من ُقبول ُقربانك وذنبك َوإ ثجم 

َعتج  30/5 3634 نَتج  َفطَوَّ  وسهلت  وشجعت  َزيَّ

ينَ  30/5 3635 ارس    الضائ عَْي اهلال كْيَ  اْلجَ

 ينبش الُتاب ليعمل ما يشبه احلفرة   َيبجَحُث يف األرض 31/5 3636

ي  31/5 3637  وُيفي   ويداري يسُت ُيَوار 

ءةَ  31/5 3638 َءة: َسوج ا ُجثَُّة أخيه   و العورة الَسوج ُه، وُيراُد هب  ُ  ُكلُّ َما َينجبَغي َسُتج

َلتَى 31/5 3639  وَُتّسُّ   كلمة جزع  َياَويج

ُت  31/5 3640 ر ؟  َأَعَجزج د  ُت وَل أقج  أَضُعفج

ْي النَّاد م ْيَ  31/5 3641 ف   املتحّسين  اآلس 
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 63إلى آية  32 يةآ من  المائدةسورة ( 113صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ل  ذلك  32/5 3642  ذلك  بسبب  من َأجج

نَا  َكتَبجنَا  32/5 3643  وأوجبناَفَرضج

ائ يَل  32/5 3644 َ رسج
 بُن إ سَحاق، وإ رَسائ يل َتعن ي َعبَد اَّلل  َيعُقوبالنبي   هو إ 

داث  لالختالل َفَساد   32/5 3645  أو الْضر  إحج

حات  الدالّة عىل صدق رسالتهم ب البَيِّنَات   32/5 3646  ب احُلَجج  الواض 

ُفونَ  32/5 3647 ُطوَن ومتجاوزون حدود اَّلل  ملَُّسج  ر   ملَُفج

 عقاب  َجَزاء 33/5 3648

ُبوَن اَّلل وَرُسولَه  33/5 3649  يعصوِنَم بقطع الطريق َقتجال وَِنجب ااملراد هنا  ُُيَار 

نَ  33/5 3650 َعوج  يعملون بّسعة ونشاط َوَيسج

َفَك دماؤُهم ُيَقتَُّلواج  33/5 3651  ُتسج

بُواج  33/5 3652  ُتشدُّ أطراُفُهم وُيعلَّقوا  ُيَصلَّ

َصل أيدَيم عن أجسادهم ُتَقطَّع أيدَيم 33/5 3653  ُتفج

الف   33/5 3654 نج خ  ىمن جانبْي خمتلفْي  مِّ ُجُلُهمج اليُّسج نى َوَأرج  أو العكس  أيج ُتقجطَُع أيدَي ُم اليُمج

ض   33/5 3655 َن األَرج
اج م   سجن  الُُيبسوا يف  وأإىل بلد غْي بلدهم،  ويطردوا  ُيبَعدوا  ُينَفوج

يٌ  33/5 3656 زج  َفضيَحٌة وَهوانٌ  خ 

 عن املعاص َرَجعوا  َتاُبواج  34/5 3657

ُروا عليهم 34/5 3658 د  نوا من َتقج  أخذهم َتتََغلَّبوا عليهم وتتمكَّ

َرةُ  َغُفورٌ  34/5 3659 ف  نجُه املَغج ثُُر م  ي َتكج َفٌة َّلل  ُسبجحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَّذ 
   ص 

يمٌ  34/5 3660 ح  َرة   رَّ نَْي يف اآلخ  م  َحُم املُؤج حيُم: الذي َيرج َفة َّلل  ُسبجَحاَنُه وَتعاىل، والرَّ
 ص 

ت ناب  نواهيه   اتَُّقوا اَّللَّ 35/5 3661 ، واجج
ه  ر  ت ثال  أوام  نج َعذاب  اَّلل  ب امج

