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 8إلى آية  1  يةآمن  األنفالسورة ( 177صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ياَدة اهلبة أو النَّْفل، والغنائم األَنَفال   1/8 5714  الزِّ

 أّن أمر الغنائم مفّوٌض إىل اهلل والّرسول املراد هلل والّرسول  1/8 5715

ه ، واْجت ناب  نواهيه   َفاتَُّقوْا اهللَّ 1/8 5716 ر  ْن َعذاب  اهلل  ب اْمت ثال  أوام  قاَيًة م   اْجَعلوا لَُكْم و 

ْن َبيْن ُكمْ  َأْصل ُحوْا َذاَت ب يْن ُكمْ  1/8 5717 قاَق والتَّناُفَر م   أزيُلوا الشِّ

 باتباع كتابه  هللاستجيبوا  َوَأط يُعوا اهللَّ  1/8 5718

َلْت  2/8 5719 َعْت وخافت  َوج   َفز 

يَْت  2/8 5720
َئْت  ُتل   ُقر 

ه   َزاَدْْتُمْ  2/8 5721 نْس  ْن ج  ٍء إلَيْه  م  ُه ِف  ذات ه  أْو إضاَفُة ََشْ : ُنُموُّ
ء  ْ ياَدُة الَّشَّ  ز 

 تصديقا وإذعانا  إ يََمناً  2/8 5722

ُلونَ  2/8 5723 ُضون أْمرهم  َيتََوكَّ دون وُيَفوِّ
 يْعتَم 

الةَ  3/8 5724 يُموَن الصَّ
لًة ِف أوَقاَْتا    ُيق   ُيَؤّدوََنا كام 

ن اخَلْْي  والَفْضل   َرَزْقنَاُهمْ  3/8 5725  أْعطَيْناُهْم م 

ُقونَ  3/8 5726 ن ماٍل وَنْحَوهُ  ُينف   َيبُْذلوَن م 

ْدقاً وواق عاً  َحّقاً  4/8 5727  ص 

َل أو مراتب   َدَرَجاٌت  4/8 5728  َمناز 

َرةٌ  4/8 5729 ْْتٌ وَعْفوٌ  َوَمْغف 
 َوس 

ْزٌق  4/8 5730  َعطاٌء من اهلل  َور 

يمٌ  4/8 5731  طيٌّب موفورٌ  َكر 

 َأْبَعَدكَ  َأْخَرَجَك  5/8 5732

ُهونَ  5/8 5733  ملَُبْغ ضون  لََكار 

عوَنك ُُيَاد لُوَنَك  6/8 5734 موَنَك و ُيناز   ُيناق شوَنَك وُُياص 

5735 6/8  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبَّيَّ

تاَل  ُيساُقوَن إىل املَْوت   6/8 5736  املراد أَّنم َيْكَرُهوَن الق 

ون َينظُُرونَ  6/8 5737  ُيبِص 

 يبرشكم َيع ُدُكمُ  7/8 5738

مْ املراد  الطائ َفتَّْي  إْحَدى  7/8 5739 صاُر َعَليْه 
ن أرزاٍق، أو النَّفُْي، َوُهَو ق تاُل األْعداء  واالْنت  ُلُه م  م   العُْي َوَما ََتْ

 وَتبّون وتتمنّون  َوَتَودُّونَ  7/8 5740

ْوَكة 7/8 5741 ْوَكة والظَّْفر بالعْي دون القتال  املراد  َغْْي َذات  الشَّ  الّسالح والقّوة   صاحبةَذات  الشَّ

يدُ  7/8 5742  َوَيرَغُب  َوُير 

   هيظهر ُيثب تُه وُيعل يه ُُي قَّ احَلقَّ  7/8 5743

  أحكامه ورشائعه ب َكل ََمت ه   7/8 5744

 ويستأصل وُُيْل ك َوَيْقطَعَ  7/8 5745

ينَ  7/8 5746   آخرهم وذلك كناية عن استئصاهلم مجيعاً   َداب ر  الَْكاف ر 

 يذهب الرشك وأهله  ُيبْط َل الْبَاط َل  8/8 5747

ُمونَ  8/8 5748 َه املُْْجر   َأْبَغَض الكاف روَن املُعان دونَ  َكر 
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 61إلى آية  9  يةآمن  األنفالسورة ( 178صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َتستجْيوَن، وتدعون بالنَِّص  و َتطُْلبوَن الَعْونَ  َتْستَغ يثُونَ  9/8 5749

 دعاءكم  َل ب  قَ  َفاْستََجاَب لَُكمْ  9/8 5750

ُكم  9/8 5751 دكم  ُُم دُّ  ُمَزوِّ

 ُمتَتابعّي   ُمْرد ف ّيَ  9/8 5752

هُ  َجَعَلهُ  10/8 5753 َ  َصْيَّ

ى 10/8 5754   ب شاَرًة ب النَِّْص   ُبرْشَ

نَّ  10/8 5755
 َتْسُكُن وَتْرَض  َول تَطَْمئ 

 الَعْون والتأييد والَغَلبَةُ  النَِّْصُ  10/8 5756

يُكمُ  11/8 5757  ُيلق ي عليكم. والغشاوُة: الغطاُء والساترُ  ُيَغشِّ

ُد مَعه عقَله  أول النوم النَُّعاَس  11/8 5758  ، وهو ُفتوٌر َيعْتي اإلنساَن، وال يفق 

