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 6إلى آية   1  يةآمن  التوبةسورة ( 187صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 للصلة وَقطع  وتباعد   َخالص   َبَراءة   1/9 6064

 موواَثقتُموه مالْتََزْمتُم ل  َعاَهدتُّم 1/9 6065

كِيَ  1/9 6066  الّذيَن ََيَْعُلوَن إَلاً آَخَر َمَع اللِ  اْلُْْْشِ

 آِمنيَ  َفِسريوا واذَهبُوا َفِسيُحوا 2/9 6067

 العلم: إدراك اليشء بحقيقته و  واْعِرُفوا َواْعَلُمواْ  2/9 6068

 غري هاربي وال ُمْفلِتي من عقاب الل وال تفرون منه   َغرْيُ ُمْعِجِزي اللِّ  2/9 6069

    فاِضُح وُمهيُ  ُُمِْزي 2/9 6070

 اْلُنْكِريَن لُِوُجودِ اللِ  الَْكافِِرينَ  2/9 6071

 إعالم  و ونداء َوَأَذان   3/9 6072

 َبنِي آَدمَ إَل مجيع  إََِل النَّاسِ  3/9 6073

 يوم عرفة  وقيل يوم النحر األَْكَب َيْوَم احَلجِّ  3/9 6074

 َرَجْعتُْم َعن اْلَعاص  ُتبْتُمْ  3/9 6075

 أْعَرْضتم َتَولَّيْتُمْ  3/9 6076

ِ الَِّذيَن َكَفُرواْ  3/9 6077 ٍء ، واستعمل هنا التبشري عىل سبيل التهكم َوَبْشِّ ُهْم بَِخَبٍ ََسِّ  أْخِبْ

 بِِعقاٍب وَتنْكيٍل موجع َشديد اإليالمِ  بَِعَذاٍب َألِيمٍ  3/9 6078

 اْلراد أّّنم َوّفوا بعهدهم كامالً  ََلْ َينُقُصوُكمْ  4/9 6079

 وُيِعينوا  ََلْ ُيعاِوُنوا  ََلْ ُيظَاِهُرواْ  4/9 6080

ُّواْ  4/9 6081  َفأْكِملوا َفأَِِت

ِِتِمْ  4/9 6082  وقتِِهم ُمدَّ

بُّ  4/9 6083
  لِِعبادِِه: ِرضاُه َعنُْهمْ ََمَبَُّة الل  ُُيِ

 َيمتَثِلوَن أواِمَره وَيتَنِبوَن َمعاِصيَهالذين أْصحاب التَّْقوى  اْلُْتَِّقيَ  4/9 6084

 انَقََض وَمََض وخَرج  انسلخ 5/9 6085

ُرمُ  5/9 6086 م الل القتال فيه التي األشهر األَْشُهُر احْلُ  رجب وذو القعدة وذو احلجة و. وهي اْلحرم احرَّ

ُوُهمْ  5/9 6087   لقيتموهم  َوَجدِتُّ

 واقصدوهم   َوُخُذوُهمْ  5/9 6088

وُهمْ  5/9 6089     ضيّقوا عليهم وأحيطوهمواحبُِسوهم وامنَعوهم  َواْحُُصُ

 تربصوا هبم َواْقُعُدوْا لم  5/9 6090

ْصدِ َمكاٍن أو  َطريٍق وَمرَقٍب  َمْرَصدٍ  5/9 6091 لرَّ
 لِ

الَةَ  5/9 6092  َأّدوها كاِملًة يف أوقاِِتا اْلَْشوعةِ  َوَأَقاُموْا الصَّ

َكاةَ  5/9 6093 كاةِ: إْخراُجها ْلُِستَِحّقيها  َوآَتُوْا الزَّ     إيتاُء الزَّ

م َفَخلُّوْا سبيلهم  5/9 6094 ضوا َلُ  اترُكوهم، وال تتَعرَّ

 سألك أن تؤمنه وحتفظه كام حتفظ اجلار واستأَمنَك  اْستََجاَركَ  6/9 6095

 فاعطه األمان وحافظ عليه َفأَِجْرهُ  6/9 6096

   َأْوِصْلهُ  َأْبلِْغهُ  6/9 6097

  الذي يأَمُن فيه أو اْلكان اْلوِضعَ  َمأَْمنَهُ  6/9 6098
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 13إلى آية   7  يةآمن  التوبةسورة ( 188صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

كِيَ  7/9 6099 ٍك هَو الذي ََيَْعُل إَلاً آَخَر َمَع اللِ لِْلُمْْشِ  واْلراد هنا الذين نقضوا عهودهم . اْلُْْشِ

 الَعْهد: االلتزام بميثاق َعْهد   7/9 6100

 الَكْعبَة والبِناء الذي ُُييُط هِبا اْلَْسِجد احَلرام  7/9 6101

 َسلكوا الطريق القويم واْلراد أّنم التزموا بالعهد اْستََقاُمواْ  7/9 6102

 َمْعِصيَتِهِ أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اللِ والبُْعِد َعْن  اْلُْتَِّقيَ  7/9 6103

 َيغلبُوُكمْ يظفروا بكم و َيظَْهُروا َعليُكم  8/9 6104

 َُيَفظُوا وُيراُعوا  َيْرُقبُواْ  8/9 6105

حِم واجِلوارِ  إاِلا  8/9 6106  ُكّل ما لَُه ُحْرَمة  َكالَعْهِد واحِلْلِف والَقراَبِة والرَّ

ةً  8/9 6107 مَّ
 الَعهُد واْلِيثاُق، وما َيُِب أن ُُيَفَظ وُُيمى ذِ

  َيعلونكم ترضون  ُيْرُضوَنُكم 8/9 6108

 األفواه: مَجْع ُفوه أْي َفم  بِأَْفَواِهِهمْ  8/9 6109

 َوَِتتَنُِع َكراِهيًَة وَعَدَم ِرًض  َوَتأَْبى 8/9 6110

 عاصون خارجون عن حدود الْشع  َفاِسُقونَ  8/9 6111

ْواْ  9/9 6112  واستعاضوا  اْستَبَْدلوا اْشََتَ

 ِعَوضاً  َثَمناً  9/9 6113

واْ  9/9 6114  َفأْعَرضوا واْمتَنَعوا  َفَصدُّ

 وطريقه الواضحسبيل الل : دين الل  َسبِيلِهِ  9/9 6115

 َقبَُح، َنقيُض َحُسنَ و بِئَس  َساء 9/9 6116

 ال ُيراعون ال َيْرُقبُونَ  10/9 6117

 الظاْلون اْلتجاوزون للَحّد  اْلُْْعتَُدونَ  10/9 6118

 َرَجعوا َعن اْلَعاص  َتاُبواْ  11/9 6119

 االسالم جتمعهم بكم أخوة  َفإِْخَواُنُكمْ  11/9 6120

ينِ  11/9 6121  دين االسالم الدِّ

ُل  11/9 6122 ُح  َوُنَفصِّ  وُنبَيِّ ونوضِّ

الئِل والِعَب والَعالَمات اآلَياِت  11/9 6123  اْلُْعِجَزات والدَّ

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  11/9 6124

 اْلؤّكدة باأليامن نقضوا عهودهم  َأْياَمَّنُمْ  نََّكثُواْ  12/9 6125

 وانتقصوا  َوعاُبوا َوَطَعنُواْ  12/9 6126

َة الُْكْفرِ  12/9 6127 ارِ   َأئِمَّ  َمْن ُيْقتََدى هِبِْم ِمن الُكفَّ

 يُكّفون ويستجيبون للنّهي  َينتَُهونَ  12/9 6128

واْ  12/9 6129  وعزموا  َوََهُّ

 بِإِْبَعادِ  بِإِْخَراِج  13/9 6130

 اْلراد: أّنم قاتلوكم أّوال  َوُهم َبَدُؤوُكمْ  13/9 6131

 َأْوََل  َأَحقُّ  13/9 6132

َشْوهُ  13/9 6133  ََتافوُه وَتتَّقوهُ  ََتْ
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 20إلى آية  14  يةآمن  التوبةسورة ( 189صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

هْبُمُ  14/9 6134 ل هبم ُيَعذِّ  ُيعاَقبهم وُينَكِّ

 أو بسيوفكم ورماحكم  بجوارحكم بِأَْيِديُكمْ  14/9 6135

ِزِهمْ  14/9 6136 م و َوَيْفَضْحُهْم وُُيِنُْهمْ  َوُُيْ  ُيِذلَّ

ُكمْ  14/9 6137 ْدُكمْ  َوَينُُصْ  وُيِعنُْكْم وُيَؤيِّ

 الَغيْظَ  هاُيْذِهب عنيداوُيا و َيْشِف ُصُدوَر  و 14/9 6138

 َوُيِزْل  َوُيْذِهْب  15/9 6139

 وكرب وغم َغَضَب  َغيْظَ  15/9 6140

 وَيْغِفُر  ة توباليقبل الل و َوَيتُوُب اللَُّ  15/9 6141

 ُيريُد  َيَشاءُ  15/9 6142

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال  َعلِيم   15/9 6143
ائِ  ُيْدِرُكَها ِعْلُم اْلَْخلوقاتِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالَّسَّ

ُه َتَعاََل َعاَِل  بَِعواقِِب  َحكِيم   15/9 6144 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ ُم خِلَ
  األُمورِ ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو اْلُْحكِ

 َظنَنْتُمْ  َحِسبْتُمْ  16/9 6145

ُكواْ  16/9 6146 لُّوا وُِتَْملوا ُتَْتَ  َُتَ

 َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمِ  16/9 6147

 َقاَتُلوْا يِف َسبيِل اللِ إِلْعالِء ديِن اللِ  َجاَهُدواْ  16/9 6148

 وََلْ ََيَْعلوا   َوََلْ َيتَِّخُذواْ  16/9 6149

 ُمتَجاِوزينَهُ أْي َمَعُه أْو َغرْيُه أْو  من ُدوِن اللِ 16/9 6150

 أو دخالء بطانة وحاشية َولِيَجةً  16/9 6151

َفى َعىَل اللِ خافِيَة   َخبرِي   16/9 6152  ِصَفة للِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاََل، واخَلبرُي: ُهَو اْلُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ

َعائر فيها اُيَشيُِّدو َيْعُمُرواْ  17/9 6153  أو ُيقيموا الشَّ

فِيَ  َشاِهِدينَ  17/9 6154 يَن وُمْعََتِ  ُمِقرِّ

قِّق ثمَرَِتا َحبِطَْت  17/9 6155     َبطََلْت وَل حُتَ

مْ  17/9 6156  أْفعالْم اْلَْقصوَدة  َأْعاَمُلُ

وامِ  َخالُِدونَ  17/9 6157  باقوَن َعىل الدَّ

 اخِلْشيَُة ِمن اللِ: اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  َُيَْش  18/9 6158