قاَية  م  َعلوا لَُكمج و   اجج

تَُغواج  35/5 3662 ُلبُوا  َوابج  والتمسوا َواطج

يَلةَ  35/5 3663 ب إىل اَّلل بطاعته والعمل بَم يرضيه الجَوس   التََقرُّ

ل ُحونَ  35/5 3664  تظفرون وتفوزون ُتفج

تَُدواج  36/5 3665 َيَة عن أنفسهم  ل يَفج دج ُموا الف   ل يَُقدِّ

َ  ُتُقبَِّل  36/5 3666
ُتيض   ارج

قاٌب وتَّنجكيٌل  َعَذاٌب  36/5 3667     ع 

 موجع َشديد اإليالم   َأل يمٌ  36/5 3668
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 14إلى آية  37 يةآ من  المائدةسورة ( 114صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

يُدونَ  37/5 3669  َيتَمنّونَ  ُير 

َن النَّار   37/5 3670  يتخلَّصوا من عذاهبا باْلروج منها َُيجُرُجواج م 

يمٌ  37/5 3671 ق   ثابت ل ينقطع  دائمٌ  مُّ

ُق  38/5 3672 ار   الَسارُق: من أخذ مال غْيه يف ُخفية َوالسَّ

طَُعواج  38/5 3673  فابُتوا َفاقج

 ملُراد ما أخذا من أموال الناس بغْي حقا ما َكَسبَا 38/5 3674

 شديدة  وزجر ُعقوبة  َنَكال   38/5 3675

ه   39/5 3676  اعتدائه عىل أموال الناس  ُظلجم 

َلَح  39/5 3677  داوم عىل العمل الصالح أو أصلح ما أفسد نتيجة ارتكابه للّسقة َوَأصج

ُر لَه  َيتُوُب َعَليجه 39/5 3678 ف   ويقبل توبته َيغج

َلمج  40/5 3679 ج َتعج كُ   َأََل ر  ف أو ُتدج ج َتعجر   َأََل

 املالك املترصف  ُملجُك  40/5 3680

ُب َمن  40/5 3681  ُيريدُ من  ُيعاق ب  َيَشاءُ ُيَعذِّ

رُ  40/5 3682 ف  ُُت وَيعجفو  َوَيغج  وَيسج

ُزنَك  41/5 3683 بجَك َهمُّ ول َغمُّ  لَ َُيج
 ل ُيص 

ُعونَ  41/5 3684 ضوَن َوُيباد رونَ  ُيَسار   َيمج

مج  41/5 3685 ه 
َواه  : ب أَفج مج ه 

َواه  يَن َقالُواج آَمنَّا ب أَفج  املنافقْي هم الَّذ 

اُدواج  41/5 3686  داُنوا باليهود ّية  ه 

ُعونَ  41/5 3687  كثْيوا السَمع واإلصغاء   َسَمَّ

ج َيأجُتوكَ  41/5 3688 ج جَييئُوكَ   ََل  ََل

ُفوَن  ُيَ  41/5 3689 فوَنُه عن َمعناُه.  رِّ لُوَنه وُيرصج   ُيبَدِّ

 كالم اَّلل  الجَكل مَ  41/5 3690

ع ه   41/5 3691  أماك نُه واملراد ألفاظه ومعانيه َمَواض 

َذُرواج  41/5 3692 زوا واحذروا أن تقبلوه  َفاحج  َفاحَُت 

 ضاللتُه وُكفرُه أو إهالكهُ  ف تجنَتَهُ  41/5 3693

جل َك ف 41/5 3694  لن تستطيعف لن مَت

َر ُقلوهَبُمج  41/5 3695 ر   ُيطَهِّ ن َدَنس  الُكفج ل يها م   ُُيج

يٌ  41/5 3696 زج  َفضيَحٌة وَهواٌن وذّل  خ 
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 45إلى آية  24 يةآ من  المائدةسورة ( 115صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ب   42/5 3697 ُعوَن ل لجَكذ  ب    َسَمَّ َن للَكذ  َغوج عوَن وَيصج
ب: اإل خباُر بخالف  الواقع أو العتقاد و َيستَم   الَكذ 

