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 59إلى آية  88 يةآمن  األعرافسورة ( 162صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِم  اْلمَلأ  88/7 5150 افأ القوم  وسادهتمأرشم

وام  88/7 5151 ََبأ تَكم وا وَتعاَظموا وَتعالوا اسم  تكَبر

ِرَجنرَك  88/7 5152  لَنأبمِعَدنرَك  لَنأخم

َيتِنَا 88/7 5153  بلدتنا  َقرم

نر  88/7 5154   لرتِجعأنر  لَتَعأودأ

تِنَا  88/7 5155   دِينِنا، ورَشيعتنا وطريقتِنا ِملر

بمِغضي  َكاِرِهيَ  88/7 5156  مأ

نَا 89/7 5157 يم رَتَ نَا، وَكَذبمنا  افم تََلقم  اخم

 الَكِذب: اإِلخبارأ بخالِف الواقع أو االعتقاد   َكِذبا   89/7 5158

َنا  89/7 5159 دم نا  عأ  َرَجعم

اَنا  89/7 5160  سلرَمنا  َنجر

ريَد  َيَشاءَ  89/7 5161  يأ

َعب وأحاط َوِسعَ  89/7 5162  استَوم

لمنَا 89/7 5163 رنا َتَوكر نا أمم ضم تََمدنا وَفور  اعم

تَحم  89/7 5164 مم أو  اقمِض وافصلم  افم كأ  احم

ق   89/7 5165 لِ  بِاْلمَ  بِالَعدم

ور المَفاِِتِيَ  89/7 5166  اْلاكمي الفاِصلَي ِِف األأمأ

وام  90/7 5167 ِمنأوا  َكَفرأ ؤم م يأ  أنكروا وََل

ونَ  90/7 5168 اِِسأ  لَضائِعوَن هالِكونَ  َّلرَ

أمأ  91/7 5169   فأهلكتهم  َفأََخَذهتم

َفةأ  91/7 5170 جم لمَزلَةأ الشديدة  الرر  الزر

وام  91/7 5171 بَحأ باِح  َفأَصم وا ِعنمَد الصر  َفصارأ

نأهأ النّاسأ  َداِرِهمم  91/7 5172 كأ : اْلَنمِزلأ اْلَبمنِيُّ الذي َيسم ارأ  الدر

 موتى هامدين ال يتحركون، من جثم: لزم مكانه  َجاثِِميَ  91/7 5173

بأوا  92/7 5174 عيبا  َكذر  َنَسبأوا إليه الكذب شأ

ام  92/7 5175 نَوم م َيغم م َينِزلواأو َل يأقيموا  َلر م َيعيشوا، أو ََل  ََل

ينَ  92/7 5176 اِِسِ  الضائِعَي اهلالِكيَ  اَّلمَ

َف  َفتََوّلر  93/7 5177 َرض وانََصَ  فأَعم

مم  93/7 5178 تأكأ َلغم مم  َأبم َصلمتأ لَكأ  أوم

ةِ  ِرَسااَلِت َرّب   93/7 5179 امِوير  ما  أوحاه اهلل إيل ِمن الترعاليِم السر

تأ لكم 93/7 5180  أرشدتكم ْلا فيه َصالحكم  َوَنَصحم

 أحزن آَسى 93/7 5181

َنا 94/7 5182  عاقبنا  َأَخذم

َلَها 94/7 5183 ّكاََنا  َأهم  سأ

وءأ اْلالِ   األموال كالفقر: ما يصيب الناس ِف المبَأمَساء بِالمبَأمَساء  94/7 5184  وسأ

اء  94/7 5185 ر اء:  َوالَّضر ر  ما يصيب الناس ِف األنفس كاألمراض ِف أبداَنم  الَّضر

ونَ  94/7 5186 عأ ر عون أي يتَذلرلوَن وََيمَضعونَ  َيَّضر  يتَّضر

لمنَا  95/7 5187 َنا  َبدر م  َغَّير

ي ئَةِ  95/7 5188 ي ئَةِ اْلالَِة  السر    كالشدائد واألمراض والفقر السر

َسنَةَ  95/7 5189  كالسعة والصحة وأنواع اَّلَّيات اْلالة الطيبة اْلمَ

   أصبحوا ِف عافية ِف أبداَنم، وَسَعة ورخاء ِف أمواهلم َعَفوام  95/7 5190

َق  َمسر  95/7 5191  أصاَب وَْلِ

م 95/7 5192 َناهأ  فأهلكناهم  َفأََخذم

تَة   95/7 5193 أة   َبغم  َفجم

ونَ  95/7 5194 رأ عأ َلمونَ  ال َيشم وَن وال َيعم سُّ
 ال ََيِ



 

163 
 

 
 
 
 

 410إلى آية  69 يةآمن  األعرافسورة ( 163صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َل المقأَرى 96/7 5195 اَنَا  َأهم كر  سأ

نَا َعليهم 96/7 5196 نَا أرزاقهماْلراد  لََفتَحم عم  َوسر

 نامء وخَّي ونعمة إهليرة َبَرَكات   96/7 5197

ِسبأونَ  96/7 5198 لونَ  َيكم َعلوَن وَيتََحمر  َيفم

 أَفأحسر باألمان واالطمئنان  َأَفأَِمنَ  97/7 5199

مم  97/7 5200  ينزل هبم َيأمتِيَهأ

نَا  97/7 5201 نَا  َبأمسأ  َعذابأ

 ليال   َبيَاتا   97/7 5202

ونَ  97/7 5203  راقِدون َنآئِمأ

ى 98/7 5204 ح  تِدادِ النرهارِ  ضأ تِفاِع الّشمِس واشم َحى: َوقمتأ ارم  الضُّ

َعبأونَ  98/7 5205 مم َيلم مم ََيمِزلون وَيعمبثونو َوهأ  هأ

 َغضبه وَعذابه وعقوبته، أو استدراجه إياهم مكر اهلل  99/7 5206

ونَ  99/7 5207 اِِسأ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اَّلمَ

م ََيمدِ  100/7 5208 م وَيترِضحم  َأَوََل م َيتَبَير  َأَوََل

 أو يعيشون ويسكنون   يأستخَلفونَ  َيِرثأونَ  100/7 5209

م 100/7 5210  عذبناهم أخذناهم أو  َأَصبمنَاهأ

قأ وَنَختِمأ  و َنطمبَعأ و 100/7 5211
لِ  نأغم

، وتأطمَلقأ َعََل أهلِها  المقأَرى 101/7 5212  البألدانأ

 َنروي  َنقأصُّ  101/7 5213

ةِ  َأنبَآئَِها  101/7 5214 باِرَها اهلامر  أخم

أمم  101/7 5215 مم  َجاءهتم  أَتتمهأ

َجِج الواِضحاِت  بِالمبَي نَاِت  101/7 5216  بِاْلأ

َنا 102/7 5217  علمنا  َوَجدم

ثَِرِهم  102/7 5218  ْلَأعمظَمهم  ألَكم

د   102/7 5219  لتزام  بِميثاق  ا َعهم

 الَفاِسقي: العاصي اَّلارجي عن حدود الرشع لََفاِسِقيَ  102/7 5220

نَا  َبَعثمنَا  103/7 5221 َسلم  أرم

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  103/7 5222 عمِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعََبِ  بِمأ

 أرشاف قومه َوَمَلئِهِ  103/7 5223

وام  103/7 5224 ا َفظََلمأ  فجحدوا وكفروا ظلام  وعناد 

ل  َفانظأرم  103/7 5225  َفَفّكرم وتأمر

 خاِِتَةأ وَمصَّيأ  َعاقِبَةأ  103/7 5226

ِسِدينَ  103/7 5227 ِدثَي لال اْلمأفم تاِلِل واالاْلأحم طِراِب خم  ضم

ول   104/7 5228 َو َمنم  َرسأ بَل َغهأ هأ َمَل بِِه َويأ ع  لِيَعم  َيبمَعثأهأ اهللأ برَِشم

، اْلأنمِعمأ َعَل ََمملوقاتِهِ  ربُّ الَعاْلَِيَ  104/7 5229 َدهأ  اْلَعمبودأ َوحم



 

164 
 

 
 
 
 

 201إلى آية  510 يةآمن  األعرافسورة ( 164صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َحريص  جدير أو  َحِقيق   105/7 5230

قر  105/7 5231 َق  اْلمَ  المِصدم

م  105/7 5232 م  ِجئمتأكأ  أَتيمتأكأ

ة  واِضَحة   بِبَي نَة   105/7 5233 جر  بِحأ

ادِقِيَ  106/7 5234 طاَبَقةأ الَكالِم للواقِعِ  الصر : مأ قأ دم ِق، والص  دم  اْلأترِصفَي بِالص 

 َفَرَمى  َفأَلمَقى 107/7 5235

بأ هبا َعَصاهأ  107/7 5236 َ تَوّكأ عليها، أو يأَّضم  الَعصا: ما يأ

بِي   107/7 5237 بَان  مأ َمةِ  ثأعم خم  اَْليرِة الَعظِيَمِة الضر

َرَج وَأظمَهرَ  َوَنَزَع   108/7 5238  َأخم

شاهدين لِلنراظِِرينَ  108/7 5239  للمأ

نَ  109/7 5240 َعوم  َرِعيرته  قوم فِرم

ويِه وَعَل األموِر اَّلارَقِة لِلمعاَدةِ  لََساِحر   109/7 5241 مأ َعَل اَِّلداِع والترمم
لأ أو الِفعملأ القائِ ر: الَقوم حم  الس 

 العلم  وراسخ ِف واسع َعلِيم   109/7 5242

ِريدأ  110/7 5243  َيرَغبأ أوم َيشاءأ  يأ

م  110/7 5244 مِرَجكأ بمِعَدكأم َيأ  يأ

مم  110/7 5245 ِضكأ  بالدكم َأرم

ِجهم  111/7 5246 ِهلمه  َأرم َره، أو َأمم رم أمم ، وَأخ  هأ  احبِسم

 مصاِر األاألَقاليِم والبالد و اْلمََدآئِنِ  111/7 5247

ينَ  111/7 5248  جاِمعيَ  َحارِشِ

وكَ  َيأمتأوكَ  112/7 5249  ََيِيؤأ

َحَرةأ  113/7 5250 رِ  السر حم لس 
 اْلأزاِولوَن لِ

را   113/7 5251  جلزاء  للعمل وِعَوضا  عنه ألَجم

 اْلنتَصين  المَغالِبِيَ  113/7 5252

بِيَ  114/7 5253 ِب واْلََكانة اْلمأَقرر رم  ذوي القأ

لمِقيَ  115/7 5254 ِمي  تأ  َترم

امي اْلمألمِقيَ  115/7 5255  الرر

َ النراسِ  116/7 5256 يأ وام َأعم    األبصار أن ما فعلوه له حقيقةإّل فخيّلوا  َسَحرأ

