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 181إلى آية  111 يةآمن   األنعامسورة ( 142صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

َنا 111/6 4505 ْعنَا  َوَحََشْ  ََجَ

ا، أو َجاعةا َجاعةا أو  أماَم أْعيُنهم ُقبُلا  111/6 4506 ا صنفا  ِصنفا

 ال َيعِرفونَ  ََيَْهُلونَ  111/6 4507

:  َعُدّواا  112/6 4508  الباِغُض الكاِرهُ الَعُدوُّ

 يوسوس ُيوِحي 112/6 4509

 الباطَِل املعسول املُزيَّن بالكذِب الكلم  ُزْخُرف الَقْول 112/6 4510

 وأخذ عىل غرة وغفلة   خداعاا  ُغُروراا  112/6 4511

 فاتركهم  َفَذْرُهمْ  112/6 4512

ونَ  112/6 4513 ِء:  خيتلقون َيْفََتُ ْ  اْختِلُقُه واإلْتيان بِِه َكِذباا اْفَِتاُء الَّشَّ

  ولِتَميَل  َولِتَْصَغى 113/6 4514

َضْوهُ  113/6 4515 ََيْ
 َولِيُِحبُّوُه وَتطيَب ُنفوُسُهْم بِهِ  َولِ

ُفواْ  113/6 4516  وليعملوا ويكتسبوا  َولِيَْقََتِ

 َأْطُلُب وألتَِمُس  َأْبتَِغي 114/6 4517

 قاضياا يفصل بيني وبينكم َحَكما  114/6 4518

لا  114/6 4519  ُمبَيَّناا  ُمَفصَّ

 َأْعطَيْناُهمْ  آَتيْنَاُهمُ  114/6 4520

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  114/6 4521

ل   114/6 4522  ُمنَْزل  وموحىا به  ُمنَزَّ

ق   114/6 4523  بِم َتْقتَضيِه ِحْكَمُة اهللِ بِاْْلَ

ينَ  114/6 4524  الشاك ني املُْْمََتِ

َّْت  115/6 4525  اكتََمَلْت أو َمَضْت  َوََت

 كلمه وهو القرآن َكلَِمُت ربك  115/6 4526

   ِصْدقاا يف األخباِر واألقوالِ املراد  ِصْدقاا  115/6 4527

 يف األمر والنهي واألحكام  َعَدالة وإنصافاا املراد  َوَعْدالا  115/6 4528

َل الَ  115/6 4529 َ   ُمبَد   الَ ُمَغَي 

 َتتَّبِْع وََتَْضعْ  ُتطِعْ  116/6 4530

 ُمْعظَم َأْكثَرَ  116/6 4531

وَك عن طريق اهلداية واْلق  ُيِضلُّوكَ  116/6 4532 فوك ويصدُّ  َيْْصِ

 اَْلق  طريِق الطريق املستقيم  سبيل اهلل 116/6 4533

 الِعْلَم ِمن َغَْيِ َيقنين  الظَّنَّ  116/6 4534

 َعْن َظنٍّ وََتْمنين   أو يقولون يْكِذبونَ  خَيُْرُصونَ  116/6 4535

 وينحرف  يبتعد  َيِضلُّ  117/6 4536

 طريِق اَْلق   َسبِيلِهِ  117/6 4537

، والِعْلُم: إْدراُك  َأْعَلمُ  117/6 4538  َحقيَقِة األْشياءِ ْكثَُر ِعْلما

 باملُستجيبني للِهداية بِاملُْْهتَِدينَ  117/6 4539

بائِح التي ُذكَِر املراد  ُذكَِر اسم اهلل  118/6 4540     ُنطَِق اسُم اهلل عزَّ وجلَّ عليهاوالذَّ



 

143 
 

 
 
 
 

 412إلى آية  191 يةآمن   األنعامسورة ( 143صفحة )

 الكلمة رشح معنى  الكلمة  رقم اآلية  م

َل  119/6 4541 َح  َفصَّ َ وَوضَّ  بنيَّ

مَ  119/6 4542  ُجِعَل َحراماا أي ممنوعاا رشعاا  َحرَّ

ُتم  اْضطُِرْرُتمْ  119/6 4543  ووقعتم يف الرضورة  ُأْجِِبْ

 بم هتواه أنفسهم وَتيل إليه بِأَْهَوائِِهم 119/6 4544

 املتجاوزين للَحّد بالظاملني  بِاملُْْعتَِدينَ  119/6 4545

  واتركوا  َوَذُرواْ  120/6 4546

 أو قليله وكثَيه الواِضح منه واخلايف منه ظاِهَر اإِلْثِم َوَباطِنَهُ  120/6 4547

ُفونَ  120/6 4548  يكتسبون من اإلثم َيْقََتِ

 ََلْ ُينْطَْق   ََلْ ُيْذَكرِ  121/6 4549

 الِعْصيان واخُلروج  عن حدود الَشعالِفسق:  لَِفْسق   121/6 4550

 لَيَُوْسِوُسوَن َوُيْلقون بالشبهات لَيُوُحونَ  121/6 4551

 أْتباعهم  َأْولِيَآئِِهمْ  121/6 4552

 لِيُناقُِشوُكْم وخُياِصموُكمْ  لِيَُجادِلُوُكمْ  121/6 4553

مْ  َأَطْعتُُموُهمْ  121/6 4554  َخَضْعتُْم هَلُ

 فاقد اْلياة واملُراُد ضااّلا  َميْتاا  122/6 4555

 َفَوَهبْناُه اَْلياَة واملُراُد َهَدْيناهُ  َفأَْحيَيْنَاهُ  122/6 4556

 ِهداَيةا وبياناا للحق ُنوراا  122/6 4557

 يعيش به يف أنوار اهلداية َيْمَِّش به  122/6 4558

ثَُلهُ  122/6 4559  ِصَفتُُه  مَّ

 اجلهاالت واألهواء والضلالت  الظُُّلَمِت  122/6 4560

َن وَُج َل  ُزي نَ  122/6 4561  ُحس 

 ُعظََمَء ورؤساءَ  َأَكابِرَ  123/6 4562

 ُمعانِدهيا و أ ُمْذنِبيها أو َكافِرهيا، ُُمَِرِميَها 123/6 4563

 ليخادعوا وحيتالوا  لِيَْمُكُرواْ  123/6 4564

وَن وَيْعَلمونَ  َيْشُعُرونَ  123/6 4565 سُّ
 حَيِ

 أَتتُْهمْ  َجاءهْتُمْ  124/6 4566

ة  وَعلَمة   آَية   124/6 4567  ُمْعِجَزة  وَدليل  وِعِْبَ

 أذنبوا  َأْجَرُمواْ  124/6 4568

 َوهوان   ذِلَّة  وَحقارة   َصَغار   124/6 4569

 خيدعون وحيتالون َيْمُكُرونَ  124/6 4570
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 013إلى آية  512 يةآمن   األنعامسورة ( 144صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

ِدَيهُ  125/6 4571  يرشده إىل اإليمن ويوفقه إليه هَيْ

ْح َصْدَرهُ  125/6 4572  توِسعتُه لَقبوِل اْلق  واملراد  َيْفتَْحه وُيْفِسْحه َيَْشَ

 شديد الّضيق َحَرجاا  125/6 4573

ُد  125/6 4574 عَّ ةن  َيصَّ  َيرَتِفُع بَِمَشقَّ

ْجَس  125/6 4575  العقاب والغضب  الر 

اُط َرب َك  126/6 4576  اإلْسلمُ  طريق ربك ؛ ِِصَ

 ُمستوياا ال ِعَوج فيه  ُمْستَِقيما  126/6 4577

ْلنَا 126/6 4578 ْحنَا َفصَّ  َبيَّنَا وَوضَّ

لمِ  127/6 4579  اجَلنَّةُ   َداُر السَّ

 متوليهم وحمبهم وناِصهم َولِيُُّهمْ  127/6 4580

ُهمْ  128/6 4581  ََيَْمُعُهمْ   حِيَُْشُ

 مشَتك اجلمعة الذين َيمُعُهم أْمر   َمْعََشَ  128/6 4582

نتم من إضلهلمأكثرتم و اْستَْكثَْرُتم 128/6 4583  اْستَْحَوْذُتم وَتكَّ

 انتفع   اْستَْمتََع   128/6 4584

       َوَوَصْلنَا  َوَبَلْغنَا 128/6 4585

 الوقت املحدد لنا بانقضاء حياتنا الدنيا  َأَجَلنَا 128/6 4586

ْلَت  128/6 4587 ْدَت  َأجَّ  حدَّ

   مأواكم ومستقّركم ومقامكم  َمثَْواُكمْ  128/6 4588

وامِ باقنَي َعىل  َخالِِدينَ  128/6 4589  الدَّ

ن ُنَوّل   129/6 4590  يناِصوهنم  ونجعلهم أولياء نمك 

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحد  بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملنِِيَ  129/6 4591

