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 45إلى آية  41  يةآمن  األنفالسورة ( 182صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 بِه من مال يف احلرب  وفزتم َظِفْرُتم َغنِْمتُم  41/8 5889

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

 قرابِة النبيِّ صَّلى اهللُ عليه وسلىم واملراد هنا ذي القربى : صاحب القرابة  َولِِذي الُْقْرَبى  41/8 5891

 َمن َفَقُدوا آباَءهم قبل سّن البلوغ َوالْيَتَاَمى 41/8 5892

ْم الَفْقرُ  َواملََْساكِيِ  41/8 5893  راء أسوأ حاًلا من الفق م ما يكفي وه م وليس عنده  الذيَن أَذَّلىُ

بيلِ  41/8 5894  املُسافُِر الىِذي ًل ماَل لَُه َيْكفيِه لِيَِصَل إََل َمْقَصِدهِ  َواْبِن السى

 العابد املطيع لنا واملراد حممد َصَّلى اهللُ َعَليِْه َوَسلىمَ  َعبِْدَنا  41/8 5895

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

 َتَقاَبل  الْتََقى 41/8 5897

ْمَعانِ  41/8 5898  املؤمنون واملرشكون  ، اجَلامَعتان اجْلَ

ْنيَا 42/8 5899  للمدينة الوادي األقرب جانب بِالُْعْدَوةِ الدُّ

 ألبعد اجانب الوادي  بِالُْعْدَوةِ الُْقْصَوى  42/8 5900

ْكُب  42/8 5901  الراكبون، واملراد بالركب عري أيب سفيان  َوالرى

 من مكانكم أْكثََر اْنِخفاضاا   منكم َأْسَفَل  42/8 5902

ا َتَواَعدتىمْ  42/8 5903      َوَعَد بعضكم بعضا

 لََذَهَب ُكلُّ َطَرٍف ِمنُْكْم إَل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  ًلَْختََلْفتُمْ  42/8 5904

َمن الذي َيتَحقىق فيه املَْوُعود أو مكاُنه  املِْيَعادِ  42/8 5905  الزى

ر  لِّيَْقِضَ  42/8 5906  يريد وُيَقدِّ

 ُحْكاما أو قضاءا  َأْمراا  42/8 5907

 وثابتا  نافذاا  َمْفُعوًلا  42/8 5908

 ََيلِك: َيبِيد، واملُراد َيْكُفر وَيِضّل  لِّيَْهلَِك  42/8 5909

ٍة واِضَحةٍ  َبيِّنَةٍ  42/8 5910  ُحجى

 َوَيصرُي َحيّاا، واملُراُد ََيتَِدي وُيْسلِمُ  َوََيْيَى  42/8 5911

َعُلَك َتراُهْم يف املَنامِ  ُيِريَكُهمُ  43/8 5912  ََيْ

 لََضُعْفتم وَجبُنْتُمْ  لىَفِشْلتُمْ  43/8 5913

 وًلختلفتم َولَتَنَاَزْعتُمْ  43/8 5914

 الشأن أو املسألة أو القضية األَْمرِ  43/8 5915

ى َسلىمَ  43/8 5916  َنجى

ُدور 43/8 5917  اخلفايا التي يف الصدور  بَِذاِت الصُّ

 َتَقاَبلتم  الْتََقيْتُمْ  44/8 5918

 وََيَْعلكم َتبُْدون َقلِيلي  َوُيَقلُِّلُكمْ  44/8 5919

 ُتَعادُ  ُتْرَجعُ  44/8 5920

ؤوُن َوالَقَضاَيا  األُمورُ  44/8 5921  املَسائُِل والشُّ

ا لَوْجٍه  فِْرَقة أو مجاعة  قاَبْلتُم لَِقيتُم فِئَةا  45/8 5922  وْجها

 فاستقروا وًل 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 يف كل أحوالكم استجيبوا   َأطِيُعوْا  و 46/8 5924

 َوًلَ ختتلفوا َوًلَ َتنَاَزُعواْ  46/8 5925

بُنوا َفتَْفَشُلواْ  46/8 5926  َفتَْضُعفوا وََتْ

ْعِف ومُجودِ احلالِ   تتالشى وَتزوَل،  َوَتْذَهَب  46/8 5927  وذلك كناية عن الضى

ُتكم وَغَلبَتُكم وَدولَتُكم ِرَُيُكمْ  46/8 5928  ُقوى

واْ  46/8 5929 َزعوا َواْصِِبُ لىدوا وًل ََتْ  َوََتَ

فوا خاِرجاا  َخَرُجواْ  47/8 5930  اْنرَصَ

ا وَبغياا  َبطَراا  47/8 5931 ِْباا، وَفخرا
 كِ

ْم بإظهار املرء لغري حالته َوِرَئاء النىاسِ  47/8 5932  يفعَل شيئاا لِرَياه النىاُس أو  خداعاا ََّلُ

ونَ  47/8 5933 : اًلْعِِتاُض واملَنْعُ  َوَيُصدُّ دُّ  الصى

 دين اهلل   سبيل اهلل 47/8 5934

يط   47/8 5935 ء   حُمِ ٍء ِعلاما فال َيغيُب عن ِعْلِمِه ََشْ  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واملُحيُط هو الذي أحاَط بِكلِّ ََشْ

َن ومَجىَل  َزيىنَ  48/8 5936  َحسى

 ًل قاِهرَ  ًلَ َغالَِب  48/8 5937

ري  لكم، ومانُعكم منهمأو  َحليف  وَنصري   َجار   48/8 5938
   ُُمِ

 رأى بعضهم بعضاا و وَتالَقتتقابلت  َتَراءِت   48/8 5939

 الفرقتان أو اجلامعتان  الِْفئَتَانِ  48/8 5940

 هارباا  وفرى  مدبرا رجع َعِقبَيْه َنَكَص عَّل  48/8 5941

نُكمْ  َبِريء   48/8 5942 ُأ نىِقيُّ  مِّ  عنكم  َّلى أختَ و  وأبتعد أتِبى

 أعِرُف وأْعتَِقُد  َأَرى 48/8 5943

ِع َمْكروٍه  َأَخاُف  48/8 5944  اْنِفعال  َيبَْعُث الَفَزَع يف النىْفِس لِتََوقُّ

 اليّسء للعمل اليّسء اجلزاء  الِْعَقاِب  48/8 5945

 الكفر   وناإلسالم و يبطن ونمن ُيظهرأو   الىِذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما ُيبْطِنونَ  املُْنَافُِقونَ  49/8 5946

َرض   49/8 5947   ارتياب وضعف يف اإليامن أو  َشكٌّ َونِفاق   مى

 خدع وأطمع َغرى  49/8 5948

ْل  49/8 5949 ُض أْمره يْعتَِمد  َيتََوكى  وُيَفوِّ

ُبونَ  50/8 5950  َيْصَفعوَن وََيْبُطونَ  َيْْضِ

 ظهورهم وأعقاهبم َوَأْدَباَرُهمْ  50/8 5951

ِريِق  50/8 5952  اًلْحِِتاق بِالنّاِر واََّلالك  احْلَ

َمْت   51/8 5953    فعلت سابقا من معايص واقِتفت من آثام َقدى

 أنفسكم َأْيِديُكمْ  51/8 5954

    بِظاِِلٍ للناس  بِظَالىٍم لِّْلَعبِيدِ  51/8 5955

 أو ُسنىة  صنيع أومثل عادة  َكَدْأِب  52/8 5956

 فأهلكهم  َفأََخَذُهمُ  52/8 5957

 ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والقوّي: هو التّام القدرة الذي ًل يعجزه َشء  َقِويٌّ  52/8 5958



 

184 
 

 
 
 
 

 61إلى آية  53  يةآمن  األنفالسورة ( 184صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

اا  53/8 5959 ًلا  ُمَغريِّ  ُمبَدِّ

َليِْهام نِّْعَمةا  53/8 5960
  خري إما بتحقيق خري أو بإزالة رشٍّ أو بِكِ

 منحها  َأْنَعَمَها  53/8 5961

 أْتباِعِه وأْعوانِهِ   آِل فِْرَعْونَ  54/8 5962

 بُِمْعِجزاِت وَدًلئَِل وِعَِبِ وَعالماِت  بآَياِت  54/8 5963

 َفأْفنَيْناهم َفأَْهَلْكنَاُهم  54/8 5964

ُم ِمَن الِفْعلِ  بُِذُنوهِبِمْ  54/8 5965     الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرى

ا  َوَأْغَرْقنَا 54/8 5966  وأْهَلْكنا َغَرقا

 جائِريَن ُمتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها َظاملِِيَ  54/8 5967

َوابِّ  55/8 5968 اا وسوءاا  رَشى الدى  أَشدى ما َدبى عَّل األْرِض رَشّ

 أنكروا وَِلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُرواْ  55/8 5969

 الَعْهد: اًللتزام بميثاق،  و أخذَت عليهم الَعهَد  َعاَهدتى  56/8 5970

 يبطلون العمل   َينُقُضونَ  56/8 5971

ةٍ  56/8 5972  تاَرةٍ  َمرى

 َتظَفَرنى هِبِم و َتدهنم  َتثَْقَفنىُهمْ  57/8 5973

ْرِب  57/8 5974  الِقتالِ  احْلَ

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

 وراءهم أو بعدهم  َخْلَفُهمْ  57/8 5976

ُرونَ  57/8 5977 كى  َيتىِعظوَن ويتََدبىرونَ  َيذى

  غدراا ونقضاا للعهود واملواثيق  ِخيَاَنةا  58/8 5978

 اطرح واترك ، واملراد إهناء العمل به َفانبِْذ  58/8 5979

 املعاهدةاملُراد أْن يكون الطرفان مستويي يف العلم بنقض  َعََّل َسَواءٍ  58/8 5980

 املخّلي بام اؤمتنوا عليه واملراد هنا الغادرين الناقضي للعهود واملواثيق  اخَلائِنِيَ  58/8 5981

 َوًلَ َيظُنىنى  َوًلَ ََيَْسبَنى  59/8 5982

 فاتوا وأفلتوا  َسبَُقواْ  59/8 5983

 ًل َُيِْرجونه عن قدرته وسلطانهالعجز ضد القدرة واملراد   ًل ُيْعِجُزونَ  59/8 5984

واْ  60/8 5985 زوا  َوَأِعدُّ  وَهيِّئوا وَجهِّ

نْتُْم وَقِدرُتمْ  َما اْستَطَْعتُمْ  60/8 5986  َما مَتَكى

ةٍ  60/8 5987  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوى

 إعدادها لقتال العدو ِرَباط اخليل  60/8 5988

 ختيفون وُتفِزعون  ُتْرِهبُونَ  60/8 5989

 اجلن  أواليَهوُد  واملرشكون أواملُنافِقوَن وآخرين غريهم واملراد  َوآَخِريَن ِمن ُدوهِنِمْ  60/8 5990

    َمالُوا  َجنَُحواْ  61/8 5991

ْلمِ  61/8 5992 لسى
 والصلح  لِألماِن والنىجاةِ، وَتْرِك احُلروِب  لِ

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َيرَغبُواْ  ُيِريُدواْ  62/8 5994

 َيتالوا عليك  ََيَْدُعوكَ  62/8 5995

 كافيَك ونارصك  َحْسبََك  62/8 5996

 وآزرك قّواك  َأيىَدكَ  62/8 5997

هِ  62/8 5998  بَعْونه وتأييده بِنَرْصِ

 مجعها عَّل املحبة َوَألىَف َبْيَ ُقُلوهِبِمْ  63/8 5999

 َبَذلت املال ونحوه َأنَفْقَت  63/8 6000

ُه  َعِزيز   63/8 6001 ب  َعََّل أْمِرِه ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الىِذي ًل ُيْغَلُب ألنى
  َتَعاََل غالِ

ُه َتَعاََل َعاِِل  بَِعواقِِب  َحكِيم   63/8 6002 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنى ُم خِلَ
  األُمورِ ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكِ

بََعَك  64/8 6003  اْقتَدى بك وأطاَعَك  اتى

ضِ  65/8 6004 ، وُحثى  َحرِّ  رغبوُحضى

ابِروَن: هم الذين يتََجلىُدوَن وًل ََيَْزعونَ  َصابُِرونَ  65/8 6005     الصى

 ينترصوا ويقهروا  َيْغلِبُواْ  65/8 6006

 ًل َيْفَهُمونَ  ًل َيْفَقُهونَ  65/8 6007

َف اهللُ َعنُْكم  66/8 6008  َرَفَع من أثقاِل التكاليِف عليكم   َخفى

 وَعِرَف وأدَركَ  َوَعلِمَ  66/8 6009

ةِ  َضْعفاا  66/8 6010  الَضْعُف: نقيُض الُقوى

 بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اهللِّ  66/8 6011

 النَبِّي: من اصطفاه اهلل من عباده وأوحى إليه برشيعة من رشائعه لِنَبِيٍّ  67/8 6012

ى 67/8 6013  ومعنى األْس: الشد باإلسار أي القيد حتى ًل َيرب    َمأُْسورون َأْْسَ

ُة واملُبالغةُ وقتل واإلثخان: تكثرُي اليشِء اليبالغ يف  ُيثِْخنَ  67/8 6014 دى  فيه الشِّ

 َتْرَغبُونَ  ُتِريُدونَ  67/8 6015

ْنيا  67/8 6016  الفديةمال   بأخذكمواملراد  ما ُيِصيُب اإلنساُن من متاعها  َعَرَض احَلياةِ الدُّ

 دار احَلياةِ َبْعَد املَْوِت  اآلِخَرةَ  67/8 6017

 أو حكم  قضاء كِتَاب   68/8 6018

 والَقَدرُ أْثبَتَُه اهللُ يِف اللىْوِح املَْحفوِظ وَسبََق َعَليِْه القضاُء واملراد هنا تقدم  َسبََق  68/8 6019

ُكمْ  68/8 6020  ألَصاَبكم ملََسى

  ُحْزُتمْ  َأَخْذُتمْ  68/8 6021

 ِعقاب  وتىنْكيل   َعَذاب   68/8 6022

، َقِويٌّ ، َهائِل   َعظِيم   68/8 6023  َكبرِي 

ُكم يف احلرب  َغنِْمتُمْ  69/8 6024  َظِفْرُتم بِه من مال َعُدوِّ

عاا  َحالًَلا  69/8 6025  ُمبَاحاا رَشْ

ا لَِذيذاا  َطيِّباا  69/8 6026  احلواس ووأصل الطيب: ما تستلذه النفس  صاحِلا

  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الىِذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفور   69/8 6027

ِحيم   69/8 6028 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل،  رى  والرى
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 75إلى آية  70  يةآمن  األنفالسورة ( 186صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 بَِحْوَزتكم   يف َأْيِديُكمْ  70/8 6029

ى 70/8 6030  املأخوذين من األَعداء يف احلرب  األَْْسَ

: ما ِمنُْه َنْفع  َوَصالح   َخرْياا  70/8 6031 رْيُ  إيامنا صادقاا واملراد هنا إسالما و اخْلَ

 يعطكم ُيْؤتُِكمْ  70/8 6032

ىا ُأِخذَ  70/8 6033  من فداء اْنتُِقَص  ِمْن ماأفضل وأحسن  َخرْياا ِّمِّ

 وَيْسُِت وَيْعفو  َوَيْغِفرْ  70/8 6034

 ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الىِذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفة  هللِ  َغُفور   70/8 6035

ِحيم   70/8 6036 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رى  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرى

   َيرَغبُواْ  ُيِريُدواْ  71/8 6037

 الغدر بك  ِخيَاَنتََك  71/8 6038

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

ِر واخَلِفيىاِت الىتِي ًل ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيم   71/8 6040
ائِ  لوقاِت ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالَّسى

ُه َتَعاََل َعاِِل  بَِعواقِِب األُمورِ ِصَفة  هللِ  َحكِيم   71/8 6041 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنى ُم خِلَ
 ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكِ

  وتركوا أوطاهنم، واملراد َمن هاَجُروا إَل املدينَة املنورة َوَهاَجُرواْ  72/8 6042

 َسبيِل اهللِ إِلْعالِء ديِن اهللِ َوَقاَتُلوْا يِف  َوَجاَهُدواْ  72/8 6043

 يف دورهم املُهاجرينَ وأنزلوا  هيىأْوا املأوى آَوواْ  72/8 6044

واْ  72/8 6045 َنرَصُ  وهم األنصار  وأعانوا وأّيدوا  وى

  حلفاء وأنصار بعض َأْولِيَاء َبْعضٍ  72/8 6046

 ونرصهتملستم مكلفي بحاميتهم  ما لكم من وًليتهم  72/8 6047

وُكمْ  72/8 6048  طلبوا منكم النرص  اْستَنرَصُ

يثَاق   72/8 6049 د   مِّ   َعْهد  ُمَؤكى

ُه َتَعاَل َيَرى املَرئِيىاِت باِل َكيٍْف وًل آلٍَة وًل جاِرَحةٍ  َبِصري   72/8 6050  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، أْي أنى

