
 

418 
 

 
 
 
 

 6إلى آية  1  يةآمن  األحزابسورة ( 841صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ٌد َصَّلَّ اهللُ َعَليِْه َوَسلَّمَ  النَّبِي   1/33 14526 سوُل ُُمَمَّ  النَّبِي  ُهنا ُهَو الرَّ

 اْجَعْل لَك وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه اتَِّق اهللهَ 1/33 14527

 ال َتتَّبِْع وال ََتَْضعْ  َوال ُتطِعِ  1/33 14528

   املُنْكِريَن لُِوُجودِ اهللِ  الَْكافِِرينَ  1/33 14529

 الذين يظهرون خالف ما يبطنون َواملُْنَافِِقيَ  1/33 14530

 واْنتَِهْج وأطع اْنَقْد  َواتَّبِعْ  2/33 14531

 َيتِمه التَّبليُغ بواِسطِة الَوْحِي  ُيوَحى 2/33 14532

َفى َعََّل اهللِ خافِيَةٌ ِصَفة هللِ  َخبرِيا   2/33 14533  ُسبَْحاَنُه وَتَعاََل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعََّل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ

ْل  3/33 14534 ض أمرك  َوَتَوكَّ  واعتمد وفوه

 بلغ منتهى الكفاية، وبلوغ املراد يف األمر  َوَكَفى  3/33 14535

 وُمَهيْمن ا حافِظ ا  َوكِيال   3/33 14536

 باطِنُه َجْوفِهِ  4/33 14537

 َزْوَجاَتُكمُ  َأْزَواَجُكمُ  4/33 14538

ي ُتظَاِهُروَن ِمنُْهنَّ  4/33 14539 ُجُل اِلْمَرَأتِِه: َأْنِت َعََلَّ َكظَْهِر ُأمِّ  يف التحريم  الظَِّهاُر: َأْن َيُقوَل الرَّ

ُكمْ أو  ُينَْسبُون إَل غري آبائهم احلقيقييمن  َأْدِعيَاَءُكمْ  4/33 14540  َمْن َتبَنَّيْتُُموُه ِمْن َأْواَلدِ َغرْيِ

  ُيْرِشد إََل اإليامِن وُيَوفِّق إلَيْهِ  ََيِْدي 4/33 14541

بِيَل  4/33 14542 َشادِ  السَّ  اهُلدىو َطريَق احَلقِّ َوالرَّ

 لِوالِدَيِمْ  اْنِسبوُهمْ  اْدُعوُهْم آِلَبائِِهمْ  5/33 14543

 َأْعَدُل َوَأْقَومُ  َأْقَسطُ  5/33 14544

ْ َتْعَلُموا 5/33 14545  َّل تعرفوا وَّل تدركوا  َّلَّ

ينِ  َفإِْخَواُنُكمْ  5/33 14546  جتمعهم بكم أخوة االسالم  يِف الدِّ

ينِ  ومنارصوكم َأْولِيَاُءُكمْ  َوَمَوالِيُكمْ  5/33 14547  يِف الدِّ

 إِْثمٌ  ُجنَاٌح  5/33 14548

 فيام وقعتم فيه من خطأ َّل تتعمدوه  فِياَم َأْخطَأُْتم 5/33 14549

َدْت  5/33 14550  َقَصَدت َتَعمَّ

  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفورا   5/33 14551

ِحيام   5/33 14552 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

ْنيَاوأحقه  َأْوََل بِاملُْْؤِمنِيَ  6/33 14553 يِن َوالد  ْم ِمْن َأْنُفِسِهْم يِف الدِّ  َأْنَفُع، َوَأْرَأُف، َوَأْقَرُب هَلُ

َهاُُتُمْ  6/33 14554 ِهنَّ  َوَأْزَواُجُه ُأمَّ ، َوَتْعظِيِم َحقِّ ِريِم نَِكاِحِهنَّ َهاُِتِْم؛ يِف ََتْ  ِمثُْل ُأمَّ

 َذُوو الَقَراَبةِ  َوُأْولُوا اأْلَْرَحامِ  6/33 14555

ِعهِ  كِتَاِب اهللَِّ 6/33 14556  ُحْكِم اهللِ، َورَشْ

 انتقلوا من مكة إَل املدينة فرارا  بدينهمالذين  َواملَُْهاِجِرينَ  6/33 14557

 الويل هو الذي يكون إَل جانبك، أو املُتََويل ألمرك أو صديق وحبيب َأْولِيَائُِكمْ  6/33 14558

ا  6/33 14559 ْعُروف  ، َوإِْحَسان ا مَّ ا، َوِصَلة   بِرًّ

 اللَّْوِح املَْحُفوظِ  الْكِتَاِب  6/33 14560

ا 6/33 14561 ا َمْكتُوب ا  َمْسطُور  ر   ُمَقدَّ



 

419 
 

 
 
 
 

 15إلى آية  7  يةآمن  األحزابسورة ( 419صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َسالَةِ  ِميثَاَقُهمْ  7/33 14562 َد بِتَبْلِيِغ الرِّ  الَعْهَد املَُؤكَّ

ا َغليظا  7/33 14563 ا ميثاق  د  ا مَشدَّ د   َعْهدا  مؤكَّ

ادِقِيَ  8/33 14564 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  الصَّ ْدِق، والصِّ  املُتَِّصفَي بِالصِّ

ز  َوَأَعدَّ  8/33 14565  وَهيَّأَ وَجهَّ

 موجعا َشديد اإليالمِ  ِعقابا  وَتنْكيال   َعَذابا  َألِيام   8/33 14566

 اْستَْحِِضوا   اْذُكُروا  9/33 14567

ينِي  أْو الُدْنيَِوي  ِمَن اهللِ  نِْعَمَة اهلل 9/33 14568    اخَلرْيُ الدِّ

 األَْحَزاُب ِحَي اْجتََمُعوا يِف َغْزَوةِ اخَلنَْدِق واملراد هنا  اجَليْش، واألْنصار واألْعوان ُجنُودٌ  9/33 14569

