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 38إلى آية  82 يةآ من  المائدةسورة ( 121صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

، أو لتَْعلَمن   لَتَِجَدن   82/5 3887  لتلَقََي 

 َأْقَوى وأعظم َأَشد   82/5 3888

ا وكراهية  َعَداَوة   82/5 3889  ُبْغض 

ة   82/5 3890 َود   ََمَب ة   م 

يِسَيَ  82/5 3891 سِّ
 العاملُ العابُِد ِمن ُرؤوس الن صارى  قِ

 الِْعبَاَدة، واالنقطاِع َعن الن اس املبالِغوَن يف عباد النصارى  َوُرْهبَانا   82/5 3892

 متواضعون ال يستكربون عن َقبول احلق ال يستكربون  82/5 3893

 َتِسيل متتلئ أو  َتِفيُض  83/5 3894

ْمعِ  83/5 3895  ماء يسيل من العَي عند احلزن، أو الرسور، أو اخلشية  الد 

اِهِدينَ  83/5 3896  السابقة ملراد الذين يكرمهم اهلل برشف الشهادة عىل األمم ا الش 
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 90إلى آية  84 يةآ من  المائدةسورة ( 122صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َق وَحَصَل لنا  َجاءَنا  84/5 3897 ق   ََتَ

 َوَنْرجو َوَنْرَغُب َوَنأمُل  َوَنطَْمعُ  84/5 3898

َيَ  84/5 3899 احِلِ ْم وأْخالُقُهمْ  الص   ال ِذيَن َحُسنَْت أْعامُُلُ

 َفكاَفأَُهْم وجازاُهمْ  َفأََثاََبُمُ  85/5 3900

هوا به وَنطقوا باَِم َقالُوا  85/5 3901  بام َتفو 

وام  َخالِِديَن فِيَها  85/5 3902  ماكثوَن فيها عىل الد 

 املُكاَفأُة باخَلْْي أو الرش  َحسب الَعَملاجَلَزاء:  َجَزاء 85/5 3903

 واإلحسان أعىل درجات اإليامن   اآلتََي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسنَِيَ  85/5 3904

 ومَلْ ُيْؤِمنُوا جحدوا َكَفُرواْ  86/5 3905

ُبوْا بآياتِنا  86/5 3906  هاَأنَكُرو و َوَكذ 

ِحيمِ  86/5 3907  واجلحيم ِمن أْسامِء َجَهن مَ  الشديدةنار ال اجْلَ

ُمواْ  87/5 3908 رِّ  تعتقدوا َتريم ما أحل اهلل لكم ال  الَ َُتَ

ُه الن ْفُس  الطَيِّباُت  87/5 3909  من احلالل  َما َتْستَلِذُّ

عا   َأَحل   87/5 3910  أباَح رَشْ

 َوالَ تظلموا وتتجاوزوا احَلد   َتْعتَُدواْ َوالَ  87/5 3911

 أْعطاُكْم ِمن اخَلْْيِ والَفْضلِ  َرَزَقُكمُ  88/5 3912

عا   َحالَال  َطيِّبا   88/5 3913  غْي َخبيث  لذيذا  ُمبَاحا  رَشْ

 أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل  ات ُقوا اهلل َ 88/5 3914

 ال يعاقبكم ال  ُيَؤاِخُذُكمُ  89/5 3915

ْغِو يِف َأْياَمنُِكمْ  89/5 3916  كقول ال واهلل وبىل واهلل  مما ال يقصد به اليمَي من احللف  ما جيري عىل اللسان بِالل 

ْدُتمُ  89/5 3917  وتوثيقها قصدتم عقدها  َعق 

اَرُتهُ  89/5 3918 َعَها اهلل لَسْْتِ اخَلطايا ومغفر َفَكف  ارة: ُقْرَبة رَشَ  ة الذنوب الَكف 

 َتْقديُم الطََعاِم  إِْطَعامُ  89/5 3919

ْم الَفْقرُ  َمَساكَِيَ  89/5 3920  ُفَقراء أَذُل ُ

 أقرب إىل االعتدال فيكون َما ُهَو َواقٌِع يِف املُْنْتََصِف  َأْوَسطِ  89/5 3921

 أقاربكم   أْفراُد َبيْتُِكْم أو  َأْهلِيُكمْ  89/5 3922

ْسَوُُتُمْ  89/5 3923
 إْعطاُؤهم كِْسَوة وتقديم اللباس ُلم كِ

 َعتُْق َعبْد  مَمْلوك   ََترير َرَقبَة   89/5 3924

 أْقَسْمتُمْ  َحَلْفتُمْ  89/5 3925

 احفظوها باجتناب احللف، أو الوفاء إن حلفتم َواْحَفظُوْا َأْياَمَنُكم 89/5 3926

ْمرُ  90/5 3927  كل رشاب خامر العقل فسْته وغطى عليه اخْلَ

 باحلظ املبني عىل املصادفة واملخاطرةهو القامر وهو َأْخُذ املال أو إعطاؤه  املَيْرس 90/5 3928

 أو احلجارة التي تذبح عليها احليوانات تقربا لألصنام  هو ما كاَن ُينَْصُب للِعبادة من ُدوِن اهلل َواألَنَصاُب  90/5 3929

 الِقداح التي يستقسم َبا الكفار قبل اإلقدام عىل اليشء، أو اإلحجام عنه  َواألَْزالَمُ  90/5 3930

 قذر أو إثم   قبيح ِرْجٌس  90/5 3931

وا َعنه َفاْجتَنِبُوهُ  90/5 3932  فاْبتَِعدوا وَتنَحُّ
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 95إلى آية  19 يةآ من  المائدةسورة ( 123صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ُُيِْدث  ُيوقِعَ  91/5 3933

   لبُْغض والكراهيةا الَْعَداَوةَ  91/5 3934

ُة البُْغضِ  َوالْبَْغَضاء 91/5 3935  الَْعَداَوة والشحناء وهي يف القلب و ِشد 

ُكمْ  91/5 3936  يشغلكم ويمنعكم  َوَيُصد 

  طاعته والتقرب إليه ذِْكُر اهللِ  91/5 3937

نتَُهونَ  91/5 3938  ُمْستَِجيبون للن ْهي مُّ

زوا َواْحَذُرواْ  92/5 3939  واحَْتِ

 أْعَرْضتم َتَول يْتُمْ  92/5 3940

 الواِضح أْو املوِضح  التَبْليغُ  الْبَالَُغ املُْبَِيُ  92/5 3941

 إْثٌم أو حرج  ُجنَاٌح  93/5 3942

 م قبل َتريمه أو رشبوا اخلمر قبل َتريمهار  أكلوا املَح  َطِعُمواْ  93/5 3943

ن ُكمُ  لَيَبُْلَون ُكمُ  94/5 3944  وليمتحنكم  لَيَْختَرِبَ

 قضيب طويل ُيَرك ب يف رأسه ِسناٌن أو حرَبٌة ُيطَعُن َباأو قناة  َوِرَماُحُكْم  94/5 3945

 َمرمون بحج أو عمرة  ُحُرمٌ  95/5 3946

دا   95/5 3947 تََعمِّ ا مُّ  قاِصد 

 اإلبِل والبََقر والَغنَمَبيمة األنعام  الن َعمِ  95/5 3948

 وإِْنصاف صاحبا َعْدل   ذوا َعْدل 95/5 3949

 اَُلْدي: ما ُُيَْدى إىل احَلَرم من الن َعم َهْديا   95/5 3950

 لفقراء احلرم أو يصل ُُيدى   َبالَِغ الَْكْعبَةِ  95/5 3951

  ُفَقراء لَبْذُل َوَتْقديُم َطَعام  لَ  َطَعاُم َمساكَيَ  95/5 3952

 َبَدال  من ذلك َعْدُل َذلَِك  95/5 3953

 ليلقى عاقبة فِْعله السيئة وَجزاَءه الوخيم  لِّيَُذوَق وباَل َأْمِره  95/5 3954

 ََتاَوزَ  َعَفا  95/5 3955

مَ  َعام  َسَلف 95/5 3956  َعن ال ِذي َمََض وَتَقد 

 َرَجعَ  ادَ ع 95/5 3957

 ُيعاقِبُُه عقابا  شديدا   َفيَنتَِقُم اهلل ُ ِمنْهُ  95/5 3958
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 310إلى آية  96 يةآ من  المائدةسورة ( 124صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َطَعاُم البَْحِر: َما ُيْستَْخَرُج ِمنُْه ِمن َطعام   َوَطَعاُمهُ  96/5 3959