حت 42/5 3698  مثل الرشوة  بغْي وجه حق كثْيو األخذ للَمل احلرام أكالُون للسُّ

ضج  42/5 3699 ر   بتعاد والتنحياإلعراض : ال َأعج

وكَ  42/5 3700 ُقوا ب َك َمكروها  أو أذى   لَن َيُْضُّ
 لَن ُيلجح 

ط   42/5 3701 سج
ل  ب الجق   ب الَعدج

ُموَنَك  43/5 3702 ضوا إليك احلكم   ُُيَكِّ  ُيفوِّ

نَ  43/5 3703 ُضونَ  َيتََولَّوج ر   ُيعج

ى  44/5 3704  هداية إىل احلق  ُهد 

 وضوح  واملراد بيان و ما ُيستضاُء به َوُنورٌ  44/5 3705

 داُنوا باليهود ّية  َهاُدواج  44/5 3706

يُّونَ  44/5 3707
بَّان   تقياء أو الُعَلَمء الراسخون األُعبًّاُد وال َوالرَّ

بَارُ  44/5 3708  ُعَلَمُء اليَهود  وفقهاؤهم  َواألَحج

 أو طلب منهم احلفظ بعناية وفهم وائتمنوا  ااستودعو استحفظوا  44/5 3709

راة  كتاب اَّلل 44/5 3710  التَّوج

 اَّللشهداء عىل أنَّ أنبياءهم قد حكموا يف اليهود بكتاب  ُشَهَداء  44/5 3711

َشُواج النَّاَس  44/5 3712  فال ُتشوا الناس يف تنفيذ حكمي  َفالَ َُتج

ن   44/5 3713 َشوج نجُه واتِّقاَءهُ  َواخج ُف م  ن اَّلل : اَْلوج
يَُة م  شج

 اْل 

 بَم أنزلُت عىل رسِّل ب آَيات   44/5 3714

ا وبدل   َثَمنا  َقل يال   44/5 3715  حقْيا  تافها   عوض 

 املُنجك روَن ل ُوُجود  اَّلل  الجَكاف ُرونَ  44/5 3716

نَا  َوَكتَبجنَا 45/5 3717  َوَفَرضج

َس  45/5 3718  أي الروح واْلسم معا  الذات النَّفج

ُروَح ق َصاٌص  45/5 3719  ُيقجتَصُّ يف اْلروح بمُعاقبة اْلاين بمثل ما َفَعل   اْلجُ

َق ت 45/5 3720  حقه يف القتصاص حمتسب ا األجر عند اَّللعن وعفا َتاوز املراد هنا  َصدَّ

اَرةٌ  45/5 3721 َعَها اَّلل لَسُتج  اَْلطايا ومغفر َكفَّ َبة رَشَ  ة الذنوب الَكّفارة: ُقرج

دود  اَّلل   الظَّامل ُونَ  45/5 3722 زوَن حل ُ  اْلائ روَن املُتَجاو 
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 50إلى آية  46 يةآ من  المائدةسورة ( 116صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  اآلية رقم  م

يجنَا  46/5 3723 نا َوَقفَّ بَعج  وَأتج

مج  46/5 3724
ه   وأَثُر اليشء : ُحصوُل ما يدلُّ عىل وجود ه عىل آثار  األنبياء   أي َعىَل آَثار 