 أمانا من اخلوف َأَمنَةً  11/8 5759

َركم به 11/8 5760 ن األحداث  واجَلنابات املراد تطهْيا حسيا  ليُطهِّ  م 

َب  11/8 5761  َوُيزيَل  َوُيْذه 

ْجز الشيطان  11/8 5762 َسهُ   ر  : االضطراُب   َوَساو  ْجز   وأصُل الرِّ

ب طَ  11/8 5763 َْيْ
 ويثبتيقوي ول يُشدَّ  َول 

 تثبيت األَْقَدام: متكينها، واملراد طمأنينة الُقلوب َوُيثَبَِّت ب ه  األَْقَدامَ  11/8 5764

نوا َفثَبِّتُواْ  12/8 5765  َفَمكِّ

ُف  َسأُلْق ي 12/8 5766  سأْقذ 

ْعَب ا 12/8 5767  الَفَزع واخَلْوف   لرَّ

ُبواْ  12/8 5768 يبوا واقطعوا َفاْْض   أص 

قاب   األَْعنَاق   12/8 5769  الرِّ

 إْصبَع أو طرف أو مْفصل َبنَانٍ  12/8 5770

واْ  13/8 5771  خالَُفوا، أو عاُدوا  َشآقُّ

 العقوبة وهي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء الْع َقاب   13/8 5772

نيا املراد  َفُذوُقوهُ  14/8 5773 اًل ِف الدُّ ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ  و فذوقوه ُمعجَّ  الذَّ

يتُمُ  15/8 5774  قاَبْلتُم لَق 

نوُّ قلياًل قلياًل  َزْحًفا  15/8 5775 ، أو الدُّ حُف تقاُرُب الَقوم  إىل الَقوم  ِف احَلرب   متقارًبا بعُضكم إىل بعٍض، والزَّ

وا َفالَ ُتَولُّوُهُم األْدَبار 15/8 5776 رُّ
 ال ُتْعطُوهم ُظهوَرُكم، واملراد ال َتف 

ُبُر: مؤخرة كل َشء وظهره  ُدُبَرهُ  16/8 5777  الدُّ

تَالٍ  16/8 5778 فاً لِّق  ٍع آَخَر ُيقات ل فيه ُمتََحرِّ ع ه  ُمنْحازًا إىل َمْوض   مائ الً عن َمْوض 

 ُمنضَما إىل مجاعةٍ  ُمتََحيِّزًا إىل فئة  16/8 5779

   َرَجعَ  َباء 16/8 5780

 الَغَضب: الُسْخط والعَقاب ب َغَضٍب  16/8 5781

 ومكانهمستقره  أو منزله    َوَمأَْواهُ  16/8 5782

ْيُ  16/8 5783 جوعُ  املَْص  ُع أْو الرُّ  املَْرج 
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 25إلى آية  17  يةآمن  األنفالسورة ( 179صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   أصبت اهلدفحذفت أو ألقيت واملراد ما ما و َوَما َرَميَْت  17/8 5784

 الرمية عندما ألقيت  إ ْذ َرَميَْت  17/8 5785

5786 17/8  َ يُبْل 
َ أو  وليُنْع مَ  َول   َول يَْختَب 

نُ  18/8 5787 ٌف وُمبْط ل ُموه 
 ُمْضع 

 ومكر احتيال َكيْد   18/8 5788

ينَ  18/8 5789  املُنْك ريَن ل ُوُجود  اهلل   الَْكاف ر 

وا َتْستَْفت ُحواْ  19/8 5790  َتطُْلبُوا الفتحو َتستَنِص 

 أتاُكمُ  َجاءُكمُ  19/8 5791

 النَِّْص  الَْفتُْح  19/8 5792

 تستجيبوا للنهي َتنتَُهواْ  19/8 5793

 قتال الإن تعودوا إىل احلرب و َوإ ن َتُعوُدواْ  19/8 5794

 لن تكفَي ولن تنفعَ  َولَن ُتْغن يَ  19/8 5795

ْرَقة أو اجلَمعة  ف ئَتُُكمْ  19/8 5796 ئَة: الف   الف 

 زاَدْت  َكثَُرْت  19/8 5797

ن ّيَ  19/8 5798 ْدق  ُرُسل ه   املُْْؤم  يَّة  اهلل  وب ص 
وَن ب َوحدان  رِّ

 الذين ُيق 

 استجيبوا له باتباع كتابه  َأط يُعوْا اهلل  20/8 5799

ضوا عنه، وال تْتكوا طاعته َواَل َتَولَّْوا َعنْهُ  20/8 5800  وال ُتعر 

 َتْسَمعوَن ما ُيتىل َعليكم ِف الُقرآن  من احُلَجج  والَباهّيَ املراد  َتْسَمُعونَ  20/8 5801