مم  116/7 5257 َهبأوهأ رَتم  وخوفوهم   أرهبوهم وأفزعوهم َواسم

ا َوَجاءوا  116/7 5258  َوأَتوم

، َقِوي   َعظِيم   116/7 5259  َهائِل  ،  َكبَِّي 

َحيمنَا 117/7 5260 ي َوَأوم نا بواِسطِة الَوحم  وبلرغم

مِ  َألمِق  117/7 5261  ارم

بأ هبا َعَصاكَ  117/7 5262 َ تَوّكأ عليها، أو يأَّضم  الَعصا: ما يأ

تَِهمأ وتتناول وَتبمتَلِعأ  َتلمَقفأ  117/7 5263 لأ وَتلم  برسعة   َتأمكأ

ونَ  117/7 5264 رونَ  َما َيأمفِكأ  ما َيكِذبوَن ويأزو 

قُّ  118/7 5265 َ ظهر و َفَوَقَع اْلمَ  عليه الّسالم ِصدقأ ِرسالِة موسى اْلق وهو   َتبَير

َمَحلر وزاَل َوَذَهَب َضياعا   َوَبطََل  118/7 5266    اضم

َملأونَ  118/7 5267 َعلأونَ  َيعم  يفم

لِبأوام  119/7 5268 وا  َفغأ ِهرأ   َفقأ

 ، وانََصفوا  وَرَجعوا وارَتّدوا َوانَقَلبأوام  119/7 5269

هانيَ َأذِالرَء مقهورين مغلوبي  َصاِغِرينَ  119/7 5270  مأ

وا َوأألمِقيَ  120/7 5271 جوِههم أو  َخرُّ  سَقطوا عَل وأ

ضِ  َساِجِدينَ  120/7 5272 مم َعَل األرم  واِضعَي ِجباَههأ
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 301إلى آية  211 يةآمن  األعرافسورة ( 165صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 صّدقنا وأذعنّا  آَمنرا  121/7 5273

، اْلأنمِعمأ َعَل ََمملوقاتِهِ  بِِرب  الَعاْلَِيَ  121/7 5274 َدهأ  اْلَعمبودأ َوحم

وَسى 122/7 5275  َرسول  َأرَسَلهأ اهللأ َتَعاَّل إَِّل فِرَعوَن َوَقوِمهِ  مأ

ونَ  122/7 5276 هأ ِِف َدعَوةِ فِرَعوَن إَِّل اإِلياَمِن بِاهللِ َوَهارأ وَسى َوَرفِيقأ و مأ  َأخأ

نأ  123/7 5277 َعوم َعونأ موَسى اْلَعروف  فِرم َ ِِف التاريِخ الَقديِم، واْلأرادأ فِرم لأوِك ِمَصم  لََقبأ مأ

َمَح  آَذنَ  123/7 5278  أسم

ر   123/7 5279 بَّي للرَشّ  ْلََكم ر: اَِّلداع والتردم  اْلَكم

وام  124/7 5280 ِرجأ وام  لِتأخم  لِتأبمِعدأ

نم ِخالف   124/7 5281 جِل اليأرسى  م  َف بَي العأضويِن ِف الَقطِع وذلِك بَقطمِع اليَِد اليأمنى والر 
الِ  اْلأخالََفةأ واْلرادأ : أنم َيأ

مم  124/7 5282 بَنركأ ليقأ  ألأَصل  : َشدُّ األطراِف والترعم لمبأ  الصر

نَقلِبأونَ  125/7 5283  صائرون وراجعون مأ

َرهأ ،  َتنِقمأ  126/7 5284  وتأنمكِرأ وَتعيبأ َتكم

عمِجزاِت وَدالئَِل وِعََبِ وَعالماِت  بِآَياِت  126/7 5285  بِمأ

ِرغم  126/7 5286  َأنِزلم واصبأبم وَأفِضم  َأفم

ا   126/7 5287 تاِملِ  َصَبم نأ االحم سم : التََجلُّدأ وحأ أ  الَصَبم

ِم وسادهتم اْلمََلأ  127/7 5288 افأ القوم  أرشم

ك َأَتَذرأ  127/7 5289 أ  أَترتم

وام  127/7 5290 ِسدأ ِدثوا االختالل واالضطراب  لِيأفم  لِيأحم

تََك  127/7 5291 َذ َمعمبأودا   َوآهِلَ
ِ لُّ َما اُّتُّ : كأ  واإللَهأ

: ََجمعأ إلَه  ةأ  اآلهِلَ

 سنأكثر من قتلهم  َسنأَقت لأ  127/7 5292

يِـي  127/7 5293 تَحم  نبقي عَل حياهتن   َوَنسم

ونَ  127/7 5294  غالِبأون  َقاِهرأ

تَِعينأوا  128/7 5295 لأبأوا العون اسم  اطم

وام  128/7 5296 َِبأ َزعوا َواصم لردوا وال ََتم  َوََتَ

 َمن يأريدأ  َمن َيَشاءأ  128/7 5297

 َخلمِقهِ  ِعبَادِهِ  128/7 5298

 اَّلاِِتَةأ واْلَصَّي األخَّيالعاقبة:  َوالمَعاقِبَةأ  128/7 5299

ترِقيَ  128/7 5300 لممأ
ِد َعنم َمعمِصيَتِهِ  لِ حاِب الترقمَوى بِطاَعِة اهللِ والبأعم  ألَصم

ر   أأوذِينَا  129/7 5301 َق بِنا ََضَ ِ  أأْلم

 ََتِيئَنا  َتأمتِينَا  129/7 5302

ملَِك  129/7 5303  يأعاَقب باإلهالك َيأ

مم  129/7 5304 كأ ور : الباِغضأ الكاِرهأ  َعدأ وُّ  الَعدأ

مم  129/7 5305 لَِفكأ تَخم فَي فيها   َوَيسم تَََص  َلفاَء مأ مم خأ لأهأ ه وَيقوم َمقاَمهوَجعم  اََّللِيفة هو َمن ََيملأفأ َغَّيم

َ  َفيَنظأرَ  129/7 5306  ، فَّيى َفيَتَبَير

َنا 130/7 5307 رِ َأَصبمنا، أو أو  عاقبنا  َأَخذم َنا، أو كِناية  َعِن الَقهم تَََبم   اخم

نِيَ  130/7 5308 ة  بِالس  در ب والش  طأ   اجَلدم  والَقحم

ونَ  130/7 5309 رأ كر  َيترِعظوَن ويتََدبررونَ  َيذر
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 713إلى آية  311 يةآمن  األعرافسورة ( 166صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسنَةأ  131/7 5310 بأ والرزقأ ما يستحسنونه من  اْلمَ  والسعة والرخاء   اَّلصم

مم  131/7 5311   َتنمِزلم هِبِمم  تأِصبمهأ

روه   َسي ئَة   131/7 5312 صيبَة  أوم َمكم  مأ

وام  131/7 5313 أ وا َيطرَّير  َيتَشاَءمأ

مم  131/7 5314 هأ رأ
نا:  َطائِ وَن بِِه، واْلأرادأ هأ أ مم ما َيتَطََّير هأ  َقَدرأ

نا  َتأمتِنَا  132/7 5315  ََتِيؤأ

ة  وَعالَمة   آَية   132/7 5316 َ  وَدليل  وِعَبم
ِجَزة  عم  مأ

َحَرَنا 132/7 5317  لتَصفنا وُّتدعنا ل تَسم

ِمنِيَ  132/7 5318 ؤم  بمصّدقي ومذعني  بِمأ

يَل العظيمَ اْلَطََر الكثََّي، أو اْلاَء الكثََّي،  الطُّوَفانَ  133/7 5319   والسر

َل  133/7 5320  َحرَشات  َصِغَّية هتلك الزرع  َوالمقأمر

مَ  133/7 5321 ااْلراد  َوالدر هم الرذي َيرَشبوَنه وَيستعِملوَنه َدم  عاِف أو  فصار ماؤأ  أصاهبم بالرُّ

الَت   133/7 5322 َفصر بَيرنات  مُّ  مأ

وام  133/7 5323 ََبأ تَكم وا َوَتعاَظموا وَتعالوا َفاسم  َفتََكَبر

 َنَزَل وحصل َوَقعَ  134/7 5324

زأ  134/7 5325 جم  الَعذاِب  الر 

عأ لَنَا َربرَك  134/7 5326 أَلمهأ  ادم  اسم

َص استودعك أو اختصك  َعِهَد ِعنمَدكَ  134/7 5327  اك وأوم

َت  134/7 5328  َرَفعمَت و َأَزلمَت  َكَشفم

ِسَلنر  134/7 5329  َولَنَبمَعثَنر  َولَنأرم

ائِيَل  134/7 5330 َ َف عليه السالم بنأ إِسَحاق، وإَِِسائِيل َتعنِي َعبَد  َيعقأوبالنبي   هو إِِسم دأ يأوسأ
َو َوالِ  اهللِ َوهأ

ءِ  َأَجل   135/7 5331 م د  لِلَّشر َدر  َوقمت  ُمأ

غأوهأ  135/7 5332
 َواِصلأوهأ  َبالِ

ثأونَ  135/7 5333 َدهم  َينكأ  َينقأضوَن َعهم

مم  136/7 5334 نَا ِمنمهأ  َفعاَقبمناهم عقابا  شديدا   َفانتََقمم

مم  136/7 5335 نَاهأ َرقم ا  َفأَغم مم َغَرق  ناهأ َلكم  َفأهم

ر  الميَم   136/7 5336  البَحم

بأوام  136/7 5337 وا  َكذر  َأنَكرأ

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  136/7 5338 عمِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعََبِ  بِمأ