قا   46/5 3725 ا عىل  ُمَصدِّ ق ه   وصدق  الشاهد  دج دا  ل ص   ُمَؤكِّ

3726 46/5  َ ه  ملَِّا َبْيج  مل ا َسبََقُه   َيَديج

ظَة   46/5 3727 ع    وَنصيحة وتذكْي بالعواقب َوَموج

ُكمج  47/5 3728 لج  َولجيَحج ص   َولجيَقض  وَيفج

ُقونَ  47/5 3729  العاصون اْلارجون عن حدود الِّشع الجَفاس 

ن ا  48/5 3730 ا وَرقيب ا وَأمين ا وحاكَم   َوُمَهيجم   شاهد 

 ل ُتضع  ل َتتَّب عج  48/5 3731

َواَءُهمج  48/5 3732    ما ْتواه أنفسهم ومتيل إليه َأهج

قِّ  48/5 3733  الُقرآن   احلجَ

َعة   48/5 3734 ج
 طريَقة  وُسنَّة    رش 

ا  48/5 3735 نجَهاج 
ا م  ا َواضح  يق   َطر 

يَبجُلَوُكمج  48/5 3736
نَكم  ل  كم ول يَمتَح  َ يَخترب 

 ل 

تَب ُقوا  48/5 3737 ا وَتساَبقوا  َفاسج  تباَروج

ات   48/5 3738 َ  األعَمل الصاحلة  اَْلْيج

ُعُكمج  48/5 3739 ج  َدُتُكمج وَمصُْيُكمج  َمرج  ُرجوُعُكمج وَعوج

ُكمج  َفيُنَبِّئُُكم 48/5 3740 ُ  َفيُخرب 

ُهمج  49/5 3741 َذرج زج منُهم َواحج  احَُت 

ت نُوكَ  49/5 3742 ُفوك  َيفج  وَيُصّدوك َيرصج

اج  49/5 3743 َرُضوا َتَولَّوج  َأعج

يَّة   50/5 3744
ل  اه  الُف الع لم  باَّلل ما كان يف الفُتة  قبَل اإلسالم  من اَْلهل   اْلجَ ُل )جهل(: خ   وَأصج

 يريدون وَيطجُلبونَ  َيبجُغونَ  50/5 3745

َسنُ  50/5 3746  أعدل أفضل و َأحج

هم، ل َيدُخَله شك   ُيوق نُونَ  50/5 3747 ن ا يف نفوس  لَم  ُمتمكِّ
  َيعلُموَن ع 
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 75إلى آية  51 يةآ من  المائدةسورة ( 117صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ُذواج  51/5 3748  ل َتعلوا  لَ َتتَّخ 

ل يَاءَ  51/5 3749  الويل هنا بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب َأوج

ي  51/5 3750  ل يرشد إىل اإليَمن ول يوفق إليه ل ََيجد 

ع   الظَّامل  ْيَ  51/5 3751 دود  الِّشَّ زيَن حل ُ  اْلائ ريَن املُتَجاو 

َرٌض  52/5 3752  َشك  َون فاٌق  مَّ

 يبادرون  يسارعون  52/5 3753

يبَنَا  52/5 3754 َل ب نا  ُتص   َتنجز 

 سميت بذلك إل حاطتها بمن تنزل به  أو مصيبة أو هزيمة شدة  َدآئ َرةٌ  52/5 3755

 لفظ يدل عىل الرجاء والطمع يف احلصول عىل املأمول   َفَعَسى  52/5 3756

 بالنَّرصج  ب الجَفتجح   52/5 3757

واج  52/5 3758 ُفوا َأرَسُّ  أخج

ْي  َناد م ْيَ  52/5 3759 ف   آس 

َسُمواج  53/5 3760  َحَلفوا َأقج

 مج  53/5 3761
َد أيجَمِن   األيجَمن  بأقوى وجمتهدين   َجهج

َلظ   وأوكدها أغج

مج  53/5 3762 ََمهُلُ قِّق ثمَرَْتا  وفسدت َبطََلتج  َحب طَتج َأعج  وَل ُُتَ

َتدَّ  54/5 3763 لج  َيرج  ويرجع َيتََحوَّ

بُُّهمج  54/5 3764
ضاُه َعنجُهمج :  حَمَبَُّة اَّلل ل ع باد ه   ُُي    ر 

بُّوَنهُ  54/5 3765
ب إليجه  ب طاَعت ه   َوُُي  س  إىل ما َيطُلبُُه رّبه والتََّقرُّ  حَمَبَُّة الّعبجد َّلل : َميجُل النَّفج