 َفبََعثْنا  َفأَْرَسْلنَا  9/33 14570

ك  ِرحيا   9/33 14571  بشدة   اهَلواُء املُتحرِّ

 َّل ُتبِِْصوها  َّل ترْوها 9/33 14572

 أَتْوُكم َجاُؤوُكم  10/33 14573

تُِكمْ  ِمْن َأْسَفَل ِمنُكمْ  10/33 14574  ِمْن ََتْ

ا و َشَخَصِت  َزاَغِت اأْلَْبَصارُ  10/33 14575 ا وخوف  ة  َوَدْهَشة  و اضطربت فزع   َحرْيَ

 َوَوَصَلِت  َوَبَلَغِت  10/33 14576

 َوُتسيئوَن الظَّنَّ  َوَتظُن ونَ  10/33 14577

يئََة َتظُن وَن  الظ نُوَنا  10/33 14578  َأنَّ اهللَ اَل َينُِْصُ دِينَُه َوَنبِيَّهُ الظ نُوَن السَّ

 اْختُِبَ و اْمتُِحنَ  اْبتَُِلَ  11/33 14579

 وُأْزِعُجوا اْضطََرُبوا َوُزلِْزلُوا 11/33 14580

ا   َشِديدا   11/33 14581  َقِويه

 الَِّذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما ُيبْطِنونَ  املُْنَافُِقونَ  12/33 14582

َرٌض  12/33 14583 ،  مَّ  َوَضْعُف إِياَمن   َونِفاٌق َشكٌّ

 َمنََحنا األمل َوَعَدَنا 12/33 14584

ا 12/33 14585  َباطاِل   خداعا   ُغُرور 

 ََجاَعٌة أْو فِْرَقةٌ  طَّائَِفةٌ  13/33 14586

 املنورة ُهَو: ااِلْسُم اجَلاِهَِل  لِْلَمِدينَةِ  َيثِْرَب  13/33 14587

 لَُكْم   وال َمنِْزلاَل إَِقاَمَة  اَل ُمَقاَم لَُكمْ  13/33 14588

 َفُعودوا  َفاْرِجُعوا 13/33 14589

نَة   َعْوَرةٌ  13/33 14590  ذاُت َخَلل  ُُيَْشى دخول العدو منه  َغرْيُ ُُمَصَّ

 َهَرب ا فَِرارا   13/33 14591

 دخل األحزاب عليهم  ُدِخَلْت َعَليِْهم 14/33 14592

 نواحيها و َجَوانِِب املَِدينَةِ  َأْقطَاِرَها 14/33 14593

ُجوَع َعِن اإِلْساَلمِ و ُمقاَتَلُة املُْسلِميُطلَِب منهم  ُسئُِلوا الِْفتْنَةَ  14/33 14594 َك باهللِ، والر  ْ  الِّشِّ

 أَلََجاُبوا و لََدَخلوا ِِبا آَلَتْوَها 14/33 14595

دوا  َتَلبَّثُوا 14/33 14596 ُروا وتردَّ  َتأَخَّ

 قليال   َيِسريا   14/33 14597

 الْتََزموا له وواَثقوه  َعاَهُدوا اهللَ  15/33 14598

وَن ِمَن املَْعَرَكةِ  اَل ُيَول وَن اأْلَْدَبارَ  15/33 14599  ال يعطون ظهورهم ِجَهَة األْعداءِ و اَل َيِفر 

 َمطلوبا  الَوفاُء بِِه وُُماَسبا  عليه َمْسُؤوال   15/33 14600
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 22إلى آية  16  يةآمن  األحزابسورة ( 420صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 لَّن يفيدكم  لَّن َينَفَعُكمُ  16/33 14601

 اهلرب الِْفَرارُ  16/33 14602

 ال ُتنَعهمون بام َتبون  ال ُُتَتَُّعونَ  16/33 14603

 حيفظكم ويمنعكم َيْعِصُمُكم  17/33 14604

 شاءَ  َأَرادَ  17/33 14605

 َمْكروه  ايقاَع  ُسوءا   17/33 14606

 إْحسانا  َونجاة   َرْْحَة   17/33 14607

 وال َيْلقون َوال ََيُِدونَ  17/33 14608

 َمَعُه أْو َغرْيهُ  من ُدوِن اهللِ 17/33 14609

 الويل بمعنى نصري وحليف أو صديق وحبيب َولِيها   17/33 14610

 العذابَوال نارصا  يِصف عنهم سوء  َوال َنِصريا   17/33 14611

قِيَ  18/33 14612  للعزائم املُثَبِّطَِي  املَُْعوِّ

 َتَعالَْوا إِلَيْنَا و أقبِلوا َهُلمَّ إِلَيْنَا 18/33 14613

 وال ََييئُونَ  والَ َيأُْتونَ  18/33 14614

 أو احلرب الِقتَاَل  الْبَاَس  18/33 14615

ة   19/33 14616  ُبَخاَلءَ  َأِشحَّ

ْوُف  19/33 14617 َق وَحَصَل  َجاَء اخْلَ قَّ  َحَِضَ الِقتَاُل و ََتَ

ا توايل حركاُتا دون استقرار َتُدوُر َأْعيُنُُهمْ  19/33 14618 ا، َوَهَلع   َخْوف 

 ُيْغَمى عليه  ُيْغَشى عليه  19/33 14619

 زاَل  َذَهَب  19/33 14620

 وخاطبوكم بكالم سيئ قبيح َرَمْوُكمْ  َسَلُقوُكم 19/33 14621

، ُمْؤذَِية   ِحَداد   19/33 14622  قاطعة ماضية َسلِيطَة 

رْيِ  19/33 14623 ة  َعََّل اخْلَ  أو ليس فيهم خري ُبَخاَلَء، َوَحَسَدة  ِعنَْد قِْسَمِة الَغنَائِمِ  َأِشحَّ