 َيعملون  َيْكِسبُونَ  129/6 4592

 َأََلْ ََيِئُْكمْ  َأََلْ َيأْتُِكمْ  130/6 4593

ونَ  130/6 4594  وخيِبون  َيْرُوون َيُقصُّ

رونكم َوُينِذُروَنُكمْ  130/6 4595 فونكم وحَيذ   وخُيَو 

 ُشُهود يوم القيامة  لقاء َيْوِمُكْم َهـَذا  130/6 4596

ْفنا َشِهْدَنا 130/6 4597  أْقَرْرنا واْعََتَ

هْتُمُ  130/6 4598  وخدعتُْهْم وأطمعتُْهمْ  َوَغرَّ
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 371إلى آية  113 يةآمن   األنعامسورة ( 145صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 باإلهلكالبلدان  ُمعاقِب ُمْهلَِك الُْقَرى 131/6 4599

 َمناِزُل أو مراتب َدَرَجات   132/6 4600

  بِساهن َعن الَِّذي يْفَعُلونَ  بَِغافِلن َعمَّ َيْعَمُلونَ  132/6 4601

 هو الذي استغنى عن خلقه، واخللئق تفتقر اليه، والغنّي من أْسمِء اهللِ اُْلْسنى  الَْغنِيُّ  133/6 4602

ْْحَةِ  133/6 4603  صاحب اإلحسان والرعاية ُذو الرَّ

 يأِت بَِخْلقن وُأَممن خَيُْلفوَن غََيهم واخِللفُة الن يابُة عن الَغَي  َوَيْستَْخلِْف  133/6 4604

 خلقكم َأنَشأَُكم 133/6 4605

ةِ  133/6 4606 يَّ ُكوِر واإلَناِث  ُذر  ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذُّ يَّ  الُذر 

 من العذاِب  ربُّكم الذي ُيوِعُدكم به واملراد ُتنَذرون ُتوَعُدونَ  134/6 4607

 لَواقِع   آلتن  134/6 4608

 ُمْفلِتنيهاربني وال  بُِمْعِجِزينَ  134/6 4609

 َطريَقتُِكْم أو غاية َتّكنكم واستطاعتكم أو مواِضعكم  َمَكاَنتُِكمْ  135/6 4610

 العاقبة: اخلاَِتَُة واملَصَي األخَي َعاقِبَةُ  135/6 4611

 يظفر وال يفوز ال ال ُيْفلُِح  135/6 4612

 أْوَجَد  و َخَلق َذَرأَ  136/6 4613

ْرِث  136/6 4614 ْرعِ  اْْلَ    الزَّ

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َواألَْنَعامِ  136/6 4615

 حصة وجزءاا وحظًّا  َنِصيباا  136/6 4616

 بدعواهم التي ال تستند إىل دليل بَِزْعِمِهمْ  136/6 4617

 فل يبلغ  َفلَ َيِصُل  136/6 4618

 وَيْقضونَ َيقِسموَن ما بِئَس  َساء َما حَيُْكُمونَ  136/6 4619

َن وََجََّل  َزيَّنَ  137/6 4620  َحسَّ

ُدوُهمْ  137/6 4621 َُيْ
 لِيُْهلِكوُهمْ  لِ

 َولِيَْخلِطوا َولِيَْلبُِسواْ  137/6 4622

 ودعهم  فاتركهم َفَذْرُهمْ  137/6 4623

ونَ  137/6 4624  خيتلقون ويكذبون َيْفََتُ
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 214إلى آية  381 يةآمن   األنعامسورة ( 146صفحة )

 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

  اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َأْنَعام   138/6 4625

ْرعُ  َوَحْرث   138/6 4626  اَْلْرُث: الزَّ

 التْصف فيها حرام  مَمْنوع   ِحْجر   138/6 4627

 ال َيأُكُلها الَّ َيطَْعُمَها 138/6 4628

 بدعواهم التي ال تستند إىل دليل بَِزْعِمِهمْ  138/6 4629

َمْت ُظُهوُرَها  138/6 4630  أْي ال حيل ركوهبا واْلمُل عليها ُحر 

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلَْي أو الَشَّ َحسب الَعَمل َسيَْجِزهيِم 138/6 4631

ونَ  138/6 4632 ِء: اْختِلُقُه   َيْفََتُ ْ  واإلْتيان بِِه َكِذباا اْفَِتاُء الَّشَّ

 أو خاصة  خمصوصة  َخالَِصة   139/6 4633

 َزْوَجاتِنَا  َأْزَواِجنَا  139/6 4634

يْتَةا  139/6 4635  فاقدة اْلياة مَّ

َكاء 139/6 4636  ُمشاِركونَ  رُشَ

 كذهبم عىل اهلل بالتحليل والتحريماملراد  َوْصَفُهمْ  139/6 4637

 أصابه النقص، أو الضياع  َخِسَ  140/6 4638

 ونقصان عقل وإيمن وجهل  سفاهة َسَفهاا  140/6 4639

 أْعطاُهْم ِمن اخَلَْيِ  َرَزَقُهمُ  140/6 4640

 تاهوا وَل هيتدوا  َضلُّواْ  140/6 4641

 خلق أوجد و َأنَشأَ  141/6 4642

نَُّة يف الدنيا:  َجنَّاتن  141/6 4643  ، ويف اآلخرة: دار النعيم املقيم  البساتنياجْلَ

ْعُروَشاتن  141/6 4644  َمْرفوعاتن عىل َما حَيِملَهامسقوفات أو  مَّ

عاا ُمتَفاِوتاا  خُمْتَلِفاا ُأُكُلهُ  141/6 4645  َطْعُمهُ  ُمتَنَو 

 ُمتَمثِلن يف الثََّمرِ َغَْيَ و ُمتَمثِلا يف الَوَرِق  ُمتََشاهِباا َوَغَْيَ ُمتََشابِهن  141/6 4646

هُ  141/6 4647  زكاته املفروضة عليكم  واْدَفُعوا َوآُتوْا َحقَّ

 َيْوَم َقطِْف ثِمرِه النّاِضَجة  َيْوَم َحَصادِهِ  141/6 4648

ُفواْ و 141/6 4649  االْعتِداَل  حد ال ُتْفِرُطوا وال ُُتاِوزواو الَ ُتْسِ

 للحمل عليه كاإلبل مهيَّأ  َْحُولَةا  142/6 4650

  الغنمكصغار اإلبل ومهيَّأ لغَي اْلمل  َوَفْرشاا  142/6 4651

يْطَان  142/6 4652  َوساِوِسِه وُطُرُقه وآثاُره وأعمله ُخطُواِت الشَّ
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 146إلى آية  143 يةآمن   األنعامسورة ( 147صفحة )

 
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َأْصنَافن  َأْزَواجن  143/6 4653

أْنِ  143/6 4654  ذاُت الّصوِف ِمن الَغنَمِ الكبش والنعجة  الضَّ

نِب القصَيالتيس والعنز  املَْْعزِ  143/6 4655  فصيلة من الغنم، َتتاُز بالّشعِر والذَّ

َكَرْينِ  143/6 4656 مَ  آلذَّ م  َحرَّ  ذكر الضأن واملعز  هل حرَّ

 أنثى الضأن واملعز األُنثَينَْيِ  143/6 4657

نْت وأحاَطْت َوَحَوْت  اْشتََمَلْت  143/6 4658  تَضمَّ

 مكاُن اجَلنني يف َجْوِف األْنثَى َأْرَحامُ  143/6 4659

 أخِبون  َنب ُؤوِن  143/6 4660

بِِل اْثننَْيِ  144/6 4661  جَلَمُل والنَّاقةا؛  وأنثى رذك َوِمَن اإْلِ

 ذكر وأنثى ؛ الثَّوُر والبََقَرة َوِمَن الْبََقِر اْثننَْيِ  144/6 4662

 ُحُضوراا  ُشَهَداء  144/6 4663

اُكمُ  144/6 4664  أمركم  َوصَّ

َِّن اْفََتَى  144/6 4665  اْختََلَق َوَكَذَب  الذيِمْن  أْكثَُر ُظْلما  َأْظَلُم مِم

ف َعْن َطريِق لي  لِيُِضلَّ  144/6 4666  اهِلداَيةِ َْصْ

   َيأُكُلهُ  آكِلن  َطاِعمن َيطَْعُمهُ  145/6 4667

 أو ذبح ما مات بغَي تذكية َميْتَةا  145/6 4668

ا  145/6 4669 ا َمْسُفوحا  سائلا مصبوباا  َدما

 قذر أو خبيث أو نجس  ِرْجس   145/6 4670

 الدينالِفسق: الِعْصيان واخُلروج  عن  فِْسقاا  145/6 4671

 ذكر عند ذبحه اسم غَي اهلل  ُأِهلَّ لَِغَْيِ اهللِّ بِهِ  145/6 4672

 ُأْجِِبَ ووقع يف الرضورة  اْضطُرَّ  145/6 4673

وَرةِ  َغَْيَ َباغن  145/6 4674 دودِ الرضَّ  َغَْيَ ظاَِلن وال ُمْعتَدن وال ُمتَجاِوزن ِْلُ