 وانتفاعا  مَتَتُّعا   َمتَاعا   96/5 3960

ي اَرةِ  96/5 3961 لس 
 للمسافرين َولِ

ُة دواِمُكمْ   ما ُدْمتُمْ  96/5 3962  ُمد 

ونَ  96/5 3963 رَشُ ْلِحساِب َبْعَد البَْعِث ِمْن الُقبورِ  َُتْ
َمعوَن َمَع الن اِس لِ  َُتْ

اما    قِيَاما  لِّلن اسِ  97/5 3964  دينا ودنيا  وصالحا ألمورهم  َقو 

َرامَ  97/5 3965 ْهَر احْلَ م اهلل القتال فيه.  َوالش   واألشهر احلرم هي رجب وذو القعدة وذو احلجة واملحرم الشهر الذي حر 

ْديَ  97/5 3966  ما ُُيَْدى إىل احَلَرم من الن َعم َواُْلَ

 ُكلُّ ما ُُيِيُط بالُعنُق واملراد هنا ما يقـَـل ـد به اُلدي عالمة له َوالَْقالَئَِد  97/5 3967

ء  الِْعَقاِب  98/5 3968 ءالعقوبة وهي اجلزاء اليس   للعمل اليس 

 والتوصيل  التَبْليغُ  الْبَالَغُ  99/5 3969

 ُتظِْهُرونَ  ُتبُْدونَ  99/5 3970

 خْتفون  َتْكتُُمونَ  99/5 3971

 ال يتساوى وال يتامثل وال يتعادل  َيْستَِويال 100/5 3972

بِيُث  100/5 3973  الباطل الفاسد  اخْلَ

الُِح واجَليُِّد  َوالط يُِّب  100/5 3974  َوالص 

ْ  ُتبَْد  101/5 3975 ْ وُتَفرس   ُتبَي 

ُزُنُكمتَ  َتُسْؤُكمْ  101/5 3976 ُكم وََتْ   ُغمُّ

ا  102/5 3977  طلبها َسأََُلَ

 صاُرواْ  َأْصبَُحواْ  102/5 3978

ا من البطون  َبِحَْية   103/5 3979  الناقة التي ُتقطع أذهنا إذا ولدت عدد 

 ا مل عليهركب وال ُُي ال تُ و  لنذر  أو غْيه ناقة كانت تْتك حرة يف اجلاهلية مهملة ، وهي  َسآئِبَة   103/5 3980

 الناَقة التي تتصل والدُتا بأنثى بعد أنثى، وكان أهُل اجلاهلية يْتكون الَوِصيلة ال َيْذَبُحوهَنا َوِصيَلة   103/5 3981

 وال ُيمل عليه  فال يركب  إذا لقح ولُد ولدهأو فحل من اإِلبل إذا نتج من صلبه عدد من اإلبل  َحام   103/5 3982

ونَ  103/5 3983 ِء: اْختاِلُقُه واإلْتيان بِِه َكِذبا   خيتلقون َيْفَْتُ ْ  ، واْفِْتاُء اليش 

ْم وال  ال َيْعِقُلونَ  103/5 3984 رونَ ال ُيْعِملوَن ُعقوَُلُ  ُيَفكِّ
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 081إلى آية  410 يةآ من  المائدةسورة ( 125صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 كافينا  َحْسبُنَا  104/5 3985

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  104/5 3986

تَُدونَ  104/5 3987  َوالَ َيْقبُلون اُِلداية َوالَ َُيْ

 واحفظوها من املعاص العمل بطاعة اهلل لزموها أ َعَليُْكْم َأنُفَسُكمْ  105/5 3988

ُكم الَ  105/5 3989  ال ُيْلِحُق بُِكْم َمكروها  أو أذى    َيُُضُّ

َدى   ْنَحَرَف عن طريقا َضل   105/5 3990  اُْلُ

 اُلداية ولزمتم طريق االستقامة  سلكتم طريق اْهتََدْيتُمْ  105/5 3991

 ُرجوُعُكْم وَعْوَدُتُكْم وَمصُْيُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  105/5 3992

ُكمْ  َفيُنَبِّئُُكم 105/5 3993  َفيُخرِبُ

 الشهادة : قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصْية أو بص  َشَهاَدةُ  106/5 3994

 وأصابهنزل به  َحَُضَ أحدكم املَْوُت  106/5 3995

 عهد يْتكه اإلنسان ليعمل به بعد موته الَْوِصي ةِ  106/5 3996

 صاحبا َعْدل  وإِْنصاف  ذوا َعْدل 106/5 3997

ْبتُم يف األْرضِ  106/5 3998 ُتم وسافرتم فيها  ََضَ  ِِسْ

 َفنََزلَْت بُِكمْ  َفأََصاَبتُْكم  106/5 3999

 توقِفوهنام ومَتْنَعوهَناُم من االْنطاِلِق  بُِسوهَناَُم َتْ  106/5 4000

 َشَكْكتُمْ  اْرَتبْتُمْ  106/5 4001

ي بِِه َثَمنا   106/5 4002 ا  الَ َنْشَْتِ  ال َنأُخُذ بِِه ِعَوض 

 ُمْرَتكِبي االثم أي الذنب الذي يستحق العقوبة  اآلثِِمَيَ  106/5 4003

 اطُّلِعَ  ُعثِرَ  107/5 4004

ا  107/5 4005  استوجبا  اْستََحق 

 ُيالن َملهام   َيُقومان مقامهام  107/5 4006

 َأْوىَل  َأَحقُّ  107/5 4007

 أْقَرَب  َأْدَنى 108/5 4008

 ذاُتا وحقيقتها  َوْجِهَها 108/5 4009

 وتعود  عَج ر  تُ  ُتَرد   108/5 4010

: َحْلٌف وَقَسمٌ  َأْياَمنٌ  108/5 4011  ََجُْع َيِمَي 

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  َوات ُقوا اهلل َ 108/5 4012

امِع بِاألُذنِ  َواْسَمُعواْ  108/5 4013  املُراد أْحِسنوا اإلْصغاَء وأْدِركوا املَْقصوَد، ِمن الس 

 يوفق إليهال يرشد إىل اإليامن وال  ال َُيِْدي  108/5 4014
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 113إلى آية  109 يةآ من  المائدةسورة ( 126صفحة )
 

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 املراد يوم احلرش  َيْومَ  109/5 4015

 َماَذا أجابتكم أممكم َماَذا ُأِجبْتُمْ  109/5 4016

 خَيَْفى ُييط كامل االحاطة بُكلِّ ما  َعال ُم الُْغيُوِب  109/5 4017

ْيتُك وآزْرتك  َأي دتَُّك  110/5 4018  َقو 

المُ  ُروُح الُقُدسِ  110/5 4019  جربيل َعَليِْه الس 

 قبل أوان الكالم  الطفولةيف سن   يِف املَْْهدِ  110/5 4020

باب ومل يصل سن  الشيخوخة جاَوز الكهل من  َوَكْهال   110/5 4021  سن  الش 

 اخلط والكتابة  الْكِتَاَب  110/5 4022

ْكَمةَ  110/5 4023 ِف  َواحْلِ    والفهم ُحْسُن الت َصُّ

 َشْكل أو ُصوَرة  عىل َكَهيْئَةِ  110/5 4024

يح فيها َفتَنُفُخ فِيَها 110/5 4025    فتبعث الر 

ئُ  110/5 4026  وتْشفي  َوُترْبِ

 من ولد أعمى ، أو من فقد بصه  األَْكَمهَ  110/5 4027

 املصاب بداء الرَبَص، وهو بياض ُبَقع  يف اجلسد لِِعل ة  َواألَْبَرَص  110/5 4028

ِرُج  110/5 4029 يي خُتْ  َُتْ

 أو رصفت   َمنَْعُت  َكَفْفُت  110/5 4030

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  110/5 4031

 أُلمُت وألقيُت يف قلوَبم أو أعلمتهم بواسطة الرسل  َأْوَحيُْت  111/5 4032

َواِريَِّيَ  111/5 4033 ِه املُْخلِصَيَ  احْلَ الُم وَخواصِّ  أْنصاِر عيسى َعَليِْه الس 

 َأْخرِب َعن ا واشَهْد َعَليْنا َواْشَهدْ  111/5 4034

 َيْقِدرُ  َيْستَطِيعُ  112/5 4035

 ما يوضع عليه الطعام، أو الطعام نفسه َمآئَِدة   112/5 4036

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  ات ُقوْا اهلل َ 112/5 4037