ْعنَا  21/8 5802  ْست َمع  ب األُُذن  َعل ْمنا، أْو َعَرْفنا َعْن َطريق  اال َسم 

روَن فيه   ال َيْسَمُعونَ  21/8 5803 ُعوا، وال ُيَفكِّ  ال َيتََدبَّروَن ما َسم 

 السوء والفسادالرش :  رَشَّ  22/8 5804

َوابِّ  22/8 5805 ْن َخْلق اهلل ويستعمل ِف احليوانات أكثر  الدَّ  ُكلُّ ما َيْمَّش عىل األرض م 

 واملُراُد: الَّذيَن ال َيْصغوَن ل ْلَحقِّ  ،القدرة عىل سَمع األصوات مليس لدُي نالذي الُصمُّ  22/8 5806

 القدرة  عىل الكالم املراد الذين ال يعْتفون باحلق مالذي ليس لدُي الْبُْكمُ  22/8 5807

ُلونَ  22/8 5808 رونَ  ال َيْعق  ْم وال ُيَفكِّ لوَن ُعقوهَلُ  ال ُيْعم 

ْسَمَعُهمْ  23/8 5809 هُ املراد  ألَّ َبَ
َظ الُقرآن  وع   َجَعلُهم َيسمعوَن َمواع 

 ألَْعَرُضوا وانِصفوا  لَتََولَّواْ  23/8 5810

ُضونَ  23/8 5811 ْعر   صاّدون مُّ

يبُواْ  24/8 5812    أجيبوا واقبلوا  اْستَج 

 َحثَُّكم َدَعاُكم  24/8 5813

ي يُكمْ  24/8 5814 َا ُُيْ
 مل َا فيه صالٌح لكم، وحياٌة طيبٌة نافعةٌ  مل 

ء   َُيُوُل  24/8 5815 ُ الَّشَّ : تغْيُّ
 َُيُجز، وأصُل احَلْول 

 اْخت بَار واْبت الءحمنة و ف تْنَةً  25/8 5816

يبَنَّ  25/8 5817
لَنَّ  الَّ ُتص   ال َتنْز 

ةً  25/8 5818  عىل َوْجه  التَّْخصيص   َخآصَّ
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 33إلى آية  26  يةآمن  األنفالسورة ( 180صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْستَْضَعُفونَ  26/8 5819  َقليلو الَعَدد  َمقهورونَ  مُّ

 يأخذونكم ِف رسعة وقوة وتكرار، واملراد يقتلونكم ويسلبونكم  َيتََخطََّفُكمُ  26/8 5820

 'املدينة'َفجعل لكم مأوى تأوون إليه وهو  َفآَواُكمْ  26/8 5821

َدُكم  26/8 5822  وأعاَنكم وقّواكم وآزركم  َوَأيَّ

ه   26/8 5823  بَعْونه وتأييده ب نَِْص 

ن اخَلْْي  والَفْضل   َوَرَزَقُكم 26/8 5824     َوأْعطاُكْم م 

ْزُق احَلالل   الطَّيِّبَات   26/8 5825 ُه النَّْفُس أْو الرِّ  َما َتْستَل ذُّ

َا َتْشُكُرونَ  26/8 5826  ِب 
ْعَمتَُه، َوَتثْنوَن َعَليْه 

 َتْذُكروَن ن 

وُنواْ  27/8 5827  وال تنقصوا ال َُت لُّوا  ال ََتُ

 من األعَمل  ما اؤمُت نتُم عليه َأَماَنات ُكمْ  27/8 5828

ُكون  َتْعَلُمونَ  27/8 5829 فون وُتْدر   َتْعر 

ْن َمتاٍع أْو َعقاٍر أْو ُنقودٍ أْو  َأْمَوالُُكمْ  28/8 5830  غْيه َما ُيْمتََلُك م 

 والبناتاألْبناء من األْوالد  َوَأْوالَُدُكمْ  28/8 5831

 اْخت بَار واْبت الء ف تْنَةٌ  28/8 5832

َوٌض َعنْهُ  َأْجرٌ  28/8 5833  َجزاٌء ل لَعَمل  وع 

يٌّ ، َهائ ٌل  َعظ يمٌ  28/8 5834  َكب ٌْي، َقو 

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

َدايًة  ُفْرَقاناً  29/8 5836 َا َبَّي احلقِّ والباطلونور أو خمرجا ه  ُقوَن ِب   ُتَفرِّ

رْ  29/8 5837  ويتجاوز َيمُح وَيسُْتْ  َوُيَكفِّ

نوُب الَكبَْيةُ  َسيِّئَات ُكمْ  29/8 5838  الذُّ

رْ  29/8 5839  وَيْسُْت وَيْعفو  َوَيْغف 

 زيادة  اإلحسان   الَْفْضل   29/8 5840

 وُيتالُيادع  َيْمُكرُ  30/8 5841

نوك  ليَْحب ُسوكَ  ل يُثْب تُوكَ  30/8 5842  وَيسج 

ُجوكَ  30/8 5843  ُيبْع ُدوكَ  ُُيْر 

 تدبْيه املُحَكم ِف إبطال مكر املاكرين ورّد عاقبته السيئة عليهم باحلّق املراد  َوَيْمُكُر اهلل  30/8 5844