 فلم يثبهم عليها منثورا هباء  وجعلها ضيعهاأبطلها و َفأَْحبََط اهللُ أعامهَلم  19/33 14624

 سهال   َيِسريا   19/33 14625

   َيظُن ونَ  حَيَْسبُونَ  20/33 14626

بوا حول  اأْلَْحَزاَب  20/33 14627  وأحاطوا ِبا 'املدينة'الذين َتزَّ

فوا َبعيدا   ََّلْ َيْذَهبُوا  20/33 14628  ََّلْ َينَِْصِ

وا 20/33 14629  ويتمنهواحيبهوا  َيَود 

 يِف البَادَِيةِ مقيمون  َباُدونَ  20/33 14630

ان البادَِية  اأْلَْعَراِب  20/33 14631  سكه

 َأْخبَاِرُكمْ  َأنبَائُِكمْ  20/33 14632

 قدوٌة حسنة تتأسون ِبا ُأْسَوٌة حسنة  21/33 14633

 املراد يرجو ثواب اهلل ورْحته َيْرُجو اهللََّ 21/33 14634

 استحِض عظمته مع التََّدب ر َوَذَكَر اهللَ  21/33 14635

 املراد ما وَعَدنا رب نا من الثواب  َما َوَعَدَنا 22/33 14636

دق ُ: اإلْخباُر بِاحَلقِّ والواقِعِ  َوَصَدَق  22/33 14637  الصِّ

 اْنِقيادا   و وإْذعانا   تصديقا إِياَمنا  َوَتْسلِيام   22/33 14638
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 30إلى آية  23  يةآمن  األحزابسورة ( 142صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 وفوا وأُتوا وأكملوا  َصَدُقوا 23/33 14639

 الْتََزموا له وواَثقوه  َعاَهُدوا اهللَ  23/33 14640

ا  أو َوَّفَّ أجله َقََض َنْحبَهُ  23/33 14641 ةِ دِينِِه، َأْو َماَت َشِهيد   َوََّف بِنَْذِرِه يِف ُنِْصَ

ع َينتَظِرُ  23/33 14642  َيرتقهب وَيتَوقه

لُوا َوَما 23/33 14643 وا عهد اهلل، وال نقضوه   َبدَّ  ما غريَّ

 لِيُثيَب َوُيكافِئَ  لِيَْجِزيَ  24/33 14644

ادِقِيَ  24/33 14645  ايامهنمالصادقي يف  الصَّ

َب  24/33 14646 ل َوُيَعذِّ    وُيعاَقب وُينَكِّ

 الَِّذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما ُيبْطِنونَ  املُْنَافِِقيَ  24/33 14647

م َيتُوَب َعَليْهم 24/33 14648  َيْغِفَر هَلُ

    الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو  َغُفورا   24/33 14649

ِحيام   24/33 14650 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

 هم وردهم خائبي َورَصفَ املراد  َوَردَّ  25/33 14651

ديدِ  بَِغيْظِِهمْ  25/33 14652  بَِغَضبِِهم الشَّ

 َما َأَراُدوا  َّل يصيبوه وَّل حيصلوا عَّل ََّلْ َينَالُوْا خريا   25/33 14653

 بلغ منتهى الكفاية وبلوغ املراد يف األمر  َوَكَفى  25/33 14654

ا   25/33 14655 : هو التهام القدرة الذي ال يعجزه يشء  َقِويه  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والقويه

ُه َتَعاََل غالٌِب َعََّل أْمِرِه  َعِزيزا   25/33 14656  ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، والَعزيُز: ُهَو الَقِوي  الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

 عاَوُنوُهمْ  َظاَهُروُهم  26/33 14657

ْن َأْهِل الْكِتَاِب  26/33 14658  ُهْم: ََيُوُد َبنِي ُقَرْيظَةَ  مِّ

 ُحُصوهِنِمْ  َصيَاِصيِهمْ  26/33 14659

 وَألَْقى َوَقَذَف  26/33 14660

ْعَب  26/33 14661  اخَلْوَف الَشِديدَ  الر 

ونَ  26/33 14662  وتأخذون من األَعداء يف احلرب  َوَتأِِْسُ

 وملَّككم  َوَأْوَرَثُكمْ  27/33 14663

ْ َتطَئُوَها 27/33 14664  َّل َتِسرُيوا فيها من قبل   َّلَّ

ء  ال ُيْعِجزُ  َقِديرا   27/33 14665 ءٌ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعرَتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعََّل ُكلِّ يَشْ  ُه يَشْ

 َتْرَغبْنَ  ُتِرْدنَ  28/33 14666

اَُتا َوِزينَتََها  28/33 14667  ُمتََعَها َوَمَلذه

َقتِهِ  ُأَمتِّْعُكنَّ  28/33 14668 ْوُج ملُطَلَّ  ُأْعطُِكنَّ ُمتَْعَة الطَّاَلِق؛ َوِهَي َماٌل ُيْعطِيِه الزَّ

ْحُكنَّ  28/33 14669  ُأَطلِّْقُكنَّ  َوُأَِسِّ

ا َجيال   28/33 14670 ر  باَِل َأذ ى، َأْو طالقا  مصحوبا  بإحسان   ِساح    ََضَ

ز  َأَعدَّ  29/33 14671    َهيَّأَ وَجهَّ

 لِآلتِياِت باِلِفْعِل احَلَسِن َعَّل َوْجِه اإِلْتقاِن َوُصنِْع اجَلميلِ  لِْلُمْحِسنَاِت  29/33 14672