   َتْسُكُن وَتْرَض  َوَتطَْمئِن  ُقُلوُبنَا  113/5 4038

َتنا بِاحَلقِّ وصدقتنا يف نبوتك  َصَدْقتَنَا 113/5 4039  أْخرَبْ

هاَدةِ، واملراد: الشاهدين عىل هذه اآلية )نزول املائدة( الشاِهدين 113/5 4040 يَن لِلش   املَُؤدِّ
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 120إلى آية  114 يةآ من  المائدةسورة ( 127صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ا ُنَعظُِّمهُ  ِعيدا   114/5 4041 ا وَفَرحا  أو يوم  ور   ُِسُ

ة  َوَعالَمة   َوآَية   114/5 4042  وُمْعِجَزة  وَدليال  وِعرْبَ

 وأْعطِنا َخْْيا   َواْرُزْقنَا  114/5 4043

اِزقَيَ  114/5 4044  أْكثَُرُهْم َعطاء   َخْْيُ الر 

ا 115/5 4045 ُُلَ  جاِعُلَها تنزل  ُمنَزِّ

ُبهُ  115/5 4046 ل به ُأَعذِّ  ُأعاَقبه وُأَنكِّ

ُِذوِن  116/5 4047  اجعلون  اخت 

َْيِ  116/5 4048  معبودين تعبدوهنام  إَُِلهَ

 اهلل من َغْْيِ  من دوِن اهللِ 116/5 4049

هك يا ربِّ  ُسبَْحاَنَك  116/5 4050  ُأنزِّ

 ما َينبغي ل َما َيُكوُن ِل  116/5 4051

 أدعي أو أنطَق وأتكلمَ  َأُقوَل  116/5 4052

 عرفته وأدركته َعلِْمتَهُ  116/5 4053

 ما أضمرُته َما يِف َنْفيِس  116/5 4054

 ُييط كامل االحاطة بُكلِّ ما خَيَْفى  َعال ُم الُْغيُوِب  116/5 4055

 َكل ْفتَني َأَمْرَتنِي  117/5 4056

 َرقيبا ، أْو شاهدا   َشِهيدا   117/5 4057

ُة دوامي  فيهم ما ُدْمُت  117/5 4058  بَي أظُهِرهم  ُمد 

يْتَنِي 117/5 4059  قبَْضتَني إليك  َتَوف 

قِيَب  117/5 4060 ٌء، والرقيب من أْسامِء اهللِ احُلْسنى و املط لَِع عليهم  الر   احلافُِظ الذي ال َيغيُب َعنُْه ََشْ

  عامِلٌ ُمط لِعٌ  َشِهيٌد  117/5 4061

َْبُمْ  118/5 4062 ل َبم ُتَعذِّ  ُتعاَقبهم وُتنَكِّ

 مستسلِمون لك  ََمُْلوقاُتك ِعبَاُدكَ  118/5 4063

 َتْسُْتْ وَتْعُف  َتْغِفرْ  118/5 4064

 يفيد َينَفعُ  119/5 4065

ادِقَِيَ  119/5 4066 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم  الص  ْدِق، والصِّ  للواقِعِ املُت ِصفََي بِالصِّ

 أجزل ُلم ثواب ما عملوا َرِِضَ اهلل عنهم 119/5 4067

   طابت نفوسهم بام أعطاهم َوَرُضوْا َعنْهُ  119/5 4068

 الظ َفر والفالح ونوال غاية ما يطلب والنجاة من كل مكروه  الَْفْوزُ  119/5 4069

 املالك املتصف  ُمْلُك  120/5 4070

ء   َقِديرٌ  120/5 4071 ءٌ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَْقِديُر: هو ال ِذي ال َيْعَْتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعىَل ُكلِّ ََشْ  ال ُيْعِجُزُه ََشْ
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 8إلى آية   1 يةآمن   األنعامسورة ( 128صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ْمُد هللِ ِ 1/6 4072  الث ناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  احْلَ

 ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثال  سابِق   وأنشأ أْوَجَد  َخَلَق  1/6 4073

 أو خلق  َوأنشأ وأبدع َوَجَعَل  1/6 4074

ِك أو معنوي كظلامت اجلهل   َسواُد الل يْلِ الظالم حيس ك الظُُّلاَمِت  1/6 4075  واملعصيةوالرشِّ

 نوِر الِعلِم واإليامِن والط اعةِ كعنويِّ مالن هاِر وكنور  حيسالنور  َوالنُّورَ  1/6 4076

   ه بهُيَساُوونوجَيعلون له عديال   َيْعِدلُونَ  1/6 4077

ن طَِي   2/6 4078 اُب املُْختَلُِط بِاملاءِ من  وأنشأَكم  أوجَدكم َخَلَقُكم مِّ  الْتُّ

ر  َقََض  2/6 4079  أراَد وكتب وَقد 

ُة املُضوبُة لليشءِ  األَجُل: غايُة الوقِت و وقتا  ُمعي نا َأَجال   2/6 4080  واملد 

ى 2/6 4081 سمًّ د مُّ  ُمَعَي  َُمَد 

ونَ  2/6 4082 كون مَتَْْتُ  أو خَتتلِفون، أو َتْتد دون  ُتَشكِّ

 اإلله املعبود  َوُهَو اهلل ُ  3/6 4083

ُكمْ  3/6 4084 : ما ُيْكتَُم أو خُيَْفى  ِِس  ُّ  الرسِّ

 َوَعالنِيَتَُكمْ  َوَجهَرُكمْ  3/6 4085

لون  َتْكِسبُونَ  3/6 4086  َتْفَعلون وتتحم 

ة  وَعالَمة   آية 4/6 4087  وَدليل  وِعرْبَ
 ُمْعِجَزة 

 بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال ُمْعِرِضَيَ  4/6 4088

ُبواْ  5/6 4089  ا وجحدوا َأنَكُرو َكذ 

قِّ  5/6 4090  بالقرآن وقيل بمحمد صىل اهلل عليه وسلم  بِاحْلَ

 شأن  اتذ أخبار َأنبَاء  5/6 4091

وَن وُُيَقِّرونَ  َيْستَْهِزُئونَ  5/6 4092  َيستَِخفُّ

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 6/6 4093

ة من الناس ُمقْتنََِي يف زَمن  واحد  َقْرن   6/6 4094  قوم  وُأم 

ن اُهمْ  6/6 4095 ك   َأعطَيْناهم، وَثب تْناهم، وأْسكن اهم، ومل ْكناهم م 

ْدَرارا   6/6 4096  تتابِع مغزيرا   مِّ

 َخَلْقنا وأْحَدْثنا  َوَأْنَشأَْنا 6/6 4097

، أو  قِْرَطاس   7/6 4098 ، أو ورق   ما ُيكتَب فيه َصحيفة 

 َفتَناَولُوه وَمَسكوهُ  َفَلَمُسوهُ  7/6 4099

بَِيٌ  7/6 4100  وظاهر  واِضٌح  مُّ

 ال يوصفون بالذكورة وال باألنوثةو وَيفَعُلوَن ما ُيؤَمُرونَ  ما أمرهم   ال يعصون اهلل خلقهم اهلل من نورخلق  َمَلٌك  8/6 4101

 حُلِسَمْت املَسألُة وُفِصَل فيها  لُقِِضَ األَْمرُ  8/6 4102

رونَ  ُينْظَُرونَ  8/6 4103  ُيْمَهُلون  و ُيؤخ 
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 18إلى آية   9 يةآمن   األنعامسورة ( 129صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َناهُ   َجَعْلنَاهُ  9/6 4104 ْ  َصْي 

 وأشَكلنا وسْتنا َوخَلَلطْنا  َولََلبَْسنَا 9/6 4105

ر اْستُْهِزئَ  10/6 4106  اْستُِخف  وُحقِّ

 أحاَط ونَزل وأصاب  َفَحاَق  10/6 4107

 َهِزئوا  َسِخُرواْ  10/6 4108

 اْنتَِقلوا واْمشوا واْعتَرِبوا  ِسُْيواْ  11/6 4109

ُلوا، أو فكروا واعتربوا  انظُُرواْ  11/6 4110  تأم 

 العاقِبَُة: اخلامِتَُة واملَصْي األخْي َعاقِبَةُ  11/6 4111

بَِيَ  11/6 4112  املُنكِرين  املَُْكذِّ

 قَض وأوجب  َكتََب  12/6 4113

ْْحَةَ  12/6 4114 ُة، واملَْغِفَرُة   الر   الَعْفَو َوالتَجاُوزَ والِرق 

ا لَيَْجَمَعن ُكمْ  12/6 4115  لَيَْحِشَدن ُكْم وليحرشنكم َجيع 

  َشك  ال َرْيَب ال  12/6 4116

وْا َأنُفَسُهمْ  12/6 4117  أهلكوها  و أضاعوا أنُفَسهم َخرِسُ

، أْو اْطَمأن   َسَكنَ  13/6 4118
 َقر  َوَثبََت َبْعَد َحَرَكة 

ِميُع   13/6 4119 ميُع ِمن  الس   والس 
ميُع جلميِع األصواِت واألقواِل باِل َكيْف  وال آلة  وال جاِرَحة   أْسامِء اهللِ احُلْسنى الس 