 ُيْؤِمنُوا أنكروا وَِلْ  َكَفُرواْ  73/8 6051

 تعملوه َتْفَعُلوهُ  73/8 6052

 حمنة أو بالء  فِتْنَة   73/8 6053

 املراد ظهور الرشك واملعايص كبري  َوَفَساد   73/8 6054

 ورسولهاهللِ وأطاعوا أقّروا بَِوحدانِيىِة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِِه   آَمنُواْ  74/8 6055

 يامناا صادِقاا ثابِتاا إاملُْْؤِمنُوَن   املُْْؤِمنُوَن َحّقاا  74/8 6056

ْغِفَرة   74/8 6057  ِسِْت  وَعْفو   مى

 َعطاء  من اهللِ َوِرْزق   74/8 6058

 طيّب  موفور   َكِريم   74/8 6059

 أو املرياث  يف الوًليةاملراد  فأولئك منكم 75/8 6060

   األقاربأو ذوو القرابات  أو  َوُأْولُوْا األَْرَحامِ  75/8 6061

 أحّق  َأْوََل  75/8 6062

ِعهيف  كِتَاَب اهللِ يف  75/8 6063    ُحكِم اهللى ورَشْ
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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 إََّلاا آَخَر َمَع اهللِ  املُْرْشِ

 آِمنيَ  َفِسريوا واذَهبُوا َفِسيُحوا 2/9 6067

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

 غري هاربي وًل ُمْفلِتي من عقاب اهلل وًل تفرون منه   َغرْيُ ُمْعِجِزي اهللِّ  2/9 6069

    فاِضُح وُمهيُ  ُُمِْزي 2/9 6070

 املُنْكِريَن لُِوُجودِ اهللِ  الَْكافِِرينَ  2/9 6071

 إعالم  و ونداء َوَأَذان   3/9 6072

 َبنِي آَدمَ إَل مجيع  إََِل النىاسِ  3/9 6073

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

 َرَجْعتُْم َعن املَعايص  ُتبْتُمْ  3/9 6075

 أْعَرْضتم َتَولىيْتُمْ  3/9 6076

ِ الىِذيَن َكَفُرواْ  3/9 6077 ٍء ، واستعمل هنا التبشري عَّل سبيل التهكم َوَبرشِّ ُهْم بَِخَِبٍ ََسِّ  أْخِِبْ

 بِِعقاٍب وَتنْكيٍل موجع َشديد اإليالمِ  بَِعَذاٍب َألِيمٍ  3/9 6078

 املراد أهّنم َوّفوا بعهدهم كامالا  َِلْ َينُقُصوُكمْ  4/9 6079

 وُيِعينوا  َِلْ ُيعاِوُنوا  َِلْ ُيظَاِهُرواْ  4/9 6080

ُّواْ  4/9 6081  َفأْكِملوا َفأَمِت

هِتِمْ  4/9 6082  وقتِِهم ُمدى

بُّ  4/9 6083
  لِِعبادِِه: ِرضاُه َعنُْهمْ حَمَبىُة اهلل  َُيِ

 َيمتَثِلوَن أواِمَره وَيتَنِبوَن َمعاِصيَهالذين أْصحاب التىْقوى  املُْتىِقيَ  4/9 6084

 انَقََض وَمََض وخَرج  انسلخ 5/9 6085

ُرمُ  5/9 6086 م اهلل القتال فيه التي األشهر األَْشُهُر احْلُ  رجب وذو القعدة وذو احلجة و. وهي املحرم احرى

ُوُهمْ  5/9 6087   لقيتموهم  َوَجدمتُّ

 واقصدوهم   َوُخُذوُهمْ  5/9 6088

وُهمْ  5/9 6089     ضيّقوا عليهم وأحيطوهمواحبُِسوهم وامنَعوهم  َواْحرُصُ

 تربصوا هبم َواْقُعُدوْا َّلم  5/9 6090

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

الَةَ  5/9 6092  َأّدوها كاِملةا يف أوقاهِتا املَرشوعةِ  َوَأَقاُموْا الصى

َكاةَ  5/9 6093 كاةِ: إْخراُجها ملُِستَِحّقيها  َوآَتُوْا الزى     إيتاُء الزى

م َفَخلُّوْا سبيلهم  5/9 6094 ضوا ََّلُ  اترُكوهم، وًل تتَعرى

 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 املكان املوِضعَ  َ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 إََّلاا آَخَر َمَع اهللِ لِْلُمرْشِ  واملراد هنا الذين نقضوا عهودهم . املُرْشِ

 الَعْهد: اًللتزام بميثاق َعْهد   7/9 6100

 الَكْعبَة والبِناء الذي َُييُط هِبا املَْسِجد احَلرام  7/9 6101

 َسلكوا الطريق القويم واملراد أهنم التزموا بالعهد اْستََقاُمواْ  7/9 6102

 َمْعِصيَتِهِ أْصحاب التىْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن  املُْتىِقيَ  7/9 6103

 َيغلبُوُكمْ يظفروا بكم و َيظَْهُروا َعليُكم  8/9 6104

 ََيَفظُوا وُيراُعوا  َيْرُقبُواْ  8/9 6105

حِم واجِلوارِ  إًِلا  8/9 6106  ُكّل ما لَُه ُحْرَمة  َكالَعْهِد واحِلْلِف والَقراَبِة والرى

ةا  8/9 6107 مى
 الَعهُد واملِيثاُق، وما َيُِب أن َُيَفَظ وَُيمى ذِ

  َيعلونكم ترضون  ُيْرُضوَنُكم 8/9 6108

 األفواه: مَجْع ُفوه أْي َفم  بِأَْفَواِهِهمْ  8/9 6109

 َومَتتَنُِع َكراِهيَةا وَعَدَم ِرضا  َوَتأَْبى 8/9 6110

 عاصون خارجون عن حدود الرشع  َفاِسُقونَ  8/9 6111

ْواْ  9/9 6112  واستعاضوا  اْستَبَْدلوا اْشَِتَ

 ِعَوضاا  َثَمناا  9/9 6113

واْ  9/9 6114  َفأْعَرضوا واْمتَنَعوا  َفَصدُّ

 وطريقه الواضحسبيل اهلل : دين اهلل  َسبِيلِهِ  9/9 6115

 َقبَُح، َنقيُض َحُسنَ و بِئَس  َساء 9/9 6116

 ًل ُيراعون ًل َيْرُقبُونَ  10/9 6117

 الظاملون املتجاوزون للَحّد  املُْْعتَُدونَ  10/9 6118

 َرَجعوا َعن املَعايص  َتاُبواْ  11/9 6119

 اًلسالم َتمعهم بكم أخوة  َفإِْخَواُنُكمْ  11/9 6120

ينِ  11/9 6121  دين اًلسالم الدِّ

ُل  11/9 6122 ُح  َوُنَفصِّ  وُنبَيِّ ونوضِّ

ًلئِل والِعَِب والَعالَمات اآلَياِت  11/9 6123  املُْعِجَزات والدى

 َيْعِرفوَن وُيْدِرُكونَ  َيْعَلُمونَ  11/9 6124

 املؤّكدة باأليامن نقضوا عهودهم  َأْياَمهَنُمْ  نىَكثُواْ  12/9 6125

 وانتقصوا  َوعاُبوا َوَطَعنُواْ  12/9 6126

َة الُْكْفرِ  12/9 6127 ارِ   َأئِمى  َمْن ُيْقتََدى هِبِْم ِمن الُكفى

 يُكّفون ويستجيبون للنّهي  َينتَُهونَ  12/9 6128

واْ  12/9 6129  وعزموا  َوَُهُّ

 بِإِْبَعادِ  بِإِْخَراِج  13/9 6130

 املراد: أهنم قاتلوكم أّوًل  َوُهم َبَدُؤوُكمْ  13/9 6131

 َأْوََل  َأَحقُّ  13/9 6132

َشْوهُ  13/9 6133  خَتافوُه وَتتىقوهُ  خَتْ
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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 وَُيِنُْهمْ  َوَُيْ  ُيِذَّلى