 ُتْقَرأ ُتتْىَل  31/8 5845

ْعنَا  31/8 5846  َعل ْمنا، أْو َعَرْفنا َسم 

لّيَ  31/8 5847  وأكاذيبهم  ُخرافاُْتُْم وأباطيُلُهمْ  أساطُْي األوَّ

  نزل علينا أ َفأَْمط ْر َعَليْنَا 32/8 5848

ئْنا  اْئت نَا  32/8 5849  ج 

 ب ع قاٍب وَتنْكيلٍ  ب َعَذاٍب  32/8 5850

 موجع َشديد اإليالم   َأل يمٍ  32/8 5851

مْ  33/8 5852 هم و َوَأنَت ف يه    َأْنَت ُمقيٌم بّي أظُهر 

ُرونَ  33/8 5853  يطََلبُون املغفرة َيْستَْغف 
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 40إلى آية  34  يةآمن  األنفالسورة ( 181صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْم َأالَّ   34/8 5854  وأي َشء يمنع َوَما هَلُ

َِبُمُ  34/8 5855  ُيعاَقبهم  ُيَعذِّ

ونَ  34/8 5856   يمنعون ويعْتضون  َيُصدُّ

د احَلرام  34/8 5857 ا املَْسج   الَكْعبَة والب ناء الذي ُُييُط ِب 

، وال أهَله  واوما كان َوَما َكاُنوا َأْول يَاَءهُ  34/8 5858  أولياَء املسجد  احلرام 

 باهلل ورسوله وأخلصوا له الدينالذين آمنوا  املُْتَُّقونَ  34/8 5859

 ُدعاُؤُهمْ  َصالَُْتُمْ  35/8 5860

 الَكْعبَة املرّشفة بمكة املكّرمة الْبَيْت   35/8 5861

 َصفًْيا باألفواه ُمَكاء 35/8 5862

َيةً  35/8 5863 يقاً  َوَتْصد   َوَتْصف 

 فأحسوا بأمل العذاب   َفُذوُقوْا الَْعَذاَب  35/8 5864

 وجتحدون  نتنكرو َتْكُفُرونَ  35/8 5865

ُقونَ  36/8 5866 ن ماٍل وَنْحَوهُ  ُينف   َيبُْذلوَن م 

واْ  36/8 5867 اُض واملَنْعُ  ل يَُصدُّ : االْعْت  دُّ  الصَّ

 دين اهلل سبيل اهلل 36/8 5868

ةً  36/8 5869  ندامًة واغتَمًما وَأَسفاً  َحْْسَ

 ُيقهُرون ُيْغَلبُونَ  36/8 5870

ونَ  36/8 5871  ُيرَجعونَ  ُُيْرَشُ

يزَ  37/8 5872  ليفصل ويفرز  ل يَم 

ب يَث  37/8 5873  املنافق والكافر اخْلَ

ن   الطَّيِّب   37/8 5874  املُْؤم 

ُكَمهُ  37/8 5875  فيَجَمَعه، وَيُضمَّ َبعَضه إىل بعضٍ  َفَْيْ

ونَ  37/8 5876 ُ
ارس   الضائ عوَن اهلال كونَ  اخْلَ

 يُكّفوا ويستجيبوا للنهي َينتَُهواْ  38/8 5877

 ُيْسَْت وُيْعفى  ُيَغَفرْ  38/8 5878

مَ  َسَلَف  38/8 5879  َوَسبْق    َمََض وَتَقدَّ

 يرجعوا َيُعوُدواْ  38/8 5880

 َسبََقْت َوَسَلَفْت  َمَضْت  38/8 5881

  طريقة ُسنَّةُ  38/8 5882

ل ّي   38/8 5883 اب َقة   األَوَّ  األَُمم  السَّ

اك ف تْنَةٌ  39/8 5884 رْشَ
 ضالل وإ 

 استجابوا للنهيو وَتنَاَهْوا واكفَّ  انتََهْواْ  39/8 5885

 َأْعَرُضوا َتَولَّْواْ  40/8 5886

 رّبكم ونارصكم َمْوالَُكمْ  40/8 5887

ْيُ  40/8 5888 ُد  النَّص   املؤيِّ
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 45إلى آية  41  يةآمن  األنفالسورة ( 182صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْرُتم َغن ْمتُم  41/8 5889  ب ه من مال ِف احلرب  وفزتم َظف 

 اخُلُمس: اجلزء الواحد من ُخسة أجزاء متساوية  ُُخَُسهُ  41/8 5890

ي الُْقْرَبى  41/8 5891  النبيِّ صىلَّ اهللُ عليه وسلَّم واملراد هنا ذي القربى : صاحب القرابة  َول ذ 
 قرابة 