ائِر،  الَْعلِيمُ  13/6 4120  والَعليُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى الَعلِيُم بكلِّ َشء ، املط لُع عىل الظ واهِر والرس 

ا  َولِي ا   14/6 4121  نارص 

 ُمبِْدع خالق ومنشئ و َفاطِرِ  14/6 4122

 غْيه ويطعمه  َيرُزُق  ُيطِْعمُ  14/6 4123

 وال يأكل طعاما وال رشابا  ال ُيْرَزُق  َواَل ُيطَْعمُ  14/6 4124

 أخَشى  َأَخاُف  15/6 4125

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الط اَعةِ  َعَصيُْت  15/6 4126

ْف  16/6 4127 ْل وُيبَْعدْ  ُيْصَ  ُُيَو 

اهُ  َرِْحَهُ  16/6 4128  أْحَسْن إليِْه َوَنج 

  ة البَيِّن والنجاةالظ َفر الواِضح  الَْفْوُز املُْبَِيُ  16/6 4129

 ُيِصبْك  َيْمَسْسَك  17/6 4130

ة  وُعرس  وِضيق  أو سوُء احلاِل  بُُِضر  17/6 4131  ِشد 

 َفالَ رافِع وال ُمِزيل َفالَ َكاِشَف  17/6 4132

 وسلطانه، والقاهر من أْسامِء اهللِ احُلْسنى الغالب جلميع خلقه بقدرته  الَْقاِهرُ  18/6 4133

 املراد فوقية مطلقة تليق بجالله سبحانه وتعاىل  َفْوَق ِعبَادِهِ  18/6 4134
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 27إلى آية  19 يةآمن   األنعامسورة ( 130صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َشهادة  عىل ِصدقي أعظُم املراد  َأْكرَبُ َشَهاَدة   19/6 4135

 املراد هو العامل بام جئتكم به وما انتم قائلون ل وهو يشهد ل   اهلل ِ َشِهيدٌ  19/6 4136

 ُبلِّْغُت بواِسطِة الوحي أو   ُألِقَي إل   َوُأوِحَي إَِل   19/6 4137

 وُأخوفِّكم   ألبلِّغكم وأعلِمكم ألُنِذَرُكم 19/6 4138

 وَمن وصل إليه  َبَلغَ َوَمن  19/6 4139

ونَ  لَتَْشَهُدونَ  19/6 4140  لَتُِقر 

ة  ُأْخَرى 19/6 4141  معبودات  أخرى آُِلَ

ٌأ غْي مؤاخذ  َبِريءٌ  19/6 4142  خالص نقي وُمرَب 

 الت ْوراة واإِلْنِجيل َأْعطَيْناُهمْ  آَتيْنَاُهُم الْكِتَاَب  20/6 4143

ا صىل اهلل عليه وسلم  ُيْدِركونه َيْعِرُفوَنهُ  20/6 4144  واملراد يعرفون َممد 

وْا َأنُفَسُهمْ  20/6 4145  أهلكوها وغبنوها بالكفر َخرِسُ

 ُظْلام  وأشد أْكثَُر  َأْظَلمُ  21/6 4146

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفَْتَى 21/6 4147

َب بِآَياتِهِ  21/6 4148 ِه وَعالماتِهِ  أْنَكرَ  َكذ   ُمْعِجزاتِِه وَدالئِله وِعرَبِ

 ال يظفر وال يفوز ال ُيْفلُِح  21/6 4149

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظ املُِونَ  21/6 4150

ُهمْ  22/6 4151  َنسوُقهم وَنجَمُعهم َنْحرُشُ

َكآُؤُكمُ  22/6 4152 كاَء َمَع اهللِ َتعاىلاملراد  رُشَ ُْم رُشَ عوَن أهن  تُُكْم ال تِي ُكنْتُْم َتد   آُِلَ

ُه َكِذٌب أْو باطٌِل وَتكِذبون  َتْزُعُمونَ  22/6 4153  َتقولوَن َقْوال  ُيَشكُّ فيِه، وال ُيْعَلُم لََعل 

تُهم فِتْنَتُُهمْ  23/6 4154  معذرُتم أو َبلي تُهمأو  جواَبم وُحج 

ل انظُرْ  24/6 4155 ْر وتأم   وتدبر  فك 

 خدعوها َكَذُبوا عىل أنفسهم  24/6 4156

 َوَغاَب وَذَهَب  َوَضل   24/6 4157

 ُيْصِغي َيْستَِمعُ  25/6 4158

 أغطية، واملراد انغالق الُقلوب، وَعَدم إِدراكها َأكِن ة   25/6 4159

 َيْفَهُموه  َيْفَقُهوهُ  25/6 4160

ْمع، واملُراُد عدم االنصياع  َوْقرا   25/6 4161  ثَِقال  َوَصَمام  يِف الس 

 ُيناقِشوَنَك وخُياِصموَنَك  جُيَادِلُوَنَك  25/6 4162

لَِيَ  25/6 4163 ابَِقةِ  ُخرافات وأباطيل َأَساطُِْي األَو   األَُمِم الس 

 يأمرون بعدم اتباعه َعنْهُ َينَْهْوَن  26/6 4164

 هويبعدون وُيعرضون عن َوَينْأَْوَن َعنْهُ  26/6 4165

 أو دخلوا أو وقفوا يعاينون النار   ُأْمِسُكوا وُحبُِسوا ُوقُِفوْا َعىَل الن ارِ  27/6 4166
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 35إلى آية  28 يةآمن   األنعامسورة ( 131صفحة )

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

 َظَهرَ  َبَدا 28/6 4167

 َيْسُْتوَن وَيْكتُمونَ  خُيُْفونَ  28/6 4168

واْ  28/6 4169  ُأْرِجُعوا ُردُّ

 لرجعوا لََعاُدواْ  28/6 4170

وا هُنُوْا َعنْهُ  28/6 4171  عنه  ُطلِب منهم أن يكف 

ْنيَا  29/6 4172  نريد من شهواتاملراد هذه احلياة نتمتع فيها بام  َحيَاُتنَا الدُّ

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  بَِمبُْعوثَِيَ  29/6 4173

 تبِْص وتَشاِهد  َتَرى 30/6 4174

ِمْ  30/6 4175  ُحبسوا بَي يدي اهلل تعاىل ُوقُِفوْا َعىَل َرَبِّ

قِّ  30/6 4176 ا بِاحْلَ ع 
ا واقِ  وثابتا ِصدق 

 وانغمسوا يف العذاب  ادخلوا  ُذوُقوْا الَعَذاَب  30/6 4177

 تنكروا وال تؤمنوا َتْكُفُرونَ  30/6 4178

 النقص أو الضياع ه أصابوخاَب وُحِرَم اخلَْي كل ه   َخرِسَ  31/6 4179

ُبوا بِلَِقاِء اهلل ِ 31/6 4180  أو أنكروا البعث بعد املوت  املُثُول َبَْيَ َيَدْيهِ  اَأنَكُرو َكذ 

اَعةُ  31/6 4181   َيْوم الِقياَمةِ  الس 

 َفْجأة   َبْغتَة   31/6 4182

َتنَا  31/6 4183  احلرسة شدة  الغم والندم عىل ما فات وانقَض يا َحرْسَ

ْطنَا  31/6 4184 نا وضي عنا َما َفر   َما قص 

ْنُب الوزر احلمل الثقيل ويطلق عىل  َأْوَزاَرُهمْ  31/6 4185    اإلثُم والذ 

 ُيملونما َقبَُح  َساَء َما َيِزُرونَ  31/6 4186

 تسليةوال الَلِعب: الَعبَث لَِعٌب  32/6 4187

وٌ  32/6 4188  ال لْهو: االشتغال بام ال جُيْدي وال ُيفيد َوَُلْ

 والَغمُّ لَيُصيبَُك اَُلمُّ  لَيَْحُزُنَك  33/6 4189

ُبوَنَك  33/6 4190 ُم  ال ُيَكذِّ  ال ينسبون إليك الَكِذب ال يتهمونك واملُراد أهن 

 َيْكُفُرونَ أو  ُينكِروَن بألِسنَتِهم وهم ُمستَيِقنوَن بُقلوَِبم جَيَْحُدونَ  33/6 4191