ُكمْ  14/9 6137 ْدُكمْ  َوَينرُصْ  وُيِعنُْكْم وُيَؤيِّ

 الَغيْظَ  هاُيْذِهب عنيداوَيا و َيْشِف ُصُدوَر  و 14/9 6138

 َوُيِزْل  َوُيْذِهْب  15/9 6139

 وكرب وغم َغَضَب  َغيْظَ  15/9 6140

 وَيْغِفُر  ة توباليقبل اهلل و َوَيتُوُب اهللىُ  15/9 6141

 ُيريُد  َيَشاءُ  15/9 6142

ِر واخَلِفيىاِت الىتِي ًل  َعلِيم   15/9 6143
ائِ  ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاتِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالَّسى

ُه َتَعاََل َعاِِل  بَِعواقِِب  َحكِيم   15/9 6144 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنى ُم خِلَ
  األُمورِ ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكِ

 َظنَنْتُمْ  َحِسبْتُمْ  16/9 6145

ُكواْ  16/9 6146 لُّوا وهُتَْملوا ُتِْتَ  خُتَ

 َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمِ  16/9 6147

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

 وَِلْ ََيَْعلوا   َوَِلْ َيتىِخُذواْ  16/9 6149

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

 أو دخالء بطانة وحاشية َولِيَجةا  16/9 6151

َفى َعََّل اهللِ خافِيَة   َخبرِي   16/9 6152  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاََل، واخَلبرُي: ُهَو املُطىلُِع َعََّل َحقيَقِة األْشياِء َفال خَتْ

َعائر فيها اُيَشيُِّدو َيْعُمُرواْ  17/9 6153  أو ُيقيموا الشى

فِيَ  َشاِهِدينَ  17/9 6154 يَن وُمْعَِتِ  ُمِقرِّ

قِّق ثمَرهَتا َحبِطَْت  17/9 6155     َبطََلْت وِل حُتَ

مْ  17/9 6156  أْفعاَّلْم املَْقصوَدة  َأْعاَمَُّلُ

وامِ  َخالُِدونَ  17/9 6157  باقوَن َعَّل الدى

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

 املُستجيبي للِهداية  املُْْهتَِدينَ  18/9 6159

ُتمْ  َأَجَعْلتُمْ  19/9 6160 ْ  َأَصريى

 َسْقيَُهْم املاء  ِسَقاَية احلاّج  19/9 6161

ه  َوِعاَمَرَة املَْْسِجدِ  19/9 6162  وُمعاَهدَتهأي: الِقياَم بَِمصاحِلِ

 ًل َيتَعاَدلونَ   ًل َيْستَُوونَ  19/9 6163

 ًل يرشد إَل اإليامن وًل يوفق إليه ًل ََيِْدي  19/9 6164

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظىاملِِيَ  19/9 6165

 أوطاهنم، واملراد َمن هاَجُروا إَل املدينَة املنورةوتركوا  َوَهاَجُرواْ  20/9 6166

 َمنِْزلَةا  أَكِبُ  َأْعظَُم َدَرَجةا  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  ُيبَرشِّ

 بَِعْفٍو َوََتاُوزٍ  بَِرْْحَةٍ  21/9 6170

 َوِرضاا، 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  ُمستِمرٌّ  دائم   مُّ

وامِ  َخالِِدينَ  22/9 6174  باقَي َعَّل الدى

ا 22/9 6175  األبد: الزمن الطويل املمتّد غري املتجّزئ، أي بغرْي هِنايٍة وًل اْنِقطاعٍ  َأَبدا

 َجزاء  لِلَعَمِل وِعَوض  َعنْهُ  َأْجر   22/9 6176

، َقِويٌّ ، َهائِل   َعظِيم   22/9 6177  َكبرِي 

 ًل َتعلوا  ًلَ َتتىِخُذواْ  23/9 6178

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

ضا واملحبىةِ و آَثروا اْستََحبُّواْ  23/9 6180  اختاُروا عَّل وجِه الرِّ

م  23/9 6181 هم وَيالفهم َيتََوَّلىُ   َُيِبُّهم وُينارِصُ

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظىاملُِونَ  23/9 6182

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

ْفتُُموَها 24/9 6184 ْلتُموهاأو  اكتسبتموها ومَجَْعتُُموها اْقَِتَ  حصى

اَرة   24/9 6185  التَِّجاَرة: البيع والرشاء طلباا للربح  َوَِتَ

َشْونَ  24/9 6186   خَتافونَ  خَتْ

 َفَواَت َوقِت رواِجهاأو   َبواَرها وَعدم رواِجها َكَساَدَها 24/9 6187

 حتبوهنا  َتْرَضْوهَنَا 24/9 6188

بىُصواْ  24/9 6189 ُلوا  َفاْنتَظُِرواْ  َفَِتَ  ومتهى

 بُحْكِمِه وقضائِهِ  بِأَْمِرهِ  24/9 6190

 ًل يرشد إَل اإليامن وًل يوفق إليه ًل ََيِْدي  24/9 6191

 العاصي اخلارجي عن حدود الرشع الَْفاِسِقيَ  24/9 6192

ُكمُ  25/9 6193  أعانكم وأيىدُكم َنرَصَ

 َمواقَِع َحْرٍب  َمَواطِنَ  25/9 6194

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

 َأَثاَرْت إْعجاَبُكمْ  َأْعَجبَتُْكمْ  25/9 6196

 زياَدُة َعَددُِكمْ  َكثَْرُتُكمْ  25/9 6197

 ِل َتْكِف وِل تنفعْ  َفَلْم ُتْغنِ  25/9 6198

 بام اتسعت َرُحبَْت بام  25/9 6199

 َفَرْرُتمْ  َولىيْتُم 25/9 6200

ْدبِِرينَ  25/9 6201      ُمنَْهِزمَي ُمَولَِّي األْدبارِ  مُّ

: اَُّلدوُء والثىباُت وُطَمأْنينَُة الَقْلِب  َسكِينَتَهُ  26/9 6202  الَسكِينَة 

ْ َتَرْوَها  26/9 6203  املالئكة ِل يرْوهاجنود من املراد  ُجنُوداا ِلى
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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 املَْغِفَرةُ ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الىِذي  َغُفور   27/9 6206

ِحيم   27/9 6207 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رى  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرى

 َ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

ا وفاقةا  َعيَْلةا  28/9 6212  َفقرا

 يكفيكم وَينَْفعكم  ُيْغنِيُكمُ  28/9 6213

 إْحسانِهِ  َفْضلِهِ  28/9 6214

ِر واخَلِفيىاِت الىتِي ًل  َعلِيم   28/9 6215
ائِ  ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخلوقاِت ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالَّسى

ُه َتَعاََل َعاِِل  بَِعواقِِب  َحكِيم   28/9 6216 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنى ُم خِلَ
  األُمورِ ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكِ

 َحاِربوا  َقاتُِلواْ  29/9 6217

 َيْوُم الِقياَمةِ  اآْلِخرِ بِالْيَْوِم  29/9 6218

ُمونَ  29/9 6219  ًل ََيَْعلوَنُه حراماا أي ِّمنوعاا رشعاا  َوًلَ َُيَرِّ

 ُيسلُِموَن، وُيطيعونَ  أو َينْقادونَ  َيِدينُونَ  29/9 6220

ُه احَلقُّ   دين احَلقِّ  29/9 6221 يَعة احَلّق َوْهَي اإِلسالم، أْو رَشيَعة اهللِ ألنى  الرشى

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

 ُأْعطوا ُأوُتواْ  29/9 6223

 التىْوراة واإِلْنِجيل الْكِتَاَب  29/9 6224

وا ُيْعطُواْ  29/9 6225  ُيَؤدُّ

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

 قهر وغلبة عن   عن يدٍ  29/9 6227

 ذليلون مهانون حقريون  َصاِغُرونَ  29/9 6228

َعْت  َوَقالَِت  30/9 6229  وزعمت  َوادى

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

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

ة: بلدة يف فلسطي ُينَْسب إليها املسيحأتباع املسيح عليه الصالة والسالم، ُسّموا كذلك نسبة إَل  النىَصاَرى  30/9 6232  النارِصَ

المُ  املَِْسيُح  30/9 6233  لقُب عيَسى َعَليِْه السى

 ُيشاهِبونَ  ُيَضاِهئُونَ  30/9 6234

 كيف ُيرَصفون عن احلّق؟  َأنىى ُيْؤَفُكونَ  30/9 6235

 األَْحبَار: ُعَلامُء اليَهود  َأْحبَاَرُهمْ  31/9 6236

   واملُتََعبِّديَن ِمن النىصاَرى يف َصْومعاهِتِْم، املُتََخلَِّي َعن املُتَِع والنىاسِ  َوُرْهبَاهَنُمْ  31/9 6237