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ َوالْيَتَاَمى 41/8 5892

ْم الَفْقرُ  َواملََْساك ّي   41/8 5893  راء أسوأ حااًل من الفق م ما يكفي وه م وليس عنده  الذيَن أَذهلَُّ

بيل   41/8 5894 ه   َواْبن  السَّ َل إىَل َمْقَصد  ي ال ماَل لَُه َيْكفيه  ل يَص   املُساف ُر الَّذ 

َنا  41/8 5895  العابد املطيع لنا واملراد حممد َصىلَّ اهللُ َعَليْه  َوَسلَّمَ  َعبْد 

    يوم موقعة بدر واملراد النِص يوم يوُم الُفْرَقان  41/8 5896

 َتَقاَبل  الْتََقى 41/8 5897

ْمَعان   41/8 5898  املؤمنون واملرشكون  ، اجَلَمَعتان اجْلَ

ْنيَا 42/8 5899  للمدينة الوادي األقرب جانب ب الُْعْدَوة  الدُّ

 ألبعد اجانب الوادي  ب الُْعْدَوة  الُْقْصَوى  42/8 5900

ْكُب  42/8 5901  الراكبون، واملراد بالركب عْي أيب سفيان  َوالرَّ

فاضاً   منكم َأْسَفَل  42/8 5902  من مكانكم أْكثََر اْنخ 

     َوَعَد بعضكم بعًضا َتَواَعدتَّمْ  42/8 5903

 ما َذَهَب إليْه  اآلَخرُ  الَْختََلْفتُمْ  42/8 5904
الف  نُْكْم إىل خ   لََذَهَب ُكلُّ َطَرٍف م 

َمن الذي َيتَحقَّق فيه  املْ يَعاد   42/8 5905  املَْوُعود أو مكاُنه الزَّ

5906 42/8  َ
ر  لِّيَْقض   يريد وُيَقدِّ

 ُحْكًَم أو قضاءً  َأْمراً  42/8 5907

 وثابتا  نافذاً  َمْفُعوالً  42/8 5908

ّل  لِّيَْهل َك  42/8 5909  َُيل ك: َيب يد، واملُراد َيْكُفر وَيض 

َحةٍ  َبيِّنَةٍ  42/8 5910 ٍة واض   ُحجَّ

ي وُيْسل مُ  َوَُيْيَى  42/8 5911  َوَيصُْي َحيّاً، واملُراُد َُيتَد 

يَكُهمُ  43/8 5912 َعُلَك َتراُهْم ِف املَنام   ُير   َُيْ

ْلتُمْ  43/8 5913  لََضُعْفتم وَجبُنْتُمْ  لََّفش 

 والختلفتم َولَتَنَاَزْعتُمْ  43/8 5914

 الشأن أو املسألة أو القضية األَْمر   43/8 5915

ى َسلَّمَ  43/8 5916  َنجَّ

ُدور 43/8 5917  الصُّ
 اخلفايا التي ِف الصدور  ب َذات 

 َتَقاَبلتم  الْتََقيْتُمْ  44/8 5918

 وَُيَْعلكم َتبُْدون َقل يلّي  َوُيَقلُِّلُكمْ  44/8 5919

 ُتَعادُ  ُتْرَجعُ  44/8 5920

ؤوُن  األُمورُ  44/8 5921  َوالَقَضاَيا املَسائ ُل والشُّ

يتُم ف ئَةً  45/8 5922  وْجًها لَوْجٍه  ف ْرَقة أو مجاعة  قاَبْلتُم لَق 

 فاستقروا وال تضطربوا أو تفروا  َفاْثبُتُواْ  45/8 5923
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 52إلى آية  46  يةآمن  األنفالسورة ( 183صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 والتزموا ِف كل أحوالكم استجيبوا   َأط يُعوْا  و 46/8 5924

 َوالَ َتتلفوا َوالَ َتنَاَزُعواْ  46/8 5925

بُنوا َفتَْفَشُلواْ  46/8 5926  َفتَْضُعفوا وجَتْ

ْعف  ومُجود  احلال    تتالشى وَتزوَل،  َوَتْذَهَب  46/8 5927  وذلك كناية عن الضَّ

ُُيُكمْ  46/8 5928 ُتكم  ر   وَغَلبَتُكم وَدولَتُكمُقوَّ

واْ  46/8 5929 ُ َزعوا َواْصب  لَّدوا وال جَتْ  َوجَتَ

جاً  َخَرُجواْ  47/8 5930 فوا خار   اْنَِصَ

 ك ْبًا، وَفخًرا وَبغيًا  َبطَراً  47/8 5931

َئاء النَّاس   47/8 5932 ْم بإظهار املرء لغْي حالته َور   النَّاُس يفعَل شيئًا ل َْياه أو  خداعاً هَلُ

ونَ  47/8 5933 اُض واملَنْعُ  َوَيُصدُّ : االْعْت  دُّ  الصَّ

 دين اهلل   سبيل اهلل 47/8 5934

يطٌ  47/8 5935 ءٌ  حُم  ه  ََشْ ْلم  لًَم فال َيغيُب عن ع  ٍء ع  َفٌة هلل  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واملُحيُط هو الذي أحاَط ب كلِّ ََشْ  ص 