 اْلُستجيبي للِهداية  اْلُْْهتَِدينَ  18/9 6159

ُتمْ  َأَجَعْلتُمْ  19/9 6160 ْ  َأَصريَّ

 َسْقيَُهْم اْلاء  ِسَقاَية احلاّج  19/9 6161

ه  َوِعاَمَرَة اْلَْْسِجدِ  19/9 6162  وُمعاَهدَتهأي: الِقياَم بَِمصاحِلِ

 ال َيتَعاَدلونَ   ال َيْستَُوونَ  19/9 6163

 ال يرشد إَل اإليامن وال يوفق إليه ال َُيِْدي  19/9 6164

 اجلائِريَن اْلُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوَُها  الظَّاْلِِيَ  19/9 6165

 أوطاّنم، واْلراد َمن هاَجُروا إَل اْلدينَة اْلنورةوتركوا  َوَهاَجُرواْ  20/9 6166

 َمنِْزلَةً  أَكبُ  َأْعظَُم َدَرَجةً  20/9 6167

 الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه  الَْفائُِزونَ  20/9 6168
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 26إلى آية  21  يةآمن  التوبةسورة ( 190صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُهمْ  21/9 6169 ُ  َيِعُدُهْم بِالثَواِب  ُيبَْشِّ

 بَِعْفٍو َوجَتاُوزٍ  بَِرْْحَةٍ  21/9 6170

 َوِرضاً، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرْضَوانٍ  21/9 6171

  ُكلُّ ما ُيستطاب وُيْستَمتُع به َنِعيم   21/9 6172

ِقيم   21/9 6173  ثابت  ُمستِمر   دائم   مُّ

وامِ  َخالِِدينَ  22/9 6174  باقَي َعىل الدَّ

 األبد: الزمن الطويل اْلمتّد غري اْلتجّزئ، أي بغرْي ِّنايٍة وال اْنِقطاعٍ  َأَبًدا 22/9 6175

 َجزاء  لِلَعَمِل وِعَوض  َعنْهُ  َأْجر   22/9 6176

، َقِوي  ، َهائِل   َعظِيم   22/9 6177  َكبرِي 

 ال جتعلوا  الَ َتتَِّخُذواْ  23/9 6178

 الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاء 23/9 6179

ضا واْلحبَّةِ و آَثروا اْستََحبُّواْ  23/9 6180  اختاُروا عىل وجِه الرِّ

م  23/9 6181 هم وُيالفهم َيتََولَُّ   ُُيِبُّهم وُيناِِصُ

 اجلائِروَن اْلُتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوَُها  الظَّاْلُِونَ  23/9 6182

جل الذين يتكثَّر هبم، أو اجلامعُة التي ترِجُع إَل َعقٍد واحدٍ والَعِشرَية: القبِيَلة  َوَعِشرَيُتُكمْ  24/9 6183  أهُل الرَّ

ْفتُُموَها 24/9 6184 ْلتُموهاأو  اكتسبتموها ومَجَْعتُُموها اْقََتَ  حصَّ

اَرة   24/9 6185  التَِّجاَرة: البيع والْشاء طلباً للربح  َوجِتَ

َشْونَ  24/9 6186   ََتافونَ  ََتْ

 َفَواَت َوقِت رواِجهاأو   َبواَرها وَعدم رواِجها َكَساَدَها 24/9 6187

 حتبوّنا  َتْرَضْوَّنَا 24/9 6188

بَُّصواْ  24/9 6189 ُلوا  َفاْنتَظُِرواْ  َفََتَ  وِتهَّ

 بُحْكِمِه وقضائِهِ  بِأَْمِرهِ  24/9 6190

 ال يرشد إَل اإليامن وال يوفق إليه ال َُيِْدي  24/9 6191

 العاصي اخلارجي عن حدود الْشع الَْفاِسِقيَ  24/9 6192

ُكمُ  25/9 6193  أعانكم وأيَّدُكم َنَُصَ

 َمواقَِع َحْرٍب  َمَواطِنَ  25/9 6194

 وادٍ بي مكة والطائف كانت فيه وقعة ُحنَْي اْلشهورة ُحنَْيٍ  25/9 6195

 َأَثاَرْت إْعجاَبُكمْ  َأْعَجبَتُْكمْ  25/9 6196

 زياَدُة َعَددُِكمْ  َكثَْرُتُكمْ  25/9 6197

 َل َتْكِف وَل تنفعْ  َفَلْم ُتْغنِ  25/9 6198

 بام اتسعت َرُحبَْت بام  25/9 6199

 َفَرْرُتمْ  َولَّيْتُم 25/9 6200

ْدبِِرينَ  25/9 6201      ُمنَْهِزمَي ُمَولَِّي األْدبارِ  مُّ

: اُلدوُء والثَّباُت وُطَمأْنينَُة الَقْلِب  َسكِينَتَهُ  26/9 6202  الَسكِينَة 

ْ َتَرْوَها  26/9 6203  اْلالئكة َل يرْوهاجنود من اْلراد  ُجنُودًا َلَّ
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 31إلى آية  27  يةآمن  التوبةسورة ( 191صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ةتوبالَيْغِفُر ويقبل   َيتُوُب  27/9 6204

 ُيريُد  َيَشاءُ  27/9 6205

 َتْكثُُر ِمنُْه اْلَْغِفَرةُ ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي  َغُفور   27/9 6206

ِحيم   27/9 6207 حيُم: الذي َيْرَحُم اْلُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة للِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

 َقذر  وَدَنس   َنَجس   28/9 6208

 فال َيْدُنوا   فال َيْقَرُبوا  28/9 6209

 َسنَتِِهْم هذه  َعاِمِهْم َهـَذا  28/9 6210

  َخشيتُمْ  ِخْفتُمْ  28/9 6211

 َفقًرا وفاقةً  َعيَْلةً  28/9 6212

 يكفيكم وَينَْفعكم  ُيْغنِيُكمُ  28/9 6213

 إْحسانِهِ  َفْضلِهِ  28/9 6214

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال  َعلِيم   28/9 6215
ائِ  ُيْدِرُكَها ِعْلُم اْلَْخلوقاِت ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالَّسَّ

ُه َتَعاََل َعاَِل  بَِعواقِِب  َحكِيم   28/9 6216 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ ُم خِلَ
  األُمورِ ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو اْلُْحكِ

 َحاِربوا  َقاتُِلواْ  29/9 6217

 َيْوُم الِقياَمةِ  اآْلِخرِ بِالْيَْوِم  29/9 6218

ُمونَ  29/9 6219  ال ََيَْعلوَنُه حراماً أي ممنوعاً رشعاً  َوالَ ُُيَرِّ

 ُيسلُِموَن، وُيطيعونَ  أو َينْقادونَ  َيِدينُونَ  29/9 6220

ُه احَلقُّ   دين احَلقِّ  29/9 6221 يَعة احَلّق َوْهَي اإِلسالم، أْو رَشيَعة اللِ ألنَّ  الْشَّ

قِّ  29/9 6222  هو الثابت الوجود الذي ال شّك يف وجوده، واحلّق من أسامء الل احلسنى  احْلَ

 ُأْعطوا ُأوُتواْ  29/9 6223

 التَّْوراة واإِلْنِجيل الْكِتَاَب  29/9 6224

وا ُيْعطُواْ  29/9 6225  ُيَؤدُّ

ْزَيةَ  29/9 6226   رضيبة  يأخذها اْلسلمون من غري اْلسلمي نظري تأمينهم وانتفاعهم بام ينتفع به اْلسلمون  اجْلِ

 قهر وغلبة عن   عن يدٍ  29/9 6227

 ذليلون مهانون حقريون  َصاِغُرونَ  29/9 6228

َعْت  َوَقالَِت  30/9 6229  وزعمت  َوادَّ

 بنُو إرسائيل، ُنِسبُوا إَل ُُيوذا أحد أبناء َيْعُقوب الْيَُهودُ  30/9 6230

 ، ويسمى يف التوراة: عزرا، ويقال: إنه جاِمُع التَّْوراة بعد َسبْي بني إرْسائيلكاهن ُيودي ُعَزْير   30/9 6231

ة: بلدة يف فلسطي ُينَْسب إليها اْلسيحأتباع اْلسيح عليه الصالة والسالم، ُسّموا كذلك نسبة إَل  النََّصاَرى  30/9 6232  الناِِصَ

المُ  اْلَِْسيُح  30/9 6233  لقُب عيَسى َعَليِْه السَّ

 ُيشاهِبونَ  ُيَضاِهئُونَ  30/9 6234

 كيف ُيَُصفون عن احلّق؟  َأنَّى ُيْؤَفُكونَ  30/9 6235

 األَْحبَار: ُعَلامُء اليَهود  َأْحبَاَرُهمْ  31/9 6236

   واْلُتََعبِّديَن ِمن النَّصاَرى يف َصْومعاِِتِْم، اْلُتََخلَِّي َعن اْلُتَِع والنَّاسِ  َوُرْهبَاَّنُمْ  31/9 6237

ًة َمْعبوَدةً  َأْرَباباً  31/9 6238  آِلَ
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 63إلى آية  32 يةآمن  التوبةسورة ( 192صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َيرَغبُوَن أْو َيشاءونَ  ُيِريُدونَ  32/9 6239

 اُيزيلو ُيطِْفُؤواْ  32/9 6240

 اْلراد دينه  وهو اإلسالم  ُنوَر اللَِّ 32/9 6241

 ال َيرض  َوَيأَْبى 32/9 6242

 ُيْكِمُل  ُيتِمَّ  32/9 6243

 َأْبَغَض  َكِرهَ  32/9 6244

 لُِوُجودِ اللِاْلُنْكِروَن  الَْكافُِرونَ  32/9 6245

َدى  33/9 6246  أو بالقرآن  بالِعلِم النَّافِعِ أو  بالداية بِاْلُ

يَعة احَلّق َوْهَي اإِلسالم  َودِيِن احَلقِّ  33/9 6247  الْشَّ

 ليُعليهُ  لِيُظِْهَرهُ  33/9 6248

يِن ُكلِّهِ  33/9 6249  َعىل سائِِر األْدياِن اْلُخالَِفِة لَهُ  عىل الدِّ

ُكونَ  33/9 6250  الّذيَن ََيَْعُلوَن إَلاً آَخَر َمَع اللِ  اْلُْْْشِ

 ُعَلامُء اليَهود  األَْحبَارِ  34/9 6251

ْهبَانِ  34/9 6252  واْلُتََعبِّديَن ِمن النَّصاَرى يف َصْومعاِِتِْم، اْلُتََخلَِّي َعن اْلُتَِع والنَّاسِ  َوالرُّ