ةا َمْعبوَدةا  َأْرَباباا  31/9 6238  آَِّلَ
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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

 املراد دينه  وهو اإلسالم  ُنوَر اهللىِ 32/9 6241

 ًل َيرض  َوَيأَْبى 32/9 6242

 ُيْكِمُل  ُيتِمى  32/9 6243

 َأْبَغَض  َكِرهَ  32/9 6244

 لُِوُجودِ اهللِاملُنْكِروَن  الَْكافُِرونَ  32/9 6245

َدى  33/9 6246  أو بالقرآن  بالِعلِم النىافِعِ أو  باَّلداية بِاَّْلُ

يَعة احَلّق َوْهَي اإِلسالم  َودِيِن احَلقِّ  33/9 6247  الرشى

 ليُعليهُ  لِيُظِْهَرهُ  33/9 6248

يِن ُكلِّهِ  33/9 6249  َعَّل سائِِر األْدياِن املُخالَِفِة لَهُ  عَّل الدِّ

ُكونَ  33/9 6250  الّذيَن ََيَْعُلوَن إََّلاا آَخَر َمَع اهللِ  املُْرْشِ

 ُعَلامُء اليَهود  األَْحبَارِ  34/9 6251

ْهبَانِ  34/9 6252  واملُتََعبِّديَن ِمن النىصاَرى يف َصْومعاهِتِْم، املُتََخلَِّي َعن املُتَِع والنىاسِ  َ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 الرشى

ونَ  34/9 6256 : اًلْعِِتاُض  َوَيُصدُّ دُّ  واملَنْعُ الصى

 دين اهلل القويم  سبيل اهلل 34/9 6257

ِخُرونو ََيَمعوَن  َيْكنُِزونَ  34/9 6258   َيدى

 وًل يبذلوهنا َوًلَ ُينِفُقوهَنَا  34/9 6259

ُهم  34/9 6260 ْ ُهْم ، واستعمل هنا التبشري عَّل سبيل التهكمأوعدهم و َفبَرشِّ  أْخِِبْ

 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 اخلارِصة َوُجنوهُبُمْ  35/9 6265

ْعتُم واّدَخْرتم  َكنَْزُتمْ  35/9 6266  مَجَ

ة الشهور 36/9 6267  َعَدُدها ِعدى

 اللوح املحفوظ  اهللىِكِتَاِب  36/9 6268

  سبحانه يوم ًل يعلم تقديره إًلّ اهلل الوقت الذي خلق  وهو  َيْوَم َخَلَق  36/9 6269

، ورَجب َأْرَبَعة   36/9 6270 م  ِة، وحُمرى ، وذو احِلجى
 وهي: ذو الَقعدةِ

مة   ُحُرم   36/9 6271  حُمَرى

ْيُن الَْقيِّمُ  36/9 6272 حيُح املستقيمُ  الْدِّ  الديُن الصى

 أْصحاب التىْقوى بِطاَعِة اهللِ والبُْعِد َعْن َمْعِصيَتِهِ  املُْتىِقيَ  36/9 6273
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 40إلى آية  73  يةآمن  التوبةسورة ( 193صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ا  النىيِسءُ  37/9 6274 ُمون بدله َصَفرا  التأخري، وذلك ما كان يْفَعُله الَعَرب يف اجلاِهليّة إْذ َُيِلُّون املَُحّرم فيقاتُِلون فيه، وَُيَرِّ

 ُمبالََغة   ِزَياَدة   37/9 6275

 ُيرصف عن طريق اَّلداية  ُيَضلُّ  37/9 6276

 ُيبيحوَنهُ  َُيِلِّوَنهُ  37/9 6277

ُموَنهُ  37/9 6278  َوََيَْعلوَنه حراماا  َوَُيَرِّ

 لِيُوافِقوا  أو لِيُطابُِقوا لِيَُواطِئُوا  37/9 6279

ةَ  37/9 6280  َعَددَ  ِعدى

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  37/9 6281  ُحسِّ

 سيُِّئ وَقبيُح  ُسوُء  37/9 6282

 إَل اإليامن وًل يوفق إليهًل يرشد  ًل ََيِْدي  37/9 6283

َه الَكالُم أو األْمرُ  قِيَل  38/9 6284  ُوجِّ

 لجهاد ل واملراد اخلروج بَّسعةاخُرُجوا  انِفُرواْ  38/9 6285

 إلعالء دين اهلل ونرصته وهو اًلسالم يف سبيل اهلل 38/9 6286

 وَتكاَسْلتُم َتثاَقْلتُم، وَتباَطأُتم  اثىاَقْلتُمْ  38/9 6287

 لُزوِم أرِضكم وَمساكِنِكم و الراحة مَتيلوا إَلاملراد  إََِل اأْلَْرضِ  38/9 6288

 ، واخِتتم  قنعتم  َأَرِضيتُم  38/9 6289

 ُمتْعة، واْنتِفاعو َملّذات َمتَاُع  38/9 6290

 إًِلى ُتَّْسعوا إَل اجلهاد   إًِلى َتنِفُرواْ  39/9 6291

ْبُكمْ  39/9 6292 ل بكم ُيَعذِّ  ُيعاَقبكم وُينَكِّ

 ِعقاباا وَتنْكيالا موجعا َشديد اإليالمِ  َعَذاباا َألِياما  39/9 6293

ْل  َوَيْستَبِْدْل  39/9 6294 ْ وُيبَدِّ    وُيَغريِّ

وهُ  39/9 6295  َمكروهاا أو أذىا ًل ُتلِحقوا بِِه و َوًلَ َتُْضُّ

وهُ  40/9 6296  تؤّيدوه وتعينوه  َتنرُصُ

 َأْبَعَدهُ  َأْخَرَجهُ  40/9 6297

 املراد النبي حممد َصَّلى اهللُ َعَليِْه َوَسلىَم وأبو بكر الصديق ريض اهلل عنه  َثاِِنَ اْثنَْيِ  40/9 6298

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

ِه واملراد هنا أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه لَِصاِحبِهِ  40/9 6300 ة لَِغرْيِ  الّصاِحُب: املُالِزُم الِعرْشَ

َزنْ  40/9 6301  ًل َتُكْن َمْهموماا وًل َمْغموماا  ًل حَتْ

: اَُّلدوُء والثىباُت وُطَمأْنينَُة  َسكِينَتَهُ  40/9 6302  الَقْلِب الَسكِينَة 

َدهُ  40/9 6303  وقّواه وآزره  َوَأيى

 بَِجيٍْش وأْنصاٍر وأْعوانٍ  بُِجنُودٍ  40/9 6304

ُك والُكفرُ ُيراُد هبا   َكلَِمَة الىِذيَن َكَفُرواْ  40/9 6305  الرشِّ

ْفََّل  40/9 6306 ، منَحطىةا وساقطةا  أو َمغلوَبةَ   السُّ  حقريةا َمقهورةا

عه لعبادِه املراد  َوَكلَِمُة اهلل  40/9 6307  َكلِمُة التىوحيِد: ًل إلَه إًلى اهللُ، ودينُه الذي رَشَ

ُموّ  املنصورُة  الغالبة لُْعْليَا ا 40/9 6308  البالغة السُّ
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 47إلى آية  41  يةآمن  التوبةسورة ( 194صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 اخُرُجوا بَّسعة واملراد اخلروج للجهاد  اْنِفُروا 41/9 6309

ْت عليكم احَلركُة أو َثُقَلت ِخفافاا وثَِقاًلا  41/9 6310 ايف العَّس واليَّس واملنشط واملكره   َخفى  ويف مجيع األحوال شباباا أو ُشيوخا

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

 َتْعِرفون وُتْدِرُكون  َتْعَلُمونَ  41/9 6312

 وما يعرض لإلنسان من منافع الدنيا وشهواهتا  حارضة أو غنيمة متاعاا  َعَرضاا َقِريباا  42/9 6313

 املعتدل الذي ًل يصاحبه مشقةالسفر القريب السهل أو املتوسط  َوَسَفراا َقاِصداا  42/9 6314

بَُعوكَ  42/9 6315 نيا واملراد  اًلتباع : املصاحبة ًلىتى رجوا معك؛ طَمعاا يف متاِع احلياةِ الدُّ  خَلَ