 ساهي َغافِلِيَ  136/7 5339

َرثمنَا 137/7 5340 نا  َوَأوم  وأعطينا وَملركم

ونَ  137/7 5341 َعفأ تَضم تََذلّونَ  يأسم  يأسم

 جهة الرشق َمَشاِرَق ِ   137/7 5342

ض 137/7 5343   باِلَد الّشامِ اْلراد  األَرم

 جهة الغرب  َوَمَغاِرهَبَا  137/7 5344

نَا فيها  137/7 5345  جعلنا فيها اَّلَّي والنامء بإخراج الزروع والثامر واألَنار،  َباَركم

 وِتققت ونفذت َوَِترتم  137/7 5346

َمتأ َرب َك  137/7 5347
نَى  َكلِ سم ده لبني إِسائيل اْلمأ َسةأن يِرثأوا األرَض  َكلَِمةأ َرب َك: وعم  التمكي هلم و اْلأَقدر

َنا 137/7 5348 رم نا َوَدمر َلكم بمنا ،وأهم  وخرر

نَعأ  137/7 5349  َيعمَملأ  َيصم

ونَ  137/7 5350 ِرشأ  أو يرفعون   َيبمنونَ  َيعم
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 314إلى آية  813 يةآمن  األعرافسورة ( 716صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َنا 138/7 5351 ناو َوَجاَوزم  أو عَبنا قطَعم

ونَ  138/7 5352 فأ  يالزموَنا ويقيمون عَل عبادهتا  َيعمكأ

نَام   138/7 5353 ة  ِمن دوِن اهللِ  َأصم َِذتم آهِلَ بَِدتم واُّتُّ جار  أو َنحِوها عأ  َِتاثيلأ ِمن أحم

َهلأونَ  139/7 5354 َهلوَن عظمَة اهللِ،  ال تعرفوا واْلراد  ََتم جوَب إفرادِه بالِعبادةِ ََتم  ووأ

تََبر   139/7 5355 ر   مأ َدمر هَلك  أو َهالِك  مأ    مأ

 َوَعبَث  فاِسد  ال َثباَت لَهأ وال فائَِدَة فيِه  َوَباطِل   139/7 5356

مم  140/7 5357   َألمتَِمسأ لكم وأطملأبأ  َأبمِغيكأ

مم  140/7 5358 َلكأ مم  َفضر  َميرزكأ

 أنقذناكم  َأنَجيمنَاكأم  141/7 5359

مم  141/7 5360 وَنكأ ومأ ونكم  َيسأ َكل فأ مم ويأ  يأذيقوَنكأ

وَء المَعَذاِب  141/7 5361 تَِمرُّ  سأ ديدأ أوم اْلأسم  ، والسوء كل ما َيزن اإلنسان ويغمه الَعذابأ الشر

يأوَن نَِساَءكأم 141/7 5362 تَحم بمقوَن عَل َحياهِتِنر  َوَيسم َمِة واإلهانة واإلذالليأ  لِلمِخدم

تِبَار   َبالء 141/7 5363  اخم

َنا 142/7 5364  عيرنّا موِعدا  ُمّدد الوقت  َوَواَعدم

نَاَها 142/7 5365 َمم َملمناها َوَأِتم  َوأكم

 الوقت اْلحّدد  ِميَقاتأ  142/7 5366

وَسى 142/7 5367  فِرَعوَن َوَقوِمهِ َرسول  َأرَسَلهأ اهللأ َتَعاَّل إَِّل  مأ

ونَ  142/7 5368 هأ ِِف َدعَوةِ فِرَعونَ   َهارأ وَسى َوَرفِيقأ و مأ  َأخأ

نِي 142/7 5369 لأفم مم َمقامي  اخم : الن يابةأ عن اآلَخرِ  كن خليفة يل وقأ  ، واَِّلالفةأ

لِحم  142/7 5370  امحَِلهم عَل طاعة اهلل وعبادته اتبع طريق الصالح و َوَأصم

لأكم   َواَل َتتربِعم  142/7 5371  وال َتترِخذم  وال َتسم

 طريق   َسبِيل  142/7 5372

طِراِب  اْلفسدين 142/7 5373 تاِلِل واإلضم ِدثَي لإلخم  األرشار اْلسيئي اْلأحم

 أَتى حيناَم َوْلَرا َجاء 143/7 5374

ناه، وْلكاننا  ْلِِيَقاتِنَا  143/7 5375  الّذي َعيرنّاهأ لوقتنا الذي َحّددم

 وخاَطبَهأ  َوَكلرَمهأ  143/7 5376

   اجعلني أرى بالعي  َأِرِن  143/7 5377

 أبَصك َأنظأرم إليك 143/7 5378

تََقرر  143/7 5379 ك اسم  َثبَت وَل يتحرر

 ِف موِضِعهِ  َمَكاَنهأ  143/7 5380

 يعلمها إال َعالرم الغيوب وكيفية هذا الظهور ال  َظَهر وبانَ  ََتََلر  143/7 5381

ا 143/7 5382 ا باألرضِ  َدكًّ لصق  تََفت تا  مستوي ا مع وجِه األرِض، أو مأ  مأ

ضا   َوَخرر  143/7 5383  َوَسَقَط أرم

ِشيًّا عليمهِ  َصِعقا   143/7 5384  َمغم

يَتِه َأَفاَق  143/7 5385  َصحا من َغشم

بمَحاَنَك  143/7 5386 ك سأ هأ  عامر ال َيليقأ بكاملِك وجاللِك وَعظمتِك  أأنز 

نياواْلراد لَ َرَجعمتأ إِلَيمَك  تأبمتأ إِلَيمَك  143/7 5387  نم أعوَد إّل َطَلِب رؤيتَِك ِف الدُّ
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 914إلى آية  414 يةآمن  األعرافسورة ( 816صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

طََفيمتأَك  144/7 5388 تأَك  اصم رَتم  اخم

    وبخطاّب َوبَِكالَِمي  144/7 5389

طَيمتأَك  آَتيمتأَك  144/7 5390   َأعم

اكِِرينَ  144/7 5391 َمِة اهللِ، اْلأثمنَي َعَليمِه هِبا  الشر  الذاكريَن لِنِعم

تِبَتم فيها التوراة  األَلمَواِح  145/7 5392  صحائف كأ

ِعظَة   145/7 5393 وم  َنصيحة وتذكَّي بالعواقب مر

ة   145/7 5394 ور  بِجدٍّ وعزيمة  صادَِقة   بِقأ

فأ  146/7 5395 ِ لأ وأأبمِعدأ  َسأَْصم  سأأَحو 

ي وَعالماِت  آَياِتَ  146/7 5396 عمِجزاِت وَدالئِِِل وِعََبِ  مأ

ونَ  146/7 5397 أ َبم ويتَجَّبون َيتََكَبر
عون الكِ  َيدر

ق   146/7 5398 ِ اْلمَ َسّوغ   بَِغَّيم  دوِن َسبَب  مأ

 طريق أو َوسيَلة  َسبِيَل  146/7 5399

دِ  146/7 5400 شم ف الرُّ ن التَََصُّ سم  االستقامة واإلدمراك َوحأ

وهأ  146/7 5401  ال َيعلوه  الَ َيترِخذأ

اللِ  المَغي   146/7 5402  االَِنامِك ِف الباطِل والضر

 ساهي َغافِلِيَ  146/7 5403

ودها َولَِقاء اآلِخَرةِ  147/7 5404 هأ  ولِقاَءنا ِف اآلخرةِ  شأ

  َبطََلتم  َحبِطَتم  147/7 5405

نَ  147/7 5406 مَزوم  اجَلَزاء: اْلأكاَفأةأ باََّلَّيم أو الرشر َحسب الَعَمل َيأ

لِي ِهمم  148/7 5407  زينتهم من الذهب والفضة وغَّيمها حأ

ال   148/7 5408 : ولد البََقَرةِ  ِعجم لأ ل، والِعجم  ِتثاال  عَل هيئة الِعجم

ا ال  َجَسدا   148/7 5409  روح فيه ِجسام  جاِمد 

َوار   148/7 5410   البقر ِصياحأ  خأ

ا  148/7 5411 م َيَروم ِب من َشأِن َمن  َأََل لَحث  َعَل النرظَِر، والتََعجُّ
ثأ َعنهمالِعباَرةأ لِ تََحدر  يأ

م 148/7 5412 هأ َكل مأ م  ال يأ اطِبهأ  ال َيأ

َوّفقهم إليه  َوالَ ََيمِدَيِمم  148/7 5413 هم إّل اإِليامن وال يأ ِشدأ رم  َوالَ يأ

ِق أوم  َظاْلِِيَ  148/7 5414 ِر أوم الِفسم فم لمَحد  بِالكأ
ا الظَاْلِأَي: اجلائِريَن اْلأتَجاِوزيَن لِ َومهأ  َنحم

ِقَط ِف أيدَيم 149/7 5415  ندموا وِتَّّيوا بعد أن َضلُّوا   سأ

 تاهوا وَل َيتدوا  َضلُّوام  149/7 5416

مَحمنَا  149/7 5417 م َيرم نا َلر نَج  مِسنم إلَيمنا ويأ م َيأ  ََل

ِفرم  149/7 5418 رتأ وَيعمفو  َوَيغم  وَيسم

ينَ  149/7 5419 اِِسِ  الضائِعَي اهلالِكيَ  اَّلمَ
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 515إلى آية  501 يةآمن  األعرافسورة ( 169صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

بَانَ  150/7 5420  ساخطا   َغضم

 حزينا   َأِسفا   150/7 5421

، َويأقابِلأَها: نِعممَ  بِئمَساَم  150/7 5422  بِئمَس: َكلَِمةأ َذمٍّ

وِن  150/7 5423 تأمأ  فعلتم من بعدي  َخَلفم

م 150/7 5424 ر َرب كأ بِقأو َأَعِجلمتأم َأمم تأم أن َتسم َمهأ وقضاَءه ا َأَأَردم كم  حأ

تِبَتم فيها التوراة  األلمَواَح  150/7 5425  صحائف كأ

ّره إليه  150/7 5426  يسحبه وَيذبه نحوه  ََيأ

تِعمطاِف(  ابمَن أأمر  150/7 5427  أخي )َعَل َسبيِل االسم

وِن  150/7 5428 َعفأ تَضم تََذلّون اسم ون َضعيفا  واسم  َعدُّ

وام  150/7 5429  قاَربوا وأوَشكوا َوَكادأ

داءَ ف 150/7 5430 ِمتم ِّبَ األَعم مم  ال تأشم هأ ِرحم  أو مصيبتي  بِبَليرتِيال تأفم