  ليأخذون بغري وجه حق لَيَأُْكُلونَ  34/9 6253

 أْو َحيَوانٍ  َأْمَواَل  34/9 6254
 أْو غريه  األْمواُل: َما ُيْمتََلُك ِمْن َمتاٍع أْو َعقاٍر أْو ُنقودٍ

ُع أْخَذُه ِمْن مالِكِهِ  بِالْبَاطِلِ  34/9 6255 ْ  باِم ََلْ ُيبِْح الْشَّ

ونَ  34/9 6256 : االْعَِتاُض  َوَيُصدُّ دُّ  واْلَنْعُ الصَّ

 دين الل القويم  سبيل الل 34/9 6257

ِخُرونو ََيَمعوَن  َيْكنُِزونَ  34/9 6258   َيدَّ

 وال يبذلوّنا َوالَ ُينِفُقوَّنَا  34/9 6259

ُهم  34/9 6260 ْ ُهْم ، واستعمل هنا التبشري عىل سبيل التهكمأوعدهم و َفبَْشِّ  أْخِبْ

 موجع َشديد اإليالمِ  بِِعقاٍب وَتنْكيلٍ  بَِعَذاٍب َألِيمٍ  34/9 6261

 ُيوَقُد  ُُيَْمى 35/9 6262

 َفتُْحَرُق  َفتُْكَوى 35/9 6263

 وهي ما بي احلاجبي إَل الناصية  ِجبَاُهُهمْ  35/9 6264

 اجَلنُْب ُهَو ما حَتْت اإِلْبط إَل اخلاِِصة َوُجنوهُبُمْ  35/9 6265

ْعتُم واّدَخْرتم  َكنَْزُتمْ  35/9 6266  مَجَ

ة الشهور 36/9 6267  َعَدُدها ِعدَّ

 اللوح اْلحفوظ  اللَِّكِتَاِب  36/9 6268

  سبحانه يوم ال يعلم تقديره إالّ الل الوقت الذي خلق  وهو  َيْوَم َخَلَق  36/9 6269

، ورَجب َأْرَبَعة   36/9 6270 م  ِة، وَُمرَّ ، وذو احِلجَّ
 وهي: ذو الَقعدةِ

مة   ُحُرم   36/9 6271  َُمَرَّ

ْيُن الَْقيِّمُ  36/9 6272 حيُح اْلستقيمُ  الْدِّ  الديُن الصَّ

 أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  اْلُْتَِّقيَ  36/9 6273
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 40إلى آية  73  يةآمن  التوبةسورة ( 193صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُمون بدله َصَفًرا  النَِِّسءُ  37/9 6274  التأخري، وذلك ما كان يْفَعُله الَعَرب يف اجلاِهليّة إْذ ُُيِلُّون اْلَُحّرم فيقاتُِلون فيه، وُُيَرِّ

 ُمبالََغة   ِزَياَدة   37/9 6275

 ُيُصف عن طريق الداية  ُيَضلُّ  37/9 6276

 ُيبيحوَنهُ  ُُيِلِّوَنهُ  37/9 6277

ُموَنهُ  37/9 6278  َوََيَْعلوَنه حراماً  َوُُيَرِّ

 لِيُوافِقوا  أو لِيُطابُِقوا لِيَُواطِئُوا  37/9 6279

ةَ  37/9 6280  َعَددَ  ِعدَّ

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  37/9 6281  ُحسِّ

 سيُِّئ وَقبيُح  ُسوُء  37/9 6282

 إَل اإليامن وال يوفق إليهال يرشد  ال َُيِْدي  37/9 6283

َه الَكالُم أو األْمرُ  قِيَل  38/9 6284  ُوجِّ

 لجهاد ل واْلراد اخلروج بَّسعةاخُرُجوا  انِفُرواْ  38/9 6285

 إلعالء دين الل ونُصته وهو االسالم يف سبيل الل 38/9 6286

 وَتكاَسْلتُم َتثاَقْلتُم، وَتباَطأُتم  اثَّاَقْلتُمْ  38/9 6287

 لُزوِم أرِضكم وَمساكِنِكم و الراحة َِتيلوا إَلاْلراد  إََِل اأْلَْرضِ  38/9 6288

 ، واخَتتم  قنعتم  َأَرِضيتُم  38/9 6289

 ُمتْعة، واْنتِفاعو َملّذات َمتَاُع  38/9 6290

 إاِلَّ ُتَّْسعوا إَل اجلهاد   إاِلَّ َتنِفُرواْ  39/9 6291

ْبُكمْ  39/9 6292 ل بكم ُيَعذِّ  ُيعاَقبكم وُينَكِّ

 ِعقاباً وَتنْكيالً موجعا َشديد اإليالمِ  َعَذاباً َألِيامً  39/9 6293

ْل  َوَيْستَبِْدْل  39/9 6294 ْ وُيبَدِّ    وُيَغريِّ

وهُ  39/9 6295  َمكروهاً أو أذىً ال ُتلِحقوا بِِه و َوالَ َتُُضُّ

وهُ  40/9 6296  تؤّيدوه وتعينوه  َتنُُصُ

 َأْبَعَدهُ  َأْخَرَجهُ  40/9 6297

 اْلراد النبي َممد َصىلَّ اللُ َعَليِْه َوَسلََّم وأبو بكر الصديق ريض الل عنه  َثاِِنَ اْثنَْيِ  40/9 6298

 اجَلبَلِ َنْقب  يف أو  فْجَوة يف اجلبل الَْغارِ  40/9 6299

ِه واْلراد هنا أبو بكر الصديق ريض الل عنه لَِصاِحبِهِ  40/9 6300 ة لَِغرْيِ  الّصاِحُب: اْلُالِزُم الِعْْشَ

َزنْ  40/9 6301  ال َتُكْن َمْهموماً وال َمْغموماً  ال حَتْ

: اُلدوُء والثَّباُت وُطَمأْنينَُة  َسكِينَتَهُ  40/9 6302  الَقْلِب الَسكِينَة 

َدهُ  40/9 6303  وقّواه وآزره  َوَأيَّ

 بَِجيٍْش وأْنصاٍر وأْعوانٍ  بُِجنُودٍ  40/9 6304

ُك والُكفرُ ُيراُد هبا   َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُرواْ  40/9 6305  الْشِّ

ْفىَل  40/9 6306  حقريًة َمقهورًة، منَحطًَّة وساقطةً  أو َمغلوَبةَ   السُّ

عه لعبادِه اْلراد  َوَكلَِمُة الل  40/9 6307  َكلِمُة التَّوحيِد: ال إلَه إالَّ اللُ، ودينُه الذي رَشَ

ُموّ  اْلنصورُة  الغالبة لُْعْليَا ا 40/9 6308  البالغة السُّ



 

194 
 

 
 
 
 

 47إلى آية  41  يةآمن  التوبةسورة ( 194صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 اخُرُجوا بَّسعة واْلراد اخلروج للجهاد  اْنِفُروا 41/9 6309

ْت عليكم احَلركُة أو َثُقَلت ِخفافاً وثَِقاالً  41/9 6310  ويف مجيع األحوال شباًبا أو ُشيوًخايف العَّس واليَّس واْلنشط واْلكره   َخفَّ

 َوَقاتُِلوْا يِف َسبيِل اللِ إِلْعالِء ديِن اللِ  َوَجاِهُدواْ  41/9 6311

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  41/9 6312

 وما يعرض لإلنسان من منافع الدنيا وشهواِتا  حارضة أو غنيمة متاعاً  َعَرضاً َقِريباً  42/9 6313

 اْلعتدل الذي ال يصاحبه مشقةالسفر القريب السهل أو اْلتوسط  َوَسَفرًا َقاِصداً  42/9 6314

بَُعوكَ  42/9 6315 نيا واْلراد  االتباع : اْلصاحبة الَّتَّ رجوا معك؛ طَمًعا يف متاِع احلياةِ الدُّ  خَلَ

 صاَرْت َبعيَدةً  َبُعَدْت  42/9 6316

ةُ  42/9 6317 قَّ َفُر البَعيُد  الشُّ  اْلَساَفُة التي َيُشقُّ َقطُْعَها السَّ

 َوَسيُْقِسُمونَ  َوَسيَْحلُِفونَ  42/9 6318

نَّا وَقِدرنا لَِو اْستَطَْعنَا  42/9 6319  لَِو َِتَكَّ

َرْجنَا 42/9 6320  لََذَهبْنَا لِْلِقتالِ  خَلَ

لُِكوَن َأنُفَسُهمْ  42/9 6321  وََتلُِّفهم عن اجِلهادِ يفعلون ما ُيْفيض إَل هالكها بسبَِب نِفاقِهم، وَحلِِفهم بالل كاذِبَي،  ُُيْ

 ُمتَِّصفون بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو االعتقاد  لََكاذُِبونَ  42/9 6322

 أو ساَمك وغفر لك جَتاَوزَ  َعَفا  43/9 6323

 َسَمْحَت  َأذِنَت  43/9 6324

6325 43/9  َ  َيظَْهَر وَيتَِّضَح  َيتَبَيَّ

 أْخَبوا بِاحَلقِّ والواقِعِ  َصَدُقواْ  43/9 6326

 ال يطلب االذن منك الَ َيْستَأْذُِنَك  44/9 6327

 بأصحاب ِالتقوى بطاعة الل والبعد عن َمْعِصيته  بِاْلُْتَِّقيَ  44/9 6328

ْت  َواْرَتاَبْت  45/9 6329 يب: الشكُّ مع اخَلوف  َوَشكَّ  والرَّ

ُدونَ  45/9 6330 دَّ لونَ يتحريون أو  َيََتَ  َيََتاَجعوَن وَيتََحوَّ

 َرِغبُواْ  َأَراُدواْ  46/9 6331

ُروَج  46/9 6332  الَْذهاَب لِْلِقتالِ اْلراد  اخْلُ

واْ  46/9 6333 زوا  ألََعدُّ   َليَّأوا وَجهَّ

ةً  46/9 6334  ما ُيْعتَدُّ به من زاد وسالح  ُعدَّ

 ُيِردْ أْبَغَض، واْلراد َل  َكِرهَ  46/9 6335

  ُخروَجُهْم لِْلِقتالِ  انبَِعاَثُهمْ  46/9 6336

َقهم وَبطأُهم  َفثَبَّطَُهمْ  46/9 6337  ثقََّل عليهم اخلروَج، وحبََسهم عنهأو  َفَعوَّ