َبْت ُرُسٌل  34/6 4192  ُنِسَب إليهم الَكِذب، أو مل ُيْؤِمنوا َبم ُكذِّ

َل  34/6 4193 َ   َوالَ ُمبَدِّ  َوالَ ُمَغْيِّ

 وسننه يف كونه قضاؤهاملراد رشائعه و َكلاَِمت اهللِ  34/6 4194

 َثُقَل وشق  وعظُم  َكرُبَ  35/6 4195

 بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال إِْعَراُضُهمْ  35/6 4196

 الطريق املَُغطًّى يف باطن األرضِ  نفق وهو َتت ِخَذ  َتبْتَِغَي َنَفقا   35/6 4197

ل ُم: َما يوِصُل إىل األْمكِنَِة العالِيَِة كاملصعد ونحوه ُسل ام   35/6 4198  السُّ
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 44إلى آية  36 يةآمن   األنعامسورة ( 132صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 يلبي ويقبل   َيْستَِجيُب  36/6 4199

   القلب والفهم واالستجابة سامعواملراد  يسمعون الكالم  َيْسَمُعونَ  36/6 4200

 أو املوتى حقيقة وفاقدو احلياة، واملراد الكفار َواملَْْوَتى 36/6 4201

 البَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  َيبَْعثُُهمُ  36/6 4202

ٌة   آَيةٌ  37/6 4203  وَعالَمةٌ ُمْعِجَزٌة وَدليٌل وِعرْبَ

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ   ال َيْعَلُمونَ  37/6 4204

 أكثر يستعمل عادة يف احليواناتوُكلُّ ما َيْميش عىل األرِض  َدآب ة   38/6 4205

 َجاعات متجانسة اخللق مثلكم ُأَمٌم َأْمثَالُُكم 38/6 4206

ْطنَا  38/6 4207  ما تركنا وال غفلنا   َما َفر 

 اللوح املحفوظ الكِتَاِب  38/6 4208

ونَ  38/6 4209  جُيَْمُعوَن  ُُيْرَشُ

: َذُوو الَصَمِم، الذي ليس لديه القدرة عىل سامع األصوات واملُراُد: ال ذيَن ال َيْصغوَن لِْلَحقِّ  ُصم   39/6 4210   الُصمُّ

 وهو الشخص الذي ليس لديه القدرة  عىل الكالم واملراد أهنم أبوا أن ينطقوا باحلقُبْكم: َجع أبكم،  َوُبْكمٌ  39/6 4211

ُك وظلامت الكفر  الظُُّلاَمِت  39/6 4212 ْ  املُراُد اجَلْهُل َوالرشِّ

ُفُه َعن َطريِق اُِلداَيةِ  ُيْضلِْلهُ  39/6 4213  َيْصِ

ْستَِقيم   39/6 4214  مُّ
اط   وهو طريق اُلداية ِعَوج فيهِ ُمستو  ال  َطريق   رِصَ

 َأْخرِبون  َأَرَأْيتُُكم  40/6 4215

  جاَءْتُكمْ  َأَتتُْكمُ  40/6 4216

اَعةُ  40/6 4217  َيْوم الِقياَمةِ  الس 

 َتسألوَن وَتْستَغيثونَ  َتْدُعونَ  40/6 4218

 ويفرج  َفيزيل ويرفع َفيَْكِشُف  41/6 4219

 وتغيب عن ذاكرتكم وتْتكون وُتملون َوَتنَسْونَ  41/6 4220

 فأهلكناهم  َفأََخْذَناُهمْ  42/6 4221

 الْبَأَْساء: ما يصيب الناس يف األموال كالفقر.         بِالْبَأَْساء  42/6 4222

اءِ  42/6 4223 اء: ما يصيب الناس يف األنفس كاألمراض يف أبداهنم .       َوالُض    الُض  

ُعونَ  42/6 4224                         ويدعون  يتَذل لوَن وخَيَْضعونَ  َيتََُض 

 َعذاُبنَا  َبأُْسنَا  43/6 4225

 َغُلظَْت وَصُلبَْت  َقَسْت  43/6 4226

َن  َوَزي نَ  43/6 4227  وََج َل َوَحس 

 تَرُكوا وغفلوا أعرضوا و َنُسواْ  44/6 4228

بْلُِسونَ  44/6 4229 ْحة مُّ وَن آيسون من الر  وَن ُمتََحْيِّ  ساكِتوَن ُمتََحرسِّ
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 25إلى آية  54 يةآمن   األنعامسورة ( 133صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َتم  إفناؤهم عن آخرهم   الَقْومِ ُقطُِع َدابُِر  45/6 4230

 أو سلب  عط َل  َأَخَذ  46/6 4231

 طبع  و َوَختَمَ  46/6 4232

ُف  46/6 4233 ر ُنَصِّ  وُنبََيِّ  وننوع  ُنَكر 

الئِل والِعرَب والَعالَمات اآلَياِت  46/6 4234  املُْعِجَزات والد 

 َيعِرضونَ  َيْصِدُفونَ  46/6 4235

 َأْخرِبون  َأَرَأْيتَُكمْ  47/6 4236

 َنَزَل بُِكمْ  َأَتاُكمْ  47/6 4237

 َفْجأة   َبْغتَة   47/6 4238

ا ِعيان ا َجْهَرة   47/6 4239  َعالنِيَة  ظاهر 

 ويعذب ُيعاَقب  ُُيَْلُك  47/6 4240

ينَ  48/6 4241 ِ  َُمرِبيَن بام َيرُسُّ وَواِعديَن  ُمبَرشِّ

فَي  و َوُمنِذِرينَ  48/6 4242 رين وَُمَوِّ  َُمرِبيَن ومبلِّغَي وَمذ 

 َوداوم عىل العمل الصالح َوَأْصَلَح  48/6 4243

ِع َمْكرو َخْوٌف  48/6 4244  ه اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف الن ْفِس لِتََوقُّ

َزُنونَ  48/6 4245  ُيصيبُُهم َهمُّ وال َغمُّ  َُيْ

ُبواْ  49/6 4246  َأنَكُروا  َكذ 

ُهمُ  49/6 4247  ُيِصيبُهم  َيَمسُّ

 الِعَقاُب والت نْكِيُل  الَْعَذاُب  49/6 4248

 الُفُسوق: الِعْصيان واخُلروٌج عن حدود الرشع َيْفُسُقونَ  49/6 4249

ء يف ، وَمْقدوراُتُه وَمرزوقاُتهُ  َخَزآئُِن اهلل 50/6 4250  اخِلزانةِ اخَلْزن: ِحفُظ اليش 

ِهمْ  الَْغيَْب  50/6 4251  َما َخِفَي واْستََْتَ َومَلْ َيْستَطِِع الن اُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 ُأَبل ُغ بواِسطِة الَوْحِي  ُيوَحى إَل   50/6 4252

 َيتاَمَثل و َيتَعاَدل  َيْستَِوي 50/6 4253

 َعِمَي عن احَلقِّ وَأْعَرض عنه  فاقد البصْيةاملراد  األَْعَمى 50/6 4254

   َأْبَصَ احَلق  وانقاَد إليهصاحب البصْية املراد  َوالْبَِصْيُ  50/6 4255

واْ  51/6 4256  جُيَْمُعواْ  ُُيْرَشُ

 نارِص وُمعَيٌ  َشِفيعٌ  51/6 4257

 ال ُتبِْعدْ و الَ َتطُْردِ و 52/6 4258

ل النهارالَغَداة:  بِالَْغَداةِ  52/6 4259  أو 

: آخر النهار  َوالَْعيِشِّ  52/6 4260  الَْعيِشِّ
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 59إلى آية  53 يةآمن   األنعامسورة ( 134صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ابتلينا  َفتَن ا 53/6 4261

 َأْنَعمَ  َمن   53/6 4262

 لَفُظ ََتِي ة  َوَتْسليم   َسالَمٌ  54/6 4263

ْْحَةَ  54/6 4264  املغفرةو الَعْفَو َوالتَجاُوزَ  الر 

ْنُب  ُسوءا   54/6 4265  ُقبْحا ، وُيراُد بِِه اإِلْثُم والذ 

يو سفاهة، ببغْي الِعْلم  بَِجَهالَة   54/6 4266    تعد 

 َرَجَع َعن املَعاص  َتاَب  54/6 4267

 َوداوم عىل العمل الصالح َوَأْصَلَح  54/6 4268

ُل  55/6 4269 ُح  نَفصِّ  ُنبََيِّ ونوضِّ

 ولِتَظَْهَر َوَتت ِضَح  َولِتَْستَبَِيَ  55/6 4270

 طريق أهل الباطل َسبِيل املجرمَي 55/6 4271

 ُأِمْرُت بعدم العبادة  هُنِيُت َأْن َأْعبَُد  56/6 4272

 َتْعبُدونَ  َتْدُعونَ  56/6 4273

 ال أنقادُ  ال  َأت بِعُ  56/6 4274

 ما ُتواه أنفسكم ومتيل إليه   َأْهَواءُكمْ  56/6 4275

الل العدول عن الطريق املستقيم  مَلْ أْهتَِد إلَيْهِ  َضَلْلُت  56/6 4276  و الض 

ائِرُ  املُْْهتَِدينَ  56/6 4277 َواِب  يناملُستجيبَي للِهداية الس   والص 
َشادِ  يِف َطِريِق الر 