 ا ُيْذِهب اجُلوع م واملراد َل يتجاوز وال ظاَلن، واالعتداُء: التَّجاُوزُ  َواَل َعادن  145/6 4675

 الذي له ظِْلفن أْو خِمَْلبن  ذِي ُظُفر 146/6 4676

َواَيا  146/6 4677  البطن حيتويهما   أواألمعاء  اْْلَ

 العظم التصق ب اْختََلط بعظم 146/6 4678

ِْبُ والظُّْلُم والَفسادُ  بِبَْغيِِهمْ  146/6 4679
 البَْغُي: الكِ
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 115إلى آية  714 يةآمن   األنعامسورة ( 148صفحة )

  
 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

   صاحب إحسان ورعاية رحيبة  ُذو َرْْحَةن َواِسَعةن  147/6 4680

 َعذاُبهُ  َبأُْسهُ  147/6 4681

َب  148/6 4682  أْنَكرَ  َكذَّ

ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغَي الَفم َذاُقواْ  148/6 4683  الذَّ

 َعذاَبنَا  َبأَْسنَا  148/6 4684

 َفتُظِْهُروهُ  َفتُْخِرُجوهُ  148/6 4685

 الِعْلَم ِمن َغَْيِ َيقنين  الظَّنَّ  148/6 4686

ُرُصونَ  148/6 4687  ُتْلُقوَن الَقْوَل َعْن َظنٍّ وََتْمنين تكذبون أو  ََتْ

ة  149/6 4688 لطانُ  اُْلجَّ  والبينة  الُِبهاُن والسُّ

   الواضحةالقاطعة واملؤكدة و البَالَِغة  149/6 4689

َداُكمْ  149/6 4690  ألرَشَدكم إىل اإليمن، وَوفَّقكم إليه هَلَ

 هاتوا وأحرِضوا  َهُلمَّ  150/6 4691

 ُشهودُكم ُشَهَداءُكمُ  150/6 4692

َوى: ما هتواه النفس وَتيل إليه َأْهَواء  150/6 4693  اهْلَ

 ُيَساُوون واملراد يَشكون  َيْعِدلُونَ  150/6 4694

 َأْقرأْ  َأْتُل  151/6 4695

 هبم فائق العناية أن تبذل هلم الِب وتعتني  َوبِالَْوالَِدْيِن إِْحَساناا  151/6 4696

 بسبب فقرن نزل بكم  ِمْن إْملَقن  151/6 4697

 ُنْعطيُكْم ِمن اخَلَْيِ نتكفل برزقكم و َنْرُزُقُكمْ  151/6 4698

 أو كبائر املعايص القبيحة الَشنيعةواألقوال األفعال  الَْفَواِحَش  151/6 4699

َ َوَبَرَز َبْعَد  َظَهرَ  151/6 4700  َخفاءن َتبنيَّ

 َخِفيَ  َبطَنَ  151/6 4701

ق   151/6 4702 عُ  بِاْْلَ ْ  بِالُعْذِر الذي ُيبيُحه الَشَّ

اُكمْ  151/6 4703  َعِهَد هبا إليكمأو  أمركم َوصَّ

رونَ  َتْعِقُلونَ  151/6 4704  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفك 
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 715إلى آية  215 يةآمن   األنعامسورة ( 149صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 ال َتْدخلوا فيه وال تستخدموه وال تستقرضوا منه   ال َتْقَرُبوا َماَل اليتيم  152/6 4705

 التي تصلح هبا أمواهلم وينتفعون هبا   يف اْلالإال  إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ  152/6 4706

هُ  152/6 4707  ويرشد ويعرف التْصف  َيِصَل ِسن  البُلوغِ  َيبُْلَغ َأُشدَّ

 وافياا كاملا   اأّدوأَتوا و َوَأْوُفواْ  152/6 4708

 به ، أو الوزن نفسه وما يوزن  ما ُيكال الَْكيَْل َواملِْيَزاَن  152/6 4709

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  152/6 4710

ل وال ُنْلِزم  الَ ُنَكل ُف  152/6 4711  ال ُنَحم 

 ُجْهدها وطاقتها وما تقِدر عليه  ُوْسَعَها 152/6 4712

 م أمر به َخْلقه ليحفظوه ويرَعْوه التزموا بَشيعته وب   َوبَِعْهِد اهلل َأْوُفواْ  152/6 4713

اطِي 153/6 4714      َطريقي وديني  ِِصَ

  ُمستوياا ال ِعَوج فيه  ُمْستَِقيما  153/6 4715

ِذوُه َمنَْهجاا تسَيوَن عليه َفاتَّبُِعوهُ  153/6 4716  َفاَتَّ

بُل 153/6 4717  املخالفة  األديان الباطلةراد: الطرق، وامل السُّ

َق  153/6 4718 َق: َتبْتَِعد َفتََفرَّ  َتتََفرَّ

 اهلل : دين اهلل القويم طريق َسبِيلِهِ  153/6 4719

 التَّْوَراة  الْكِتَاَب  154/6 4720

ِميِع َما حُيتَاُج إِلَيْهِ  ََتَاماا  154/6 4721 ا جِلَ ، َجاِمعا ا َكاِملا    َأَْتَْمناه إَتاما

 وبيانا وتوضيحاا  َوَتْفِصيلا  154/6 4722

ِمْ  154/6 4723  َيَدْيهِ املُثُول َبنْيَ  بِلَِقاء َرهب 

 يصّدقون ويذعنون  ُيْؤِمنُونَ  154/6 4724

 ُقرآن   َهَذاو َوَهـَذا كِتَاب   155/6 4725

 املَنافِِع والَفوائِدِ و اخلَي َكثَِي ُمبَاَرك   155/6 4726

ِذوُه َمنَْهجاا تسَيوَن عليه َفاتَّبُِعوهُ  155/6 4727  َفاَتَّ

 وَتنْجونَ َتفوزوَن  ُتْرَْحُونَ  155/6 4728

 املراد اليهود والنصارى َجاعتني ، و َطآئَِفتنَْيِ  156/6 4729

    قِراَءة كتبهم  دَِراَستِِهمْ  156/6 4730

 لساهني لََغافِلنِيَ  156/6 4731

 أكثر اهتداء، أي أكثر استجابة للهداية َأْهَدى  157/6 4732

ة  واِضَحة   َبي نَة   157/6 4733  ُحجَّ

َب  157/6 4734  أْنَكرَ  َكذَّ

 بُمْعِجزاِت وَدالئَِل وُحَجِج  بِآَياِت  157/6 4735

   أْعرَض ، وَماَل  َوَصَدَف  157/6 4736

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلَْي أو الَشَّ َحسب الَعَمل َسنَْجِزي 157/6 4737

 َيعِرضوَن وَيميلونَ  ْصِدُفونَ ي 157/6 4738

ديدَ ا الَعذاِب سوُء  157/6 4739 ي َئ، والِعقاَب الشَّ  لعذاَب السَّ
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 165إلى آية  815 يةآمن   األنعامسورة ( 150صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

بون  َينظُُرونَ  158/6 4740 ُعون وَيَتقَّ  َيتَوقَّ

 أرواحهميأتيهم ملك املوت وأعوانه لقبض  َتأْتِيُهُم املَْآلئَِكةُ  158/6 4741

ِِتَ َربَُّك  158/6 4742
 ََيِيُء َُميئاا يليق بجلله تعاىل وقدسه  يأْ

 أرشاط الساعة وعلماهتا الدالة عىل ُميئها  َبْعُض آَياِت َرب َك  158/6 4743

 ال يفيد ال َينَفعُ  158/6 4744

 َعِمَلْت َعَملا حسناا  َكَسبَْت  158/6 4745

ُقوا دِينَُهمْ  159/6 4746 اوَشتَّتوا  َفرَّ  جعلوه فَِرقا

ا وأحزابا ِشيَعاا  159/6 4747  فَِرقا

ءن  159/6 4748  أْي أّنك بريء  ِمنُْهم  لَّْسَت ِمنُْهْم يِف ََشْ

 شأهنم أو مسألتهم أو قضيتهم  َأْمُرُهمْ  159/6 4749

ُهمْ  ُينَب ئُُهم  159/6 4750  خُيِِبُ

 َيْعَملونَ  َيْفَعُلونَ  159/6 4751

َسنَةِ  160/6 4752  اَْلَسنَة: َعَمُل اخَلَْيِ والطّاَعةُ  بِاْْلَ

ا  160/6 4753  نظائرها َأْمثَاهِلَ

ي ئَةِ  160/6 4754 ْنُب أو العمل القبيح   بِالسَّ ي ئَُة: اخلطيئَُة والذَّ  السَّ

 باخَلَْي أو الَشَّ َحسب الَعَملاجَلَزاء: املُكاَفأُة  َُيَْزى  160/6 4755

 املِثُْل: املُشابِهُ  ِمثَْلَها 160/6 4756

ْستَِقيمن  161/6 4757  مُّ
اطن  ُمستون ال ِعَوج فيهِ  َطريقن  ِِصَ

 ُمستَقيما ثابتا ُمقّوما ألمور املعاش واملعاد ال ِعَوج فيه قِيَما  161/6 4758

 ة ورَشيع وطريقَة،ديَن،  ِملَّةَ  161/6 4759

لِل إىل اخَلَي واَْلق   َحنِيفاا  161/6 4760  خملص يف إسلمه ثابت عليه أو  مستقيم ؛مائِلا عن الَش  والضَّ