 صاَرْت َبعيَدةا  َبُعَدْت  42/9 6316

ةُ  42/9 6317 قى َفُر البَعيُد  الشُّ  املَساَفُة التي َيُشقُّ َقطُْعَها السى

 َوَسيُْقِسُمونَ  َوَسيَْحلُِفونَ  42/9 6318

نىا وَقِدرنا لَِو اْستَطَْعنَا  42/9 6319  لَِو مَتَكى

َرْجنَا 42/9 6320  لََذَهبْنَا لِْلِقتالِ  خَلَ

لُِكوَن َأنُفَسُهمْ  42/9 6321  وخَتلُِّفهم عن اجِلهادِ يفعلون ما ُيْفض إَل هالكها بسبَِب نِفاقِهم، وَحلِِفهم باهلل كاذِبَي،  َُيْ

 ُمتىِصفون بالكذب، والَكِذب: اإِلخباُر بخالِف الواقع أو اًلعتقاد  لََكاذُِبونَ  42/9 6322

 أو ساحمك وغفر لك ََتاَوزَ  َعَفا  43/9 6323

 َسَمْحَت  َأذِنَت  43/9 6324

6325 43/9  َ  َيظَْهَر وَيتىِضَح  َيتَبَيى

 أْخَِبوا بِاحَلقِّ والواقِعِ  َصَدُقواْ  43/9 6326

 ًل يطلب اًلذن منك ًلَ َيْستَأْذُِنَك  44/9 6327

 بأصحاب ِالتقوى بطاعة اهلل والبعد عن َمْعِصيته  بِاملُْتىِقيَ  44/9 6328

ْت  َواْرَتاَبْت  45/9 6329 يب: الشكُّ مع اخَلوف  َوَشكى  والرى

ُدونَ  45/9 6330 دى لونَ يتحريون أو  َيَِتَ  َيَِتاَجعوَن وَيتََحوى

 َرِغبُواْ  َأَراُدواْ  46/9 6331

ُروَج  46/9 6332  الَْذهاَب لِْلِقتالِ املراد  اخْلُ

واْ  46/9 6333 زوا  ألََعدُّ   ََّليىأوا وَجهى

ةا  46/9 6334  ما ُيْعتَدُّ به من زاد وسالح  ُعدى

 ُيِردْ أْبَغَض، واملراد ِل  َكِرهَ  46/9 6335

  ُخروَجُهْم لِْلِقتالِ  انبَِعاَثُهمْ  46/9 6336

َقهم وَبطأُهم  َفثَبىطَُهمْ  46/9 6337  ثقىَل عليهم اخلروَج، وحبََسهم عنهأو  َفَعوى

 ما أْحَدثوا ِزياَدةا فيُكمْ  ما َزاُدوُكمْ  47/9 6338

اوُنْقصاناا  َخبَاًلا  47/9 6339 ا ورشا  واخلبال: اًلضطراب واملرض الذي يؤثر يف العقل. َفسادا

  أْسعوا بينكم بالنامئم  وألَْوَضُعوْا ِخالَلَُكمْ  47/9 6340

  يطلبون وَيتََمنىوَن لَُكمْ  َيبُْغوَنُكمُ  47/9 6341

   رصف الناس عن الدين احلق الِْفتْنَةَ  47/9 6342

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

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 طلبوا ومتنّوا وأرادوا اْبتََغُواْ  48/9 6344

 واإلفساد  بي املسلمي رصف الناس عن الدين احلق الِْفتْنَةَ  48/9 6345

 ِمن َقبِل َغزوةِ تبوكَ املراد  ِمْن َقبُْل  48/9 6346

روا اآلراَء يف إبطاِل أْمِرك  َقلىبُوا لََك اأْلُُمورَ  48/9 6347  َدبىروا لك احِليََل واملكايَِد، ودوى

َق وَحَصَل  َجاء 48/9 6348 قى  حَتَ

قُّ  48/9 6349  النرص  احْلَ

َ َوَبَرَز َبْعَد َخفاءٍ  َوَظَهرَ  48/9 6350   َوَتبيى

 دينه ورشعه  َأْمُر اهللِ  48/9 6351

 ُمبِْغضون  َكاِرُهونَ  48/9 6352

 املراد  ومن هؤًلء املنافقي َوِمنُْهم 49/9 6353

 يِل  اْسَمْح  يِل اْئَذن  49/9 6354

 اإِلْثماملعصية وًل ُتوقِْعنِي يِف و  وًل تبتلني َوًَل َتْفتنّي  49/9 6355

 َقُعواو َسَقطُواْ  49/9 6356

 حترصهم ومتنعهم سبيل النجاة ، جامعة َّلم حمدقة هبم ملَُِحيطَة  بِالَْكافِِرينَ  49/9 6357

  َتنِْزْل بَِك  أو نالت ُتِصبَْك  50/9 6358

 أو نرص وفتح وعافية وتوفيق نِْعَمة   َحَسنَة   50/9 6359

ُزهُنُم َ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  َوَيتََولىواْ  50/9 6363   وُيْعِرُضوا َوَينْرَصِ

ورون مبتهجون َفِرُحونَ  50/9 6364  َمَّْسُ

 لَن َينِْزَل بِنا  لىن ُيِصيبَنَا  51/9 6365

رَ  َكتََب  51/9 6366  َقدى

نا ورّبنا  َمْوًلََنا 51/9 6367  َسيُِّدنا ونارِصُ

ِل املُْْؤِمنُونَ  51/9 6368  فليعتمدوا ويفّوضوا أمرهم   َفْليَتََوكى

 تنتظرون  َتَربىُصونَ  52/9 6369

ْسنَيَْيِ  52/9 6370  الشهادة  النرص  أوالعاقبتي أو اخللتي وُها  احْلُ

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

 اْبُذلوا املاَل َوَنْحَوهُ  َأنِفُقواْ  53/9 6372

 من غري إجبار  باختياِركم طواِعيةا  َطْوعاا  53/9 6373

ا منكم  إِجباراا  َكْرهاا  53/9 6374  بَِغرِي ِرضا

 َحَجبَُهم وَحاَل دوهَنم َمنََعُهمْ  54/9 6375

 ُتْرَتَض ُتْقبََل  54/9 6376

ونَ  َوًلَ َيأُْتونَ  54/9 6377  وًل ُ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

 خترج أرواحهم  َوَتْزَهَق َأنُفُسُهمْ  55/9 6382

 َوُيْقِسُمونَ  َوََيْلُِفونَ  56/9 6383

 ََيَاُفوَن  َيْفَرُقونَ  56/9 6384

 َيْلقونَ  ََيُِدونَ  57/9 6385

نوَن فيه َمالذاا  َمْلَجأا  57/9 6386  َمكاناا يتحصى

  َفَجوات أو ُكهوفاا يف اجلبالِ  َمَغاَراٍت  57/9 6387

َخالا  57/9 6388   نفق كال موضعا يدخلون فيه بصعوبة ومشقة لضيقه ُمدى

ُهوا هاِربيَ  لىَولىْواْ  57/9 6389 َ  ًلَتى

 يَّسعون أشد اإلْساع ََيَْمُحونَ  57/9 6390

 َيعيبُك، ويطَعُن عليك  َيْلِمُزكَ  58/9 6391

َدَقاِت  58/9 6392  املراد يف قسمة الصدقات   يِف الصى

 ُ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

 اهللُّ  كافينا وكافُِلنا َحْسبُنَا اهللُّ 59/9 6397

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  59/9 6398

 طامعون  متوّجهون مطيعون َراِغبُونَ  59/9 6399

َدَقاُت  60/9 6400 ُب به اَل اهلل أمواُل  الصى  ، أوما ُيتََقرى
كاةِ  الزى

 عن مسألة الناس والتذلل َّلم  ونيتعّففو من ًل يملكون من املال ما يكفي حاجاهتم الْضورية لِْلُفَقَراء 60/9 6401

 للناس بمسألتهم  وناملتذلل ياملحتاجالُفَقراء من ًل َشء َّلم من املال  أو  َواملََْساكِيِ  60/9 6402

  السعاة الذين َيمعوهنا َوالَْعاِملَِي َعَليَْها  60/9 6403

 الذين تؤلِّفون قلوهبم هبا ِّمن ُيْرَجى إسالمه أو قوة إيامنه أو نفعه للمسلمي، أو تدفعون هبا رشى أحد عن املسلمي  َواملَُْؤلىَفِة ُقُلوهُبُمْ  60/9 6404

َقاِب َويِف  60/9 6405  يف َعتِْق وحَتريِر الَعبيِد املَْملوكي واإلماء املَْملوكاِت  الرِّ

يتالذيَن لَِزمَ  َوالَْغاِرِميَ  60/9 6406  املال الذي يدفعونه لدائنيهمًل ََيِدوَن وُن، وهم الدى