   واضحةبصْية  وَداللة   َبيِّنَة   57/6 4278

ْبتُم بِهِ  57/6 4279 ْبتُم باحَلقِّ املراد  َوَكذ   مل ُتْؤِمنُوا وكذ 

 تطلبون عىل وجه الرسعة َتْستَْعِجُلونَ  57/6 4280

ْكمُ  57/6 4281  الَقضاُء والَْفْصُل إن ام يرِجُع أْمُر  إِِن احْلُ

  وقيل يقِض  وُيبَي   يرويأو يتْلو  َيُقصُّ  57/6 4282

 بَي املُحقِّ واملبطِل ن يميُِّزو الذين أو القاضَي احلاكمَي الَْفاِصلَِيَ  57/6 4283

 لُفِصَل فيه وُحِسَمْت املسألة لُقِِضَ األَْمرُ  58/6 4284

 خزائن  َمَفاتُِح   59/6 4285

ِهمْ  الَْغيِْب  59/6 4286  َما َخِفَي واْستََْتَ َومَلْ َيْستَطِِع الن اُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

 َتَقعُ  َتْسُقطُ  59/6 4287

 اطِنَِها وخفاياها ب ُظُلامِت األْرضِ  59/6 4288

 َوال لََيِّ  ناعم  َنِدير  َوالَ َرْطب   59/6 4289

 َوالَ جاف   َوالَ َيابِس   59/6 4290

 اللوح املحفوظ كِتَاب   59/6 4291
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 86إلى آية  06 يةآمن   األنعامسورة ( 135صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

   نومكم يقبض أرواحكم حَي يتََوف اُكم بالليلِ  60/6 4292

 َكَسبْتُْم  َجَرْحتُم 60/6 4293

ى  60/6 4294 َسمًّ  وقٌت َمددٌ  َأَجٌل مُّ

 الغالب جلميع خلقه بقدرته وسلطانه، والقاهر من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْقاِهرُ  61/6 4295

 مالئكٌة ُيفظون أعامُلم وُُيْصوهنا َحَفظَة   61/6 4296

تْهُ  61/6 4297   قبضت روحه َتَوف 

كلوَن بَقبِْض األرواحأو َملُك املوت  ُرُسُلنَا  61/6 4298  مالئَكتُنا املو 

طونَ  61/6 4299 وَن   ال ُيَفرِّ  ال ُيَضيِّعون ، وال ُيَقصِّ

واْ  62/6 4300  ُأْرِجُعوا ُردُّ

م ونارصهم َمْوالَُهمُ  62/6 4301  رَب 

اِسبَِيَ  62/6 4302 ُع احْلَ َعة  وأْكثَُر العادين  َأِْسَ   املحصَي ُِسْ

يُكم  63/6 4303  ينقذكم ُينَجِّ

 َشدائِدُُها والبَْحرِ ُظُلامت الرَبِّ  63/6 4304

 َتْستَغيثوَنهُ  َتْدُعوَنهُ  63/6 4305

عا   63/6 4306    َتَذلُّال  وُخُضوعا   َتَُضُّ

عاء  َوُخْفيَة   63/6 4307 ين بالد   مرس 

اكِِرينَ  63/6 4308  الذاكريَن لِنِْعَمِة اهللِ، املُثْنََي َعَليِْه َِبا  الش 

 شديد   َوَغمر ِضيق   َكْرب   64/6 4309

ُكونَ  64/6 4310 ُه رَشيكا  لَُه يِف ُمْلكِهِ  ُترْشِ َعُلوَن َغْْيَ  وعبادته  ََتْ

 الذي ال يعْتيه َعْجٌز وال ُفتوٌر وهو القادر عىل كل  َشء ال يعجزه َشء، والقادر من أْسامِء اهللِ احُلْسنى الَْقادِرُ  65/6 4311

 أمَركم خَيلَِط  َيْلبَِسُكمْ  65/6 4312

قَيَ  ِشيَع ا 65/6 4313 ا َُمتلفََي، أو أحزاب ا متفرِّ  فَِرق 

 ُيَسلَِّط بعَضكم   َوُيِذيَق َبْعَضُكمْ  65/6 4314

ة بعض يف القتال َبأَْس َبْعض   65/6 4315  شد 

ُف اآلياِت  65/6 4316 رها ُنَصِّ   وننوعها  ُنبَيِّنُها ونكر 

قُّ  66/6 4317  الِْصْدُق  احْلَ

 بِحفيظ  مسئول  رقيب  بَِوكِيل   66/6 4318

 النبأ: اخلرب ذو الشأن  َنبَإ   67/6 4319

ْستََقر   67/6 4320 رُ  مُّ ُم عنه وال يتأخ   وقٌت يستقرُّ فيه، وزماٌن ال يتقد 

 وَيْستَهزؤونَ َيكِذبون  أو  يتََكل مون َعىل َغْْيِ ُهَدى خَيُوُضونَ  68/6 4321

 بتعاد والتنحياإلعراض : اال َفأَْعِرْض  68/6 4322

لِس وال َتنَْضم   َفالَ َتْقُعدْ  68/6 4323  َفال ََتْ

ْكَرى 68/6 4324 ر واالنتباه  الذِّ  الت َذكُّ



 

136 
 

 
 
 
 

 37إلى آية  69 يةآمن   األنعامسورة ( 136صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 يستمسكون بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َيت ُقونَ  69/6 4325

 َتْذكَِرة َوَمْوِعظَة ذِْكَرى 69/6 4326

 واترك َوَذرِ  70/6 4327

ُذواْ  70/6 4328 َ  َجَعُلوا اخت 

 ا َعبَث لَِعبا   70/6 4329

وا   70/6 4330  ال لْهو: االشتغال بام ال جُيْدي وال ُيفيد َوَُلْ

ُْتُمُ  70/6 4331  وخدعتُْهْم وأطمعتُْهمْ  َوَغر 

ْر بِهِ  70/6 4332  أو باحلساب بالقرآنِ املراد التذكْي  َوَذكِّ

 تفتضحُترَُتَن وَتبس  ُتبَْسَل  70/6 4333

 عملت عمال سواء كان حسنا أو سيئا  َكَسبَْت  70/6 4334

 وحبيبالول بمعنى نصْي وحليف أو صديق  َوِل   70/6 4335

يِّئَةِ ي وسيط َشِفيعٌ  70/6 4336 ُب العفو والتجاوَز َعن الس 
 طالِ

 َتْفتَدي  َتْعِدْل  70/6 4337

 ال ُيقبَُل  ال ُيْؤَخُذ  70/6 4338

 ماء  َشديِد احَلراَرةِ  َْحِيم   70/6 4339

 َأَنْعبُُد  َأَنْدُعو 71/6 4340

 الَ يفيدنا الَ َينَفُعنَا  71/6 4341

َنا 71/6 4342  ال ُيْلِحُق بِنا َمكروها  أو أذى   الَ َيُُضُّ

ْجل ُنَردُّ َعىَل َأْعَقابِنَا  71/6 4343 ر الرِّ    نرجع إىل الكفر املراد و الَعِقب: مؤخ 

هوةِ  اْستَْهَوْتهُ  71/6 4344 اللو أْغَوته وأمالَته إىل الش   إىل الض 

انَ  71/6 4345  الصوابمضطربا  ال يدري جهة  َحْْيَ

ث وَنُه    َيْدُعونه  71/6 4346  َُيُ

 هدايته، واملراد دينه احَلق   ُهَدى اهلل  71/6 4347

 واْجَعلوا لَكم وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه  َوات ُقوهُ  72/6 4348

ونَ  72/6 4349 رَشُ َمعوَن َمَع الن اِس لِْلِحساِب َبْعَد  َُتْ  البَْعِث ِمْن الُقبورِ َُتْ

َورِ  73/6 4350  القرن الذي ينفخ فيه إِسافيل  الصُّ

   َخِفَي واْستََْتَ غاب عن الناس وَما  الَْغيِْب  73/6 4351

َهاَدةِ  73/6 4352  وهَي َنقيُض الَغيِْب  األمور التي يشاهدها الناس َوالش 
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 18إلى آية  47 يةآمن   األنعامسورة ( 137صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ة  ِمن دوِن اهللِ   َأْصنَاما   74/6 4353 َِذْت آُِلَ  مَتاثيُل ِمن أْحجار  أو َنحِوها ُعبَِدْت واختُّ