 النسك : الذبح أو العبادة كّلها َوُنُسكِي  162/6 4761

    ؛ املراد ما أعمله يف اْلياةوحياِت  َوحَمْيَايَ  162/6 4762

 ووفاِت؛ املراد ما أموت عليه من اإليمن والعمل الصالح  َومَمَاِِت  162/6 4763

يَك لَهُ  163/6 4764  ال ُمشاِرَك لَُه يف ألوهيته وال يف ربوبيته وال يف صفاته أو أسمئه  الَ رَشِ

 ُكل ْفُت  ُأِمْرُت  163/6 4765

ُل املُْْسلِِمنيَ  163/6 4766 ُل  َوَأَنا َأوَّ يَن املُْذِعننَي اخلاِضعنيَ وأنا أوَّ  املُِقر 

 أطُلُب وألتَِمُس  َأْبِغي 164/6 4767

 إهلاا معبوداا، وهنا ال يراد به غَي اهلل ألنه ُأفِرَد وَل ُيَضْف  َرّباا  164/6 4768

 ءكل َش خالق ومالك َرّب ُكل  َشءن  164/6 4769

ْنُب وال ََتْمل ِوْزراا، والوزر  َوال َتِزرُ  164/6 4770    اْلمل الثقيل ويطلق عىل اإلثُم والذَّ

ْرِجُعُكمْ  164/6 4771     ُرجوُعُكْم وَعْوَدُتُكْم وَمصَُيُكمْ  مَّ

ُكمْ  َفيُنَب ئُُكم 164/6 4772  َفيُخِِبُ

تَلُِفونَ  164/6 4773  َذَهَب إليِْه اآلَخرُ َيْذَهُب ُكلُّ َطَرفن ِمنُْكْم إىل ِخلِف ما  ََتْ

ا، واخِللَفُة الن يابُة عن الَغَي  َخلَئَِف  165/6 4774  َمقاَمه  والقيامخَيُلُف َبعُضكم َبْعضا

 أو مراتب أو طبقات َمناِزَل  َدَرَجاتن  165/6 4775

 لِيَختَِبكم ولِيَمتحنَكم  لِيَبُْلَوُكمْ  165/6 4776

 اجلزاء اليّسء للعمل اليّسءالعقوبة وهي  الِْعَقاِب  165/6 4777
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 11إلى آية  1 يةآمن  األعرافسورة ( 151صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

4778 
 املص 1/7

َوِر ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ، وفيَها إشاَرة  إىل  ِل السُّ
إْعجاِز الُقرآِن، اُْلروُف املَُقطََّعُة يف أوائِ

َوِر َكثََية  وخُمْتَلَِفة    واألْقواُل يِف َتْفسَِي اُْلروِف املَُقطََّعِة يف بِداياِت السُّ

 ُقرآن   كِتَاب   2/7 4779

 وشك ضيق   َحَرج   2/7 4780

ر من عذاب اهلل لِتُنِذرَ  2/7 4781 َف، أو لتُْعلَِم وََتذ   لتَُخو 

 َوَتْذكَِرة َوَمْوِعظَة  َوذِْكَرى  2/7 4782

 انتَِهجوا والَزموا اتَّبُِعواْ  3/7 4783

ه  من دونه 3/7 4784  َغَْيَ

 الوّل بمعنى نصَي وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاء 3/7 4785

ُرونَ  3/7 4786  َتتَِّعظوَن وَتْعتَِِبونَ  َتَذكَّ

 بْلدة، وتطلق عىل أهلها  َقْرَيةن  4/7 4787

 أْفنَيْناها وأهلها  َأْهَلْكنَاَها 4/7 4788

 وعقابنا  َعذاُبنَا َبأُْسنَا  4/7 4789

 أثناء النوم ليلا ليلا أو  َبيَاتاا  4/7 4790

 نائِمون وقت القيلولة: نصف النهار  َقآئُِلونَ  4/7 4791

ْم أْو دعاُؤُهم  َدْعَواُهمْ  5/7 4792 ُعُهمْ اد عاُؤُهْم أو َقْوهُلُ  وَترَضُّ

 الْظَّاملنَِِي : اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحد  بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  َظاملنِِيَ  5/7 4793

 لَنَْسأَلَنَّ َعْن إجاَبتِِهْم لُِرُسلِِهمْ واملراد هنا  َفَلنُحاِسبنَّ  َفَلنَْسأَلَنَّ  6/7 4794

 التي بلغتها دعوة الرسل  األَُمَم  ُأْرِسَل إِلَيِْهمْ الَِّذيَن  6/7 4795

 لنْسألَنَّ املرسلني عن تبليغهم لرساالت رهبم لَنَْسأَلَنَّ املُْْرَسلنِيَ و 6/7 4796

نَّ  7/7 4797 نَّ أو  َفَلنَْرِوَينَّ  َفَلنَُقصَّ  فلنُخِِبَ

 املراد بعلم منا ألعمهلم يف الدنيا  بِِعْلمن  7/7 4798

 شاهدين وحارضينبعيدين عن األنظار وهي خلف  َغآئِبنِيَ  7/7 4799

 ، وال َيعلم كيفية الوزن إال اهلل سبحانه يكون بميزان حقيقيواخَللِق  الوزُن يوَم القيامِة ألعملِ املراد  َوالَْوْزنُ  8/7 4800

قُّ  8/7 4801  الَعْدُل  اْْلَ

 رجحت كفة أعمله الصاْلة  ثقلت موازينه  8/7 4802

ْت موازينه  9/7 4803 اْلِة، بأْن َرَجَحت سي ئاُته  َخفَّ ه الصَّ
ْت َموازيُن أعملِ  خفَّ

وْا َأنُفَسُهمْ  9/7 4804  أهلكوها و اهأضاعو َخِسُ

نَّاُكمْ  10/7 4805  التمكني ثبتناكم ووطدناكم ويسنا لكم أسباب  َمكَّ

 ِمن َمطاِعَم وَمشاِرَب  أرزاقاا تعيشون هبا معايَش  10/7 4806

ْرَناُكمْ  11/7 4807 ا َسِويًّاأو َجَعْلنا لَُكْم ُصَوراا  َصوَّ ْرنا أباُكم آَدَم َبََشا  َصوَّ

    روح ُمّسدة للَّش وهو ،  َخَلَقُه اهللُ ِمْن َنارن  كبَي الشياطني ورأسهمو  أصل اجلن هو إِْبلِيَس  11/7 4808
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 22إلى آية  12 يةآمن  األعرافسورة ( 152صفحة )

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َحَجبَك وَحاَل دوَنك  َمنََعَك  12/7 4809

نْهُ  12/7 4810  ه َأْحَسُن ِمنْ أفضل و َخَْي  م 

 من العدم أْوَجْدَتنِي  َخَلْقتَنِي 12/7 4811

 فاْنِزل َفاْهبِطْ  13/7 4812

4813 13/7  َ ِعي الكِِْب وتتَجِّب  َتتََكِبَّ  َتدَّ

اِغِرينَ  13/7 4814  الَذليلنَي اَْلقَييَن الـُمهاننِيَ  الصَّ

ْرن وأْمِهْلني َأنظِْرِن  14/7 4815 ْلني   أخ   وأج 

 املراد يوم القيامة والبَْعُث: اإلْحياُء َبْعَد املَْوِت  ُيبَْعثُونَ َيْوِم  14/7 4816

رين املُْمَهلني إىل وقت النفخة األوىل  املُنظَِرينَ  15/7 4817    املؤخَّ

 َأْضَلْلتني  َأْغَوْيتَنِي  16/7 4818

 وألترصدّن وألجلسّن   ألََتَربََّصّن  ألَْقُعَدنَّ  16/7 4819

اَطَك املُْْستَِقيمَ  16/7 4820  ال ِعَوج فيهالذي  اَْلق  الَقويِم  َطريَقَك  ِِصَ