َن ومَجََّل  َزيَّنَ  48/8 5936  َحسَّ

رَ  الَ َغال َب  48/8 5937  ال قاه 

ٌْي لكم، ومانُعكم منهمأو  َحليٌف وَنصْيٌ  َجارٌ  48/8 5938    ُُم 

 رأى بعضهم بعضاً و وَتالَقتتقابلت  َتَراءت    48/8 5939

ئَتَان   48/8 5940  الفرقتان أو اجلَمعتان  الْف 

بَيْه  48/8 5941
 هارباً  وفرَّ  مدبرا رجع َنَكَص عىل َعق 

يءٌ  48/8 5942 نُكمْ  َبر  يُّ  مِّ
ُأ نَّق   عنكم  ىلَّ أَتَ و  وأبتعد أتبَّ

ُد  َأَرى 48/8 5943 ُف وأْعتَق   أعر 

ع  َمْكروٍه  َأَخاُف  48/8 5944 عاٌل َيبَْعُث الَفَزَع ِف النَّْفس  ل تََوقُّ
 اْنف 

 اليّسء اجلزاء اليّسء للعمل  الْع َقاب   48/8 5945

الَف َما ُيبْط نونَ  املُْنَاف ُقونَ  49/8 5946
روَن خ  يَن ُيظْه   الكفر   وناإلسالم و يبطن ونمن ُيظهرأو   الَّذ 

َرٌض  49/8 5947   ارتياب وضعف ِف اإليَمن أو  َشكٌّ َون فاٌق  مَّ

 خدع وأطمع َغرَّ  49/8 5948

ْل  49/8 5949 ُض  َيتََوكَّ د وُيَفوِّ
 أْمره يْعتَم 

ُبونَ  50/8 5950  َيْصَفعوَن وَُيْبُطونَ  َيْْض 

 ظهورهم وأعقاِبم َوَأْدَباَرُهمْ  50/8 5951

يق   50/8 5952 ر  اق ب النّار  واهَلالك  احْلَ  االْحْت 

َمْت   51/8 5953    فعلت سابقا من معايص واقْتفت من آثام َقدَّ

يُكمْ  51/8 5954  أنفسكم َأْيد 

ٍ للناس  ب ظَالٍَّم لِّْلَعب يد   51/8 5955     ب ظامل 

 أو ُسنَّة  صنيع أومثل عادة  َكَدْأب   52/8 5956

 فأهلكهم  َفأََخَذُهمُ  52/8 5957

يٌّ  52/8 5958 َفٌة هلل  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء  َقو   ص 
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 61إلى آية  53  يةآمن  األنفالسورة ( 184صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اً  53/8 5959 الً  ُمَغْيِّ  ُمبَدِّ

َم نِّْعَمةً  53/8 5960 َليْه 
  خْي إما بتحقيق خْي أو بإزالة رشٍّ أو ب ك 

 منحها  َأْنَعَمَها  53/8 5961

ه  وأْعوان ه    آل  ف ْرَعْونَ  54/8 5962  أْتباع 

َب  وَعالمات   بآَيات   54/8 5963 زات  وَدالئ َل وع   ب ُمْعج 

 َفأْفنَيْناهم َفأَْهَلْكنَاُهم  54/8 5964

ْعل   ب ُذُنوِب  مْ  54/8 5965 َن الف  ُم م      الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

 وأْهَلْكنا َغَرًقا  َوَأْغَرْقنَا 54/8 5966

ْسق  أْو َنْحَوُُهاجائ ريَن  َظامل  ّيَ  54/8 5967 زيَن ل ْلَحدِّ ب الُكْفر  أْو الف   ُمتَجاو 

َوابِّ  55/8 5968 ًا وسوءاً  رَشَّ الدَّ  أَشدَّ ما َدبَّ عىل األْرض  رَشّ

نُوا  َكَفُرواْ  55/8 5969  أنكروا ومَلْ ُيْؤم 

 الَعْهد: االلتزام بميثاق،  و أخذَت عليهم الَعهَد  َعاَهدتَّ  56/8 5970

 يبطلون العمل   َينُقُضونَ  56/8 5971

ةٍ  56/8 5972  تاَرةٍ  َمرَّ

 َتظَفَرنَّ ِب  م و جتدَنم  َتثَْقَفنَُّهمْ  57/8 5973

ْرب   57/8 5974 تال   احْلَ  الق 

دْ  57/8 5975 ْق  َفرَشِّ  نكل ِبم واغلظ عقوبتهمأو َفرِّ

 وراءهم أو بعدهم  َخْلَفُهمْ  57/8 5976

ُرونَ  57/8 5977 كَّ ظوَن ويتََدبَّرونَ  َيذَّ
 َيتَّع 

يَاَنةً  58/8 5978   غدرًا ونقضاً للعهود واملواثيق  خ 

 اطرح واترك ، واملراد إَناء العمل به َفانب ْذ  58/8 5979

 املُراد أْن يكون الطرفان مستويّي ِف العلم بنقض املعاهدة َعىَل َسَواءٍ  58/8 5980

 املخّلّي بَم اؤمتنوا عليه واملراد هنا الغادرين الناقضّي للعهود واملواثيق  اخَلائ ن ّيَ  58/8 5981