 قبيحة َشنيعة َمْعِصيَة   بَِفاِحَشة   30/33 14673

بَيِّنَة   30/33 14674  واِضَحة   َظاِهَرة    م 

َتْيِ أو ِمثَْلْيِ  ِضْعَفْيِ  30/33 14675  َمرَّ

 سهال   َيِسريا   30/33 14676
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 35إلى آية  31  يةآمن  األحزابسورة ( 422صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 ُتطِْع ِمنُْكنَّ اهللَ َوَرُسولَهُ و َضعْ َت َيْقنُْت ِمنُكنَّ  31/33 14677

ْؤُِتَا َأْجَرَها 31/33 14678  جزاءها للعمل وِعَوَضها عنه ُنْعطَِها ن 

َتْيِ  31/33 14679  تاَرَتْيِ  َمرَّ

 وأْعَدْدنا وهيهأنا َوَأْعتَْدَنا 31/33 14680

ا ِرْزقا  َكِريام   31/33 14681  َطيِّب ا َمْوُفورا   عطاء  وخري 

َقيْتُنَّ  32/33 14682  ِخْفتُنَّ اهللَ  اتَّ

َضْعَن بِالَْقْولِ  32/33 14683  لَيِّ   َفاَل ََتْ
ْثَن َمَع األََجانِِب بَِصْوت  ْقنَهُ  َفاَل َتتََحدَّ   للرجال  وال ُتَرقِّ

 َفيَْشتَِهي وَيْرَغَب  َفيَطَْمعَ  32/33 14684

  َشْهَوٌة، َوَميٌْل إََِل النَِّساءِ املراد أصحاب  َمَرٌض  32/33 14685

ا  32/33 14686 ْعُروف  يبَةِ  َقْوال  مَّ ا َعِن الرِّ عِ  مااملَْعروُف: ُكل  و َقْوال  َبِعيد  ْ  ُيْعَرُف ُحْسنُُه بِالَعْقِل أْو بِالِّشَّ

 َأقِْمَن و لَْزْمنَ إ َوَقْرنَ  33/33 14687

ْجنَ  33/33 14688  نه للرجالكوزينت اَل ُتظِْهْرَن َُمَاِسنَُكنَّ  َواَل َتَبَّ

اِهلِيَِّة اأْلُوََل  33/33 14689 ُة َقبَْل  اجْلَ  اإِلْساَلمِ احَلالَُة التِي كاَنْت َعليْها األمَّ

ََلَة   33/33 14690  َأدهوها كاِملة  يف أْوقاُِتا املَِّشوعةِ  َوَأِقْمَن الصَّ

َكاةَ  33/33 14691 عا  لِْلُفَقراءِ إْخراُجها ملُِستَِحقهيها َحسب نِصاِِبا ووقتها،  َوآتَِي الزَّ كاةِ َقدٌر ِمن املَاِل واِجٌب رَشْ  والزَّ

 باتباع كتابه  استجبن هلل اهلل  َوَأطِْعنَ  33/33 14692

 لِيُزيَل  لِيُْذِهَب  33/33 14693

ْجَس  33/33 14694 وَء، َواإِلْثمَ  الرِّ  والِّش  األََذى، َوالس 

المُ املُراُد: آُل  َأْهَل الْبَيِْت  33/33 14695 الُة والسَّ  َعَليِْه الصَّ
د   ُُمَمَّ

َرُكْم   33/33 14696 ر نفوسكم  َوُيطَهِّ  ُُيَِْل قلوَبكم من الُعيوب ويطهِّ

ْجسِ وغاية الطهارة  َتطِْهريا   33/33 14697  َتْبئة  وتنزَي ا ِمن الرِّ

نَ  َواْذُكْرنَ  34/33 14698  استْحِِضْ

 ُيْقَرأما  ما ُيتََّْل  34/33 14699

 القرآن الكريمآَياِت  آَياِت اهللَّ 34/33 14700

ْكَمةِ  34/33 14701 نَّةُ  َواحْلِ ُسوِل و الس   صَّل اهلل عليه وسلم  -َأَحادِيِث الرَّ

 ال حيتسبون ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل، واللطيُف: هو املُْحِسُن اَل عباده يف َخفاء  وِسرْت  من حيث  لَطِيفا   34/33 14702

َفى َعََّل اهللِ خافِيَةٌ  َخبرِيا   34/33 14703  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاََل، واخَلبرُي: ُهَو املُطَّلُِع َعََّل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ

 املُطِيِعَي، اخَلاِضِعَي هللِ  َوالَْقانِتِيَ  35/33 14704

ادِقِيَ  35/33 14705 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ  َوالصَّ دق، والصِّ  واملُتَّصفي بالصِّ

ابِِرينَ  35/33 14706  والذين يتََجلَُّدوَن وال ََيَْزعونَ  َوالصَّ

اِشِعيَ  35/33 14707  اخَلائِِفَي ِمَن اهللِ، املُتََواِضِعيَ  َواخْلَ

قِيَ  35/33 14708 ين للصدقة، والَصَدَقة:  َواملُْتََصدِّ عِ واملؤده َكاَة َوَصَدَقَة التَّطَو   ما ُيعطَى عَّل وجه الُقرَبى هلل َوَيْشَمُل الزَّ

افِظَِي ُفُروَجُهمْ  35/33 14709 َماتِهِ و الذين يصونوهنا عن الفاحشة َواحْلَ َنى، َوُمَقدِّ  َعِن الزِّ

اكِِريَن اهللَ  35/33 14710  ذكر اهلل النطق بام يرضيه كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبري  َوالذَّ