 أَلَجيئَنَُّهمْ  آلتِيَنَُّهم 17/7 4821

ن َبنْيِ َأْيِدهيِمْ  17/7 4822   أمامهممن  م 

 ومن ورائهم  َوِمْن َخْلِفِهمْ  17/7 4823

 من جهاهتم اليُْمنى  َوَعْن َأْيَمهِنِمْ  17/7 4824

   مذموماا ممقوتا  َمْذُؤوماا  18/7 4825

ْدُحوراا  18/7 4826  ُمْقًصا َمطْروداا ُمبَْعداا  مَّ

 ألشغلنَّ فراغها كله  ألَْمألنَّ َجَهنَّمَ  18/7 4827

 واستقر  أقم اْسُكنْ  19/7 4828

 واملراد هنا حواء َواْمَرَأُتَك  َوَزْوُجَك  19/7 4829

 َحيُْث أَرْدَُتَا  َحيُْث ِشئْتَُم  19/7 4830

 ال َتْدُنَوا و ال َتْقَرَباو 19/7 4831

 فأْوَحى وزّين وألقى إليهم الوسوسة َفَوْسَوَس  20/7 4832

 وُأخفي  ُسَِتَ أو ُغط ي  ُووِريَ  20/7 4833

 َعْوراهِتِم  َسْوَءاهِتَِم  20/7 4834

    أقسم َوَحَلَف هلم َوَقاَسَمُهَم  21/7 4835

 املُرشدين ملا فيه الصلح  النَّاِصِحنيَ  21/7 4836

ا بُِغُرورن  22/7 4837 ُُهَ أُها عىل املعصي َفَدالَّ  ةفَخَدَعهم، أو أْوَقَعهم يف اهللِك، أو َجرَّ

 أقبَل وجَعَل، وظلَّ وأخَذا  َوَطِفَقا 22/7 4838

 َيْرَقعان، وُيلِزقان خَيِْصَفانِ  22/7 4839

 أََلْ أطلب ِمنُْكَم أْن َتُكّفا َأََلْ َأهْنَُكَم  22/7 4840
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 30إلى آية  23 يةآمن  األعرافسورة ( 153صفحة )

 ح معنى الكلمة رش الكلمة  رقم اآلية  م

   ُظْلُم النَّْفِس: اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب  َظَلْمنَا َأنُفَسنَا  23/7 4841

4842 23/7  ْ  َل َتْسَُتْ وَل َتْعُف  َتْغِفرْ َلَّ

ِسْن إلَيْنا وُتنَّجينا  َوَتْرَْحْنَا 23/7 4843  َُتْ

ينَ  23/7 4844 اِِسِ  الضائِعنَي اهلالِكنيَ  اخْلَ

 اْنِزلوا اْهبِطُواْ  24/7 4845

 مكان  للستقرار  ُمْستََقر   24/7 4846

     ومعيشة  ََتَتُّع   َوَمتَاع   24/7 4847

دن يف َمْعناُه بِِقلَّةن أو َكثَْرةن  ِحنين  24/7 4848  َوْقتن َغَْيِ حُمَدَّ

يَْونَ  25/7 4849  َتعيشونَ  ََتْ

 تفارقون اْلياة  ََتُوُتونَ  25/7 4850

َرُجونَ  25/7 4851  ُتبَْعثُوَن أْحياَء َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب  َُتْ

 الَعْوَرةما ُيْلبَُس وَيْسَُت  لِبَاساا  26/7 4852

 يسَت ُيَواِري  26/7 4853

 َعْوراتُِكمْ  َسْوَءاتُِكمْ  26/7 4854

يُش املَتَاُع واألمواُل  َوِريشاا  26/7 4855   أو اللبس الفاخر لباس زينةواملراد  الر 

 املراد به اإِليمن  َولِبَاُس التقوى  26/7 4856

ُرونَ  26/7 4857 كَّ   ونَ ِِب َيتَِّعظوَن وَيعتَ  َيذَّ

َفنَّكم ال يضلنَُّكم وال خْيدَعنَُّكمْ  الَ َيْفتِنَنَُّكمُ  27/7 4858  أو ال َيْْصِ

اءَ  َأْبَعَد  َأْخَرَج َأَبَوْيُكم  27/7 4859    آَدَم وَحوَّ

 يسُلب ويقتلع ويزيل  َينِزعُ  27/7 4860

 وأتباعه وجنوده وِصنُْفه َقبِيُلهُ و 27/7 4861

 فِْعلة قبيحة َشنيعة َفاِحَشةا  28/7 4862

 َكلََّفنا اهلل هبا أو أَحلَّها اهلل لنا َواهللُّ َأَمَرَنا هِبَا  28/7 4863

  اهللتفَتون عىلأ َأَتُقولُوَن عىل اهلل  28/7 4864

 بِالَعْدل  بِالِْقْسطِ  29/7 4865

 أخلصوا له العبادة توجهوا إليه و َوَأقِيُموْا ُوُجوهكم  29/7 4866

 يف كل موضع  و يف أي  َمسجدن ُكنتم ِعنَد ُكل  َمْسِجدن  29/7 4867

ْوه من  وحده  اْعبُدوهُ  َواْدُعوُه خُمْلِِصنيَ  29/7 4868  ِرياءن ال َِشكن أو الوَنقَّ

ةن َعىَل َغَْيِ ِمثالن سابِقن   أَبْد  َبَدَأُكمْ  29/7 4869 ِل َمرَّ  اخَلْلُق ألوَّ

 ترجعون َتُعوُدونَ  29/7 4870

 أرشد إىل اإليمن، وَوفَّق إليه َهَدى  30/7 4871

لَلَةُ  30/7 4872  التيه والبعد واالنْصاف عن طريق اهلداية واْلق الضَّ
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 37إلى آية  31 يةآمن  األعرافسورة ( 154صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   َبْعَد آَدمَ  نداء جلميع البَش َبنِي آَدمَ َيا  31/7 4873

 الث ياِب الساتِرة النَّظيفة والتَّطَيُِّب وغَيهاو الل باِس اَْلَسن بَتَزيَّنوا  ِزينَتَُكمْ  31/7 4874

ُص لِذلَِك  َمْسِجدن  31/7 4875  أو املَبْنى املَُخصَّ
لةِ  املَْسِجُد: َمْوِضُع الصَّ

ُفواْ الَ و 31/7 4876  ال ُتْفِرُطوا وال ُُتاِوزوا االْعتِداَل  ُتْسِ

ها  ِزينََة اهللِّ 32/7 4877 اِب وَغَْيِ َلُة كاللباِس والطَّعاِم والَشَّ  املُتََع املَُحلَّ

َّا أَحلَّه اهللُ   َوالْطَّي بَاِت  32/7 4878 ُه النَّْفُس ، مِم  َما َتْستَلِذُّ

ْزِق  32/7 4879  ما ُيْعطيِه اهللُ لِِعبادِهِ  الر 

 خمصوصة َخالَِصةا  32/7 4880

ُل  32/7 4881 ُح  ُنَفص      ُنبنَي  ونوض 

الئِل والِعَِب والَعلَمات أو اآليات  اآلَياِت  32/7 4882  القرآنية املُْعِجَزات والدَّ

 األفعال القبيحة الَشنيعة  الَْفَواِحَش  33/7 4883

َ َوَبَرَز َبْعَد َخفاءن  َظَهرَ  33/7 4884  َتبنيَّ

 َخِفيَ  َبطَنَ  33/7 4885

ْنُب الَِّذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبةَ  َواإِلْثمَ  33/7 4886  الذَّ

 الظُّْلُم وُُماَوَزُة اَْلد   َوالْبَْغيَ  33/7 4887

ق   33/7 4888  بِدوِن َسبَبن ُمَسّوغن  بَِغَْيِ اْْلَ

ةا وُبْرَهاناا  ُسْلطَاناا  33/7 4889  ُحجَّ

ةن  34/7 4890  ََجاَعة  ِمن النَّاِس ََيَْمُعها َأمر  َما ُأمَّ

ءِ ة أو لنهايلوقت حمدد  َأَجل   34/7 4891 ُة املرَضوبُة للَّشَّ  املدَّ

رون َيْستَأِْخُرونَ الَ  34/7 4892  ال يتأّخرون أو ُيَؤخَّ

ماِن، أو  ُجْزء ِمن الَوْقِت  َساَعةا  34/7 4893  وقتاا قليلا ِمَن الزَّ

ونَ  35/7 4894  َيْرُوون وخيِبون  َيُقصُّ

 َوداوم عىل العمل الصالح َوَأْصَلَح  35/7 4895

 َغمُّ ال ُيصيبُُهم َهمُّ وال  َوالَ ُهْم حَيَْزُنونَ  35/7 4896

ُبواْ  36/7 4897  ا َأنَكُرو َكذَّ

واْ  36/7 4898  َوَتعاَظموا وَتعالوا َواْستَْكَِبُ

وامِ  َخالُِدونَ  36/7 4899  باقوَن َعىل الدَّ

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفََتَى 37/7 4900

مْ  37/7 4901    يدركهم وحيصل هلم  َينَاهُلُ

 حظّهم املقسوم َنِصيبُُهم  37/7 4902

 ما ُكتَِب هلم يف اللوح املحفوظ من الرزق واألجل واخَلَِي والَشَّ    الْكِتَاِب  37/7 4903

 َتْعبُدونَ  َتْدُعونَ  37/7 4904
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 43إلى آية  38 يةآمن  األعرافسورة ( 155صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة  الكلمة  رقم اآلية  م