ِفرم  151/7 5431 فأ  اغم م واعم  اسرتأ

َتَِك  151/7 5432 ِخلمنَا ِِف َرمحم  ارمَحمنا رمحة  واسعة  َوَأدم

امِحِيَ  151/7 5433 َحمأ الرر سانا    َأرم نا  وإحم مم َعوم هأ ثَرأ  أكم

َل  152/7 5434  ولد البََقَرةِ، واْلراد العجل الذي صنعتموه بأيديكم وعبدِتوه المِعجم

مم  152/7 5435  َسيَلمَحقأ هِبِمم  َسيَنَاهلأأ

ط والعَقاب َغَضب   152/7 5436 خم  الَغَضب: السأ

 َوَهوان   َوذِلرة   152/7 5437

ينَ  152/7 5438 رَتِ هأ واإلتميان بِِه َكِذبا   اْلمأفم تاِلقأ ِء: اخم م رِتاءأ الَّشر  افم

ي ئَاِت  153/7 5439 نوب الَكبََّية السر  الذُّ

 َرَجعوا َعن اْلَعاص  َتابأوام  153/7 5440

ور   153/7 5441 بمحاَنهأ َوَتَعاّل، والغفور هو الذي تكثر منه اْلغفرة  لََغفأ  غفور: ِصَفة  هللِ سأ

ِحيم   153/7 5442 ِمنَي ِف اآلِخَرةِ  رر َحمأ اْلأؤم : الذي َيرم حيمأ بمَحاَنهأ وَتعاّل، والرر  ِصَفة هللِ سأ

 َسَكَن َوَهَدأَ  َسَكَت  154/7 5443

تِبَتم فيها التوراة  األَلمَواَح  154/7 5444  صحائف كأ

َختَِها 154/7 5445  أصلها اْلكتوب وسميت نسخة ألَنا منسوخة من اللوح اْلحفوظ نأسم

ى  154/7 5446 د   هداية هأ

َة   154/7 5447 سان   َوَرمحم  وإحم

َهبأونَ  154/7 5448  َيمشون وَيافون َيرم

تَارَ  155/7 5449  وَأَخَذ األَفمَضل انمتَقى  َواخم

ناه، وْلكاننا الّذي َعيرنّاهأ  ْل ِيَقاتِنَا  155/7 5450   لوقتنا الذي َحّددم

أمأ  155/7 5451   أهلكتهم  َأَخَذهتم

َفةأ  155/7 5452 جم لمَزلَةأ  الرر  الزر

َت  ِشئمَت  155/7 5453  أَردم

م  155/7 5454 تَهأ َلكم م َأهم  َأَمترهأ

َفَهاء 155/7 5455 ل  أوم نأقصاِن  السُّ فوَن َعنم َجهم  دين  عقل وَمنم َيتَََصر

 ُِممنتك وابتالؤك فِتمنَتأَك  155/7 5456

 عن طريق اهلداية والدين القيم   وتبعد تَصف تأِضلُّ  155/7 5457

ِشد إّل اإليامن وتوفق إليه َوهَتمِدي 155/7 5458  وتأرم

 األقرب ِف مناْصتك والّدفاع عنكواْلأتََويل ألمرك  َولِيُّنَا  155/7 5459

 العافي  المَغافِِرينَ  155/7 5460
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 951إلى آية  615 يةآمن  األعرافسورة ( 170صفحة )
 

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تأبم  156/7 5461 رم  َواكم  َوَقد 

نيا ِمنم  َحَسنَة   156/7 5462 اِْلوَن ِف الدُّ بأهأ الصر نميا: ما َيطملأ    النعم والرزق وغَّيهَحَسنَةأ الدُّ

َنـا 156/7 5463 دم  تأبنا ورجعنا  هأ

ِزلأهأ   أأِصيبأ بِهِ  156/7 5464  أأنم

َعبتم وأحاطت َوِسَعتم  156/7 5465  استَوم

تَدوَن ويطيعونَ  َيتربِعأونَ  157/7 5466  َيقم

ير  157/7 5467  الذي ال يقرأ وال يكتب  األأم 

وَنهأ  157/7 5468  َيلقوَنه  ََيِدأ

تأوبا   157/7 5469 نا   َمكم  مدور

وِف  157/7 5470 رأ عِ  بِاْلمَعم م ِل أوم بِالرشر نأهأ بِالَعقم سم لُّ فِعمل  يأعمَرفأ حأ  كأ

ه الرشع أو العقل  اْلمأنَكرِ  157/7 5471 نمكرأ  ما يأ

سأ  الطري بَاِت  157/7 5472 هأ النرفم ذُّ
تَلِ  اَْلاللِ  منَما َتسم

بَآئَِث  157/7 5473    األفعال اْلنكرة واألشياء اْلستقذرة أو  اْلرامما ال يأوافِقأ النرفَس من  اَّلمَ

 ويرفع  َوَيَضعأ  157/7 5474

مم  157/7 5475 هأ َ    عليهمالتكاليف الشاقة اْلفروضة اإلْص الثقل واْلراد  إِْصم

الََل  157/7 5476 دائِدَ و القأيودما يوضع ِف العنق أو اليد من اْلديد أو  َواألَغم  الشر

وهأ  157/7 5477 رأ وه َوَعزر  وَعظرموه ونََصوه، أو أعانوه  وَقوُّ

وهأ  157/7 5478    وأعانوه وأّيدوه   َوَنََصأ

 القأرآن  النُّورَ  157/7 5479

ونَ  157/7 5480 لِحأ  الفائزون  اْلمأفم

ميِـي َويأِميتأ  158/7 5481  ََيَبأ ويسلب اَْلياةَ  َيأ

 أحكامه ورشائعه َوَكلاَِمتِهِ  158/7 5482

تَدوا به وأطيعوه  َواتربِعأوهأ  158/7 5483  واقم

ونَ  158/7 5484  تؤمنون  هَتمتَدأ

ونَ  159/7 5485  يرشدون إّل اإليامن  ََيمدأ

ِدلأونَ  159/7 5486 صومات   َيعم ِل فيام بينهم من خأ  َيكمون بالَعدم
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 361إلى آية  601 يةآمن  األعرافسورة ( 171صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مأ  160/7 5487 نَاهأ  وفرقناهم  َوَقطرعم

بَاطا   160/7 5488 باط هم أوالد يعقوب أو  قبائَِل  َأسم  أحفاده، واألَسم

 من الناس َتمعهم صفات ومصالح مشرتكة أو َيمعهم دين أو مكان أو زمانعات َجا أأََما   160/7 5489

هأ  160/7 5490 مأ َقاهأ َقوم تَسم يَا اسم قم  َطَلبوا ِمنمهأ السُّ

بم اَْلَجر 160/7 5491 ِ هأ  اَضم ِدمم  أِصبمهأ واصم

تَوّكأ  ب َعَصاكَ  160/7 5492 بأ هباالَعصا: ما يأ َ  عليها، أو يأَّضم

 َفانفَجرتم  َفانبََجَستم  160/7 5493

نمبأوع اْلاء  َعيمنا   160/7 5494  يأ

َرك َعلِمَ  160/7 5495  َعَرف وأدم

هَبأمم  160/7 5496 َ رشم هِبِمم  مر م    مكاَن رشأ

نَا َعَليمِهمأ   160/7 5497 لم َنا ظِلرهأ  َوَظلر  يأظل لأكم َجَعلمناه وَمَددم

 السحاَب  المَغاَممَ  160/7 5498

  صمغ حلو اْلذاق تفرزه بعض األشجار  اْلمَنر  160/7 5499

لمَوى  160/7 5500 ئ   َوالسر
متَلِ جاِجيّاِت َمأ بَِة الدر تم اَمَن ِمن رأ بِهأ السُّ ر  يأشم

 طائِ

نأوام  161/7 5501 كأ وا  اسم  واستقرواأقيمأ

َيةَ  161/7 5502  واْلراد هنا بيت اْلقدس البلمدة المَقرم

 أيم نسألك يا ربنا أن ِتط عنا ذنوبنا وأوزارنا وتغفر لنا ِحطرة   161/7 5503

دا   161/7 5504 جر ضِ  سأ مم َعَل األرم نَحنيَ  ،واِضعَي ِجباَههأ ا أو أوم مأ ع  كر  رأ

ِفرم  161/7 5505  اْلغفرة : السرت والعفو  نرغم

مم  161/7 5506 نم  َخطِيئَاتِكأ د ةب اْلَقصودوالذر  ة اْلأتعمر

 إلَيمِه ِمنم ِجنمِسهِ  َسنَِزيدأ  161/7 5507
ء  هأ ِِف ذاتِِه أوم إضاَفةأ ََشم وُّ ِء: نأمأ م  ِزياَدةأ الَّشر

ِسنِيَ  161/7 5508 نمِع  اْلمأحم ِه اإِلتمقاِن َوصأ ِل اَْلَسِن َعَل َوجم  اجَلميلِ اآلتَي باِلِفعم

َل  162/7 5509 َ  َفبَدر َف وَغَّير  َفَحرر

زا   162/7 5510 وأأ الَعذاِب  ِرجم ز: أسم جم  الر 

ونَ  162/7 5511 ياَدةِ  َيظملِمأ اِوزوَن اَْلدر بِالنرقمِص أوم بِالز   ََيأوروَن وَيأ

مم  163/7 5512 أَهلمأ تَعلِمهم، وفيها معنى التوبيخ وَاسم  اسم

َيةِ  163/7 5513  البلمدة  المَقرم

رِ  163/7 5514 ة البَحم  قريبة  ِمن شاطِئِه َحاَِضَ

وَن  163/7 5515 اِوزوَن ما أأِمروا ب َيعمدأ ون وَيأ  ه يتَعدر

مم  َتأمتِيِهمم  163/7 5516 هأ    ََتيؤأ

أمم  163/7 5517 وت هو السمكة، صغَّية كانت أو كبَّية  ِحيتَاَنأ  اْلأ

عا   163/7 5518 ر  دانِية  ظاِهَرة   رشأ

بِتأونَ  163/7 5519 بِت ِف غَّي يوم  ال َيسم  السر

م 163/7 5520 م َنبملأوهأ تََِبهأ  َنخم
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 701إلى آية  461 يةآمن  األعرافسورة ( 172صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