بَِي   74/6 4354  مُّ
    تيه وبعد وانصاف واِضح  عن طريق اُلداية واحلق َضالَل 

 العاملَِي علم اليَقَي  املُْوقِنَِيَ  75/6 4355

 أظَلَم عليه وَسَْته، وَغط ى عليه َجن  َعَليهِ  76/6 4356

 غاَب وَغُرَب َتَت األُفِق  َأَفَل  76/6 4357

 الغائبََي عن الُعيونِ  اآْلفِلَِيَ  76/6 4358

وِء، أو ُمبتِدئ ا يف  َباِزغا   77/6 4359 ا منتَرِشَ الض   الطُّلوعِ طالع 

 غاَب  َأَفَل  77/6 4360

ْ َُيِْدِن  77/6 4361 واِب  مل   مل يرشدن إىل الص 

الَِّيَ  77/6 4362 واِب وعن َطريِق اُِلداَيةِ  الض  هََي َعْن الص 
 التائِ

ٌأ غْي مؤاخذ  َبِريءٌ  78/6 4363  خالص نقي وُمرَب 

ُكونَ  78/6 4364 ُه  ُترْشِ َعُلوَن َغْْيَ  رَشيكا  لَُه يِف ُمْلكِِه وعبادته ََتْ

ْهُت َوْجِهي  79/6 4365  َجَعْلتُُه ُمْستَْقباِل  و  رصفت وجهي َوج 

 َخَلَق وأْبَدع  َفطَرَ  79/6 4366

. َحنِيفا   79/6 4367 ين احلق  الِل إىل اخَلْي واحَلقِّ ومائال عن الباطل إىل الد   مستقيام ؛ مائِال  عن الرشِّ والض 

كَِيَ  79/6 4368  ال ذيَن جَيَْعُلوَن إَُلا  آَخَر َمَع اهللِ  املُْرْشِ

ُه َقْوُمهُ  80/6 4369  خاصموه جادلوه و َوَحآج 

 َهداِن، أي أرشدن إىل اإليامن، وَوف قني إليه َهَدانِ  80/6 4370

 َاْخشى  َأَخاُف  80/6 4371

 استَْوَعب وأحاط َوِسعَ  80/6 4372

َي املَْْعبود  َرّبِّ  80/6 4373  إَُلِ

ُرونَ  80/6 4374  َتتََدب روَن وَتت ِعظوَن وَتْعتَرِبونَ  َتتََذك 

اُفونَ  81/6 4375 ِع َمْكروه   خَتَ  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف الن ْفِس لِتََوقُّ

ة  وُبْرَهانا   ُسْلطَانا   81/6 4376  ُحج 

 اجلامعتَي، واملراد: فريق املرشكَي وفريق املوحدين الَْفِريَقَْيِ  81/6 4377

  َأْوىَل  َأَحقُّ  81/6 4378

 بالطمأنينة والسالمة واألمن من عذاب اهلل  بِاألَْمنِ  81/6 4379

 خَيْلِطوا  َيْلبُِسواْ  81/6 4380
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 90إلى آية  28 يةآمن   األنعامسورة ( 138صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ك   بِظُْلم   82/6 4381  برِِشْ

ْهتَُدونَ  82/6 4382  ُمستجيبون للِهداية ،واُلداية بمعنى الرشد للصواب  مُّ

تُنَا  83/6 4383  َبيِّنَتُنا الواِضَحة  ُحج 

 ونصعد  ُنعيل َنْرَفعُ  83/6 4384

 أو مراتب منازَل  َدَرَجات   83/6 4385

ُه َتَعاىَل َعامِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيمٌ  83/6 4386 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألن    األُموِر ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم خِلَ

ائِِر  َعلِيمٌ  83/6 4387  واخَلِفي اِت ال تِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعامِلُ بِالرس 

 ومنحنا وأنعمنا  َوَوَهبْنَا  84/6 4388

تِهِ  84/6 4389 ي  ُة: َنْسُل اإلْنَساِن  ُذرِّ ي  ُكوِر واإلَناِث األوأوالدِ    والداألالُذرِّ  والد ِمَن الذُّ

 نكايفء باخلْي َنْجِزي 84/6 4390

َيَ  85/6 4391 احِلِ ْم وأْخالُقُهمْ  الص   ال ِذيَن َحُسنَْت أْعامُُلُ

ْلنَا 86/6 4392  َمي زنا فض 

 العاملَي من أهل عصهم  عىل املراد  عىل العاملَي  86/6 4393

اُِتِمْ  87/6 4394 ي  ُة: َنْسُل اإلْنَساِن األوالد  وأوالدِ األوالد ِمَن  َوُذرِّ ي  ُكوِر واإلَناِث الُذرِّ  الذُّ

ْصناهم َواْجتَبَيْنَاُهمْ  87/6 4395 ناُهْم وخص   واْصطََفيْناُهْم واْخَْتْ

 وأرشدناهم وَوف قناهم  َوَهَدْينَاُهمْ  87/6 4396

ْستَِقيم   87/6 4397  مُّ
اط    َطريق  ُمستو  ال ِعَوج فيهِ  رِصَ

 احَلق  هدايته، واملراد دينه  ُهَدى اهلل  88/6 4398

 ُيريُد  َيَشاءُ  88/6 4399

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  88/6 4400

بِطَ  88/6 4401  لَبَطَل ومل ُُيَقِّق ثمَرَته  حَلَ

 أنَعْمنا َعَليِْهمْ وَأْعطَيْناُهْم  آَتيْنَاُهمُ  89/6 4402

 داود، وإنجيل عيسىصحَف إبراهيم وموسى، وزبور املراد جنس الكتاب الساموي ك الْكِتَاَب  89/6 4403

ْكمَ  89/6 4404  الفصل بَي الن اس باحلق  أو  احِلْكَمَة أو الَفهُم  َواحْلُ

ةَ  89/6 4405 َلة مُمَيِّزاُِتِ  األنبياءمنزلة  َوالنُّبُو   َمْن اْصطفاُهم اهللُ ِمن ِعبادِِه وأْوَحى إليهْم برِشيَعة  ِمن رَشائِِعهِ م واألنبياء هم وَُجْ

ْلنا 89/6 4406 َض نا وَسل مَ ا وَعِهْدن َوك   ناَفو 

 أرشد إىل اإليامن، وَوف ق إليه َهَدى  90/6 4407

 وات بِْع واْعَمْل   اْسُلك َمْسَلَكُهم اْقتَِدهْ  90/6 4408

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  ال َأْسأَلُُكمْ  90/6 4409

 َتْذكَِرة َوَمْوِعظَة ذِْكَرى 90/6 4410
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 49إلى آية  19 يةآمن   األنعامسورة ( 139صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م   

 َوَما َأَجلُّوا  وا ،ما َعظ مو َما َقَدُروْا  و 91/6 4411

  ومنزلته عظمتهحق  َحق  َقْدِرهِ  91/6 4412

 الت ْوَراة  الْكِتَاَب  91/6 4413

ى  91/6 4414  وِهداَية   بيانا  للحق  ُنورا  َوُهد 

 ما يكتب فيه من ورق ونحوه َقَراطِيَس  91/6 4415

    ُتظِْهُروهَنَا ُتبُْدوهَنَا 91/6 4416

ُفونَ  91/6 4417 ون وَتْكتُُمونَ  َوخُتْ  وَتْسُْتُ

 اتركهم  َذْرُهمْ  91/6 4418

   حديثهم الباطل َخْوِضِهمْ  91/6 4419

 وَيْعبثون َُيِْزلون  َيْلَعبُونَ  91/6 4420

يادةِ والن امءِ و َكثِْي املَنافِِع والَفوائِدِ  ُمبَاَركٌ  92/6 4421 َكُة من الزِّ  الرَبَ

 املكرمة مكة ُأمُّ الُقرى 92/6 4422

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفَْتَى 93/6 4423

 ُبلِّْغُت بواِسطِة الوحي ُأوِحَي إَِل   93/6 4424

 شدائده وَسَكراته  املَْوتَغَمَرات  93/6 4425

وا أْيدُيِْم  َباِسطُوْا َأْيِدُيِمْ  93/6 4426  مادُّ

فو َأْخِرُجوْا َأْنُفَسُكمُ  93/6 4427  أو خلصوها ا خاِرجا  هأرْصِ

َزْونَ  93/6 4428  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلْْي أو الرش  َحسب الَعَمل َُتْ