 َمَضْت  َخَلْت  38/7 4905

 َعاَبْت وَسبَّْت  لََّعنَْت  38/7 4906

 التي اقتدت هبانظَيهتا  ُأْختََها  38/7 4907

اَرُكواْ  38/7 4908 ق كل  باآلَخر  ادَّ  َتتابعوا أو َْلِ

رة منهم أو املتأخرة منزلةا وهم األتباع والّسفلة ُأْخَراُهمْ  38/7 4909  املتأخ 

َمُة أْو  ألُوالَُهمْ  38/7 4910  األوىل منزلةا وهم القادة والرؤساءاملُتقد 

ا 38/7 4911 ا ُيزاَد ِمثُله مرةا  ِضْعفا  ُمضاَعفا

ل واإلحسان  َفْضلن  39/7 4912  التَفضُّ

 َتْفَعلون وَُتَِتحونَ  َتْكِسبُونَ  39/7 4913

مء  40/7 4914 ْم أْبواُب السَّ ُل إليهم بَركات  وَرَْحات  ال َيْصَعُد هَلم يف َحيَاهِتِم إىل  ال ُتَفتَّح ُ هَلُ ، وال ُتنَزَّ ، وال َُياُب هلم ُدعاء   اهللِ قول  وال َعمل 

 َيْدخل َيلَِج  40/7 4915

 ثقب اإِلبرة َسم  اخِلياط 40/7 4916

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلَْي أو الَشَّ َحسب الَعَمل َنْجِزي 40/7 4917

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِمنيَ  40/7 4918

ُب هِبَا يِف اآلِخَرةِ اسم الدار  َجَهنَّمَ  41/7 4919  الَّتِي ُيَعذَّ

 ومضجع  فِراش  وَقرار    ِمَهاد   41/7 4920

ف  و أغطية َغَواشن  41/7 4921  ُْلُ

 بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحد   الظَّاملنِِيَ  41/7 4922

لها وال ُنْلِزمها الَ ُنَكل ُف َنْفساا  42/7 4923  ال ُنَحم 

 ُجْهدها وطاقتها وما تقدر عليه  ُوْسَعَها 42/7 4924

وامِ  َخالُِدونَ  42/7 4925  باقوَن َعىل الدَّ

 نااْقتََلعأو و وأخرْجنا َوَنَزْعنَا 43/7 4926

 وَشْحناءَ   َعداوة وِحْقد كاِمن ِغلٍّ  43/7 4927

ْمُد هللِِّ 43/7 4928  الثَّناُء عليه بِتَحميِدِه وَتْعظيِمهِ  اْْلَ

ـَذا 43/7 4929  وفَّقنا إىل اإليمن والعمل الصالح  َهَداَنا هِلَ

 لنؤمن ونوفَّق لِنَْهتَِديَ  43/7 4930

 أَتْت  َجاءْت  43/7 4931

ق   43/7 4932  لثَّابِت الَّذي ال َشكَّ فيه وال ِمْريةَ بالدين ا بِاْْلَ

 وخوطِبوا َوُنوُدواْ  43/7 4933

 استْحقْقتُموها استحقاق املَياث  ُأوِرْثتُُموَها  43/7 4934

  َتْفَعلونَ  َتْعَمُلونَ  43/7 4935
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 51إلى آية   44من   األعرافسورة ( 156صفحة )

 معنى الكلمة رشح  الكلمة  رقم اآلية  م

نَّةِ  44/7 4936  أهُلَها َأْصَحاُب اجْلَ

 لقينا  َوَجْدَنا 44/7 4937

 ما وَعَدنا ربُّنا من الثواب املراد  ما َوَعَدَنا 44/7 4938

 ناِجزاا صادِقاا  َحّقاا  44/7 4939

ن   44/7 4940 َن ُمَؤذ    ومعنى التأذن رفع الصوت باإلعلم بالَّشء  منادن  فنادى َفأَذَّ

تِهِ  لَْعنَُة اهللِّ 44/7 4941 ْلَمْلُعوِن ِمْن َرْْحَ
 َسَخطُُه َوَطْرُدُه لِ

ونَ  45/7 4942 : االْعَِتاُض واملَنْعُ  َيُصدُّ دُّ  الصَّ

 اإلسلم دين اهلل القويم سبيل اهلل 45/7 4943

 َوَيطُْلبوهَنَا ويريدوهنا  َوَيبُْغوهَنَا 45/7 4944

ة ُمنَْحرفة ِعَوجاا  45/7 4945    ِمْعَوجَّ

،  ِحَجاب   46/7 4946 ، واِْلجاُب: كلُّ ما َيسَُتُ املَطلوَب، ويمنُع ِمَن الُوصوِل إليه  أوحاجز   ُسور 

  بنَي اجلنَِّة والنَّارِ ، ويراد به أعاّل ورشفات اْلاجز املكان املرتفع من األرض وغَيها  األَْعَراِف  46/7 4947

 بَِعلَمتِِهْم املميزة هلم بِِسيَمُهمْ  46/7 4948

ءِ و ، َيْرجوَن ُدخوهَلا َيطَْمُعونَ  46/7 4949 ْ ِديَدُة للُحُصوِل َعىَل الَّشَّ ْغبَُة الشَّ  الطََّمُع : الرَّ

َفْت  47/7 4950 َهْت  ُِصِ  ُوج 

 ُعيوهُنم  َأْبَصاُرُهمْ  47/7 4951

 ِجَهةَ  تِْلَقاء 47/7 4952

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحد  بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملنِِيَ  47/7 4953

 ما َكفاُكم وما َنَفَعُكم ما َأْغنَى عنكم 48/7 4954

نياََجاَعتُُكْم أو  ََجُْعُكمْ  48/7 4955  وغَيه  ِمَن األَْمواِل واألوالدِ  ما ُكنتُم َُتَمعوَنه يف الدُّ

ونَ  48/7 4956  تتعاظمون وتتعالون  َتْستَْكِِبُ

 َحَلْفتم َأْقَسْمتُمْ  49/7 4957

مُ  49/7 4958  ال َيْشَمُلهم  الَ َينَاهُلُ

 بإْحسانن وِهداَيةن  بَِرْْحَةن  49/7 4959

 أو بكثرة  صبّوا بغزارة َأفِيُضواْ  50/7 4960

 أْعطاُكْم ِمن اخَلَْيِ والَفْضلِ  َرَزَقُكمُ  50/7 4961

َمُهَم  50/7 4962  َجَعَلُهم حراماا غَي مباحن  َحرَّ

واا  51/7 4963  الَّلْهو: االشتغال بم ال َُيْدي وال ُيفيد هَلْ

 الَلِعب: الَعبَث َولَِعباا  51/7 4964

هْتُمُ  51/7 4965  وخدعتُْهْم وأطمعتُْهْم بزخارفها وزينتها  َوَغرَّ

  ُنَعاملهم معاملة املَنِْسي ني فل نرْحهم  َننَساُهمْ  51/7 4966

   َيْكُفُرونَ أو  ُينكِرون بألِْسنَتِهم وهم هلا ُمْستَيِْقنوَن، ََيَْحُدونَ  51/7 4967
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 57إلى آية  52يةآمن  األعرافسورة ( 157صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 أَتيْناُهم ِجئْنَاُهم 52/7 4968

 بُِقرآنن  بِكِتَابن  52/7 4969

ْلنَاهُ  52/7 4970 ْحنَاهُ  َفصَّ  َبيَّنَاُه وَوضَّ

 معرفة  ِعْلمن  52/7 4971

بون  َينظُُرونَ  53/7 4972 ُعون وَيَتقَّ  َيتَوقَّ

 ما يؤول إليه أمرهمأو   مرجعه ومصَيه  َتأِْويَلهُ  53/7 4973

 املراد يوم القيامة  َيْومَ  53/7 4974

 ترُكوه ترك املَنْيِسّ فلم يعملوا به َنُسوهُ  53/7 4975

ي ئَةِ  اطالِبوناِصين ومعينني أو  ُشَفَعاء 53/7 4976  التَّجاُوز َعن السَّ

 ُنْرَجعُ  ُنَردُّ  53/7 4977

وْا َأنُفَسُهمْ  53/7 4978  أهلكوها وغبنوها بالكفر َخِسُ

 َوَغاَب  َوَضلَّ  53/7 4979

ونَ  53/7 4980  خيتلقون ويكذبون واملراد الَشكاء وشفاعتهم  َيْفََتُ

، وال تشبيهن، وال تعطيلن ؛ عَل واستقرَّ وارَتَفع اْستََوى 54/7 4981 ا يليُق بجللِه، بل تكييفن  علوًّ

 فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الدنياليس كعروش وأنه  عىل اْلقيقة بهنؤمن  هو أعظَُم املَخلوقاِت  الَْعْرشِ  54/7 4982