 ما أْحَدثوا ِزياَدًة فيُكمْ  ما َزاُدوُكمْ  47/9 6338

اوُنْقصاناً  َخبَاالً  47/9 6339  واخلبال: االضطراب واْلرض الذي يؤثر يف العقل. َفساًدا ورشا

  أرسعوا بينكم بالنامئم  وألَْوَضُعوْا ِخالَلَُكمْ  47/9 6340

  يطلبون وَيتََمنَّوَن لَُكمْ  َيبُْغوَنُكمُ  47/9 6341

   ِصف الناس عن الدين احلق الِْفتْنَةَ  47/9 6342

مْ  47/9 6343 ُعوَن َلُ   َيْسَمعوَن أْخباَرُكْم، وَينُْقلوَّنا إليِْهمْ أو  ومستحسنون حلديثهممطيعون لم  َسامَّ
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 54إلى آية  48  يةآمن  التوبةسورة ( 195صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 طلبوا وِتنّوا وأرادوا اْبتََغُواْ  48/9 6344

 واإلفساد  بي اْلسلمي ِصف الناس عن الدين احلق الِْفتْنَةَ  48/9 6345

 ِمن َقبِل َغزوةِ تبوكَ اْلراد  ِمْن َقبُْل  48/9 6346

روا اآلراَء يف إبطاِل أْمِرك  َقلَّبُوا لََك اأْلُُمورَ  48/9 6347  َدبَّروا لك احِليََل واْلكايَِد، ودوَّ

َق وَحَصَل  َجاء 48/9 6348 قَّ  حَتَ

قُّ  48/9 6349  النُص  احْلَ

َ َوَبَرَز َبْعَد َخفاءٍ  َوَظَهرَ  48/9 6350   َوَتبيَّ

 دينه ورشعه  َأْمُر اللِ  48/9 6351

 ُمبِْغضون  َكاِرُهونَ  48/9 6352

 اْلراد  ومن هؤالء اْلنافقي َوِمنُْهم 49/9 6353

 يِل  اْسَمْح  يِل اْئَذن  49/9 6354

 اإِلْثماْلعصية وال ُتوقِْعنِي يِف و  وال تبتلني َواَل َتْفتنّي  49/9 6355

 َقُعواو َسَقطُواْ  49/9 6356

 حتُصهم وِتنعهم سبيل النجاة ، جامعة لم َمدقة هبم ْلَُِحيطَة  بِالَْكافِِرينَ  49/9 6357

  َتنِْزْل بَِك  أو نالت ُتِصبَْك  50/9 6358

 أو نُص وفتح وعافية وتوفيق نِْعَمة   َحَسنَة   50/9 6359

ُزُّنُم َتُسْؤُهمْ  50/9 6360  حَتْ

 َمْكروه  ُيصيُب اإلْنسانَ  ُمِصيبَة   50/9 6361

 وتالفينا ما ُيمنا  احتطنا ألنفسناو أخذنا حذَرنا َأَخْذَنا َأْمَرَنا 50/9 6362

ُفوا  َوَيتََولَّواْ  50/9 6363   وُيْعِرُضوا َوَينَُْصِ

ورون مبتهجون َفِرُحونَ  50/9 6364  َمَّْسُ

 لَن َينِْزَل بِنا  لَّن ُيِصيبَنَا  51/9 6365

رَ  َكتََب  51/9 6366  َقدَّ

نا ورّبنا  َمْوالََنا 51/9 6367  َسيُِّدنا وناِِصُ

ِل اْلُْْؤِمنُونَ  51/9 6368  فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم   َفْليَتََوكَّ

 تنتظرون  َتَربَُّصونَ  52/9 6369

ْسنَيَْيِ  52/9 6370  الشهادة  النُص  أوالعاقبتي أو اخللتي وَها  احْلُ

 وقتلكم أن يؤذن لنا يف قتالكمواْلراد ب بِجوارحنا وأْنُفسنا بِأَْيِدينَا  52/9 6371

 اْبُذلوا اْلاَل َوَنْحَوهُ  َأنِفُقواْ  53/9 6372

 من غري إجبار  باختياِركم طواِعيةً  َطْوعاً  53/9 6373

 بَِغرِي ِرًضا منكم  إِجباراً  َكْرهاً  53/9 6374

 َحَجبَُهم وَحاَل دوَّنم َمنََعُهمْ  54/9 6375

 ُتْرَتَض ُتْقبََل  54/9 6376

ونَ  َوالَ َيأُْتونَ  54/9 6377  وال ُيَؤدُّ

 ُمتَثاقِلونَ  ُكَساََل  54/9 6378
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 16إلى آية  55  يةآمن  التوبةسورة ( 196صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

   ال تستحسنأو ف َفالَ َتروُقَك  َفالَ ُتْعِجبَْك  55/9 6379

 َيرَغُب أْو َيشاءُ  ُيِريُد  55/9 6380

هَبُم 55/9 6381 ل هبم لِيَُعذِّ  ليُعاَقبهم وُينَكِّ

 َترج أرواحهم  َوَتْزَهَق َأنُفُسُهمْ  55/9 6382

 َوُيْقِسُمونَ  َوَُيْلُِفونَ  56/9 6383

 َُيَاُفوَن  َيْفَرُقونَ  56/9 6384

 َيْلقونَ  ََيُِدونَ  57/9 6385

نوَن فيه َمالذاً  َمْلَجأً  57/9 6386  َمكاًنا يتحصَّ

  َفَجوات أو ُكهوًفا يف اجلبالِ  َمَغاَراٍت  57/9 6387

َخالً  57/9 6388   نفق كال موضعا يدخلون فيه بصعوبة ومشقة لضيقه ُمدَّ

ُهوا هاِربيَ  لََّولَّْواْ  57/9 6389 َ  الجتَّ

 يَّسعون أشد اإلرساع ََيَْمُحونَ  57/9 6390

 َيعيبُك، ويطَعُن عليك  َيْلِمُزكَ  58/9 6391

َدَقاِت  58/9 6392  اْلراد يف قسمة الصدقات   يِف الصَّ

 ُمنُحوا ُأْعطُواْ  58/9 6393

 طابت نفوسهمو َقنَعوا و واَقبِلَ  َرُضواْ  58/9 6394

 يغضبون ويعيبون  َيْسَخطُونَ  58/9 6395

 َأْعطاُهمْ  آَتاُهمُ  59/9 6396

 اللُّ  كافينا وكافُِلنا َحْسبُنَا اللُّ 59/9 6397

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  59/9 6398

 طامعون  متوّجهون مطيعون َراِغبُونَ  59/9 6399

َدَقاُت  60/9 6400 ُب به اَل الل أمواُل  الصَّ  ، أوما ُيتََقرَّ
كاةِ  الزَّ

 عن مسألة الناس والتذلل لم  ونيتعّففو من ال يملكون من اْلال ما يكفي حاجاِتم الُضورية لِْلُفَقَراء 60/9 6401

 للناس بمسألتهم  وناْلتذلل ياْلحتاجالُفَقراء من ال يشء لم من اْلال  أو  َواْلََْساكِيِ  60/9 6402

  السعاة الذين َيمعوّنا َوالَْعاِملَِي َعَليَْها  60/9 6403

 الذين تؤلِّفون قلوهبم هبا ممن ُيْرَجى إسالمه أو قوة إيامنه أو نفعه للمسلمي، أو تدفعون هبا رشَّ أحد عن اْلسلمي  َواْلَُْؤلََّفِة ُقُلوهُبُمْ  60/9 6404

َقاِب َويِف  60/9 6405  يف َعتِْق وحَتريِر الَعبيِد اْلَْملوكي واإلماء اْلَْملوكاِت  الرِّ

يتالذيَن لَِزمَ  َوالَْغاِرِميَ  60/9 6406  اْلال الذي يدفعونه لدائنيهمال ََيِدوَن وُن، وهم الدَّ

 أو اجلهاد إعالء دين الل ونُصته ويف  َويِف سبيل الل  60/9 6407

بِيلِ  60/9 6408  اْلُسافُِر اْلُنَقطِِع بالطَّريِق الَِّذي ال ماَل لَُه َيْكفيِه لِيَِصَل إََل َمْقَصِدهِ  َواْبِن السَّ

 ُحْكاًم مفروًضا من الل  َفِريَضةً  60/9 6409

 يتكلمون بام يؤذيه  ُيْؤُذوَن النَّبِيَّ  61/9 6410

       ويسمُع ِمن كلِّ أحدٍ يقبَُل ُكلَّ ما قيَل له،  ُهَو ُأُذن   61/9 6411

ُق اْلؤمنَي فيام ُُيِبوَنه بهو َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمنِيَ  61/9 6412  ُيصدِّ

 وَقْلباً مُمْتَلِئاً َرْْحَةً  َوَرْْحَة   61/9 6413
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 68إلى آية  62  يةآمن  التوبةسورة ( 197صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُيْقِسُمونَ  َُيْلُِفونَ  62/9 6414

ُضوُكمْ  62/9 6415 رُيْ
 ليجعلوكم ترضون لِ

 َأْوََل  َأَحقُّ  62/9 6416

 ََََلْ َيْعرفوا ويدركوا  َأََلْ َيْعَلُمواْ  63/9 6417

 ُُيالِْف وُياِرْب وُيعادِ  ُُيَادِدِ  63/9 6418

ُب هِبَا يِف اآلِخَرةِ   ناَر َجَهنَّمَ  63/9 6419  النَّار الَّتِي ُيَعذَّ

وامِ  َخالِداً  63/9 6420  باقِياً عىل الدَّ

ْزيُ  63/9 6421  الَفضيَحُة واَلوانُ  اخْلِ

 كلمة استُعرَيْت لكل كبري  الَْعظِيمُ  63/9 6422

زُ  َُيَْذرُ  64/9 6423  َُياُف وَُيََتِ

 الَِّذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما ُيبْطِنونَ  اْلُْنَافُِقونَ  64/9 6424

 ِمن الُقرآِن  اْلراد سورة ُسوَرة   64/9 6425

 َتبهم ُتنَبِّئُُهمْ  64/9 6426

 استمروا عىل اْستِهزائكم وسخريتكم اْستَْهِزُئواْ  64/9 6427

 ُمظِْهر   ُُمِْرج   64/9 6428

 ُهمْ من اْستَْعَلْمَت  َسأَلْتَُهمْ  65/9 6429

 بكالم ال قصد لنا بهنتََكلَّم  أو َنلُهو باحلديِث  َنُخوُض  65/9 6430

 َوَنْعبَُث  َوَنْلَعُب  65/9 6431

 حتقِّرون وتْسَخُرون َتْستَْهِزُئونَ  65/9 6432

 ال ُتبْدوا األسباب ْلحو اإلساءة  ال َتْعتَِذُروا  66/9 6433

 اْرَتَدْدُتم عن اإِليامن  َكَفْرُتم 66/9 6434

 َنتَجاَوزْ  نَّْعُف  66/9 6435

 مَجاَعٍة أْو فِْرَقةٍ  َطآئَِفةٍ  66/9 6436

 ُمعانِدينَ  ُمذنبي أو كافِرينَ  ُُمِْرميَ  66/9 6437

 اْلراد متشاهبون وأمرهم واحد وال مباينة فيه وال ُمالفة َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ  67/9 6438