 أو اجلهاد إعالء دين اهلل ونرصته ويف  َويِف سبيل اهلل  60/9 6407

بِيلِ  60/9 6408  املُسافُِر املُنَقطِِع بالطىريِق الىِذي ًل ماَل لَُه َيْكفيِه لِيَِصَل إََل َمْقَصِدهِ  َواْبِن السى

ا من اهلل  َفِريَضةا  60/9 6409  ُحْكاما مفروضا

 يتكلمون بام يؤذيه  ُيْؤُذوَن النىبِيى  61/9 6410

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

ُق املؤمنَي فيام َُيِِبوَنه بهو َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمنِيَ  61/9 6412  ُيصدِّ

 وَقْلباا ُِّمْتَلِئاا َرْْحَةا  َ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  َأَِلْ َيْعَلُمواْ  63/9 6417

 َُيالِْف وَياِرْب وُيعادِ  َُيَادِدِ  63/9 6418

ُب هِبَا يِف اآلِخَرةِ   ناَر َجَهنىمَ  63/9 6419  النىار الىتِي ُيَعذى

وامِ  َخالِداا  63/9 6420  باقِياا عَّل الدى

ْزيُ  63/9 6421  الَفضيَحُة واََّلوانُ  اخْلِ

 كلمة استُعرَيْت لكل كبري  الَْعظِيمُ  63/9 6422

زُ  ََيَْذرُ  64/9 6423  ََياُف وََيَِتِ

 الىِذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما ُيبْطِنونَ  املُْنَافُِقونَ  64/9 6424

 ِمن الُقرآِن  املراد سورة ُسوَرة   64/9 6425

 ختِبهم ُتنَبِّئُُهمْ  64/9 6426

 استمروا عَّل اْستِهزائكم وسخريتكم اْستَْهِزُئواْ  64/9 6427

 ُمظِْهر   ُُمِْرج   64/9 6428

 ُهمْ من اْستَْعَلْمَت  َسأَلْتَُهمْ  65/9 6429

 بكالم ًل قصد لنا بهنتََكلىم  أو َنلُهو باحلديِث  َنُخوُض  65/9 6430

 َوَنْعبَُث  َوَنْلَعُب  65/9 6431

 حتقِّرون وتْسَخُرون َتْستَْهِزُئونَ  65/9 6432

 ًل ُتبْدوا األسباب ملحو اإلساءة  ًل َتْعتَِذُروا  66/9 6433

 اْرَتَدْدُتم عن اإِليامن  َكَفْرُتم 66/9 6434

 َنتَجاَوزْ  نىْعُف  66/9 6435

 مَجاَعٍة أْو فِْرَقةٍ  َطآئَِفةٍ  66/9 6436

 ُمعانِدينَ  ُمذنبي أو كافِرينَ  ُُمِْرميَ  66/9 6437

 املراد متشاهبون وأمرهم واحد وًل مباينة فيه وًل ُمالفة َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ  67/9 6438

 باِم ُينْكُره الرشع أو العقل بِاملُْنَكرِ  67/9 6439

 فعلاليأمرون بعدم  َوَينَْهْونَ  67/9 6440

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

َدقِة واخَلريِ يبخلون و َوَيْقبُِضوَن َأْيِدََيُمْ  67/9 6442  ُيمِسكوهَنا عن الصى

 َنيِسَ املُنافِقوَن ذِكَر اهللِ وَتَركوا طاَعتَه واملرد  تَرُكوا وغفلوا    اهللىَ  َنُسواْ  67/9 6443

 فَِتَك اهللُ هدايتَهم وَرَْحتَهم، وأَُهَلهم وختَّلى عنهم  َفنَِسيَُهمْ  67/9 6444

 عن طاعِة اهللِ، واإليامِن بهوالعاصون اخلارجون عن حدود الرشع  الَْفاِسُقونَ  67/9 6445

 الرّش  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 اهللُّ 68/9 6448
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 72إلى آية  96  يةآمن  التوبةسورة ( 198صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َأْقَوى وأعظم َأَشدى  69/9 6449

ةا  69/9 6450  ُقدرة مادية أو معنوية ُقوى

 َفتَمتىعوا َفاْستَْمتَُعواْ  69/9 6451

 بَِحظِِّهم وبنَصيبِهم  بَِخالقِِهمْ  69/9 6452

   َدَخْلتُم يف األمر عَّل غري هدىوَوتكلمتم  َوُخْضتُمْ  69/9 6453

مْ  69/9 6454 قِّق ثمَرهَتا َحبِطَْت َأْعاَمَُّلُ  َبطََلْت أْفعاَّلْم املَْقصوَدة وِل حُتَ

ونَ  69/9 6455 اِْسُ  الضائِعوَن اَّلالِكونَ  اخْلَ

 َخَِبُ  َنبَأُ  70/9 6456

 بالطوفان الذين أغرقوا  َقْوِم ُنوٍح  70/9 6457

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

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

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

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

 ، وهم أصحاب قرى قوم لوط التي جعل عاليها سافلها املُْؤَتِفَكات: املقلوبات َواملُْْؤَتِفَكاِت  70/9 6462

 بِاحُلَجِج الواِضحاِت  بِالْبَيِّنَاِت  70/9 6463

ياَدةِ  لِيَظْلَِمُهمْ  70/9 6464  لِيَُجوَر َعَليِْهْم َوَُياِوَز احَلدى بِالنىْقِص أْو بِالزِّ

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

 حلفاء وأنصار بعض  أولياء بعض 71/9 6466

الةَ  71/9 6467  ُيَؤّدوهَنا كاِملةا يف أوَقاهَتا   َوُيِقيُموَن الصى

كاةُ  71/9 6468  أمواَِّلم ملُِستِحقِّيها وُيعطوَن زكاَة  َوُيْؤُتوَن الزى

 وُيالِزموَن طاعَة اهللِ َوَرُسولَُه فيام أَمَرهم به أو هناهم عنه َوُيطِيُعوَن اهللىَ َوَرُسولَهُ  71/9 6469

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

ب  َعََّل أْمِرِه ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه  َعِزيز   71/9 6471
ُه َتَعاََل غالِ   َوَتَعاَل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الىِذي ًل ُيْغَلُب ألنى

ُه َتَعاََل َعاِِل  بَِعواقِِب  َحكِيم   71/9 6472 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنى ُم خِلَ
 األُمورِ  ِصَفة  هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكِ

ْدُق احَلقُّ الىِذي ًل َشكى فيهِ  َوَعَد اهللىُ  72/9 6473 ، َوَوْعُد اهللِ ُهَو الَوْعُد الصِّ   الَوْعُد: اًللْتِزاُم بِأْمٍر إزاَء الَغرْيِ

نىُة يف الدنيا: احَلديَقُة ذاُت األْشجاِر َواألهْناِر والثِّامِر، واجلنة يف  َجنىاٍت  72/9 6474  اآلخرة: دار النعيم املقيم بعد املوت اجْلَ

ِري 72/9 6475 َعةا  ََتْ  َتنَْدفُِع ُمَّْسِ

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

وامِ  َخالِِدينَ  72/9 6477  باقَي َعَّل الدى

ْكنَى  َوَمَساكِنَ  72/9 6478     واإِلقاَمةِ املَساكِن: أماكِن السُّ

 طاِهَرةا ُمرََيةا حسنة أو  َطيِّبَةا  72/9 6479

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

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

   أعظُم وأفَضُل  َأْكَِبُ  72/9 6482

 الظىَفر 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 ًل يرض بالقتال أم بغريه. َقاتِِل يِف َسبيِل اهللِ َجاِهدِ  73/9 6484

ارَ  73/9 6485  لُِوُجودِ اهللِ واجلاحدين املُنْكِرونَ  الُْكفى

 الذين يظهرون خالف ما يبطنون َواملُْنَافِِقيَ  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  َجَهنىمُ  73/9 6489   النّاُر التي ُيَعذى

، َوُيقابُِلَها: نِْعمَ  َوبِئَْس  73/9 6490   َكلَِمُة َذمٍّ

جوعُ  املَِْصريُ  73/9 6491  املَْرِجُع 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  َوَُهُّ