 ُيلبس وُيغطي  ُيْغَِّش  54/7 4983

 َيْسَعى إِلْدَراكه  َيطُْلبُهُ  54/7 4984

ا  َحثِيثاا  54/7 4985 عا  ُمْسِ

َراتن  54/7 4986   ُمَذلَّلتن  ُمَسخَّ

 بُحْكِمِه وقضائِهِ  بِأَْمِرهِ  54/7 4987

َه َوَتَعاىَل  َتباَرَك اهللُ  54/7 4988 َس وَتنَزَّ  َتَقدَّ

 اْسألوُه واطلبوا منه حوائجكم اْدُعوا َربَُّكم  55/7 4989

عاا  55/7 4990     َتَذلُّلا وُخُضوعاا  َترَضُّ

ا َوُخْفيَةا  55/7 4991 ا، وليس ِجهارا  ِِسًّ

 الظاملني املتجاوزين للَحّد  املُْْعتَِدينَ  55/7 4992

ِدثوا االختلل واالضطراب  َوالَ ُتْفِسُدواْ  56/7 4993  َوالَ َُتْ

    ِخْشيَةا ِمن َعذاِب اهللِ  َخْوفاا  56/7 4994

 َوَرجاءا َوَرْغبَةا يف َثواِب اهللِ  َوَطَمعاا  56/7 4995

ُحِب املُْمطَِرةِ مبَشات بالغيث ـو  ُبَْشاا  57/7 4996 لسُّ
 حاِملتن لِ

 َْحَلت وَرَفَعت  َأَقلَّْت  57/7 4997

لةا باألمطار  غيوم  سحاباا ثِقاالا  57/7 4998   حُمَمَّ

 َبَعثْناُه وأْرَسْلناهُ  ُسْقنَاهُ  57/7 4999

ي تن  57/7 5000  مَّ
 ال نبات فيهُمدب  لِبََلدن

 َنبَْعثُُهْم أْحياءا َبْعَد املَْوِت لِْلِحساِب   ُنْخِرُج املْْوَتى  57/7 5001
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 76إلى آية  58 يةآمن  األعرافسورة ( 158صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املكان املحدود يستوطنه َجاعات أواملكان الواسع من األرض  َوالْبََلُد  58/7 5002

الِِح واجَلي دِ  الطَّي ُب  58/7 5003  الصَّ

ُرُج  58/7 5004  َيظَْهرُ  خَيْ

 النبات: الزرع والشجر َنبَاُتهُ  58/7 5005

 اتصف بالرداءة والقبح َخبَُث  58/7 5006

اَقلِيلا  َنكِداا  58/7 5007  أو عديَم النَّْفعِ  ضعيفاا  َعِسا

ُف اآلياِت  58/7 5008  بأساليَب خُمْتَلَِفةن ونبدهلا ُنبَي نُها ونكررها  ُنَْص 

 اْنقادوا لَُه بِالطَّاَعةِ   اْعبُُدوْا اهللَّ 59/7 5009

ِع َمْكروهن  َأَخاُف  59/7 5010  اخَلْوف: اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوقُّ

 ِعقاَب وتَّنْكيَل  َعَذاَب  59/7 5011

 املراد يوم القيامة  َيْومن َعظِيمن  59/7 5012

 وسادهتمأرْشاُف القْوِم  املَْألُ  60/7 5013

    تيه وبعد وانْصاف عن طريق اهلداية واْلق  َضلَلن  60/7 5014

بنِين  60/7 5015  واِضحن  مُّ

 يسمى بالضللاملراد أدنى َشء مما  َضلَلَة   61/7 5016

عن لِيَْعَمَل بِِه َوُيبَل َغهُ  َرُسول   61/7 5017 سوُل ُهَو َمْن َيبَْعثُُه اهللُ بََِشْ  الرَّ

 بدون نقصن وال زيادة أوصل لكم  ُأَبل ُغُكمْ  62/7 5018

ِة أوحاه اهلل إّل  ما  ريب ِرَساالَِت  62/7 5019 مِويَّ  ِمن التَّعاليِم السَّ

 وخَيكم  أرشدكم ملا فيه َصلحكم  َوَأنَصُح لَُكمْ  62/7 5020

بْتُم َأَوَعِجبْتُمْ  63/7 5021  هل تعجَّ

ْكر   63/7 5022
ُرُكْم بِم فيِه اخَلَْيُ لَُكمْ  ذِ  َمْوِعظَة  ُتَذك 

 وحيّذركم ليعلمكم ويبل غكم  لِيُنِذَرُكمْ  63/7 5023

 ولتستمسكوا بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َولِتَتَُّقواْ  63/7 5024

 َتفوزوَن وَتنْجونَ  ُتْرَْحُونَ  63/7 5025

ُبوهُ  64/7 5026  َفنََسبُوا إليه الَكِذب، أو َل ُيْؤِمنوا به  َفَكذَّ

     فأنقذناه  َفأَنَجيْنَاهُ  64/7 5027

    السفينة  الُْفْلِك  64/7 5028

ا  َوَأْغَرْقنَا 64/7 5029  وأْهَلْكنا َغَرقا

، واملقصود ُعْمُي الُقلوب أي فاقدو البصَية  َعِمنيَ  64/7 5030  َجع َعِمي 

يَْت باْسِم أبيِهْم، وكاَنْت  َعادن  65/7 5031  عليه السلم، وهي َقبيلة  َقديَمة  ُسم 
ْم باألْحقاِف ِمْن بِلدِ اليََمنِ قـَـْوم هودن  َمناِزهُلُ

 من نفس قبيلتهم أو أخوهم يف اإلنسانية  أخاهم يف النََّسِب املراد  َأَخاُهمْ  65/7 5032

 ُأرِسَل إىَِل َقوِم َعادن الَِّذيَن َكاُنوا بِاألَحَقاِف ُهود: نبي    ُهوداا  65/7 5033

 بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيهتستمسكون  َتتَُّقونَ  65/7 5034

 َْحاَقة وُنْقصان َعْقلن  َسَفاَهةن  66/7 5035

 لَنَْعتَِقُد أنََّك  لَنَظُنَُّك  66/7 5036

 املُتَِّصفني بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخلِف الواقع أو االعتقاد الَْكاذِبنِيَ  66/7 5037

 وُنْقصان َعْقلن َْحاَقة  َسَفاَهة   67/7 5038

 املَْعبوُد َوْحَدُه، املُنِْعُم َعىل خَمْلوقاتِهِ  ربُّ الَعاملنَِيَ  67/7 5039
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 37إلى آية  86 يةآمن  األعرافسورة ( 159صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 بدون نقصن وال زيادة أوصل لكم  ُأَبل ُغُكمْ  68/7 5040

ةِ  ِرَسااَلِت َريب   68/7 5041 مِويَّ  ما  أوحاه اهلل إّل ِمن التَّعاليِم السَّ

 ُمْرِشد ملا فيه الصلح  َناِصح   68/7 5042

     ُمْؤََتَن عىل وحي اهلل تعاىل َأِمني   68/7 5043

بْتُم َأَوَعِجبْتُمْ  69/7 5044  هل تعجَّ

    أتاُكمْ  َجاءُكمْ  69/7 5045

ْكر   69/7 5046
ُرُكْم بِم فيِه اخَلَْيُ لَُكمْ  ذِ  َمْوِعظَة  ُتَذك 

 ليعلمكم ويبل غكم وحيّذركم  لِيُنِذَرُكمْ  69/7 5047

 اْستَْحرِضوا و َواذُكُرواْ  69/7 5048

 اخَللِيفة هو َمن خَيُْلُف َغَْيه وَيقوم َمقاَمه ُخَلَفاء 69/7 5049

 إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ ِزياَدُة  َوَزاَدُكمْ  69/7 5050
ءن ُه يِف ذاتِِه أْو إضاَفُة ََشْ ِء: ُنُموُّ ْ  الَّشَّ

ْلِق  69/7 5051  املراد يف األجساد واألبدان   يِف اخْلَ

 قوة وضخامة  َبْسطَةا  69/7 5052

 نَِعم آالء 69/7 5053

 تظفرون وتفوزون ُتْفلُِحونَ  69/7 5054

 َأأَتيْتَنَا  َأِجئْتَنَا  70/7 5055

ا َوْحَدهُ  70/7 5056  منفردا

    ونَتك َوَنَذرَ  70/7 5057

    َفِجئ لَنا َفأْتِنَا  70/7 5058

 ُتنِذُرنا  َتِعُدَنا 70/7 5059

ادِقِنيَ  70/7 5060 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكلِم للواقِعِ  الصَّ ْدِق، والص   املُتَِّصفنَي بِالص 

 َنَزَل وحصل َوَقعَ  71/7 5061

   عذاب   ِرْجس   71/7 5062

 الَغَضب: الُسْخط والعَقاب َوَغَضب   71/7 5063

ادِلُوَننِي 71/7 5064  أُتناقِشوَنني بالباطِلِ  َأُُتَ

يْتُُموَها  71/7 5065 ةا  َأْسَمء َسمَّ يْتُموها آهِلَ  أْصنام َسمَّ

ةن وُبْرَهانن  ُسْلطَانن  71/7 5066     ُحجَّ

بوا َفانتَظُِرواْ  71/7 5067  َفََتقَّ

 فأنقذناه  َفأَنَجيْنَاهُ  72/7 5068

 بإْحسانن وِهداَيةن  بَِرْْحَةن  72/7 5069

 ا َعن آِخِرهم، وذلك كناية عن استئصاهلم َجيع وأفنيناهمأهَلْكناهم  َوَقطَْعنَا َدابِرَ  72/7 5070