 باِم ُينْكُره الْشع أو العقل بِاْلُْنَكرِ  67/9 6439

 فعلاليأمرون بعدم  َوَينَْهْونَ  67/9 6440

 دعت إليه األديان وأحبته القلوب السليمة ُكلُّ فِْعٍل ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو  اْلَْْعُروِف  67/9 6441

َدقِة واخَلريِ يبخلون و َوَيْقبُِضوَن َأْيِدَُيُمْ  67/9 6442  ُيمِسكوَّنا عن الصَّ

 َنِِسَ اْلُنافِقوَن ذِكَر اللِ وَتَركوا طاَعتَه واْلرد  تَرُكوا وغفلوا    اللََّ  َنُسواْ  67/9 6443

 فََتَك اللُ هدايتَهم وَرَْحتَهم، وأََهَلهم وَتىلَّ عنهم  َفنَِسيَُهمْ  67/9 6444

 عن طاعِة اللِ، واإليامِن بهوالعاصون اخلارجون عن حدود الْشع  الَْفاِسُقونَ  67/9 6445

 الّْش  وأما ُيْقطَع من عهد يف اخلري والوعد  أنذر َوَعَد  68/9 6446

مْ  َحْسبُُهمْ  68/9 6447  كافِيَة  َلُ

   ولطفه ِمْن َرْْحَتِهِ  وأبعدهم  َوَطْرُدُهمْ  َولََعنَُهُم اللُّ 68/9 6448
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 72إلى آية  96  يةآمن  التوبةسورة ( 198صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َأْقَوى وأعظم َأَشدَّ  69/9 6449

ةً  69/9 6450  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوَّ

 َفتَمتَّعوا َفاْستَْمتَُعواْ  69/9 6451

 بَِحظِِّهم وبنَصيبِهم  بَِخالقِِهمْ  69/9 6452

   َدَخْلتُم يف األمر عىل غري هدىوَوتكلمتم  َوُخْضتُمْ  69/9 6453

مْ  69/9 6454 قِّق ثمَرَِتا َحبِطَْت َأْعاَمُلُ  َبطََلْت أْفعالْم اْلَْقصوَدة وَل حُتَ

ونَ  69/9 6455 ارِسُ  الضائِعوَن الالِكونَ  اخْلَ

 َخَبُ  َنبَأُ  70/9 6456

 بالطوفان الذين أغرقوا  َقْوِم ُنوٍح  70/9 6457

 أهلكوا بريح ِصِص عاتية    عاد: قـَـْوم هودٍ عليه السالم، َوَعادٍ  70/9 6458

 ، الذين أخذِتم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جاثمي كان نبيهم صالح َوَثُمودَ  70/9 6459

                                   الذين سلب الل نعمه عنهم وأذل غرور زعيمهم الذي حاج إبراهيم  يف ربه                                                            َوَقْوِم إِْبَراِهيمَ  70/9 6460

 هم قوم شعيب الذين أخذِتم الصيحة َوَأْصَحاِب َمْدَيَن   70/9 6461

 ، وهم أصحاب قرى قوم لوط التي جعل عاليها سافلها اْلُْؤَتِفَكات: اْلقلوبات َواْلُْْؤَتِفَكاِت  70/9 6462

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  70/9 6463

ياَدةِ  لِيَظْلَِمُهمْ  70/9 6464  لِيَُجوَر َعَليِْهْم َوَُياِوَز احَلدَّ بِالنَّْقِص أْو بِالزِّ

 ُظْلُم النَّْفِس: اإلساَءُة إلَيْها َوَتْعريُضَها لِْلِعقاِب  َأنُفَسُهْم َيظْلُِمونَ  70/9 6465

 حلفاء وأنصار بعض  أولياء بعض 71/9 6466

الةَ  71/9 6467  ُيَؤّدوَّنا كاِملًة يف أوَقاَِتا   َوُيِقيُموَن الصَّ

كاةُ  71/9 6468  أمواِلم ْلُِستِحقِّيها وُيعطوَن زكاَة  َوُيْؤُتوَن الزَّ

 وُيالِزموَن طاعَة اللِ َوَرُسولَُه فيام أَمَرهم به أو ّناهم عنه َوُيطِيُعوَن اللََّ َوَرُسولَهُ  71/9 6469

َْحُُهمُ  71/9 6470 يِهمْ  َسرَيْ  ويغفر لم سيُْحِسُن إلَيِْهْم وُينَجِّ

ب  َعىَل أْمِرِه ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه  َعِزيز   71/9 6471
ُه َتَعاََل غالِ   َوَتَعاَل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ُه َتَعاََل َعاَِل  بَِعواقِِب  َحكِيم   71/9 6472 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ ُم خِلَ
 األُمورِ  ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو اْلُْحكِ

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ  َوَعَد اللَُّ  72/9 6473 ، َوَوْعُد اللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ   الَوْعُد: االلْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغرْيِ

نَُّة يف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األْشجاِر َواألّْناِر والثِّامِر، واجلنة يف  َجنَّاٍت  72/9 6474  اآلخرة: دار النعيم اْلقيم بعد اْلوت اجْلَ

ِري 72/9 6475 َعةً  جَتْ  َتنَْدفُِع ُمَّْسِ

تَِها  72/9 6476  اْلراد من حتت بساتينها وأشجارها وقصورها ِمْن حَتْ

وامِ  َخالِِدينَ  72/9 6477  باقَي َعىل الدَّ

ْكنَى  َوَمَساكِنَ  72/9 6478     واإِلقاَمةِ اْلَساكِن: أماكِن السُّ

 طاِهَرًة ُمرَُيةً حسنة أو  َطيِّبَةً  72/9 6479

 موضع يف اجَلنَّةوقيل أنه  إِقاَمٍة وُخلٍد، واستقراٍر وثباٍت  َعْدنٍ  72/9 6480

 ِرضاً، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرْضَوان   72/9 6481

   أعظُم وأفَضُل  َأْكَبُ  72/9 6482

 الظََّفر والفالح   الَْفْوزُ  72/9 6483
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 79إلى آية  73  يةآمن  التوبةسورة ( 199صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وتأيت بمعنى بذل اجلهد يف دفع ما ال يرض بالقتال أم بغريه. َقاتِِل يِف َسبيِل اللِ َجاِهدِ  73/9 6484

ارَ  73/9 6485  لُِوُجودِ اللِ واجلاحدين اْلُنْكِرونَ  الُْكفَّ

 الذين يظهرون خالف ما يبطنون َواْلُْنَافِِقيَ  73/9 6486

 واْقُس  اْشُددْ و َواْغُلظْ  73/9 6487

 ومصرُيهم، ومثواهم ومقاُمهم، ومسكنُهم ، أو مرجُعهم الذي َيُعودون إليه َوَمأَْواُهمْ  73/9 6488

ب هِبا يِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمُ  73/9 6489   النّاُر التي ُيَعذَّ

، َوُيقابُِلَها: نِْعمَ  َوبِئَْس  73/9 6490   َكلَِمُة َذمٍّ

جوعُ  اْلَِْصريُ  73/9 6491  اْلَْرِجُع أْو الرُّ

 ُيْقِسُمونَ  َُيْلُِفونَ  74/9 6492

 ما نطقوا به من أقوال الكفر  مثل سب النبي أو الطعن يف اإلسالم أو غري ذلك  َكلَِمَة الُْكْفرِ  74/9 6493

واْ  74/9 6494  وعزموا  َوََهُّ

 باِم َل يتمّكنوا من فعله باَِم ََلْ َينَالُواْ  74/9 6495

 وعاُبوا وأنَكروا، َكِرهوا   َنَقُموا  74/9 6496

 َوَهبهم اْلاَل الكثري َأْغنَاُهمُ  74/9 6497

 أْكثَُر َنْفعاً َوَصالحاً  َخرْياً  74/9 6498

ُفوا  َيتََولَّْوا  74/9 6499  ُيْعِرُضوا َوَينَُْصِ

   أو ُيميهم وال ناِص يدفع عنهم َوال َنِصريٍ  74/9 6500

 الْتََزم له  ا وأعطى الل عهًد  َعاَهَد الل 75/9 6501

 َأْعطانا  آَتاَنا  75/9 6502

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  75/9 6503

َقنَّ  75/9 6504 دَّ َينَّ  لَنَصَّ َدَقةَ أو لَنَُؤدِّ  لنخرجن الصَّ

يَ  75/9 6505 احِلِ ْم وأْخالُقُهمْ  الصَّ  الَِّذيَن َحُسنَْت أْعامُلُ

 َيْصُلُح َحبُْسُه َعنْهُ أْمَسُكوا اْلاَل َعامَّ ال  َبِخُلواْ  76/9 6506

 وانُصفوا  وَأْعَرُضوا َوَتَولَّواْ  76/9 6507

ْعِرُضونَ  76/9 6508  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال مُّ

 َفأْوَرَثُهم َفأَْعَقبَُهمْ  77/9 6509

 اآلخرة  يف يوم يقابلون الل سبحانه واْلراد يوم احلساب َيْوِم َيْلَقْوَنهُ  77/9 6510

 َنَقُضوا وََلْ َيُفوا َأْخَلُفواْ  77/9 6511

 عاَهُدوه  َوَعُدوهُ  77/9 6512

ُهمْ  78/9 6513    ما ُيْكتَُموَنُه وُُيُْفوَنُه يف قلوهبم رِسَّ

ًا فيام بينهم َوَنْجَواُهمْ  78/9 6514   َحديثَهم وما يتبادلونه رِسّ

  َيِعيبونَ  َيْلِمُزونَ  79/9 6515

ِعيَ  79/9 6516 قيَ  اْلُْطَّوِّ  اْلُتََصدِّ

 طاقاِِتِْم َووْسَعُهمْ  ُجْهَدُهمْ  79/9 6517

 َفيَْهَزؤونَ  َفيَْسَخُرونَ  79/9 6518
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 86إلى آية  80  يةآمن  التوبةسورة ( 200صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َواْلَْغِفَرةَ اْطُلْب الَعْفَو  اْستَْغِفرْ  80/9 6519