 رْحاء لَيِّن َْي متواضعْي  َأذ لَّة   54/5 3766

ة   54/5 3767 زَّ  أشّداء ُغَلظاء َأع 

َمَة آلئ م   54/5 3768 تاَب ُمعات ب  أو اعُتاض  لَوج  معُتضع 

الةَ  55/5 3769 يُموَن الصَّ
لة   الصالة ُيَؤّدونَ  ُيق   يف أوقاْتا  كام 

َكاةَ  55/5 3770 ُتوَن الزَّ ن املَال   ُيرجون َوُيؤج ّقيه َقدٌر م   مل ُستَح 

عوَن  خاشعون  َراك ُعونَ  55/5 3771  خاض 

 ُُي ّب وَينجرُصج  َيتََولَّ  56/5 3772

ُب اَّلل   56/5 3773 زج  أنصار اَّلل  ح 

ية   ُهُزوا   57/5 3774 ر  ا  وُسخج ت خفاف     اسج

 ملهاة وعبثا َولَع با   57/5 3775
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 46إلى آية  85 يةآ من  المائدةسورة ( 118صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 دعوُتم   َناَديتُم  58/5 3776

ُلونَ  58/5 3777 ق  لوَن  ل َيعج رونَ ل ُيعجم  مج ول ُيَفكِّ  ُعقوهَلُ

ُمونَ  59/5 3778  وتكرهون  تعيبون وتنكرون َتنق 

ُقونَ  59/5 3779 ثََرُكمج َفاس   اإليَمنعاصون خارجون عن حدود  ُمعجظَمكم َأكج

ا ب َِّش   60/5 3780 ا وفساد   بأكثر ُسوء 

 َجزاء  وعقوبة َمثُوَبة   60/5 3781

نَُة اَّللّ  60/5 3782 ُدهُ  لَعج َ  من وأبعده َطرج  ته َرْحج

َب  60/5 3783 َط وعاقَب  َوَغض   وَسخ 

 كّل ما ُعب َد من ُدون  اَّلل   الطَّاُغوَت  60/5 3784

َكانا  رش   60/5 3785 َوأُ   مَّ لَة   األسج  َمنجز 

 أكثر تيها وبعدا   َوَأَضلُّ  60/5 3786

ل الطريق َسَواء  الَسب يل   60/5 3787 تَد  يِّ املُعج و   السَّ

 دخلوا كافرين دخلوا بالكفر  61/5 3788

 خرجوا كافرين كَم دخلوا  َخَرُجواج به 61/5 3789

َلمُ  61/5 3790 ياء   َأعج راُك َحقيَقة  األشج لجُم: إدج
، والع  لجَم 

ثَُر ع   أكج

تُُمونَ  61/5 3791  ُيجفون َيكج

ُعونَ  62/5 3792 ضوَن  ُيَسار   َوُيباد رونَ َيمج

ثجم   62/5 3793 قُّ الُعقوَبَة  اإل  تَح  ي َيسج
نجُب الَّذ   الذَّ

َوان   62/5 3794  الظلم وََتاوز َحّد ما ُيبَاح  َوالجُعدج

َت  62/5 3795 حج ُم السُّ ه 
ل   وأخذهم للَمل احلرام بغْي وجه حق َوَأكج

 يمنعهم  َينجَهاُهمُ  63/5 3796

يُّونَ  63/5 3797
بَّان     ُعبًّاُد وأتقياء اليهود أو الُعَلَمء الراسخون  الرَّ

بَارُ  63/5 3798  ُعَلَمُء اليَهود وفقهاؤهم  َواألَحج

ُلولَةٌ  64/5 3799 ل ،  حمبوسةمقيَّدة  َمغج  كناية عن البُخج

 ُقيِّدت عن احلركة، وهو دعاء عليهم  ُغلَّتج أيدَيم 64/5 3800