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

 وعاُبوا وأنَكروا، َكِرهوا   َنَقُموا  74/9 6496

 َوَهبهم املاَل الكثري َأْغنَاُهمُ  74/9 6497

 أْكثَُر َنْفعاا َوَصالحاا  َخرْياا  74/9 6498

ُفوا  َيتََولىْوا  74/9 6499  ُيْعِرُضوا َوَينْرَصِ

   أو َيميهم وًل نارص يدفع عنهم َوًل َنِصريٍ  74/9 6500

 الْتََزم له  ا وأعطى اهلل عهدا  َعاَهَد اهلل 75/9 6501

 َأْعطانا  آَتاَنا  75/9 6502

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  75/9 6503

َقنى  75/9 6504 دى َينى  لَنَصى َدَقةَ أو لَنَُؤدِّ  لنخرجن الصى

يَ  75/9 6505 احِلِ ْم وأْخالُقُهمْ  الصى  الىِذيَن َحُسنَْت أْعامَُّلُ

 َيْصُلُح َحبُْسُه َعنْهُ أْمَسُكوا املاَل َعامى ًل  َبِخُلواْ  76/9 6506

 وانرصفوا  وَأْعَرُضوا َوَتَولىواْ  76/9 6507

ْعِرُضونَ  76/9 6508  بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اًل مُّ

 َفأْوَرَثُهم َفأَْعَقبَُهمْ  77/9 6509

 اآلخرة  يف يوم يقابلون اهلل سبحانه واملراد يوم احلساب َيْوِم َيْلَقْوَنهُ  77/9 6510

 َنَقُضوا وَِلْ َيُفوا َأْخَلُفواْ  77/9 6511

 عاَهُدوه  َوَعُدوهُ  77/9 6512

ُهمْ  78/9 6513    ما ُيْكتَُموَنُه وَُيُْفوَنُه يف قلوهبم ِْسى

اا فيام بينهم َوَنْجَواُهمْ  78/9 6514   َحديثَهم وما يتبادلونه ِْسّ

  َيِعيبونَ  َيْلِمُزونَ  79/9 6515

ِعيَ  79/9 6516 قيَ  املُْطىوِّ  املُتََصدِّ

 طاقاهِتِْم َ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

 َواملَْغِفَرةَ اْطُلْب الَعْفَو  اْستَْغِفرْ  80/9 6519

ةا  80/9 6520  تاَرةا  َمرى

 وَِلْ ُيْؤِمنُوا  وجحدوا أنكروا َكَفُرواْ  80/9 6521

 ًل يرشد إَل اإليامن وًل يوفق إيل  ًل ََيِْدي  80/9 6522

 العاصي اخلارجي عن حدود الرشع الَْفاِسِقيَ  80/9 6523

 ُْسى وابتهَج  َفِرَح  81/9 6524

رُهْم عن اجلهادِ  املَُْخلىُفونَ  81/9 6525 روا ، أو أخى  الذين ختلىفوا عن غزوةِ تبوكَ واملراد  الذين ُأخِّ

 بُقُعودهم عن اجلهاد  بَِمْقَعِدِهمْ  81/9 6526

   ُُمالِفَي  أو َبْعَد  ِخالََف  81/9 6527

 َوَأْبَغضوا َوَكِرُهواْ  81/9 6528

 تذهبوا إَل اجلهاد ًل  ًلَ َتنِفُرواْ  81/9 6529

رِّ  81/9 6530  َوْقِت اجلّو احلارّ  احْلَ

 َأْقَوى وأعظم َأَشدُّ  81/9 6531

 ُسخوَنةا وحرارة  َحّراا  81/9 6532

 َيْفَهُمونَ  َيْفَقُهونَ  81/9 6533

 ويَّسوا    َفْليَْفَرُحوا َفْليَْضَحُكواْ  82/9 6534

 ُعيوهُنم حْزناا، أو: ليَحزنوالتَْدَمع  َولْيَبُْكواْ  82/9 6535

 اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلرْي أو الرشى َحسب الَعَمل َجَزاء 82/9 6536

 ويعملون َيْفَعلوَن  َيْكِسبُونَ  82/9 6537

َجَعَك  83/9 6538  أعاَدكَ  رى

 مَجاَعٍة أْو فِْرَقةٍ  َطآئَِفةٍ  83/9 6539

 فطلبوا اًلذن منك َفاْستَأَْذُنوكَ  83/9 6540

 لِْلَذهاِب لِْلِقتالِ  لِْلُخُروِج  83/9 6541

ْهرِ  َأَبداا  83/9 6542  إَل األََبِد أْي إَل آِخِر الدى

 قنعتم ، واخِتتم َرِضيتُم  83/9 6543

 بِالتَخلُّف عن اجلهاد  بِالُْقُعودِ  83/9 6544

 ُتؤدِّ صالَة اجَلناَزةِ . وقيَل: ًل َتدُعوًل  َوًلَ ُتَصلِّ  84/9 6545

ِه  84/9 6546  ًل َتِقْف عند قِبه لتدعو له َوًلَ تُقم َعََّلَ َقِْبِ

 َوًلَ َتروُقَك   َوًلَ ُتْعِجبَْك  85/9 6547

 َيرَغُب أْو َيشاءُ  ُيِريُد  85/9 6548

 خترج أرواحهم  َوَتْزَهَق أنفُسهم  85/9 6549

 طلب اًلذن منك اْستَأَْذَنَك  85/9 6550

عةِ  أصحاُب الِغنَى والُقْدَرةِ  أولوا الطَْول 86/9 6551  والسى

   اتركنا َذْرَنا  86/9 6552

 املُتََخلِّفي عن اجلهادِ  الَْقاِعِدينَ  86/9 6553
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 29إلى آية  87  يةآمن  التوبةسورة ( 201صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 واوَقبِل  اختاروا َرُضواْ  87/9 6554

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

ا  َوُطبَِع َعََّلٰ ُقُلوهِبِمْ  87/9 6556  ُختَِم َعليَْها َوُأْغلَِقْت َفال َتِعي َخرْيا

 ًل َيْفَهُمونَ   ًل َيْفَقُهونَ  87/9 6557

ُسوُل  88/9 6558 د  َصَّلى اهللُ َعَليِْه َوَسلىماملراد  الرى  ُهنا ُهَو حُمَمى

 وأصحاُبه الذين آَمنوا معهاملراد  َوالىِذيَن آَمنُوا َمَعهُ  88/9 6559

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

 الفائزون  املُْْفلُِحونَ  88/9 6561

ز  َأَعدى  89/9 6562  َهيىأَ وَجهى

ِري 89/9 6563 َعةا  ََتْ  َتنَْدفُِع ُمَّْسِ

وامِ  َخالِِدينَ  89/9 6564  باقَي َعَّل الدى

 الظىَفر باخلري والفالح والنىجاُة من الرش   الَْفْوزُ  89/9 6565

 وأَتى  َوَجاء 90/9 6566

ُرونَ  90/9 6567 ي اإلنساِن ما يمحو به ُذنوَبه  ، املُعتَِذرونَ  املَُْعذِّ  والُعْذُر: حترِّ

 سّكان البادَِية  األَْعَراِب  90/9 6568

 ليُْسَمَح  لِيُْؤَذنَ  90/9 6569

لىف و َوَقَعدَ  90/9 6570  عن املجيء خَتَ

 هِبِمْ  وَيل َسيَنِْزُل  َسيُِصيُب  90/9 6571

 ِعقاب  وتىنْكيل  موجع َشديد اإليالمِ  َعَذاب  َألِيم   90/9 6572

َعَفاء  91/9 6573 ةِ  الضُّ حى  أْو الصِّ
ةِ     العاِجزيَن ذاِهبي الُقوى

ٍة  املَْْرَض  91/9 6574 ْسِم أْو النىْفسِ املُصابَي بِِعلى  بِاجْلِ

 ًل َيْلقون  ًل ََيُِدونَ  91/9 6575

 َيبُْذلوَن ِمن ماٍل وَنْحَوهُ  ُينِفُقونَ  91/9 6576

 أو ذنب إْثم   َحَرج   91/9 6577

 وَنْفِع املُسلِميأْخَلُصوا إيامهَنم وأعامََّلم وَبَذلوا ُجهَدهم يف ُنرصةِ اإلسالِم،   َنَصُحوْا هلل ورسوله 91/9 6578

 اآلتَي باِلِفْعِل احَلَسِن َعَّل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  املُْْحِسنِيَ  91/9 6579

 : طريٍق إَل مؤاَخذهِتم وُعقوبتِهم واملراد  طريق  َسبِيلٍ  91/9 6580

 لتجعل َّلم ما يركبونه لِتَْحِمَلُهمْ  92/9 6581

 َأْعَرُضوا َتَولىواْ  92/9 6582

 َتِسيل َتِفيُض  92/9 6583

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

اا وَغاّما وَأَسفاا  َحَزناا  92/9 6585  َُهّ

 