ةً  80/9 6520  تاَرةً  َمرَّ

 وََلْ ُيْؤِمنُوا  وجحدوا أنكروا َكَفُرواْ  80/9 6521

 ال يرشد إَل اإليامن وال يوفق إيل  ال َُيِْدي  80/9 6522

 العاصي اخلارجي عن حدود الْشع الَْفاِسِقيَ  80/9 6523

 رُسَّ وابتهَج  َفِرَح  81/9 6524

رُهْم عن اجلهادِ  اْلَُْخلَُّفونَ  81/9 6525 روا ، أو أخَّ  الذين َتلَّفوا عن غزوةِ تبوكَ واْلراد  الذين ُأخِّ

 بُقُعودهم عن اجلهاد  بَِمْقَعِدِهمْ  81/9 6526

   ُُمالِفَي  أو َبْعَد  ِخالََف  81/9 6527

 َوَأْبَغضوا َوَكِرُهواْ  81/9 6528

 تذهبوا إَل اجلهاد ال  الَ َتنِفُرواْ  81/9 6529

رِّ  81/9 6530  َوْقِت اجلّو احلارّ  احْلَ

 َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  81/9 6531

 ُسخوَنًة وحرارة  َحّراً  81/9 6532

 َيْفَهُمونَ  َيْفَقُهونَ  81/9 6533

 ويَّسوا    َفْليَْفَرُحوا َفْليَْضَحُكواْ  82/9 6534

 ُعيوُّنم حْزًنا، أو: ليَحزنوالتَْدَمع  َولْيَبُْكواْ  82/9 6535

 اجَلَزاء: اْلُكاَفأُة باخَلرْي أو الْشَّ َحسب الَعَمل َجَزاء 82/9 6536

 ويعملون َيْفَعلوَن  َيْكِسبُونَ  82/9 6537

َجَعَك  83/9 6538  أعاَدكَ  رَّ

 مَجاَعٍة أْو فِْرَقةٍ  َطآئَِفةٍ  83/9 6539

 فطلبوا االذن منك َفاْستَأَْذُنوكَ  83/9 6540

 لِْلَذهاِب لِْلِقتالِ  لِْلُخُروِج  83/9 6541

ْهرِ  َأَبداً  83/9 6542  إَل األََبِد أْي إَل آِخِر الدَّ

 قنعتم ، واخَتتم َرِضيتُم  83/9 6543

 بِالتَخلُّف عن اجلهاد  بِالُْقُعودِ  83/9 6544

 ُتؤدِّ صالَة اجَلناَزةِ . وقيَل: ال َتدُعوال  َوالَ ُتَصلِّ  84/9 6545

ِه  84/9 6546  ال َتِقْف عند قبه لتدعو له َوالَ تُقم َعىَلَ َقْبِ

 َوالَ َتروُقَك   َوالَ ُتْعِجبَْك  85/9 6547

 َيرَغُب أْو َيشاءُ  ُيِريُد  85/9 6548

 َترج أرواحهم  َوَتْزَهَق أنفُسهم  85/9 6549

 طلب االذن منك اْستَأَْذَنَك  85/9 6550

عةِ  أصحاُب الِغنَى والُقْدَرةِ  أولوا الطَْول 86/9 6551  والسَّ

   اتركنا َذْرَنا  86/9 6552

 اْلُتََخلِّفي عن اجلهادِ  الَْقاِعِدينَ  86/9 6553
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 93إلى آية  87  يةآمن  التوبةسورة ( 201صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 واوَقبِل  اختاروا َرُضواْ  87/9 6554

َوالِِف  87/9 6555  ، ويطلق أيضا عىل الصبيان وأصحاب األعذار من الرجال وكل من ال خري فيه النِّساِء  اخْلَ

ا  َوُطبَِع َعىَلٰ ُقُلوهِبِمْ  87/9 6556  ُختَِم َعليَْها َوُأْغلَِقْت َفال َتِعي َخرْيً

 ال َيْفَهُمونَ   ال َيْفَقُهونَ  87/9 6557

ُسوُل  88/9 6558 د  َصىلَّ اللُ َعَليِْه َوَسلَّماْلراد  الرَّ  ُهنا ُهَو َُمَمَّ

 وأصحاُبه الذين آَمنوا معهاْلراد  َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعهُ  88/9 6559

اُت  88/9 6560 رْيَ  اآلخرة النُص والغنيمة يف الدنيا واجلنة والكرامة يف  اخْلَ

 الفائزون  اْلُْْفلُِحونَ  88/9 6561

ز  َأَعدَّ  89/9 6562  َهيَّأَ وَجهَّ

ِري 89/9 6563 َعةً  جَتْ  َتنَْدفُِع ُمَّْسِ

وامِ  َخالِِدينَ  89/9 6564  باقَي َعىل الدَّ

 الظََّفر باخلري والفالح والنَّجاُة من الْش   الَْفْوزُ  89/9 6565

 وأَتى  َوَجاء 90/9 6566

ُرونَ  90/9 6567 ي اإلنساِن ما يمحو به ُذنوَبه  ، اْلُعتَِذرونَ  اْلَُْعذِّ  والُعْذُر: حترِّ

 سّكان البادَِية  األَْعَراِب  90/9 6568

 ليُْسَمَح  لِيُْؤَذنَ  90/9 6569

لَّف و َوَقَعدَ  90/9 6570  عن اْلجيء ََتَ

 هِبِمْ  وُيل َسيَنِْزُل  َسيُِصيُب  90/9 6571

 ِعقاب  وتَّنْكيل  موجع َشديد اإليالمِ  َعَذاب  َألِيم   90/9 6572

َعَفاء  91/9 6573 ةِ  الضُّ حَّ  أْو الصِّ
ةِ     العاِجزيَن ذاِهبي الُقوَّ

ٍة  اْلَْْرَض  91/9 6574 ْسِم أْو النَّْفسِ اْلُصابَي بِِعلَّ  بِاجْلِ

 ال َيْلقون  ال ََيُِدونَ  91/9 6575

 َيبُْذلوَن ِمن ماٍل وَنْحَوهُ  ُينِفُقونَ  91/9 6576

 أو ذنب إْثم   َحَرج   91/9 6577

 وَنْفِع اْلُسلِميأْخَلُصوا إيامَّنم وأعامَلم وَبَذلوا ُجهَدهم يف ُنُصةِ اإلسالِم،   َنَصُحوْا لل ورسوله 91/9 6578

 اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعىل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  اْلُْْحِسنِيَ  91/9 6579

 : طريٍق إَل مؤاَخذِِتم وُعقوبتِهم واْلراد  طريق  َسبِيلٍ  91/9 6580

 لتجعل لم ما يركبونه لِتَْحِمَلُهمْ  92/9 6581

 َأْعَرُضوا َتَولَّواْ  92/9 6582

 َتِسيل َتِفيُض  92/9 6583

ْمعِ  92/9 6584  ماء يسيل من العي عند احلزن، أو الَّسور، أو اخلشية  الدَّ

اً وَغاّمً وَأَسفاً  َحَزناً  92/9 6585  ََهّ

بِيُل  93/9 6586 ُة واإلْثمُ  السَّ  الُعقوبةُ و احُلجَّ

 يطلبون االذن منك  َيْستَأْذُِنوَنَك  93/9 6587

 ال َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ  ال َيْعَلُمونَ  93/9 6588
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 99إلى آية  94  يةآمن  التوبةسورة ( 202صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ها أو َتْبيرِ   ْلَِْحِو اإلساَءةِ  واحلجج ُيبُْدوَن األْسبَاَب  َيْعتَِذُرونَ  94/9 6589

 ُعْدُتمْ  َرَجْعتُمْ  94/9 6590

َقُكمْ  لَن نُّْؤِمَن لَُكمْ  94/9 6591  لَْن ُنَصدِّ

َنا  َنبَّأََنا  94/9 6592  أْخَبَ

 َواقِِع حالُِكمْ  َأْخبَاِرُكمْ  94/9 6593

ى 94/9 6594  َوَسيَْعِرُف َوَيْعَلمُ  َوَسرَيَ

 فِْعَلُكْم اْلَْقُصودَ  َعَمَلُكمْ  94/9 6595

 ُتْرَجُعون ُتَردُّونَ  94/9 6596

 َما غاب عن الناس وَخِفَي واْستَََتَ  الغيب  94/9 6597

َهاَدةِ  94/9 6598  األمور التي يشاهدها الناس وهَي َنقيُض الَغيِْب  َوالشَّ

ُكمْ  َفيُنَبِّئُُكم 94/9 6599  َفيُخِبُ

 َسيُْقِسُمونَ  َسيَْحلُِفونَ  95/9 6600

 َرَجْعتُم وارَتدْدُتم انَقَلبْتُمْ  95/9 6601

ُكوُهْم ُدوَن ُمَساَءلَةٍ  لِتُْعِرُضوْا َعنُْهمْ  95/9 6602  لِتََْتُ

  ُخبَثاءُ و   نجس  وقذر  ِرْجس   95/9 6603

 : َمكاُن اإِليواءِ مصريهم أو َوَمأَْواُهمْ  95/9 6604

 ِعَقاب  واْلراد هنا   ،اجَلَزاء: اْلُكاَفأُة باخَلرْي أو الْشَّ َحسب الَعَمل َجَزاء 95/9 6605

ُفوَن وَيعملون  َيْكِسبُونَ  95/9 6606  َيْقََتِ

َضْوْا َعنُْهمْ  96/9 6607 ََتْ
وُهمْ  لِ  لِتََُتكوا تأنيبَهم ومعاَتبتَهمو  لِتََودُّ

بُّ ال َيْقبَُل وال   الَ َيْرَض  96/9 6608
 ُُيِ

 العاصي اخلارجي عن حدود الْشع الَْفاِسِقيَ  96/9 6609

 سّكان البادَِية  األَْعَراُب  97/9 6610

 َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  97/9 6611

 َوَأَحقُّ وأْحرى  َوَأْجَدرُ  97/9 6612

 ورَشائُِعُه التي ال ََيوُز ُُماَوَزِتاُحُدوُد اللِ: أحكاُمُه  ُحُدوَد َما َأْنَزَل اللَُّ  97/9 6613

 وخسارة ونقص  ُغْرماً  َمْغَرماً  98/9 6614

بَُّص  98/9 6615  ويَتقب  َوَينْتَظِرُ  َوَيََتَ

َوائِرَ  98/9 6616 دائَِد ما ُييط بالناس من  الدَّ  والنكبات اْلَصائَِب والشَّ

ْوءِ  98/9 6617  ُكلُّ ما َيُسوُءُهمْ  السَّ

ُب به إَِل الل  ُقُرَباٍت  99/9 6618  ما ُيتََقرَّ

 َوَدَعواِت  َوَصَلَواِت  99/9 6619

ُهْم وَيْشُمُلُهمْ  َسيُْدِخُلُهمُ  99/9 6620  َسيَُضمُّ

 َفْوِزِه َوَنعيِمهِ  َرْْحَتِهِ  99/9 6621

   َتْكثُُر ِمنُْه اْلَْغِفَرةُ ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي  َغُفور   99/9 6622