 َوالَ َيظُنَّنَّ  َوالَ َُيَْسبَنَّ  59/8 5982

 فاتوا وأفلتوا  َسبَُقواْ  59/8 5983

ُزونَ  59/8 5984 جونه عن قدرته وسلطانهالعجز ضد القدرة واملراد   ال ُيْعج   ال ُُيْر 

واْ  60/8 5985 دُّ زوا  َوَأع   وَهيِّئوا وَجهِّ

رُتمْ  َما اْستَطَْعتُمْ  60/8 5986 نْتُْم وَقد   َما مَتَكَّ

ةٍ  60/8 5987  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

َباط اخليل  60/8 5988  إعدادها لقتال العدو ر 

بُونَ  60/8 5989
عون  ُتْره   َتيفون وُتفز 

ن ُدوَن  مْ  60/8 5990 يَن م   اجلن  أواليَهوُد  واملرشكون أواملُناف قوَن وآخرين غْيهم واملراد  َوآَخر 

    َمالُوا  َجنَُحواْ  61/8 5991

ْلم   61/8 5992 لسَّ
 والصلح  ل ألمان  والنَّجاة ، وَتْرك  احُلروب   ل 

ْل  61/8 5993  واعتمد وفّوض أمرك  َوَتَوكَّ
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 69إلى آية  62  يةآمن  األنفالسورة ( 185صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يُدواْ  62/8 5994  َيرَغبُواْ  ُير 

 ُيتالوا عليك  َُيَْدُعوكَ  62/8 5995

 كافيَك ونارصك  َحْسبََك  62/8 5996

 قّواك وآزرك  َأيََّدكَ  62/8 5997

ه   62/8 5998  بَعْونه وتأييده ب نَِْص 

 مجعها عىل املحبة َوَألََّف َبّْيَ ُقُلوِب  مْ  63/8 5999

 َبَذلت املال ونحوه َأنَفْقَت  63/8 6000

يزٌ  63/8 6001 ه   َعز  ُه َتَعاىَل غال ٌب َعىَل أْمر  ي ال ُيْغَلُب ألنَّ يُّ الَّذ  َفٌة هلل  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقو 
  ص 

َفٌة  َحك يمٌ  63/8 6002 ٌ ب َعواق ب  األمُ ص  ُه َتَعاىَل َعامل  ْلق  األْشياء  َكََم شاَء ألنَّ  ور  هلل  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحك ُم خل َ

بََعَك  64/8 6003  اْقتَدى بك وأطاَعَك  اتَّ

ض   65/8 6004 ، وُحثَّ  َحرِّ  رغبوُحضَّ

اب روَن: هم الذين يتََجلَُّدوَن وال َُيَْزعونَ  َصاب ُرونَ  65/8 6005     الصَّ

بُواْ  65/8 6006
 ينتِصوا ويقهروا  َيْغل 

 ال َيْفَهُمونَ  ال َيْفَقُهونَ  65/8 6007

َف اهللُ َعنُْكم  66/8 6008  َرَفَع من أثقال  التكاليف  عليكم   َخفَّ

َف وأدَركَ  َوَعل مَ  66/8 6009  وَعر 

ة   َضْعفاً  66/8 6010  الَضْعُف: نقيُض الُقوَّ

 بمشيئته وأمره  ب إ ْذن  اهللّ   66/8 6011

نَب يٍّ  67/8 6012
 النَب ّي: من اصطفاه اهلل من عباده وأوحى إليه برشيعة من رشائعه ل 

ى 67/8 6013  ومعنى األرس: الشد باإلسار أي القيد حتى ال ُيرب    َمأُْسورون َأرْسَ

نَ  67/8 6014 ُة واملُبالغةُ وقتل واإلثخان: تكثُْي الَّشء  اليبالغ ِف  ُيثْخ  دَّ  فيه الشِّ

يُدونَ  67/8 6015  َتْرَغبُونَ  ُتر 

ْنيا  67/8 6016 يُب اإلنساُن من متاعها  َعَرَض احَلياة  الدُّ  الفديةمال   بأخذكمواملراد  ما ُيص 

َرةَ  67/8 6017  دار احَلياة  َبْعَد املَْوت   اآلخ 

 أو حكم  قضاء ك تَاٌب  68/8 6018

 وَسبََق َعَليْه  القضاُء واملراد هنا تقدم  َسبََق  68/8 6019
 والَقَدرُ أْثبَتَُه اهللُ ِف  اللَّْوح  املَْحفوظ 