ونِ  93/6 4429  والِذل ة واخلزياُلوان  اُْلُ

 تفْتون عليه َتقولون عىل اهلل  93/6 4430

قِّ  93/6 4431  الِْصْدِق  احْلَ

ونَ  93/6 4432 وَن وتتعالونَ  َتْستَْكرِبُ  تتكرب 

   أَتيْتُُموَنا  ِجئْتُُموَنا  94/6 4433

ا  ُفَراَدى 94/6 4434 ا واِحد   واِحد 

 َعىل َغْْيِ ِمثال  سابِق  من العدم  أْوَجْدَناُكْم  َخَلْقنَاُكمْ  94/6 4435

يْتُمْ  َوَتَرْكتُم  94/6 4436  أْبَقيْتُْم َوَخل 

لْنَاُكمْ  94/6 4437  وأعطيناكم مكن اكم وَمل ْكناُكمْ  َخو 

 َخْلَفُكم َوَراء ظُهوركم  94/6 4438

َعيْتُم اد عاء  باطال  ال  َزَعْمتُمْ  94/6 4439  يستند إىل دليلاد 

َكاء 94/6 4440 ة  مع اهللِ  رُشَ ِذوا آُِلَ  الذيَن اختُّ

 زال َتواُصُلكم الذي كان بينكم  ت َقط َع َبيْنَُكمْ  94/6 4441

 َوَغاَب واختَفى َوَضل   94/6 4442

عونَ  َتْزُعُمونَ  94/6 4443  َتد 
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 101إلى آية  59 يةآمن   األنعامسورة ( 140صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 الذي يشق احلب  أو  خالُِق  فالق  95/6 4444

 ما ليس له نوى كاحلنطة والشعْي  احلبِّ  95/6 4445

 وغْيهالتمر املوجود داخل الثمرة مثل نوى بذر ل ا َوالن َوى 95/6 4446

 وَتْعِدلون عنه فكيف تصفون عن احلق  َفأَن ى ُتْؤَفُكونَ  95/6 4447

ه حتى َيتبَي  ِمن الل يل فالُق اإلصباح 96/6 4448 ق الن هار، أو شاقُّ
 خالِ

 وقت سكون واطمئنان َسَكنا   96/6 4449

َمنِ  ُحْسبَانا   96/6 4450 ر أو َمْعِرَفَة الز   بحساب  َمْعلوم  مقد 

 َتْدبِْيُ  َتْقِديرُ  96/6 4451

 لتعرفوا َبا الطرق   لِتَْهتَُدواْ  97/6 4452

   مستَقر  تستقرون فيه، وهو أرحام النساء َفُمْستََقر   98/6 4453

 ُمستودٌع َُتَفظُون فيه، وهو أصالب الرجال  َوُمْستَْوَدعٌ  98/6 4454

 َفأَْظَهْرَنا َفأَْخَرْجنَا 99/6 4455

 زرعا  ونباتا  أخُض َخُِضا   99/6 4456

اكِبا   99/6 4457 َْتَ ب ا بعُضه فوَق بعض   مُّ  سنابل القمح والشعْي مثلُمرك 

ُة إْخصاِب الن ْخَلِة أول ما خيرج من متر النخل  َطْلِعَها 99/6 4458 َمُع ، فيِه ماد   غالٌف ُيْشبُه الُكوزَ َُتْ

َطُب ُعذوٌق وعراجَي الن ْخل كالعناقيد وتكون فيها  قِنَْوانٌ  99/6 4459  الرُّ

 َقريبٌة، سهلُة التناُولِ  َدانِيَةٌ  99/6 4460

ا  ُمْشتَبِها  َوَغْْيَ ُمتََشابِه   99/6 4461 ُف يف َثَمِرِه َشْكال  وَطْعام  وَطبْع 
تَلِ  َيتَشاَبُه يف َوَرقِِه وخَيْ

 َوُنْضِجهِ  َوَينِْعهِ  99/6 4462

َكاء 100/6 4463 ة  مع  رُشَ ِذوا آُِلَ  اهللِ اختُّ

 أْوَجَدُهْم ِمَن الَعَدِم َعىل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َوَخَلَقُهمْ  100/6 4464

 اختالقا  وافْتاء ا نسبو َوَخَرُقواْ  100/6 4465

 ْسبيِح هللِ َتعاىل تزيِه وتن ِصيَغُة  ُسبَْحاَنهُ  100/6 4466

ه وَعال  َوَتَعاىَل  100/6 4467  َتَعاىَل: تنز 

 عام ينسبون إليه   َعام  َيِصُفونَ  100/6 4468

 ومنشئ وخالق   ومبتِدئُ مبدع  َبِديعُ  101/6 4469

 أو من أْينَ  َكيَْف   َأن ى 101/6 4470

 َزْوَجةٌ  َصاِحبَةٌ  101/6 4471
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 011إلى آية  210 يةآمن   األنعامسورة ( 141صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ورقيب حافٌظ وُمَهيِْمنٌ  َوكِيٌل  102/6 4472

 ال تراه يف الدنيا أو ال َتيط به وإن رأته يف اآلخرة فهو أجل وأعظم من أن َتيط به أبصار خلقه  ال تدركه األبصار 103/6 4473

 ُييط َبا ويعلمها ويرى كل  َشء  عىل حقيَقتِه  يدرك األبصار  103/6 4474

 املُْحِسُن اىل عباده يف َخفاء  وِسْْت  من حيث ال ُيتسبون، واللطيف من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الل طِيُف  103/6 4475

بِْيُ  103/6 4476 َفى َعىَل اهللِ خافِيَةٌ  اخْلَ  من أْسامِء اهللِ احُلْسنى ، واخَلبُْي: ُهَو املُط لُِع َعىَل َحقيَقِة األْشياِء َفال خَتْ

 ُحَجٌج َبيِّنٌَة وَبراهَُي ُتبصوَن َبا َبَصآئُِر  104/6 4477

 برقيب   أوبحافظ   بَِحِفيظ   104/6 4478

ُف   105/6 4479 ر وننوع  وُنبََيِّ  ُنَصِّ  ُنَكر 

الئِل والِعرَب والَعالَمات اآلَياِت  105/6 4480  املُْعِجَزات والد 

 وقرأت  َتَعل ْمَت  َدَرْسَت  105/6 4481

حن ه َولِنُبَيِّنَهُ  105/6 4482  ولِنُظِْهرن ه َوُنَوضِّ

 اْقتَِد وأطِعْ  ات بِعْ  106/6 4483

 ُبلِّْغَت بواِسطِة الوحي ُأوِحَي إِلَيَْك  106/6 4484

   بتعاد والتنحياإلعراض : اال َوَأْعِرْض  106/6 4485

كَِيَ  106/6 4486  آَخَر َمَع اهللِ ال ذيَن جَيَْعُلوَن إَُلا   املُْرْشِ

 أرادَ  لَوْ و َولَْو َشاء 107/6 4487

 َتفظ عليهم أعامُلم  حافظ ا، رقيب ا َحِفيظا   107/6 4488

   وأموِرهم بأعامُِلمأو قائام ُموكال   بَِوكِيل   107/6 4489

 وذكر مساوئ الغْي للتحقْي واإلهانة   الشتم  السب: َتُسبُّواْ  108/6 4490

 َيْعبُدونَ  َيْدُعونَ  108/6 4491

 اعتداء  وُظْلام   َعْدوا   108/6 4492

ن ا  108/6 4493 ْلنا َزي  ن ا وََج   َحس 

ْرِجُعُهمْ  108/6 4494  ُرجوُعُهْم وَعْوَدُُتُْم وَمصُْيُهمْ  م 

ُهمْ  َفيُنَبِّئُُهم 108/6 4495  َفيُخرِبُ

 َوَحَلفوا َوَأْقَسُمواْ  109/6 4496

 اجلهد : الوسع والطاقة واالجتهاد واملشقة َجْهَد  109/6 4497

 ويدريكم ُيْعلُِمُكمْ  ُيْشِعُرُكمْ  109/6 4498

ل َوُنَقلُِّب  110/6 4499 ءِ  ، وُنحوِّ ُفه  وقْلُب اليش   آخر  ن َوْجه  إىل وجه  مرَصْ

َدَُتُمْ  110/6 4500
   ُقُلوَبم َأْفئِ

 األْبصاُر: الُعيونُ  َوَأْبَصاَرُهمْ  110/6 4501

     ونْتكهم  َوَنَذُرُهمْ  110/6 4502

دهم  ُطْغيَاهِنِمْ  110/6 4503   َتاوزهم احلد  بالكفر ومترُّ

وَن، وَيتََخب طُون  َيْعَمُهونَ  110/6 4504  ويْتد دونَ َيتََحْي 
 