ُبواْ  72/7 5071       َأنَكُروا  َكذَّ

نا وَعلماتِنا  بِآَياتِنَا  72/7 5072  بُِمْعِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعَِبِ

سوِل باالّتباعِ  ُمْؤِمننِيَ  72/7 5073 ِه وَينقادوَن هللِ بالطّاعِة وللرَّ
وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِ  املُْْؤِمنِوَن: الذين ُيِقر 

ي قبيلة النبي صالح َثُمودَ  73/7 5074  القليل املاء:  :والثمدبذلك لقلة املاء لدهيم  تأحفاد نوح، أو سمي أحد باسم  تُسم 

 من نفس قبيلتهم أو أخوهم يف اإلنسانية  أخاهم يف النََّسِب املراد  َأَخاُهمْ  73/7 5075

 َرسول  َأرَسَلُه اهللُ إىَِل َقوِم َثُمودَ  َصالُِح  73/7 5076

   أَتتُْكم َجاءْتُكم 73/7 5077

ة  واِضَحة   َبي نَة   73/7 5078  ُحجَّ

   ُأضيفت إىِل اهلل ُسبحاَنه َتَْشيفاا هلا وَتذيراا هلم ناقة اهلل 73/7 5079

  فاتركوها  َفَذُروَها  73/7 5080

وَها  73/7 5081  ال ُتصيبوها واملسُّ ُيقال يف كل  ما ُيصيُب ِمن أذاى ال ََتَسُّ

 بِأذىا  بُِسَوءن  73/7 5082

 فيهلككم  َفيَأُْخَذُكمْ  73/7 5083

      موجع َشديد اإليلمِ  ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  َألِيم   73/7 5084
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 81إلى آية  47 يةآمن  األعرافسورة ( 160صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 واْستَْحرِضوا  َواذُكُرواْ  74/7 5085

َأُكمْ  74/7 5086 َن لَُكمْ وأسَكنَكم أْنَزلَُكْم  َوَبوَّ  وَمكَّ

 اْلجاز والّشامالتي يسكنوهنا بني  املراد أرض اْلجر  األَْرضِ  74/7 5087

 ُتعلون َتتَِّخُذونَ  74/7 5088

ا  74/7 5089   ةاملُنْبَِسطاألرايض السهلة  ُسُهوهِلَ

 َواِسَعةُبيُوتاا َفْخمة  ُقُصوراا  74/7 5090

ِفروَن وتقَشون وتِبون َوَتنِْحتُونَ  74/7 5091  َتنقبُونَ و   ََتِتُّوَن وََتْ

 نَِعم آالء 74/7 5092

 ال ُتْفسُدوا أَشد اإِلفساد أو اَل َتطَْغْوا، َواَل َتْسَعْوا  َوالَ َتْعثَْوا  74/7 5093

 حُمِْدثني للختلل واالضطراب  ُمْفِسِدينَ  74/7 5094

واْ  75/7 5095 وا وَتعاَظموا وَتعالوا اْستَْكَِبُ  تكِبَّ

 اْستُِذلُّوا اْستُْضِعُفواْ  75/7 5096

ْرَسل   75/7 5097 سالَِة  مُّ  حاِمُل الر 

  صّدقتم وأذعنتم آَمنتُْم بِهِ  76/7 5098

 ُمنْكِرونَ  َكافُِروَن   76/7 5099

 أو فَقتَلوا  َفنََحروا َفَعَقُرواْ  77/7 5100

وا  َوَعتَْواْ  77/7 5101 ُ  وَأْعَرُضوا واستكِبوا وَُتِبَّ

ِمْ  77/7 5102  ُحْكِمِه وقضائِهِ  َأْمِر َرهب 

 ُتنِذُرنا  َتِعُدَنا 77/7 5103

 فأهلكتهم  َفأََخَذهْتُمُ  78/7 5104

ْجَفةُ  78/7 5105 لَْزلَُة الشديدة  الرَّ   الزَّ

باِح َفصاُروا  َفأَْصبَُحواْ  78/7 5106  ِعنَْد الصَّ

 جاِمديَن موتى هامدين ال يتحركون، من جثم: لزم مكانه  َجاثِِمنيَ  78/7 5107

َف  َفتََوىلَّ  79/7 5108  فأَْعَرض وانَْصَ

  أرشدتكم ملا فيه َصلحكم  َوَنَصْحُت لكم 79/7 5109

 أَتْرَتكِبونَ  َأَتأُْتونَ  80/7 5110

ناعةِ ا الَْفاِحَشةَ  80/7 5111  اجِلنِْسيَِّة واملراد هنا  لِفعَلُة املُتناِهيَُة يف الُقبِح والشَّ
ْهَوةِ ُكوِر ُدوَن اإلناِث مع َقضاَء الشَّ  الذُّ

َمُكمْ  َسبََقُكم 80/7 5112  تقدَّ

 كناية عن االستمتاع واجلمع  لَتَأُْتونَ  81/7 5113

اِت يف  الرغبة الشديدة َشْهَوةا  81/7 5114  املََْلذَّ

ُفونَ  81/7 5115 ْسِ  ُمْفِرُطوَن وُماِوزوَن للْعتِدالِ  مُّ
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهْم َعىل َدْعَوتِِه أْو ُسؤالِهِ  َجَواَب َقْوِمهِ  82/7 5116  َردَّ

 َأْبِعُدوُهم  َأْخِرُجوُهم  82/7 5117

 بلدتكم َقْرَيتُِكمْ  82/7 5118

ُرونَ  82/7 5119 ه َعِن  َيتَطَهَّ ُر هو التنَزُّ ، والتَّطَهُّ
 ُكل  َقبيحن عن و اآلثامَينُْسبُوَن َأْنُفَسُهْم إىل الطَّهاَرةِ

  فأنقذناه  َفأَنَجيْنَاهُ  83/7 5120

 أهل بيته َوَأْهَلهُ  83/7 5121

 أو الباقني  اهلالِكنِي الَْغابِِرينَ  83/7 5122

 أنزلنا عليهم  َوَأْمطَْرَنا 84/7 5123

ا 84/7 5124 ا من حجاراملراد  َمطَرا  اْلرارةِ  ة شديدِ  ةمطرا

ل  َفانظُرْ  84/7 5125  َفَفّكْر وتأمَّ

  العاقبة: اخلاَِتَُة واملَصَي األخَي َعاقِبَةُ  84/7 5126

 الكافِريَن املُعانِدينَ  املُْْجِرِمنيَ  84/7 5127

 والّشام اْلجازبني  قبيلة أو بلدة  َمْدَينَ  85/7 5128

 ُأرِسَل إىَِل َقوِم َمدَينَ  رسول  ُشَعيْباا  85/7 5129

ة  واِضَحة   أَتتُْكم َجاءْتُكم َبي نَة   85/7 5130  ُحجَّ

 أّدوه وافياا كاملا  َفأَْوُفواْ  85/7 5131

 به ، أو الوزن نفسه وما يوزن  ما ُيكال الَْكيَْل َواملِْيَزانَ  85/7 5132

 ال َتنُْقُصوا، واَل َتظلِموا و َواَل َتبَْخُسوا  85/7 5133

 ُحُقوَقهم   َأْشيَاءُهمْ  85/7 5134

ِدثوا االختلل واالضطراب َوالَ ُتْفِسُدواْ  85/7 5135  واملراد الظلم والكفر والعصيان  َوالَ َُتْ

ُسِل، واألمِر بالَعْدلِ املراد  َبْعَد إِْصلَِحَها 85/7 5136  بعد إصلحها ببَْعِث الرُّ

بَُّصوا َوالَ َتْقُعُدواْ  86/7 5137  وال َتََتَ

اطن  86/7 5138     َطريقن  ِِصَ

دون و  ُتنِذرون ُتوِعُدونَ  86/7 5139 فونَ َتتوعَّ  وَُتو 

ونَ  86/7 5140 : االْعَِتاُض واملَنْعُ  َوَتُصدُّ دُّ  الصَّ

 دين اهلل القويم  سبيل اهلل 86/7 5141

 َوَتطُْلبوهَنَا وتريدوهنا  َوَتبُْغوهَنَا 86/7 5142

ة ُمنَْحرفة  ِعَوجاا  86/7 5143  ِمْعَوجَّ

 َفَجَعَلكم َكثَيين  َفَكثََّرُكمْ  86/7 5144

ُلوا، أو فكروا واعتِبوا  َوانظُُرواْ  86/7 5145  وتأمَّ

 ََجاَعة  أْو فِْرَقة   َطآئَِفة   87/7 5146

واْ  87/7 5147 َزعوا َفاْصِِبُ  َفتََجلَّدوا وال َُتْ

 َيْقيض وَيْفِصَل  حَيُْكمَ  87/7 5148

اكِِمنيَ  87/7 5149  األُُمور بني العباد أعدل اْلاكمني القاضني الفاصلني يِف أفضل و َخَْيُ اْْلَ
 