رونَ َتنمهوَن و تنصحون َتِعظأونَ  164/7 5521  وَتزجأ

مم  164/7 5522 هأ كأ
لِ هم عاقِبهم باإلهالك مأ  مأ

أمم  164/7 5523 هبأ َعذ  ل  هبم مأ  معاقِبهم وَمنك 

ِذَرة    164/7 5524 َذَر فيهم    َمعم  لِنأعم

وام  165/7 5525 وا وغفلوا  َنسأ  تَركأ

وام  165/7 5526 رأ ك  ِر  ذأ تأِحثّوا َعَل التَذكُّ ِر واالت عاظِ اسم  والترَدبُّ

 أنقذنا  َأنَجيمنَا  165/7 5527

وءِ  165/7 5528 َن َعِن السُّ  يأمرون بعدم فعله   َينمَهوم

 قوي وشديد  َبئِيس   165/7 5529

ام  166/7 5530 وا  َعتَوم أ وا وََتَبر َرضأ وا و َأعم  تكَبر

بَعديَن صاِغريَن  َخاِسئِيَ  166/7 5531 الَّء مأ
 أذِ

َلَم أو أَمرَ  َتأَذرنَ  167/7 5532  أعم

ِسَلنر  لَيَبمَعثَنر  167/7 5533 م  لََّيأ

مم  167/7 5534 هأ ومأ ةِ  َيسأ م مع اْلََشقر هأ َكل فأ  يأذيقأهم  ويأ

تَِمرُّ  سوءأ الَعذاِب  167/7 5535 ديدأ أوم اْلأسم  الَعذابأ الشر

مم  168/7 5536 نَاهأ  أو مزقناهم  وفرقناهم  َوَقطرعم

 َجاعات   أأََما   168/7 5537

ونَ  168/7 5538 اِْلأ مم  الصر هأ القأ مم وأخم امهلأأ نَتم أعم  الرِذيَن َحسأ

وَن ذلك  168/7 5539  أقل من ذلك  دأ

مم  168/7 5540 َناهأ مم  َوَبَلوم َناهأ تَََبم  َواخم

َسنَاِت  168/7 5541 َعة ِف الرزق الرخاء ِف  بِاْلمَ  العيش والسر

ي ئَاِت  168/7 5542 ة ِف الَعيمِش واْلَصائِِب  َوالسر در  الش 

ِجعأونَ  168/7 5543  يعودون ويتوبون  َيرم

ِدِهمم  169/7 5544  جاء بعدهم  َفَخَلَف ِمنم َبعم

أ صالِح   َخلمف   169/7 5545 دِيءأ ِمن النراِس وِمَن  جيل  َغَّيم  الكالمِ واََّللمف: الرر

وا التروراَة ِمن أسالفِهم  َوِرثأوام المكِتَاَب  169/7 5546  أَخذأ

نى  169/7 5547 نميا َعَرَض هذا األدم شوةِ وَغَِّيها  كاْلاَل اَْلراَم  أو َمتاع الدُّ  الر 

يثَاقأ المكِتَاِب  169/7 5548 د  أو َعقد   م  ؤكر دأ مأ َكم ِف التروراةِ وَعهم  ُمأ

وام َما فيهِ  169/7 5549  وَعلِموا وَفِهموا ما فيهِ ا  َقرأو َوَدَرسأ

ِقلأونَ  169/7 5550 رونَ  َأَفالَ َتعم مم وتأَفك  قولَكأ  أَفال تأعمِملوَن عأ

ونَ  170/7 5551 كأ افظون يأَمسر وَن وَيأ  َيتََمّسكأ

اَلةَ  170/7 5552 وا الصر الةِ  َوَأَقامأ  َأّدوها كاِملة   و  وحاَفظأوا عَل الصر

مِملأ وال نأنمِقصأ  ال نأِضيعأ  170/7 5553  ال َنأ

َر   170/7 5554  وثواب  جزاء  َأجم

لِِحيَ  170/7 5555 َسهم ويأصلِحوَن َغََّيهم اْلمأصم ِسنَي الذين يأصلِحوَن أنفأ  اْلأحم
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 871إلى آية  711 يةآمن  األعرافسورة ( 173صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

نَا  171/7 5556  رفعنا َنتَقم

لرة   171/7 5557  الظُّلرة: َما غطرى وسرَتَ أو سحابة تظل و ِمظَلرة   ظأ

 َوأَيَقنأوا َوَظنُّوام  171/7 5558

 ساقط عليهم هِبِمم  َواقِع   171/7 5559

ة   171/7 5560 ور   بِجدٍّ وعزيمة  صادَِقة   بِقأ

وام ما فيهِ  171/7 5561 رأ كأ َِّضوهأ وَتَدبرروهأ  َواذم تَحم  اسم

وِرِهمم  172/7 5562 الهِبِمم من  ِمن ظأهأ  أصم

مم  172/7 5563 تَهأ ير ر  وِر واإلَناِث  ذأ كأ لأ اإلنمَساِن ِمَن الذُّ : َنسم ةأ ير ر   الذأ

مم  172/7 5564 َهَدهأ َرهم  َوَأشم  جعلهم يشهدون  وقرر

 لِئَالر تقولوا  َتقأولأوا َأنم  172/7 5565

نَا 173/7 5566 لِكأ  وتعذبنا وتؤاخذنا تعاقبنا  َأَفتأهم

م اْلأرِشكونَ  اْلمأبمطِلأونَ  173/7 5567 ا بالباطِِل، وهأ  الذين أَتوم

لأ  174/7 5568 حأ  نأَفص   نأبَي  ونوض 

الئِل والِعََب  اآلَياِت  174/7 5569    والَعالَماتاْلأعمِجَزات والدر

ِجعأونَ  174/7 5570  َيعودونَ  َيرم

رأم  َواتملأ  175/7 5571  َواقم

: َخََب  له َشأن  وفائدة   َنبَأَ  175/7 5572
 النربأأ

   خرج منها وفارقها َفانَسَلَخ ِمنمَها 175/7 5573

بََعهأ  175/7 5574 َقهأ وأدركه  َفأَتم
 َْلِ

ال َي أو اهلالِكيَ  المَغاِوينَ  175/7 5575  الضر

نَاهأ  176/7 5576 َرهأ  لََرَفعم  لرفعنا َقدم

ضِ  176/7 5577 َلَد إَّل األرم نيا َأخم  اطمأنر إليها، ولِزمها، أو رَكن إّل الدُّ

 طلب ملّذات الدنيا وشهواهتا َواتربََع َهَواهأ  176/7 5578

د  َِتمِمل عليه  176/7 5579 ه تشدأ دم ه، أو َتطرأ رم  عليه وَتزجأ

ساَنهأ من حرٍّ أو عطَش   َيلمَهثم  176/7 5580
مِرج لِ  َيأ

هأ  176/7 5581 كم أ ل يه َترتم َ  تبقيه وُّتأ

ِص المَقَصَص  176/7 5582 دم  َفاقمصأ أ تأه من أخبارِ  واروي فاِسم  ما قَصصم

ونَ  176/7 5583 رأ مم  َيتََفكر قأوهَلأ ِملأوَن عأ عم  ويتدبرونيأ

 وبئس َقبأَح  َساءَ  177/7 5584

بأوا  177/7 5585 وا   َكذر  َأنَكرأ

نا وَعالماتِنا  بِآَياتِنَا  177/7 5586 عمِجزاتِنا وَدالئَِلنا وِعََبِ  بِمأ

ونَ ي 177/7 5587 َها لِلمِعقاِب  ظملِمأ ِس: اإلساَءةأ إلَيمها َوَتعمريضأ لممأ النرفم  ظأ

َوف ق إلَيمهِ  ََيمدِ  178/7 5588 ِشد إَّل اإليامِن ويأ رم  يأ

تَِدي 178/7 5589  اْلستجيب للهداية اْلمأهم

لِلم  178/7 5590 قمه لطاَعتِهَيذله و يأضم   ال يأوف 

ونَ  178/7 5591 اِِسأ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اَّلمَ
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 781إلى آية  971 يةآمن  األعرافسورة ( 174صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِ ِمثال  و َخَلقنَا َذَرأمَنا  179/7 5592 نا َعَل َغَّيم َجدم  أوم

َهنرمَ  179/7 5593 ب هِبا ِِف اآلِخَرةِ  جِلَ َعذر : النارأ التي يأ  َجهنرمأ

ونَ  179/7 5594 َقهأ وَن وال يفكرون  ال َيفم َهمأ  ال َيفم

وَن هبا 179/7 5595 بمَِصأ  ال ينظرون هبا إّل آيات اهلل وأدلته اْلراد ال يأ

َمعأوَن هبا 179/7 5596  ال يسمعون هبا آيات كتاب اهلل فيتفكروا فيها  اْلراد  ال َيسم

: اإلبلأ والبََقرأ والَغنَمأ  َكاألَنمَعامِ  179/7 5597  األنمَعامأ

 أكثر تيها وبعدا عن طريق اهلداية واْلق أسوأ و َأَضلُّ  179/7 5598

 الّساهون المَغافِلأونَ  179/7 5599

نَى  180/7 5600 سم اَمءأ اْلأ ِن، الدالرةأ َعَل الَعظََمِة واجَلاللِ   األَسم سم َغةأ اْلأ
امءأ البالِ امءأ اهللِ، وهي األسم  أسم

وهأ  180/7 5601 عأ وه واسألوه َفادم وه: سمُّ  ادمعأ

وام  180/7 5602  واتركوا  َوَذرأ

ونَ  180/7 5603 لمِحدأ  يميلون فيها عن اْلق  يأ

نَا 181/7 5604 نا َوَِمرنم َخَلقم َنا  و وِمَن الذين َخَلقم َجدم  أوم

ة   181/7 5605  واْلراد به هنا األمة اْلحمدية ََجاَعة  ِمن النراِس  أأمر

ِدلأونَ  181/7 5606 صومات   َيعم ِل فيام بينهم من خأ  َيكمون به بالَعدم

م 182/7 5607 هأ ِرجأ تَدم ، وال نأباِغتأهم َسنَسم ، درجة  فدرجة  هم قليال  قليال  ذأ   سنأخأ