باد هََمجدودتان ،  مبسوطتان 64/5 3801  بالبَذل  واإلعطاء ، وَأرزاق  ع 

يَانا   64/5 3802 ا للَحدِّ  ُطغج اُوز   ََتَ

 البُغجض والكراهية  الجَعَداَوةَ  64/5 3803

ق شملهم أطجَفأَها اَّلل 64/5 3804 دها اَّلل وردَّ كيدهم، وفرَّ  أْخج
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 07إلى آية  56 يةآ من  المائدةسورة ( 119صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

يلأهل  الجك تَاب  أهل  65/5 3805 نجج  راة واإل       التَّوج

سول  بالّتباع   آَمنُواج  65/5 3806  وللرَّ
ق  ُرُسل ه  وانقادوا َّلل  بالطّاعة  دج يَّة  اَّلل  وب ص 

 أقّروا ب َوحدان 

اج  65/5 3807 ا أنفسهم بوقاية بامتثال أوامر اَّلل واجتناب نواهيه َواتََّقوج  وَْحَوج

َنا  65/5 3808 رج  َعَليجها لََكفَّ
ها والتَجاُوُز َعنجها وعدم املُعاَقبَة  ُُتج : سج

ُْي الَسيِّئات 
ف   َتكج

 مج  65/5 3809
نوُب الَكبَْيةُ  َسيِّئَاْت  يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

تَمتُع بهُكّل ما  النَّع يم   65/5 3810  ُيستطاب وُيسج

 أو عملوا   اتبعوا  َأقاُموا  66/5 3811

َراةَ  66/5 3812 المُ  التَّوج  السَّ
ُل َعىَل موَسى َعَليجه  تاُب اَّلل  املُنَزَّ

  ك 

يَل  66/5 3813 نج  المُ  َواإل   السَّ
َيَم َعَليجه  ُل َعىَل عيَسى ابجن  َمرج تاُب اَّلل  املُنَزَّ

 ك 

َدةٌ  66/5 3814 تَص  قج  معتدلة مُّ

 َقبَُح، َنقيُض َحُسنَ  َساء 66/5 3815

 اليشء إىل املطلوب تَبليُغ: إيصالمن ال َبلِّغج  67/5 3816

ُمَك  67/5 3817  ُيفظك ويمنعك  َيعجص 

ي  67/5 3818  ل يرشد إىل اإليَمن ول يوفق إليه ل ََيجد 

ينَ  67/5 3819  ل ُوُجود  اَّلل  املُنجك ريَن  الجَكاف ر 

ء   68/5 3820 تُمج َعىَل ََشج  من الدين املراد َشء يعتد به  لَسج

3821 
68/5 

َراَة  يُمواج التَّوج
ُتق 

يَل  نج   َواإل 
  تعملوا بتعاليمهَم 

يَدنَّ  68/5 3822 ياَدُة: ال َولَيَز   ضاَفةواإل  نُُموُّ الز 

يَانا   68/5 3823 ا  ُطغج اُوز  ا وََتَ  للَحدِّ َتربُّ 

فج  َفالَ َتأجَس  68/5 3824 َزنج ول تتأسَّ  َفالَ َُتج

 داُنوا باليهود ّية  َهاُدواج  69/5 3825

اب ُؤونَ  69/5 3826  أو اْلارجون من دين إىل دين عبدة  املالئكة أو الكواكب   َوالصَّ

ٌف  69/5 3827 روه   َفاَل َخوج ع  َمكج ُف: َفَزٌع ل تََوقُّ  ل خوف عليهم من أهوال يوم القيامة  واملراد،  اَْلوج