ُكمْ  68/8 6020  ألَصاَبكم ملََسَّ

  ُحْزُتمْ  َأَخْذُتمْ  68/8 6021

قاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب  68/8 6022  ع 

يٌّ ، َهائ ٌل  َعظ يمٌ  68/8 6023  َكب ٌْي، َقو 

ُكم ِف احلرب  َغن ْمتُمْ  69/8 6024 ْرُتم ب ه من مال َعُدوِّ
 َظف 

عاً  َحالَالً  69/8 6025  ُمبَاحاً رَشْ

يذاً  َطيِّباً  69/8 6026 ا لَذ   احلواس ووأصل الطيب: ما تستلذه النفس  صاحل ً

َرةُ  َغُفورٌ  69/8 6027 نُْه املَْغف  ي َتْكثُُر م  َفٌة هلل  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَّذ    ص 

يمٌ  69/8 6028 ح  َفة هلل  ُسبَْحاَنُه وَتعاىل،  رَّ َرة  ص  نَّي ِف اآلخ  حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤم   والرَّ
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يُكمْ  70/8 6029  ب َحْوَزتكم   ِف َأْيد 

ى 70/8 6030  املأخوذين من األَعداء ِف احلرب  األرَْسَ

نُْه َنْفٌع َوَصالٌح  َخْْياً  70/8 6031 : ما م  ْْيُ  إيَمنا صادقاً واملراد هنا إسالما و اخْلَ

 يعطكم ُيْؤت ُكمْ  70/8 6032

ذَ  70/8 6033 َّا ُأخ  ْن ماأفضل وأحسن  َخْْيًا ُمِّ َص  م   من فداء اْنتُق 

رْ  70/8 6034  وَيْسُْت وَيْعفو  َوَيْغف 

َفٌة هلل   َغُفورٌ  70/8 6035 َرةُ ص  نُْه املَْغف  ي َتْكثُُر م   ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو الَّذ 

يمٌ  70/8 6036 ح  َرة   رَّ نَّي ِف اآلخ  حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤم  َفة هلل  ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ
 ص 

يُدواْ  71/8 6037    َيرَغبُواْ  ُير 

يَاَنتََك  71/8 6038  الغدر بك  خ 

 أَخلُّوا بَم أؤمتنوا عليه من حقوق هلل   َخاُنوْا اهللَّ 71/8 6039

ْلُم املَْخ  َعل يمٌ  71/8 6040 ُكَها ع  يَّات  الَّت ي ال ُيْدر 
ائ ر  واخَلف  ُ ب الْسَّ َفٌة هلل  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعامل   لوقات  ص 

َفٌة هلل   َحك يمٌ  71/8 6041 ٌ ب َعواق ب  األُمور  ص  ُه َتَعاىَل َعامل  ْلق  األْشياء  َكََم شاَء ألنَّ  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحك ُم خل َ

  وتركوا أوطاَنم، واملراد َمن هاَجُروا إىل املدينَة املنورة َوَهاَجُرواْ  72/8 6042

 َسبيل  اهلل  إل ْعالء  دين  اهلل  َوَقاَتُلوْا ِف   َوَجاَهُدواْ  72/8 6043

 ِف دورهم املُهاجرينَ وأنزلوا  هيَّأْوا املأوى آَوواْ  72/8 6044

واْ  72/8 6045 َنَِصُ  وهم األنصار  وأعانوا وأّيدوا  وَّ

  حلفاء وأنصار بعض َأْول يَاء َبْعضٍ  72/8 6046

 ونِصْتملستم مكلفّي بحَميتهم  ما لكم من واليتهم  72/8 6047

وُكمْ  72/8 6048  طلبوا منكم النِص  اْستَنَِصُ

يثَاٌق  72/8 6049 دٌ  مِّ   َعْهٌد ُمَؤكَّ

ْيٌ  72/8 6050 َحةٍ  َبص   ب ال َكيٍْف وال آلٍَة وال جار 
يَّات 
ُه َتَعاىل َيَرى املَرئ  َفٌة هلل  ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، أْي أنَّ  ص 

نُوا أنكروا ومَلْ  َكَفُرواْ  73/8 6051  ُيْؤم 

 تعملوه َتْفَعُلوهُ  73/8 6052

 حمنة أو بالء  ف تْنَةٌ  73/8 6053

 املراد ظهور الرشك واملعايص كبْي  َوَفَسادٌ  73/8 6054

ْدق  ُرُسل ه    آَمنُواْ  74/8 6055 يَّة  اهلل  وب ص 
 ورسولهاهلل  وأطاعوا أقّروا ب َوحدان 

نُوَن َحّقاً  74/8 6056 نُوَن   املُْْؤم   يَمناً صاد قاً ثاب تاً إاملُْْؤم 

َرةٌ  74/8 6057 ْغف  ْْتٌ وَعْفوٌ  مَّ
 س 

ْزٌق  74/8 6058  َعطاٌء من اهلل  َور 

يمٌ  74/8 6059  طيٌّب موفورٌ  َكر 

 أو املْياث  ِف الواليةاملراد  فأولئك منكم 75/8 6060

   األقاربأو ذوو القرابات  أو  َوُأْولُوْا األَْرَحام   75/8 6061

 أحّق  َأْوىَل  75/8 6062

ع هِف  ك تَاَب اهلل  ِف  75/8 6063    ُحكم  اهللَّ ورَشْ
 