ونَ  182/7 5608 َلمأ ِركأونَ  ال َيعم دم ِرفوَن وال يأ  ال َيعم

مم  183/7 5609 ِِل هَلأ مم   َوأأمم ِهلهأ هم و وأمم رأ  أؤخ 

ذي   َكيمِدي 183/7 5610 ِري أو أخم  َمكم

 القوةَشديدأ  َمتِي   183/7 5611

وا  184/7 5612 رأ م َيتََفكر ِملأوا عقأولكم  َأَوََل عم م يأ  َأَوََل

د  َصَّل اهللأ َعَليمِه َوَسلرمَ  بَِصاِحبِِهم  184/7 5613 َمر ِه، واْلأرادأ هنا النربِيُّ ُمأ ِ َغَّيم
ة لِ َ : اْلأالِزمأ الِعرشم  الّصاِحبأ

،  ِجنرة   184/7 5614 نون   أي: جأ

ر من عذاب اهلل َنِذير   184/7 5615 َذ  ف ُمأ َو  بل غ، َمأ    رسول مأ

بِي   184/7 5616  واِضح   مُّ

وام  185/7 5617 م َينظأرأ لأوا  َأَوََل وا ويتأمر رأ م يفك   َأَوََل

وِت  185/7 5618 لِك اهللِ تعاّلالعظيم  لمِك اْلأ  َمَلكأ  وهو َمتَص  بمأ

َجَد َعَل  َخَلَق  185/7 5619 ِ ِمثال  سابِق  أوم  َغَّيم

َب  185/7 5620 رَتَ    َدَنا  اقم

مم  185/7 5621  ساعة موهتم  َأَجلأهأ

ثأ بِهِ  َحِديث   185/7 5622 تََحدر  َكالم  يأ

ِمنأونَ  185/7 5623 ؤم  يصّدقون ويذعنون  يأ

لِلِ  186/7 5624 هأ َعن َطريِق اهِلداَيةِ  يأضم فأ ِ  َيَصم

َدى  َفالَ َهادِيَ  186/7 5625  َفالَ مرشد إّل اهلأ

مم  186/7 5626 هأ  ويرتكهم  َوَيَذرأ

يَاَِنِمم  186/7 5627 ِرِهمم  طأغم فم هم  كأ ِ   الطُّغياِن: جماوزةأ اْلد  ، و وتكَبُّ

ونَ  186/7 5628 وَن، وَيتََخبرطأون  َيعمَمهأ  َيتََحَّير

اَعةِ  187/7 5629 م الِقياَمةِ  السر  َيوم

َساَها 187/7 5630 رم اَن مأ قوِعها َأير هاأو   َمتى َوقمتأ وأ ستَقرُّ  متى إثباهتا ومأ

َها  187/7 5631  د قيام الساعة العلم بموع ِعلممأ

ل يَها  187/7 5632 َ ها  الَ َيأ     ال يأظمِهرأ

تَِها  187/7 5633  لوقت قيامها  لَِوقم

 أو كَبت وشقت عَل أهلها  َعظأَمتم َوَجلرتم  َثقأَلتم  187/7 5634

مم  187/7 5635 مم  الَ َتأمتِيكأ كأ    ال ََتيؤأ

تَة   187/7 5636 أة   َبغم  َفجم

لِح   َحِفي  عنها  187/7 5637     مبالغ ِف َطَلِب ِعلمِمهاومأ
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 951إلى آية  881 يةآمن  األعرافسورة ( 175صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لِكأ  188/7 5638  ال أستطيع ال َأمم

عا   188/7 5639  َجلبا  للمنَفعة أو الفائدة  َنفم

ا   188/7 5640 ءا  للَّضر أو دفعا  للرّش  َوال ََضّ  وال َدرم

راَكهأ  المَغيمَب  188/7 5641 تَطِِع النراسأ إدم م َيسم تَرَتَ َوََل ِهمم َما َخِفَي واسم  بَِحواس 

نِيَ  188/7 5642  أَصاَبني َمسر

م 189/7 5643 ِ ِمثال  سابِق   َخَلَقكأ َجَدكأم َعَل َغَّيم  أوم

س  َواِحَدة   189/7 5644 المأ اْلراد  ِمنم َنفم  من آَدَم، عليه السر

َجَها 189/7 5645 اء و  َقرينَها َزوم  اْلراد حور

َن إليها  189/7 5646 كأ  ليأِويَ أو  ويستَِقرُّ يطمئن  لِيَسم

اَها 189/7 5647 ها َتَغشر  جاَمَعها ،  بارَشَ

 َحبَِلت مَحََلتم  189/7 5648

ا 189/7 5649  ُمموال خفيفا، ، واْلراد أّول اْلمل ال َتِدأ اْلرأةأ له أْلَ ا مَحمال  َخِفيف 

ت به ف 189/7 5650 ت به  َمرر  قامت به وقعدت وأِتت اْلملواستَمرر

  استبان مَحملأهاوصارت ذات ثِقل   َأثمَقَلت 189/7 5651

 َسِوير اَِّللقِة  َبرَشا  َسِوّيا  صاِْلا   َصاِْلا   189/7 5652

ا  190/7 5653 َ ا آَتامهأ طامهأ  أو رزقهام َأعم

ه وتعاَظمَ  َفتََعاَّل  190/7 5654  فتنزر

كأونَ  190/7 5655 ِ هأ  يأرشم َ لمكِهِ ََيمَعلأوَن َغَّيم  رَشيكا  لَهأ ِِف مأ

كأونَ  191/7 5656 ِ هأ رَشيكا  أيعبدون وَيعلون  َأيأرشم َ  َغَّيم

 ال يقِدرأ عَل خلمِق ََشء   اَل ََيملأقأ َشيمئ ا  191/7 5657

تَطِيعأونَ  َوالَ  192/7 5658  ال َيقمِدرونَ و َيسم

ا   192/7 5659 نا  وتأييدا   َنَصم  َعوم

مم َوالَ  192/7 5660 َسهأ  َوال ذواهتم  َأنفأ

وهم 193/7 5661 عأ ثّوهم   وإن َتدم  وإن َِتأ

مم  193/7 5662  ال يقتدوا بكم  الَ َيتربِعأوكأ

 ساكِتونَ  َصاِمتأونَ  193/7 5663

ونَ  194/7 5664 عأ بأدونَ  َتدم  َتعم

وِن اهللِ 194/7 5665 تَجاِوزينَهأ  من دأ هأ أوم مأ  َمَعهأ أوم َغَّيم

مم  194/7 5666 ثَالأكأ مم  ِعبَاد  َأمم باَهكأ  َملوقات  أشم

مم  194/7 5667 وهأ  اعبدوهم، أو اسألوهم، أو نادوهم  َفادمعأ

مم  194/7 5668 تَِجيبأوام لَكأ مم  َفلميَسم يأَحق قوا َمطالِبَكأ  َفلم

ونَ  195/7 5669 نمف   َيبمطِشأ وَن بِعأ ذأ ة   َيأمخأ  وقور
 وَغَلبة 

وام  195/7 5670 عأ تَغيثوا  ادم تَعينوا واسم  اسم

مم  195/7 5671 َكاءكأ َ كاَء  رشأ َ مم هللِ رشأ مم الذين َجَعلمتأموهأ تكأ  آهِلَ

ونِ  195/7 5672 تَطَعتم  كِيدأ  احتالوا لإلَضار ّب إن اسم

ونِ  195/7 5673 مِهلأوِن أو َفالَ تأنظِرأ رونِ  َفالَ ِتأ  تأؤخ 
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 206إلى آية  961 يةآمن  األعرافسورة ( 176صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ناْصي ومتويل أمري َولِي ـيَ  196/7 5674

َل المكِتَاَب  196/7 5675 آن أنَزَل  َنزر رم  القأ

هأ  من دونِهِ  197/7 5676 َ  َغَّيم

ونَ  197/7 5677 أ  ينِقذون َينمَصأ

مم  198/7 5678 وهأ عأ ثّوهم  َتدم  َِتأ

َمعواال  198/7 5679 تَجيبوا َيسم  ال َيسم

مم  198/7 5680  وتبمَِصهم بالَعيم  َوَتَراهأ

ونَ  198/7 5681 بمَِصأ  ال يستطيعون اإلبصار  اَل يأ

وَ  199/7 5682  اْليسوَر ِمن أخالِق النراسِ  المَعفم

ِف  199/7 5683 رم وف ِمن اإلحسانِ  بِالمعأ  اْلَعمرأ

ِرضم  199/7 5684  ابتعد وتنحى  َوَأعم

اِهلِيَ  199/7 5685 َفهاء  اجلمَ شَي السُّ
 الطائِ

كنرك بِالرشر   يصيبنّك َينَزَغنرَك  200/7 5686 َر   أو َيأ

غ   200/7 5687 َوَسة َنزم  أو إفساد  َوسم

تَِعذم  200/7 5688 تِصمم واستِجرم  َفاسم  َفاجَلأم َوَِتَصنم واعم

مم  201/7 5689 هأ    أصاهَبم، أو أَلر هِبم  َمسر

َوَسة   عاِرض  أو َطائِف   201/7 5690  َوسم

وام  201/7 5691 رأ ََّضوا وَتَدبرروا واترَعظوا َتَذكر تَحم  اسم

أمم  202/7 5692 َواَنأ  اإلنساْلراد إخوان الشياطي من  َوإِخم

وََنأمم  202/7 5693 دُّ تمرار  يعاِونأوََنم َيمأ  باسم

الل المَغي   202/7 5694  الباطِِل  و الضر

ونَ  202/7 5695 ّفون ال يأقمَِصأ  ال َيسأَمونَ أو  ال َيكأ

ة  وَعالَمة   بِآَية   203/7 5696 َ  وَدليل  وِعَبم
ِجَزة  عم  بِمأ

تَبَيمتََها  203/7 5697 هَتا اجم رَتم طََفيمتَها واخم ِسكأو  اصم لمتَها ِمن َنفم  تقور