 ل ُيصيبُُهم َهمُّ ول َغمُّ  َولَ ُهمج َُيجَزُنونَ  69/5 3828

يثَاَق  70/5 3829 ُد  م  ُد املَُؤكَّ يثاُق: الَعهج
  امل 

 لَ ُتّب  لَ َْتجَوى 70/5 3830

يقا    3831 َن النَّاس   َفر   مَجاَعٌة م 
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 77إلى آية  17 يةآ من  المائدةسورة ( 120صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

بُواج  71/5 3832
 َوَظنُّواج  َوَحس 

بَار وابجت الء ف تجنَةٌ  71/5 3833
ت   اخج

 َذَهبت َبصائ ُرُهم عن اهلدىاملراد  َفَعُمواج  71/5 3834

واج  71/5 3835 ُعهم عن سَمع احلقِّ  املراد َوَصمُّ  َذَهَب َسمج

مج  71/5 3836 مج  َتاَب اَّللُ َعَليجه   َوَغَفَر هَلُ
َبة  لتَّوج

َقُهمج ل   َوفَّ

ْيٌ  71/5 3837 َحة   َبص   ب ال َكيجف  ول آلَة  ول جار 
يَّات 
ُه َتَعاىل َيَرى املَرئ  َفٌة َّلل  ُسبجحاَنُه َوَتَعاىل، أيج أنَّ

 ص 

َمُلونَ  71/5 3838 َعُلونَ  َيعج  يفج

نج  َكَفرَ  72/5 3839
م  ج ُيؤج  أنكر وََل

يُح  72/5 3840 المُ  املجَس   السَّ
 لقُب عيَسى َعَليجه 

ائ يَل  72/5 3841 َ رسج
 بُن إ سَحاق، وإ رَسائ يل َتعن ي َعبَد اَّلل  َيعُقوبهو النبي   إ 