ز  َأَعدَّ  35/33 14711  َهيَّأَ وَجهَّ

ْغِفَرة   35/33 14712    وَعْفوا   للذنوبِسرْتا   مَّ

   كبريا ال يعلم مقداره إال اهلل  وجزاء   َوَأْجرا  َعظِيام   35/33 14713
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 43إلى آية  36  يةآمن  األحزابسورة ( 423صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اَل َينْبَِغي َوَما َكانَ  36/33 14714

ر و َحَكمَ  َقََض  36/33 14715  أراَد وَقده

 ُحْكام   َأْمرا   36/33 14716

ةُ  36/33 14717 رَيَ
 ااِلْختِيَارُ  اخْلِ

 شأهنم أو مسألتهم أو قضيتهم  َأْمِرِهمْ  36/33 14718

 الِعْصيَاُن: اخُلروُج َعن الطَّاَعةِ  َيْعصِ  36/33 14719

 تاه وابتعد وَّل َيتد إليه َضلَّ  36/33 14720

بِينا   36/33 14721  واِضحا   م 

َ وهيهأَ أسباَب ََتسِي احلاِل وطيِب الَعيْشِ  َأْنَعَم اهللَُّ َعَليْهِ  37/33 14722  بِاإِلْساَلمِ  َأْنَعمَ  واملراد هنا يّسه

 ريض اهلل عنه  -بِالِعتِْق، َوُهَو َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة املراد أنعمت عليه  َوَأْنَعْمَت َعَليْهِ  37/33 14723

 أْبِق يف عصمتك  َأْمِسْك  37/33 14724

 اْمَرَأَتَك  َزْوَجَك  37/33 14725

 اْجَعْل لَك وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه َواتَِّق اهلل  37/33 14726

ِفي يِف َنْفِسَك  37/33 14727  َوَزَواِجَك ِمنَْها : َما َأْوَحاُه اهللُ إِلَيَْك ِمْن َطاَلِق َزْيد  اِلْمَرَأتِِه،  واملرادوَتْسرُتُ وَتْكتُُم   َوَُتْ

 ُمظِْهُرهُ  ُمبِْديهِ  37/33 14728

َشى النَّاَس  37/33 14729 ٌد اْمَرَأَة ُمتَبَنَّاهُ املراد  َوََتْ َج ُُمَمَّ اُف ِمَن املُنَافِِقَي َأْن َيُقولُوا: َتَزوَّ  ََتَ

 َأْوََل  َأَحق   37/33 14730

 ناَل  َقََض  37/33 14731

، وزوجه زينب بنت جحش، َزْيٌد  37/33 14732  طلهقها، فتزوجها النبيه بعده ثم زيد بن حارثة، تبناه النبيه

ا  37/33 14733  حاَجة   َوَطر 

 ضيٌق، أو إْثمٌ  َحَرٌج  37/33 14734

 من ُينَْسبُون إَل غري آبائهم احلقيقيي، واملراد املتبنَّيي  َأْدِعيَائِِهمْ  37/33 14735

 ُحْكُمُه وقضاُؤُه نافذا   َأْمُر اهللِ َمْفُعوال   37/33 14736

 َخصه وأباح َفَرَض  38/33 14737

 نِظاُمُه َيريِه يف َخْلِقِه َكام ُيريدُ  ُسنَُّة اهللِ 38/33 14738

 َمَضْوا َخَلْوا 38/33 14739

ْقُدورا   38/33 14740  َقضاء ُمكوما  به  َقَدرا  مَّ

ا للناس كام أوِحيَْت بدون نقص  وال زيادة ُيبَلُِّغونَ  39/33 14741 سالَِة: إيصاهُلَ   َتبليُغ الرِّ

 اخِلْشيَُة ِمن اهللِ: اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  َوَُيَْشْوَنهُ  39/33 14742

 بلغ منتهى الكفاية، وبلوغ املراد يف األمر  َوَكَفى  39/33 14743

 ُماسب ا أو كافي ا وكفيال  َحِسيبا   39/33 14744

َتُه كل النبوات وُتمتها النَّبيي  َوَخاَتمَ  40/33 14745  آخرهم، َمْن َختََمْت ُنبُوَّ

 اْستَْحِِضوُه وَتَدبَّروهُ  اْذُكُروا اهللََّ  41/33 14746

هوه   َوَسبُِّحوهُ  42/33 14747 سوه وَنزِّ  َقدِّ

َل النََّهاِر، َوآِخَرُه.  ُبْكَرة  َوَأِصيال   42/33 14748  َأوَّ

مْ  ُيَصَلِّ َعَليُْكْم َوَماَلئَِكتُهُ  43/33 14749  َيْرَْحُُهْم، وُتَصَلِّ املَالئَِكُة: َتْستَْغِفُر هَلُ

لَُكم  لِيُْخِرَجُكم 43/33 14750  لِيَُحوِّ

ُك وظلامت الكفر  الظ ُلاَمِت  43/33 14751 ْ  املُراُد اجَلْهُل َوالِّشِّ

 اهِلداَية الن ورِ  43/33 14752

حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  َرِحيام   43/33 14753  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ
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 50إلى آية  44  يةآمن  األحزابسورة ( 424صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 التَِحيَُّة: َسالٌم بِلْفِظ َحيهاَك اهللُ أو َنْحَوهُ  ََتِيَّتُُهمْ  44/33 14754

 املراد يوم من أيام اآلخرة  َيْومَ  44/33 14755

 ُيواِجُهونه  َيْلَقْوَنهُ  44/33 14756

ز  َوَأَعدَّ  44/33 14757  وَهيَّأَ وَجهَّ

ا َكِريام   44/33 14758  ثواب ا حسن ا، وهو اجلنة َأْجر 

ْلَعَمِل ِِبا َولِتَبْليِغها  َأْرَسْلنَاكَ  45/33 14759
يََّة لِ
سالََة اإلهَلِ سوِل: ََتْميُلُه الرِّ   إْرساُل الرَّ