ِحيم   99/9 6623 حيُم: الذي َيْرَحُم اْلُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة للِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ
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 106إلى آية  100  يةآمن  التوبةسورة ( 203صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

لُونَ  100/9 6624 ابُِقوَن األَوَّ ِهمْ الصحابة  السَّ  اْلتقدمون الذيَن َسبَقوا النّاَس إَل اإليامِن َقبَْل َغرْيِ

 الذين انتقلوا من مكة إَل اْلدينة فرارًا بدينهم اْلَُْهاِجِرينَ  100/9 6625

 َصىلَّ اللُ َعَليِْه َوَسلََّم وآَوْوا اْلهاجرينأهل اْلَدينَة من األوس واخلزرج الذين نُصوا النبي  َواألَنَصارِ  100/9 6626

بَُعوُهما 100/9 6627    ساروا عىل ِمنْهاِجِهم تَّ

الِح اْلراد    بِإِْحَساٍن  100/9 6628   طريَقهم اْلستقيَم يف اإليامِن، والعَمِل الصَّ

 تقبل أعاملم ورفع درجاِتم وجتاوز عن زالِتم  َريِضَ الل عنهم 100/9 6629

   طابت نفوسهم بام أعطاهم َوَرُضوْا َعنْهُ  100/9 6630

ز  َوَأَعدَّ  100/9 6631  وَهيَّأَ وَجهَّ

وامِ  َخالِِدينَ  100/9 6632  باقَي َعىل الدَّ

 بغرْي ِّنايٍة وال اْنِقطاعٍ  َأَبداً  100/9 6633

 َُميطُوَن بِكم َحْولَُكم 101/9 6634

اّنَا  َأْهِل اْلَِْدينَةِ  101/9 6635  هنا اْلَِدينَة اْلُنَّورةواْلراد  ُسكَّ

وا َمَرُدواْ  101/9 6636 ُدوا واستََمرُّ  وِترنوا  َتَعوَّ

َتْيِ  101/9 6637 رَّ هُبُم مَّ ل هبم َسنَُعذِّ    تاَرَتْيِ   سنعاَقبهم وُننَكِّ

لون ُيَردُّونَ  101/9 6638 فون وُُيَوَّ  ُيُْصَ

 وفِئَة  ُأْخَرى ِمن النَّاسِ  َوآَخُرونَ  102/9 6639

ُفواْ  102/9 6640  أَقّروا   اْعََتَ

َمةِ  بُِذُنوهِبِمْ  102/9 6641 ْم اْلَُحرَّ
   بِآثاِمِهْم وأْفعاِلِ

نوا وَمَزجوا َخَلطُواْ  102/9 6642  َضمَّ

 َحَسناً  َصاحِلاً  102/9 6643

 آثاًِم ِمثَل التََّخلُِّف َعن اجِلهادِ  َسيِّئاً  102/9 6644

م  َيتُوَب َعَليْهم 102/9 6645  َيْغِفَر َلُ

ْم َصَدَقةً  103/9 6646  صدقة كالزكاة اْلفروضة أو كصدقة التطوع ألِْزْمُهْم بَِدْفعِ  ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِ

ُرُهمْ  103/9 6647 ُئُهم ِمن الُعيوِب واآلثامِ  ُتطَهِّ  تبِّ

يِهم هِبَا  103/9 6648 يهم وَترَفُعهم ُتْصلُِحُهْم  َوُتَزكِّ  ، وُتنَمِّ

مْ واستَغِفْر   َوَصلِّ  103/9 6649    اْدُع َلُ

 تثبيت  لم، وُطمأنينة  وسكون   َسَكن   103/9 6650

 ََََلْ َيْعرفوا ويدركوا   َأََلْ َيْعَلُمواْ  104/9 6651

  برض يتقبل  َيْقبَُل  104/9 6652

جوِع  التَّْوَبةَ  104/9 6653 ْنِب ود لاالعَتاف والندم واإلقالع، والَعْزم عىل أالَّ يعوالرُّ  لذَّ

 َخْلِقهِ  ِعبَادِهِ  104/9 6654

ى  105/9 6655  َفَسيَْعِرُف َوَيْعَلمُ  َفَسرَيَ

يط  بُكلِّ ما َُيَْفى  عاَل الغيب  105/9 6656  َُمِ

رونَ  ُمْرَجْونَ  106/9 6657  ُمَؤخَّ

 حُلْكِمِه وقضائِهِ  ألْمِر اللِّ  106/9 6658
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 111إلى آية  107  يةآمن  التوبةسورة ( 204صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُذواْ  107/9 6659 َ  َجَعُلوا اَتَّ

ُص لِذلَِك  َمْسِجداً  107/9 6660  أو اْلَبْنى اْلَُخصَّ
الةِ  اْلَْسِجُد: َمْوِضُع الصَّ

اراً  107/9 6661 ةً  رِضَ ِر وَُماَولًَة لَهُ للمؤمني أو  ُمضارَّ َ    طلبًا للُضَّ

 َوإنكارًا لُِوجودِ اللِ  َوُكْفراً  107/9 6662

 َوإحداثاً للُفْرَقةِ  َوَتْفِريقاً  107/9 6663

باً واْستِعداداً  َوإِْرَصاداً  107/9 6664  َوَتَرقُّ

ْسنَى  107/9 6665 ة احْلُ  العاقبة احَلَسنة. أو   الطريقة اخلريِّ

   ُُيِْبُ  َيْشَهدُ  107/9 6666

 ْلَُتَِّصفون بِالَكِذِب، ُُمِْبوَن بِِخالِف الواقِِع  لََكاذُِبونَ  107/9 6667

 ال تُقم للصالة فيه  ال تُقم فيه  108/9 6668

ْهرِ  َأَبداً  108/9 6669  إَل آِخِر الدَّ

 اْلسجد النّبوي أو اْلراد مسجد ُقباء  ْلََّْسِجد   108/9 6670

َس  108/9 6671  قاعدته  تضعوو أقيَم أساساً  ُأسِّ

 وامتثاُل أوامره واجتناُب نواهيه ة اللخشي التَّْقَوى  108/9 6672

ِل َيْومٍ  108/9 6673  ُمنُْذ البِداَيةِ  ِمْن َأوَّ

 َأْوََل  َأَحقُّ  108/9 6674

وَن وَِتيُل ُنفوُسُهمْ  ُُيِبُّونَ  108/9 6675  َيَودُّ

ُرواْ  108/9 6676 نوَب وَيعملوا  َيتَطَهَّ كوا الذُّ  الّصاحلاِت َيَْتُ

 البِناُء اْلُقامُ  ُبنْيَاَنهُ  109/9 6677

 ِرضاً، وهو كل ما حتبه النفس من النعيم َوِرْضَوانٍ  109/9 6678

 أْكثَُر َنْفعاً َوَصالحاً  َخرْي   109/9 6679

ةِ  َشَفا  109/9 6680  َحْرِف أْو ِحفَّ

ِء ِمن أصلِه واْلكان الَّذى يأْكله اْلاُء فيْجُرُفه  ُجُرٍف  109/9 6681  يذهُب به واالْجَِتاِف، وهو اقتالُع اليشَّ

ٍف عىل االّْنِيارِ  أو الساقِط َهارٍ  109/9 6682  ُمْْشِ

 َفَسَقط واّنَدم  َفاّْنَارَ  109/9 6683

 ال يرشد إَل اإليامن وال يوفق إليه ال َُيِْدي  109/9 6684

 اجلائِريَن اْلُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوَُها  الظَّاْلِِيَ  109/9 6685

 َتُدلُّ َعىَل الثَّباِت واالْستِْمرارِ   ال َيَزاُل  110/9 6686

   أقاُموا وأْنَشأُوا  َبنَْواْ  110/9 6687

ا ونِفاقاً  ِريبَةً  110/9 6688  َشكا

َق  َتَقطَّعَ  110/9 6689 َع ُقلوهُبم فيَموتواو َتتََمزَّ  تتَصدَّ

ْدُق احَلقُّ الَِّذي ال َشكَّ فيهِ الَوْعُد: اال َوْعداً  111/9 6690 ، َوَوْعُد اللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ  لْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغرْيِ

 َأْعظَُم َوَفاءً  َأْوَف  111/9 6691

 بالْتِزاِمِه بام وعد بَِعْهِدهِ  111/9 6692

واْ  111/9 6693 ورَ  َفاْستَبِْْشُ    اْنتَظِروا اخَلرْيَ و فأظِهُروا الَّسُّ
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 117إلى آية  112  يةآمن  التوبةسورة ( 205صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اِجعوَن َعن اْلالزمون للتوبة و التَّائِبُونَ  112/9 6694  اْلَعاِص الرَّ

 الطائِعونَ  الَْعابُِدونَ  112/9 6695

اِمُدونَ  112/9 6696  اْلُثْنوَن َعىَل اللِ باَِم ُهَو أْهُلهُ  احْلَ

ائُِحونَ  112/9 6697 ائِموَن  السَّ   السائِروَن لِْلَغْزِو أْو َطَلِب الِعْلمِ أو الصَّ

اكُِعونَ  112/9 6698  اْلَُصلُّونَ  الرَّ

اِجدونَ  112/9 6699  الواِضعوَن ِجباَهُهْم َعىل األْرِض واْلُراُد اْلَُصلُّونَ  السَّ

 غريهم احَلاثُّوَن  اآلِمُرونَ  112/9 6700

عِ  بِاْلَْْعُروِف  112/9 6701 ْ   اْلَْعروُف: ُكلُّ فِْعٍل ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو بِالْشَّ