بُُدواج اَّللَّ 72/5 3842  ب الطَّاَعة  انجقادوا لَُه  اعج

كج ب اَّلل ي 72/5 3843 ُه رَشيكا  لَُه يف  ُملجك ه   ِّشج  َ  جَيجَعلج َغْيج

 أو منزله  ومكانه مستقره  َوَمأجَواهُ  72/5 3844

ينَ أعوان  َأنَصار   72/5 3845 يَن وُمَؤيِّد 
 ُمنارص 

 من ثالثة   حدوا ال ُث َثالََثة  ث 73/5 3846

َذ َمعجبودا   إ لَـه 73/5 3847
لَُه: ُكلُّ َما اُتُّ   اإل 

ج َينتَُهواج  73/5 3848  َل يُكّفوا ويستجيبوا للنهي  َلَّ

ي َعَمَّ َيُقولُونَ  73/5 3849  وينطقون  َيتََكلَّمونَ  َعن الَّذ 

نَّ  73/5 3850  ليُصيبَنَّ  لَيََمسَّ

عوَن َعن املَعاص   َيتُوُبونَ  74/5 3851 ج   َيرج

ُروَنهُ  74/5 3852 ف  تَغج  ويطََلبُون املغفرة منه َوَيسج

َيمَ  75/5 3853 يُح ابجُن َمرج
المُ املسيح  املجَس   السَّ

ه  و لقُب عيَسى َعَليجه  م  ُأمِّ َي ب اسج  ألَنَُّه ل أبا  لَهُ مريم ُسمِّ

 َمَضتج  َخَلتج  75/5 3854

يَقةٌ  75/5 3855 دِّ  تصديقا جازما  كثْية الصدق  ص 

 يتناولنه ويمضغانه ويبلعانه كسائر البِّش َيأجُكالَن  الطََّعامَ  75/5 3856

ل انظُرج  75/5 3857  فّكرج وتأمَّ

3858 75/5  ُ ح  ُنبَْيِّ ر َوُنَوضِّ  ُنظجه 

لئ ل والع رَب والَعالَمات اآلَيات   75/5 3859 َزات والدَّ  املُعجج 

َفُكونَ  75/5 3860 ٰى ُيؤج  ُيرصفونكيف  َأنَّ

زينَهُ اَّلل  أيج َمعَ  من ُدون  اَّلل  76/5 3861 ُه أوج ُمتَجاو   أوج َغْيج

ل ُك  76/5 3862 تَطيعُ امللك حيازة اليشء والترصف فيه واملراد  ل َيمج  ل َيسج

ا   76/5 3863  أو أذى  رضر رَضّ

عا   76/5 3864  أو اْلْي  َولَ َجلجب  النفع َولَ َنفج

ُلواج  77/5 3865  ا احلد َتاوزل  لَ َتغج

 ل َتنجَقادوا لَ َتتَّب ُعواج  77/5 3866

َواء  77/5 3867 َوى: ما ْتواه النفس ومتيل إليه َأهج  اهلجَ

 تاهوا وَل َيتدوا  َضلُّواج  77/5 3868

ده واملُراُد َطريُق اهلداية السوي املستقيم  َسَواء الَسب يل 77/5 3869   َوَسطه وَقصج
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 38إلى آية  87 يةآ من  المائدةسورة ( 121صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َد من رْحة  اَّلل  لُع نَ  78/5 3870 َط وُأبجع َد وُطر 
 ُسخ 

ائ يَل  78/5 3871 َ رسج
بجطا  َمنج  َبن ي إ 

ائيَل، وكانوا اثجنَيج َعَِّشَ س  بُوَن إىل إ رسج
 بُن إ سَحاق َيعُقوبالنبي   هووإرسائيل  َينجتَس 

3872 
78/5 

 َداُوودَ 
يَد،  بَاَل َوالطََّْي ُيَسبِّحَن َمَعُه َوَألَن لَُه احَلد  َر لَُه اْل  كَمَة َوَسخَّ

ُبوَر َرُسوٌل آَتاُه اَّللُ الع لَم َواحل  َوَأنَزَل اَّللُ َعَليه  الزَّ

يَم  َوَأَمَرُه اَّللُ َأن َُيُكَم ب الَعدل  
ا َعظ  َ ُملك 

   َوَقد ُأوت 

يَسى  78/5 3873 ن ُتَراب  مثلَم خلق آدم، َوَقاَل لَهُ  َوع  يَسى بُن َمرَيَم َرُسوُل اَّلل  َوَكل َمتُُه َألَقاَها إ ىَل َمرَيَم، َخَلَقُه اَّللُ م   ُكن َفيَُكونُ  ع 

يَاُن: اُْلروُج َعن الطَّاَعة   َعَصوا  78/5 3874 صج
 الع 

تَُدونَ  78/5 3875  يظلمون ويتجاوزون احَلّد  َيعج

نَ لَ  79/5 3876 ا  َيتَنَاَهوج  ل ينهى بعضهم بعض 

نَكر   79/5 3877  املُنجَكُر: ما ُينجكُره الِّشع أو العقل  مُّ

نَ  80/5 3878  ُيبون وينرصون َيتََولَّوج

َمتج  80/5 3879  ما َفَعلتج يف الدنيا من رَش   ما َقدَّ

َط اَّللُ عليهم 80/5 3880  غضب عليهم  َسخ 

    الع َقاب  والتَّنجك يل   الجَعَذاب   80/5 3881

وام   َخال ُدونَ  80/5 3882  باقوَن َعىل الدَّ

نُونَ  81/5 3883 م  ق  ُرُسل ه    ُيؤج دج يَّة  اَّلل  وب ص 
وَن ب َوحدان  رِّ

 ُيق 

ُذوُهمج  81/5 3884 َ  جعلوهم  اُتَّ

ل يَاءَ  81/5 3885  الويل هنا بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب َأوج

ُقونَ  81/5 3886 قون: العاصون اْلارجون عن حدود الِّشع َفاس   الَفاس 

 