ا عَّل أمتك بإبالغهم الرسالة َشاِهدا   45/33 14760  شاهد 

ا   45/33 14761  َواِعدا  بِثَواِب اهللِ   َوُمبَِّشِّ

ر من عذاب اهلل  َوَنِذيرا   45/33 14762  ومنذرا ، واملُنِْذر هو املُعلم واملُبلغ واملَُحذِّ

 حاثها  عَّل عبادته  إَل اهلل َوَداِعيا   46/33 14763

  بمشيئة اهلل وبأمره  بِإِْذنِهِ  46/33 14764

اجا   46/33 14765 اِج ُيْستَناُر بِهِ املراد  َوِِسَ  الرسول َُيْتََدى به كالّسِّ

نرِيا   46/33 14766  ُمِضيئا  واملراد هادِيا  للحقه بإذن ربهه  م 

ِ املُْْؤِمنِيَ  47/33 14767  أْوِعَدُهْم بِثَواِب اهللِ  َوَبِّشِّ

 زيادة إحسان  َفْضال   47/33 14768

 ال َتتَّبِْع وال ََتَْضعْ  َواَل ُتطِعِ  48/33 14769

   لُِوُجودِ اهللِ املُنْكِريَن  الَْكافِِرينَ  48/33 14770

 الذين يظهرون خالف ما يبطنون َواملُْنَافِِقيَ  48/33 14771

 واْتُركْ  َوَدعْ  48/33 14772

 َضرهم َأَذاُهمْ  48/33 14773

ْل  48/33 14774 ض أمرك  َوَتَوكَّ  واعتمد وفوه

 بلغ منتهى الكفاية وبلوغ املراد يف األمر  َوَكَفى  48/33 14775

 حافِظ ا وُمَهيْمن ا  َوكِيال   48/33 14776

جتم َنَكْحتُمُ  49/33 14777  تزوه

واِج  َطلَّْقتُُموُهنَّ  49/33 14778  الطَّالُق: إلْغاُء َعْقِد الزَّ

وُهنَّ  49/33 14779 اِمُعوُهنَّ  َُتَس  ، َوجُتَ  َتْدُخُلوا ِِبِنَّ

ة   49/33 14780 ة  َتنْتَظُِر فِيَها  ِعدَّ  بعد طالقها قبل أن حَيِلَّ هلا الزواج  املَْرَأةُ ُمدَّ

وهَنَا 49/33 14781  َُتُْصوهَنَا َعَليِْهنَّ  َتْعتَد 

َواطِِرِهنَّ  َفَمتُِّعوُهنَّ  49/33 14782 ا خِلَ  َأْعطُوُهنَّ ِمْن َأْمَوالُِكْم َما َيتََمتَّْعَن بِِه بَِحَسِب ُوْسِعُكْم؛ َجْب 

ُحوُهنَّ  49/33 14783  َطلُِّقوُهنَّ  َوَِسِّ

ا َجيال   49/33 14784 ر  طالقا  مصحوبا  بإحسان   ِساح    باَِل َأذ ى، َأْو ََضَ

عا   َأْحَلْلنَا 50/33 14785  أَبْحنا رَشْ

 ُمهوَرُهنَّ  ُأُجوَرُهنَّ  50/33 14786

ا لََك اإِلَماِء الَّتِي َتُكوُن  َوَما َمَلَكْت َيِمينَُك  50/33 14787 ا َخالِص   ِمْلك 

   َأْنَعَم بِِه َعَليَْك بِاجِلَهادِ و ما َجَعَله َفيْئا  أو غنيمة َأَفاَء اهللَُّ َعَليَْك  50/33 14788

، واملراد الاليت هاَجْرَن إَل املدينَة املنورة  َهاَجْرَن َمَعَك  50/33 14789    تركن أوطاهننه

واج من غري َمْهر   َنْفَسَها َوَهبَْت  50/33 14790  َرِضيت الزَّ

جها َيْستَنكَِحَها  50/33 14791  َيتَزوَّ

ة  بَِك  َخالَِصة  لََّك  50/33 14792  َخاصَّ

 َأْوَجبْنَا َفَرْضنَا 50/33 14793

 ضيٌق، أو إْثمٌ  َحَرٌج  50/33 14794
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 54إلى آية  51  يةآمن  األحزابسورة ( 425صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

ُر  ُتْرِجي  51/33 14795  ُتَؤخِّ

 ُتريُد  َتَشاء 51/33 14796

 َتُضم  يِف املَبِيِت  َوُتْؤِوي  51/33 14797

 َطَلبَْت املَبِيَت ِعنَْدَها أو  أَرْدَت  اْبتََغيَْت  51/33 14798

يْت وأْبَعدت َعَزلَْت  51/33 14799 ْرَت قِْسَمَها و َنحَّ  َأخَّ

  َفال إْثمَ  َفال ُجنَاَح  51/33 14800

 َأْقَرُب  َأْدَنى 51/33 14801

 َأْن َيْفَرْحنَ  َأن َتَقرَّ َأْعيُنُُهنَّ  51/33 14802

 ال ُيصيبُُهنَّ َهم  وال َغم  و َوال حَيَْزنَّ  51/33 14803

 تطيب نفوسهن  َوَيْرَضْيَ  51/33 14804

 َأْعطَيْتَُهنَّ  آَتيْتَُهنَّ  51/33 14805

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيام   51/33 14806
ائِ   لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِّلُ بِالّسَّ

ْفِح ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاَل،  َحلِيام   51/33 14807 ُفوُح مع الُقْدَرةِ  واألناةِ ، واحَلليُم هو ذو الصَّ  واحَلليُم هو الصَّ