 والقائُِموَن بِالنَّْهِي  َوالنَّاُهونَ  112/9 6702

ُع أْو الَعْقُل  اْلُْنَكرِ  112/9 6703 ْ  ما ُينْكُِرُه الْشَّ

افِظُونَ  112/9 6704 ُذوَن للعمل أو اْلؤّدون اْلالزمون  َواحْلَ  اْلُنَفِّ

ُدودِ الل  112/9 6705  أحكاُمُه ورَشائُِعُه التي ال ََيوُز ُُماَوَزِتا  حِلُ

 يطََلبُوا اْلغفرة َيْستَْغِفُرواْ  113/9 6706

كِيَ  113/9 6707 لَِّذيَن ََيَْعُلوَن إَلاً آَخَر َمَع اللِ  لِْلُمْْشِ
 لِ

 أْصَحاب َقراَبةٍ  ُأْويِل ُقْرَبى  113/9 6708

6709 113/9  َ  َظَهَر َواتََّضَح  َتبَيَّ

 أهُلَها َأْصَحاُب  113/9 6710

ِحيمِ  113/9 6711  أْسامِء َجَهنَّمَ ِمن  اجْلَ

 َطَلُب الَعْفِو واْلَْغِفَرةِ  اْستِْغَفارُ  114/9 6712

 لِوالِِدهِ  أِلَبِيهِ  114/9 6713

ْوِعَدةٍ  114/9 6714  َوْعدٍ  مَّ

اهُ  114/9 6715  َمنَّاُه هِبَا  َوَعَدَها إِيَّ

 َكافِر   َعُدو  للِِّ  114/9 6716

أَ  114/9 6717 لََّص  َتَبَّ  ََتَىلَّ وََتَ

اه   114/9 6718 عاِء لل  ألوَّ ِع والدُّ ع َشَفًقا وَفَرًقا ، كثرُي التُضُّ  كثري التََّوجُّ

ُع إلَيِْه الَغَضُب  َحلِيم   114/9 6719  َيصِبُ عىل األذى ُمتَأنٍّ ال ُيَّْسِ

 والدين القيم بسبب عناده وكفره ُيكم عليه باالنُصاف والبعد عن طريق الداية  لِيُِضلَّ  115/9 6720

 أرشدهم إَل اإليامن، وَوفَّقهم إليه َهَداُهمْ  115/9 6721

 ما يتقون الل به، وما ُيتاجون إليه يف أصول الدين وفروعه   ما َيتَُّقونَ  115/9 6722

 ويسلب احلياة   َُيَُب احَلياةَ  ُُيْيِـي َوُيِميُت  116/9 6723

 أْي َمَعُه أْو َغرْيُه أْو ُمتَجاِوزينَهُ  اللِمن ُدوِن  116/9 6724

ٍة وَرْحةٍ  ِصَفة  للِ ُسبْحاَنُه، َرُءوف   116/9 6725 ْحِة، أو ذو رْحٍة واسعٍة، وأصُل )رأف(: يدلُّ عىل ِرقَّ  شديُد الرَّ

بَُعوهُ  117/9 6726  صاحبوه وأطاعوه اتَّ

ةِ  117/9 6727 يِق  َساَعِة الُْعَّْسَ  واْلراد غزوة تبوك وقت الضِّ

 َينَْحِرُف  قاَرَب وأْوَشَك  َكاَد َيِزيغُ  117/9 6728
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 122إلى آية  118  يةآمن  التوبةسورة ( 206صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُهم: كْعب بن مالك، وهالل بن أمية، ومرارة بن الربيع  الثَّالََثةِ  118/9 6729

ر أمرهم   ُخلُِّفواْ  118/9 6730  ُأخِّ

   الشعور بالكرب من الجرة والقطيعةبسبب َلْ ََيِدوا فيِها َُمَْرجاً  َضاَقْت َعَليُِهُم األرُض  118/9 6731

 بام اتََّسَعت  بام رحبت  118/9 6732

 بسبَِب اَلمِّ والَكرِب واحُلزِن الذي أصاهَبم َوَقُعوا يف ضيٍق َنْفِِسٍّ  َضاَقْت َعَليِْهْم أْنُفُسُهمْ  118/9 6733

 َوأَيَقنُوا َوَظنُّواْ  118/9 6734

 أو َنجاة   َمالذَ  َمْلَجأَ  118/9 6735

مْ   َتاَب اللُ َعَليِْهمْ  118/9 6736 َقُهْم لِلتَّْوَبِة َوَغَفَر َلُ  َوفَّ

ِجعوا إَل اللِ،  لِيَتُوُبواْ  118/9 6737 رَيْ
 وَيستَقيموا عىل طاَعتِه لِ

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَيًة ِمْن َعذاِب اللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ  اتَُّقوا اللَّ 119/9 6738

ْدِق  الصادقي  119/9 6739  يف ايامّنم وأقواِلم وأفعاِلم أو اْلُتَِّصفَي بِالصِّ

ان اْلَِدينَة اْلُنَّورة اْلراد هنا  اْلَِْدينَةِ أِلَْهِل  120/9 6740  ُسكَّ

مْ  120/9 6741    مما ُُييُط هِبِ  َوَمْن َحْوَلُ

 يتأخروا َيتََخلَُّفواْ  120/9 6742

فَّعوا أو  ال َيِضنّوا هبا ال يرغبوا بأنفسهم 120/9 6743  أو يؤثروا أنفسهم بالراحةيََتَ

 ال َينِْزُل هِبِمْ  ُيِصيبُُهمْ الَ  120/9 6744

 َعطَش   َظَمأ   120/9 6745

ة    و َوالَ تعب شديد َوالَ َنَصب   120/9 6746  مَشقَّ

 َوال ُماعة وخالء بطن من الطعام َوالَ َُمَْمَصة   120/9 6747

 يف جهادِهم إلعالِء َكلِمِة الل  يِف َسبِيِل اللَِّ 120/9 6748

 وال َيْدُخلون   َيطَُؤونَ َوالَ  120/9 6749

 مكاًناأو  أرًضا، أو َمنِزاًل  َمْوطِئًا 120/9 6750

 ُيْغِضب َأَشدَّ الَغَضب  َيِغيظُ  120/9 6751

 يصيبون  وال يدركون أو  َوالَ َينَالُونَ  120/9 6752

اواْلراد  إْدراًكا وإصابة نَّيْالً  120/9 6753  قتاًل وهزيمًة أو َأرْسً

َل  ُكتَِب  120/9 6754  ُسجِّ

 فِْعل  َحَسن   َعَمل  َصالِح   120/9 6755

 َوالَ َيبُْذلوَن ِمن ماٍل وَنْحَوهُ  َوالَ ُينِفُقونَ  121/9 6756

  ال ََيْتاُزون و الَ َيْقطَُعونَ و 121/9 6757

 ليُثيبَُهْم وُيكافِئَُهمْ  لِيَْجِزَُيُمُ  121/9 6758

 ليَّْسعوا إَل اجلهاد أو  لِيْخُرجوا إَل الغزوِ  لِيَنِْفُروا 122/9 6759

ةً  122/9 6760  مجيعاً  َكآفَّ

ينِ  122/9 6761 ُهوْا يِف الدِّ ُعوا يف َفْهِمهِ   لِّيَتََفقَّ  ليتوسَّ

 وليعلموا ويبلِّغوا َولِيُنِذُرواْ  122/9 6762

زون  َُيَْذُرونَ  122/9 6763  َُياُفوَن وَُيََتِ
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 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

  َيقُربوَن منكم َيُلوَنُكم 123/9 6764

 َولْيَلُقوا َولْيَِجُدواْ  123/9 6765

 قسوة وشدة  ِغْلظَةً  123/9 6766

 َمْعِصيَتِهِ أْصحاب التَّْقوى بِطاَعِة اللِ والبُْعِد َعْن  اْلُْتَِّقيَ  123/9 6767

ٍء إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ  َزاَدْتهُ  124/9 6768 ُه يِف ذاتِِه أْو إضاَفُة يَشْ ِء: ُنُموُّ ْ  ِزياَدُة اليشَّ

 تصديقا وإذعانا  إِياَمناً  124/9 6769

ونَ  124/9 6770  َينْتَظِروَن اخَلرْيَ َفِرحوَن  َيْستَبِْْشُ

َرض   125/9 6771  َشك  َونِفاق   مَّ

ٍء إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ  َفَزاَدِْتُمْ  125/9 6772 ُه يِف ذاتِِه أْو إضاَفُة يَشْ ِء: ُنُموُّ ْ  ِزياَدُة اليشَّ

ا ونِفاقاً وُكفراً  ِرْجساً  125/9 6773    َشكا

ِث عنهم َأَوال َيَرْونَ  126/9 6774  عبارة ترد للحث عىل النظر والعبة، والتعجب من شأن اْلُتََحدَّ

 ُُيْتَبوَن وُيبْتَُلونَ  ُيْفتَنُونَ  126/9 6775

َتْيِ  126/9 6776 ًة َأْو َمرَّ رَّ  تاَرَتْيِ أو  تاَرةً  مَّ

 عن ُذنوهِبمو ال َيْرِجعوَن َعن اْلَعاِص  الَ َيتُوُبونَ  126/9 6777

ُرونَ  126/9 6778 كَّ  َيتَِّعظوَن ويتََدبَّرونَ  َيذَّ

 َتمَّ إنزالا، واإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلوٍّ عن طريق الوحي ُأنِزلَْت  127/9 6779

ُكمْ  َيَراُكم 127/9 6780  ُيبُِْصُ

ُفواْ  127/9 6781 لوا واْبتََعدوا انَُصَ وَّ     حَتَ

َف اللُ ُقلوهَبُمْ  127/9 6782 َلا َعن اِلداَيةِ  َِصَ  والرشاد  َحوَّ

 ال َيْفَهُمونَ  َيْفَقُهونَ ال  127/9 6783

 أتاُكمْ  َجاءُكمْ  128/9 6784

د  َصىلَّ اللُ َعَليِْه َوَسلَّم  َرُسول   128/9 6785  ُهَو َُمَمَّ

 من جنسكم من َأْنُفِسُكم 128/9 6786

 يعز عليه شديد  أو َشاق  وَصْعب   َعِزيز   128/9 6787

ةٍ  أو ما  وآذاكمما َشقَّ عليكم  َعنِتُّمْ ما  128/9 6788  وَقْعتُم يِف ِشدَّ

ِك  َحِريص   128/9 6789  َشديُد االْهتاِمِم والَرْغبَِة والتََّمسُّ

ٍة وَرْحةٍ   كثري الرأفة َرُؤوف   128/9 6790   وأصُل )رأف(: يدلُّ عىل ِرقَّ

ِحيم   128/9 6791 ْْحَةِ  رَّ   َعظيُم الرَّ

 أعَرضوا َتَولَّْوا  129/9 6792

 ونصريي  كافيني وكافِل  َحْسبَِي اللُّ  129/9 6793

 سواه  ال َمْعبوَد بَِحقٍّ  ال إِلَهَ  129/9 6794

ْلُت  129/9 6795 ْضُت أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدُت وَفوَّ

ُه َيْملُِك الَعرِش وخالُقه رّب الَعْرشِ  129/9 6796  اْلخلوقاِت ومالُك وخالُق مجيِع ما دوَنه ِمن  اْلُراد أنَّ

 نؤمن به عىل احلقيقة وأنه ليس كعروش الدنيا فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاَل الَْعْرشِ  129/9 6797

 هو أعظَُم اْلَخلوقاِت  الَْعظِيمِ  129/9 6798
 