 أنتَِهجأ وألَزمأ  َأتربِعأ  203/7 5698

رأ  203/7 5699
َجج  ظاِهرة  َبي نة  َبَصآئِ  حأ

ِرئَ  204/7 5700  تأِِلَ  قأ

تَِمعأوام  204/7 5701 غأوا َفاسم  اصم

ِك الَكالمِ  َوَأنِصتأوام  204/7 5702 كوتأ لالستامِع، مع ترم : السُّ   اإلنصاتأ

مَحأونَ  204/7 5703  َتفوزوَن وَتنمجونَ  تأرم

عا   205/7 5704 وعا   َتََّضُّ ضأ  َتَذلُّال  وخأ

ف َوِخيَفة   205/7 5705 عِر والَفَزعِ و اَّليفة: اََّلوم  الذُّ

رِ  205/7 5706 هم وَن اجلمَ ِت أو  أقل من اجلهر َودأ وم  َرفمعأ الصر

و   205/7 5707 دأ  ِف الصباح أيم ِف أّول النهار بِالمغأ

 العَّش أيم آخر النّهار َواآلَصالِ  205/7 5708

 الّساهي المَغافِلِيَ  205/7 5709

ونَ  206/7 5710 َِبأ تَكم فرعونَ  ال َيسم  ال َيرَتَ

 ِعبَادة اهلل: اَّلضوع والطاعة له  ِعبَاَدتِهِ  206/7 5711

وَنهأ  206/7 5712 َسب حأ وَنه   َويأ هأ نَز  سونه ويأ  يأَقد 

ونَ  206/7 5713 دأ جأ ِض  َيسم مم َعَل األرم ضوعا  لَِعظََمِة اهللِ َيَضعوَن ِجباَههأ   خأ
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 8إلى آية  1  يةآمن  األنفالسورة ( 177صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ل، والغنائم األَنَفالِ  1/8 5714 ياَدة اهلبة أو النرفم  الز 

 أّن أمر الغنائم مفّوض  إّل اهلل والّرسول اْلراد هلل والّرسول  1/8 5715

تِناِب نواهيهِ  َفاترقأوام اهللَّ 1/8 5716 تِثاِل أواِمِرِه، واجم مم ِوقاَية  ِمنم َعذاِب اهللِ بِامم َعلوا لَكأ  اجم

مم  1/8 5717 وام َذاَت بِيمنِكأ لِحأ مم  َأصم َر ِمنم َبيمنِكأ قاَق والترنافأ  أزيلأوا الش 

 باتباع كتابه  هللاستجيبوا  َوَأطِيعأوا اهللَّ  1/8 5718

 َفِزَعتم وخافت  َوِجَلتم  2/8 5719

ِرَئتم  تألِيَتم  2/8 5720  قأ

أمم  2/8 5721  إلَيمِه ِمنم ِجنمِسهِ  َزاَدهتم
ء  هأ ِِف ذاتِِه أوم إضاَفةأ ََشم وُّ ِء: نأمأ م  ِزياَدةأ الَّشر

 تصديقا وإذعانا  إِياَمنا   2/8 5722

لأونَ  2/8 5723 رهم  َيتََوكر ون أمم ضأ َفو  تَِمدون ويأ  يعم

الةَ  3/8 5724 وَن الصر ِقيمأ َؤّدوََنا كاِملة  ِف أوَقاهَتا    يأ  يأ

مم  3/8 5725 نَاهأ لِ  َرَزقم ِ والَفضم مم ِمن اََّلَّيم طَيمناهأ  أعم

نِفقأونَ  3/8 5726 َوهأ  يأ  وَنحم
لوَن ِمن مال   َيبمذأ

قا  وواقِعا   َحّقا   4/8 5727  ِصدم

 َمناِزَل أو مراتب   َدَرَجات   4/8 5728

ِفَرة   4/8 5729 و   َوَمغم  َوِسرتم  وَعفم

ق   4/8 5730  َعطاء  من اهللِ َوِرزم

 طيّب  موفور   َكِريم   4/8 5731

َرَجَك  5/8 5732  َأبمَعَدكَ  َأخم

ونَ  5/8 5733  ْلَأبمِغضون  لََكاِرهأ

َادِلأوَنَك  6/8 5734 ناِزعوَنك َيأ اِصموَنَك و يأ ناقِشوَنَك وَيأ  يأ

5735 6/8  َ  َظَهَر َواترَضَح  َتبَير

ِت  6/8 5736 وَن إّل اْلَوم وَن الِقتاَل  يأساقأ َرهأ  اْلراد أَّنم َيكم

ونَ  6/8 5737  يأبَِصون َينظأرأ

مأ  7/8 5738 كأ  يبرشكم َيِعدأ

َدى  7/8 5739 ِ إحم داِء واالنمتِصارأ َعَليمِهمم اْلراد  الطائَِفتَيم َو قِتالأ األعم ، َوهأ ، أو النرفَّيأ
ِملأهأ ِمن أرزاق   العَّيأ َوَما َِتم

 وِتبّون وتتمنّون  َوَتَودُّونَ  7/8 5740

َكة 7/8 5741 وم ر بالعَّي دون القتال  اْلراد  َغَّيم َذاِت الشر َكة والظرفم وم  الّسالح والقّوة   صاحبةَذاِت الشر

ِريدأ  7/8 5742  َوَيرَغبأ  َويأ

ِقر اَْلقر  7/8 5743 ثبِتهأ ويأعلِيه َيأ    هيظهر يأ

  أحكامه ورشائعه بَِكلاَِمتِهِ  7/8 5744

ملِك َوَيقمطَعَ  7/8 5745  ويستأصل وَيأ

  آخرهم وذلك كناية عن استئصاهلم َجيعا    َدابِِر المَكافِِرينَ  7/8 5746

بمطَِل المبَاطَِل  8/8 5747  يذهب الرشك وأهله  يأ

ونَ  8/8 5748 ِرمأ  َأبمَغَض الكافِروَن اْلأعانِدونَ  َكِرَه اْلمأجم
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 61إلى آية  9  يةآمن  األنفالسورة ( 178صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

تَِغيثأونَ  9/8 5749 نَ  َتسم  َتستجَّيوَن، وتدعون بالنرَِص و َتطملأبوَن الَعوم

مم  9/8 5750 تََجاَب لَكأ  دعاءكم  َل بِ قَ  َفاسم

كأم  9/8 5751 ِدُّ دكم  َمأ َزو   مأ

دِفِيَ  9/8 5752 رم تَتابعي   مأ  مأ

هأ  َجَعَلهأ  10/8 5753 َ  َصَّير

ى 10/8 5754 َ ِ  بأرشم   بِشاَرة  بِالنرَصم

َض  َولِتَطمَمئِنر  10/8 5755 نأ وَترم كأ  َتسم

أ  10/8 5756 ن والتأييد والَغَلبَةأ  النرَصم  الَعوم

مأ  11/8 5757 يكأ َغش  : الغطاءأ والساترأ  يأ  يألِقي عليكم. والغشاوةأ

 ، وهو فأتور  َيعرتي اإلنساَن، وال يفِقدأ مَعه عقَله  أول النوم النَُّعاَس  11/8 5758

 أمانا من اَّلوف َأَمنَة   11/8 5759

َركم به 11/8 5760  ِمن األحداِث واجَلنابات اْلراد تطهَّيا حسيا  ليأطه 

ِهَب  11/8 5761 ذم زيَل  َويأ  َويأ

ز الشيطان  11/8 5762 ِز: االضطرابأ   َوَساِوَسهأ   ِرجم جم  وأصلأ الر 

بِطَ  11/8 5763 ََّيم
در  َولِ  ويثبتيقوي ولِيشأ

َدامَ  11/8 5764 ثَب َت بِِه األَقم َدام: ِتكينها، واْلراد طمأنينة القألوب َويأ  تثبيت األَقم

نوا َفثَب تأوام  12/8 5765  َفَمك 

ِذفأ  َسأألمِقي 12/8 5766  سأقم

َب ا 12/8 5767 عم ف   لرر  الَفَزع واََّلوم

بأوام  12/8 5768 ِ  أِصيبوا واقطعوا َفاَضم

نَاِق  12/8 5769 قاِب  األَعم  الر 

بَع أو طرف أو مفمصل َبنَان   12/8 5770  إصم

وام  13/8 5771 وا  َشآقُّ وا، أو عادأ  خالَفأ

 العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء المِعَقاِب  13/8 5772

وهأ  14/8 5773 وقأ نيا اْلراد  َفذأ ال  ِف الدُّ عجر ساسأ الَعامُّ  و فذوقوه مأ : اإلحم قأ وم  الذر

 قاَبلمتأم لَِقيتأمأ  15/8 5774

ا  15/8 5775 ف  نوُّ قليال  قليال   َزحم بأ الَقوِم إّل الَقوِم ِف اَْلرِب، أو الدُّ حفأ تقارأ ، والزر كم إّل بعض  ا بعضأ  متقارب 

َبار 15/8 5776 مأ األدم وا َفالَ تأَولُّوهأ  ال تأعمطأوهم ظأهوَركأم، واْلراد ال َتِفرُّ

َرهأ  16/8 5777 بأ : مؤخرة كل َشء وظهره  دأ بأرأ  الدُّ

فا  ل ِقتَال   16/8 5778 تََحر  ِضع  آَخَر يأقاتِل فيه مأ نمحازا  إّل َموم ِضِعِه مأ ال  عن َموم
 مائِ

تََحي زا  إّل فئة  16/8 5779 نضامًّ إّل َجاعة   مأ  مأ

   َرَجعَ  َباء 16/8 5780

ط والعَقاب بَِغَضب   16/8 5781 خم  الَغَضب: السأ

 ومكانهمستقره  أو منزله    َوَمأمَواهأ  16/8 5782

جوعأ  اْلمَِصَّيأ  16/8 5783 ِجعأ أوم الرُّ  اْلَرم
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 25إلى آية  17  يةآمن  األنفالسورة ( 179صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   أصبت اهلدفحذفت أو ألقيت واْلراد ما ما و َوَما َرَميمَت  17/8 5784

 الرمية عندما ألقيت  إِذم َرَميمَت  17/8 5785

تََِبَ أو  وليأنمِعمَ  َولِيأبمِِلَ  17/8 5786  َولِيَخم

وِهنأ  18/8 5787 بمطِل مأ ِعف  ومأ ضم  مأ

 ومكر احتيال َكيمدِ  18/8 5788

ودِ اهللِ  المَكافِِرينَ  18/8 5789 جأ وأ
 اْلأنمكِريَن لِ

وام  19/8 5790 تِحأ تَفم  َتطملأبأوا الفتحو َتستَنَِصوا َتسم

مأ  19/8 5791 مأ  َجاءكأ  أتاكأ

 النرَصم  المَفتمحأ  19/8 5792

وام  19/8 5793  تستجيبوا للنهي َتنتَهأ

وام  19/8 5794  قتال الإن تعودوا إّل اْلرب و َوإِن َتعأودأ

نِيَ  19/8 5795  لن تكفَي ولن تنفعَ  َولَن تأغم

مم  19/8 5796 َقة أو اجلامعة  فِئَتأكأ  الِفئَة: الِفرم

 زاَدتم  َكثأَرتم  19/8 5797

ِمنِيَ  19/8 5798 لِِه  اْلمأؤم سأ ِق رأ وَن بَِوحدانِيرِة اهللِ وبِِصدم ِقر   الذين يأ