عا    الَ حَيِل   52/33 14808  ال ُيباُح رَشْ

َل  52/33 14809 ها َواَل َأْن َتبَدَّ  َواَل َأْن ُتطَلَِّق إِْحَداُهنَّ لِتَْستَبِْدَل ِِبَا َغرْيَ

   َراَقَك  َأْعَجبََك  52/33 14810

 ََجاُل اخَلْلِق واخُلُلِق ِعنَْدُهنَّ  ُحْسنُُهنَّ  52/33 14811

 اإلماء َما َمَلَكْت َيِمينَُك  52/33 14812

قِيب ا  52/33 14813 ءٌ  رَّ ا اَل َيِغيُب َعْن ِعْلِمِه يَشْ ع 
 ، والرقيب صفة واسم من أْسامِء اهللِ احُلْسنىُمطَّلِ

 ُيسَمَح  ُيْؤَذنَ  53/33 14814

 ُمنْتَظِِريَن وُمرتقبي  َناظِِريَن  53/33 14815

 املراد وقت نضجه وأكله  إَِناهُ  53/33 14816

 نوديتُْم وُطلِبْتُمْ  ُدِعيتُمْ  53/33 14817

   أكلتم َطِعْمتُمْ  53/33 14818

وا 53/33 14819 ُقوا َفانتَِِّشُ  فتََفره

ديث   53/33 14820  َوال ُيؤنُِس َبْعُضُكْم َبْعضا  بِاحَلديِث  َوال ُمْستَأْنِِسَي حِلَ

 يسبب له األذى واحلرج  ُيْؤذِي النَّبِيَّ  53/33 14821

 َفيخجل َفيَْستَْحيِي 53/33 14822

قِّ  53/33 14823  الِصْدِق  احْلَ

 طلبتم منهن َسأَلْتُُموُهنَّ  53/33 14824

ا  53/33 14825  البَيِْت، َوَنْحِوَهاَحاَجة  ِمْن َأَواِِن  َمتَاع 

رْتُ  ِحَجاب   53/33 14826  احِلَجاُب: احلاِجُز، أو السِّ

 َأْنَقى وأْسَلمُ  َأْطَهرُ  53/33 14827

 تلحقوا َضرا   ُتْؤُذوا 53/33 14828

 ُتظِْهُروا  ُتبُْدوا 54/33 14829

ُفوهُ  54/33 14830 وُه وَتْكتُُموهُ  َُتْ  َتْسرُتُ

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيام   54/33 14831
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِّلُ بِالّسَّ
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 62إلى آية  55  يةآمن  األحزابسورة ( 426صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اَل إِْثَم َعَليِْهنَّ يِف َعَدم ااِلْحتَِجاِب  ُجنَاَح َعَليِْهنَّ الَّ  55/33 14832

ِهنَّ  55/33 14833
 النَِّساِء املُْؤِمنَاِت  َواَل نَِسائِ

نَّ و اإلماء َما َمَلَكْت َأْياَمهُنُنَّ  55/33 14834  الَعبِيِد املُْمُلوكَِي هَلُ

 وقاية من عذاب اهلل بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه اْجَعلن لَكنَّ  َواتَِّقَي اهلل 55/33 14835

 عاملِ ا ُمطَّلِعا   َشِهيدا   55/33 14836

 َوُدَعاُؤُهمْ َصاَلُة اهللِ: َثنَاُؤُه َعََّل َعبِْدِه يِف املَََلِ األَْعََّل، َوَصاَلُة املَاَلئَِكِة: َثنَاُؤُهْم   ُيَصل ون َعََّل النَّبِيِّ  56/33 14837

 السالم عليك أَيا النبي ألقوا التَِّحيَّةَ  َتْسلِيام   َوَسلُِّموا 56/33 14838

ُكوَن بِِه، َوَيْعُصوَنهُ  ُيْؤُذوَن اهللََّ 57/33 14839   ُيِّْشِ

تِهِ َأْبَعَدُهْم، َوَطَرَدُهْم  لََعنَُهُم اهللَُّ 57/33 14840  ِمْن ُكلِّ َخرْي  و ِمْن َرْْحَ

ز  َوَأَعدَّ  57/33 14841    وَهيَّأَ وَجهَّ

    ِعقابا  وَتنْكيال   َعَذابا   57/33 14842

ِهينا   57/33 14843  ُمِذال   م 

 يلحقون َضرا   ُيْؤُذونَ  58/33 14844

 ون منهؤبغري ما عملوا، أو بعمل  أو قول  هم بري بَِغرْيِ َما اْكتََسبُواْ  58/33 14845

 اْرَتَكبُوا  اْحتََمُلوا  58/33 14846

تَان ا  58/33 14847 ورِ  ُِبْ  َأْفَحَش الَكِذِب َوالز 

ْنُب الَِّذي َيْستَِحق  الُعقوَبَة  َوإِْثام   58/33 14848  اإِلْثُم: الذَّ

بِينا   58/33 14849  واِضحا   م 

   ُرُؤوِسِهنَّ َوُوُجوِهِهنَّ َوُصُدوِرِهنَّ ُيْرِخَي َعََّل  ُيْدنَِي َعَليِْهنَّ  59/33 14850

َداُء، َواملِْلَحَفُة الَّتِي َتْسرُتُ َبَدَن املَْرَأةِ َوِزينَتََها َجاَلبِيبِِهنَّ  59/33 14851  اجِلْلبَاُب: الرِّ

 َأْقَرُب  َأْدَنى 59/33 14852

رْتِ  َأن ُيْعَرْفنَ  59/33 14853 نَّ بَِمْكُروه  ُيَميَّْزَن بِالسِّ َض هَلُ يَاَنِة؛ َفاَل ُيتََعرَّ  َوالصِّ

   ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفورا   60/33 14854

ِحيام   60/33 14855 حيُم: الذي َيْرَحُم  رَّ  املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ

ْ َينتَهِ  60/33 14856  َّل يستجْب للنههي   َّلَّ

 الَِّذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما ُيبْطِنونَ  املُْنَافُِقونَ  60/33 14857

َرٌض  60/33 14858 ، َوِريبَةٌ  مَّ  َشك 

وَن األَْخبَاَر  َواملُْْرِجُفونَ  60/33 14859  الَكاذَِبةَ الَِّذيَن َينُِّْشُ

رة املراد  املَِْدينَةِ  60/33 14860  هنا املَِدينَة املُنَوه

  لَنَُسلِّطَنََّك َعَليِْهمْ  لَنُْغِرَينََّك ِِبِمْ  60/33 14861

 ال َيصريون جريانا  لكو اَل ُيَساكِنُوَنَك  اَل َُيَاِوُروَنَك  60/33 14862

 زمانا قليالاملراد إال  إاِلَّ َقلِيال   60/33 14863

 ُمبَْعِدين من رْحة اهلل  َمْلُعونِيَ  61/33 14864

 ُوِجُدوا  ُثِقُفوا  61/33 14865

 وأخذوا أسارى أذالء  ُأْهلِكوا ُأِخُذوا  61/33 14866

 َطِريَقتَُه َيريِه يف َخْلِقِه َكام ُيريُد ونِظاُمُه  ُسنَُّة اهللِ 62/33 14867

 َمَضْوا َخَلْوا 62/33 14868

 ولن تلقى أو تعلم  َولَن جَتَِد  62/33 14869

ا َتبِْديال   62/33 14870 ري 
، َوَتْغيِ ِويال   ََتْ
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 73إلى آية  63  يةآمن  األحزابسورة ( 742صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 يستعلمونك  َيْسأَلَُك النَّاُس  63/33 14871

اَعةِ َعِن  63/33 14872  يوم القيامة  عن موعد السَّ

 موعدها ِعْلُمَها  63/33 14873

 َوَما ُيْعلُِمَك  َوَما ُيْدِريَك  63/33 14874

 َسِخَط وَأْبَعدَ  لََعنَ  64/33 14875

 املُنْكِريَن لُِوُجودِ اهللِ  الَْكافِِرينَ  64/33 14876

ز  َوَأَعدَّ  64/33 14877  وَهيَّأَ وَجهَّ

، َشِديَدَة احَلَراَرةِ   َسِعريا   64/33 14878 ا ُموَقَدة  َهنَّمَ ، َنار  عرُي: اْسٌم جِلَ  والسَّ

وامِ  َخالِِدينَ  65/33 14879  باقَي َعَّل الدَّ

 ال َيْلقون ال ََيُِدونَ  65/33 14880

 نصري وحليف أو صديق وحبيب َولِيها   65/33 14881

 ينِصهم، فيخرجهم من النار َوال نارصا   َوال َنِصريا   65/33 14882

ُل من ناحية  إَل أخرى ُتَقلَُّب  66/33 14883 وَّ  َُتَ

 َخَضْعنا هللِ بالطاعة   َأَطْعنَا اهللَ 66/33 14884

ُسوال  َوَأَطْعنَا 66/33 14885 سوِل باالتباع والطاعة  الرَّ لرَّ
 َخَضْعنا لِ

   أموِرناُملوَكنا َوُوالَة  َساَدَتنَا  67/33 14886

اءَنا 67/33 14887  َوُرَؤساَءنا َوُكَبَ

 اإلضالل: اإلبعاد عن طريق اهلداية واحلق   َفأََضل وَنا 67/33 14888

بِيال 67/33 14889 ِويَّ  َطِريَق اهُلَدى السَّ  الطريَق السَّ

  َأْعطِِهمْ  آُِتِمْ  68/33 14890

 ِمثَْلْيِ  ِضْعَفْيِ  68/33 14891

 أحلقوا به الِضر آَذْوا ُموَسى  69/33 14892

َأُه اهللُ  69/33 14893  فأْظَهَر اهللُ َبراَءَتهُ  َفَبَّ

ا 69/33 14894 ف  وَمنِْزلة وجاه   َعظِيَم الَقْدرِ  َوِجيه   ذا رَشَ

 اْجَعلوا لَُكْم ِوقاَية  ِمْن َعذاِب اهللِ بِاْمتِثاِل أواِمِرِه، واْجتِناِب نواهيهِ   اتَُّقوا اهللهَ 70/33 14895

ا 70/33 14896 ، َخالِي ا ِمَن الَكِذِب َوالبَاطِلِ صوابا   َسِديد  ا لَلَحقِّ  ُمَوافِق 

 حُيِْسن  ُيْصلِْح  71/33 14897

 وَيْسرُت وَيْعفو  َوَيْغِفرْ  71/33 14898

ُم ِمَن الِفْعلِ  ُذُنوَبُكمْ  71/33 14899  الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

 َظَفر َفازَ  71/33 14900

   الَعْرض: اإلبداء واإلظهار َعَرْضنَا 72/33 14901

 َما َأَمَر اهللُ بِِه، َوهَنَى َعنْهُ و التكاليف  اأْلََماَنةَ  72/33 14902

 فاْمتَنَْعنَ  َفأََبْيَ  72/33 14903

 أو التقصري بأدائها ِخْفَن ِمَن اخِليَاَنِة فِيَها َوَأْشَفْقنَ  72/33 14904

َلَها اإِلنسان  72/33 14905 ل األمانة  َوَْحَ  َقبَِل ََتَم 

 خالِيا  ِمَن املَْعِرَفةِ ، شديد الظ ْلمِ  َظُلوما  َجُهوال   72/33 14906

 َيْغِفر َوَيتُوَب  73/33 14907

   ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاََل، والَغفوُر ُهَو الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ  َغُفورا   73/33 14908

ِحيام   73/33 14909 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاَل، والرَّ
 