 استجيبوا له باتباع كتابه  َأطِيعأوام اهلل  20/8 5799

ا َعنمهأ  20/8 5800  وال تأعِرضوا عنه، وال ترتكوا طاعته َواَل َتَولروم

َمعأونَ  20/8 5801 َجِج والََباهيَ اْلراد  َتسم َمعوَن ما يأتَل َعليكم ِف القأرآِن من اْلأ  َتسم

نَا  21/8 5802 نا َعنم َطريِق اال َسِمعم نا، أوم َعَرفم تاِمِع بِاألأذأنِ َعلِمم  سم

َمعأونَ  21/8 5803 روَن فيهِ  ال َيسم  ال َيتََدبرروَن ما َسِمعأوا، وال يأَفك 

 السوء والفسادالرش :  رَشر  22/8 5804

َواب   22/8 5805 َّش عَل األرض ِمنم َخلمق اهلل ويستعمل ِف اْليوانات أكثر  الدر لُّ ما َيمم  كأ

مُّ  22/8 5806 غوَن لِلمَحق   ،القدرة عَل سامع األصوات مليس لدَي نالذي الصأ : الرذيَن ال َيصم  واْلأرادأ

مأ  22/8 5807  القدرة  عَل الكالم اْلراد الذين ال يعرتفون باْلق مالذي ليس لدَي المبأكم

ِقلأونَ  22/8 5808 رونَ  ال َيعم مم وال يأَفك  قوهَلأ عمِملوَن عأ  ال يأ

مم  23/8 5809 َمَعهأ سم هأ اْلراد  ألر م َيسمعوَن َمواِعَظ القأرآِن وِعََبَ  َجَعلهأ

وا وانَصفوا  لَتََولروام  23/8 5810 َرضأ  ألَعم

ونَ  23/8 5811 عمِرضأ  صاّدون مُّ

تَِجيبأوام  24/8 5812    أجيبوا واقبلوا  اسم

م َدَعاكأم  24/8 5813  َحثركأ

مم  24/8 5814 ميِيكأ  ْلَِا فيه صالح  لكم، وحياة  طيبة  نافعة   ْلَِا َيأ

ءِ  ََيأولأ  24/8 5815 أ الَّشر ِل: تغَّيُّ ز، وأصلأ اَْلوم  ََيجأ

تِبَار وابمتاِلءُمنة و فِتمنَة   25/8 5816  اخم

 ال َتنمِزلَنر  الر تأِصيبَنر  25/8 5817

ة   25/8 5818 صيصِ  َخآصر ِه الترخم  عَل َوجم
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 33إلى آية  26  يةآمن  األنفالسورة ( 180صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  26/8 5819 َعفأ تَضم سم  َقليلو الَعَددِ َمقهورونَ  مُّ

مأ  26/8 5820  يأخذونكم ِف ِسعة وقوة وتكرار، واْلراد يقتلونكم ويسلبونكم  َيتََخطرَفكأ

مم  26/8 5821  'اْلدينة'َفجعل لكم مأوى تأوون إليه وهو  َفآَواكأ

َدكأم  26/8 5822  وأعاَنكم وقّواكم وآزركم  َوَأير

هِ  26/8 5823 ِ نه وتأييده بِنََصم  بَعوم

م 26/8 5824 لِ  َوَرَزَقكأ ِ والَفضم مم ِمن اََّلَّيم طاكأ     َوأعم

قأ اَْلاللِ  الطري بَاِت  26/8 5825 زم سأ أوم الر  هأ النرفم ذُّ
تَلِ  َما َتسم

ونَ  26/8 5826 رأ كأ ، َوَتثمنوَن َعَليمِه هِبَا َتشم َمتَهأ روَن نِعم كأ  َتذم

ونأوام  27/8 5827 ِلُّوا  ال َُّتأ  وال تنقصوا ال ُّتأ

مم  27/8 5828 ِنتأم عليه َأَماَناتِكأ  من األعامل  ما اؤِتأ

ونَ  27/8 5829 َلمأ ِركأون  َتعم ِرفون وتأدم  َتعم

مم  28/8 5830 َوالأكأ  أوم  َأمم
تََلكأ ِمنم َمتاع  أوم َعقار  أوم نأقود   غَّيه َما يأمم

مم  28/8 5831 كأ الَدأ الد  َوَأوم  والبناتاألبمناء من األوم

تِبَار وابمتاِلء فِتمنَة   28/8 5832  اخم

ر   28/8 5833  َجزاء  لِلَعَمِل وِعَوض  َعنمهأ  َأجم

، َقِوي  ، َهائِل   َعظِيم   28/8 5834  َكبَِّي 

 تستمسكوا بتقوى اهلل باتباع أوامره واجتناب نواهيه َتترقأوام  29/8 5835

َقانا   29/8 5836 رم وَن هِبَا َبَي اْلق  والباطلونور أو َمرجا ِهَداية   فأ قأ  تأَفر 

رم  29/8 5837 َكف  م  َويأ  ويتجاوز َيمحأ وَيسرتأ

مم  29/8 5838 نوبأ الَكبََّيةأ  َسي ئَاتِكأ  الذُّ

ِفرم  29/8 5839 رتأ وَيعمفو  َوَيغم  وَيسم

لِ  29/8 5840  زيادةِ اإلحسانِ  المَفضم

رأ  30/8 5841 كأ  وَيتالَيادع  َيمم

وكَ  لِيأثمبِتأوكَ  30/8 5842 بِسأ  وَيسِجنوك  ليَحم

وكَ  30/8 5843 مِرجأ وكَ  َيأ بمِعدأ  يأ

رأ اهلل  30/8 5844 كأ  تدبَّيه اْلأحَكم ِف إبطال مكر اْلاكرين ورّد عاقبته السيئة عليهم باْلّق اْلراد  َوَيمم

تمََل  31/8 5845 َرأ تأ  تأقم

نَا  31/8 5846 نا َسِمعم نا، أوم َعَرفم  َعلِمم

ليَ  31/8 5847 مم  أساطَّيأ األور أمم وأباطيلأهأ رافاهتأ  وأكاذيبهم  خأ

طِرم َعَليمنَا 32/8 5848   نزل علينا أ َفأَمم

تِنَا  32/8 5849  ِجئمنا  ائم

 بِِعقاب  وَتنمكيل   بَِعَذاب   32/8 5850

 موجع َشديد اإليالمِ  َألِيم   32/8 5851

ِرهم و َوَأنَت فِيِهمم  33/8 5852 قيم  بي أظهأ   َأنمَت مأ

ونَ  33/8 5853 ِفرأ تَغم  يطََلبأون اْلغفرة َيسم
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 40إلى آية  34  يةآمن  األنفالسورة ( 181صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

مم َأالر   34/8 5854  وأي َشء يمنع َوَما هَلأ

هَبأمأ  34/8 5855 َعذ   يأعاَقبهم  يأ

ونَ  34/8 5856 دُّ   يمنعون ويعرتضون  َيصأ

ِجد اَْلرام  34/8 5857 يطأ هِبا اْلَسم بَة والبِناء الذي َيأ  الَكعم

لِيَاَءهأ  34/8 5858  أولياَء اْلسجِد اْلراِم، وال أهَله  واوما كان َوَما َكانأوا َأوم

 باهلل ورسوله وأخلصوا له الدينالذين آمنوا  اْلمأترقأونَ  34/8 5859

أمم  35/8 5860 مم  َصالهَتأ هأ  دأعاؤأ

بَة اْلرّشفة بمكة اْلكّرمة المبَيمِت  35/8 5861  الَكعم

َكاء 35/8 5862 ا باألفواه مأ  َصفَّي 

ِدَية   35/8 5863 ِفيقا   َوَتصم  َوَتصم

وام المَعَذاَب  35/8 5864 وقأ  فأحسوا بأَل العذاب   َفذأ

ونَ  35/8 5865 رأ فأ  وَتحدون  نتنكرو َتكم

نِفقأونَ  36/8 5866 َوهأ  يأ  وَنحم
لوَن ِمن مال   َيبمذأ

وام  36/8 5867 دُّ رِتاضأ واْلَنمعأ  لِيَصأ : االعم دُّ  الصر

 دين اهلل سبيل اهلل 36/8 5868

ة   36/8 5869 َ ا وَأَسفا   َحرسم  ندامة  واغتامم 

َلبأونَ  36/8 5870 غم ون يأ  يأقهرأ

ونَ  36/8 5871 مرَشأ  يأرَجعونَ  َيأ

 ليفصل ويفرز  لِيَِميزَ  37/8 5872

بِيَث  37/8 5873  اْلنافق والكافر اَّلمَ

ِمنِ  الطري ِب  37/8 5874  اْلأؤم

َمهأ  37/8 5875 كأ مر َبعَضه إّل بعض   َفََّيم  فيَجَمَعه، وَيضأ

ونَ  37/8 5876 اِِسأ  الضائِعوَن اهلالِكونَ  اَّلمَ

وام  38/8 5877 ّفوا ويستجيبوا للنهي َينتَهأ  يكأ

َغَفرم  38/8 5878 رَت ويأعمفى  يأ  يأسم

مَ  َسَلَف  38/8 5879  َوَسبمق    َمََض وَتَقدر

وام  38/8 5880  يرجعوا َيعأودأ

 َسبََقتم َوَسَلَفتم  َمَضتم  38/8 5881

نرةأ  38/8 5882   طريقة سأ

لِيِ  38/8 5883 ابَِقةِ  األَور  األأَمِم السر

اك فِتمنَة   39/8 5884 َ  ضالل وإرِشم

ام  39/8 5885 ا واكفر  انتََهوم  استجابوا للنهيو وَتنَاَهوم

ام  40/8 5886 وا َتَولروم َرضأ  َأعم

مم  40/8 5887 الَكأ  رّبكم وناْصكم َموم

دأ  النرِصَّيأ  40/8 5888  اْلؤي 
 


