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 9إلى آية   1من آية    الفتحسورة ( 511صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 نرصناك  َفتَْحنَا لََك  1/48 18091

بِينًا  1/48 18092 ا َفتًْحا مُّ  ُهَو: ُصْلُح احُلَدْيبِيَِة َعاَم ِستٍّ ِمَن اهِلْجَرةِ واِضحاً  َنرْصً

 لِيَْسُُت وَيْعفو لِيَْغِفرَ  2/48 18093

مَ  2/48 18094  ما سبق ما َتَقدَّ

ُم ِمَن الِفْعلِ  َذنبَِك  2/48 18095    الَذْنُب: اإلْثُم، واملَُحرَّ

رَ  2/48 18096  وما سيأيت متأخراً  َوَما َتأَخَّ

 َوُيْكِمُل  َوُيتِمَّ  2/48 18097

ينِيُّ أْو الُدْنيَِويُّ ِمَن اهللِنِْعَمُة اهللِ:  نِْعَمتَهُ  2/48 18098  اخَلْْيُ الدِّ

ِدَيَك  2/48 18099  ويرشدك إىل اإليامن ويوفقك إليه َوََيْ

ْستَِقياًم  2/48 18100 اًطا مُّ ا ِِصَ  ، َودِينًا ََل ِعَوَج فِيهِ ُمستوياً  َطِريقًّ

كَ  3/48 18101  ويعينك ويؤّيدك َوَينرُصَ

ا ََل َضْعَف فِيهِ  َعِزيًزا 3/48 18102  َقِويًّ

كِينَةَ  4/48 18103  اهُلدوَء والثَّباَت وُطَمأْنينََة الَقْلِب  السَّ

وَن بَِوحدانِيَِّة اهللِ وبِِصْدِق ُرُسلِهِ  املُْْؤِمنِيَ  4/48 18104  الذين ُيِقرِّ

 تصديقا وإذعانا  لِيَزيدوا لِيَْزَداُدوا إِياَمناً  4/48 18105

 هلل وحده جنود السموات واألرض من مالئكة وجن وإنس ينرص هبم عباده املؤمني  َوهللَِِّ ُجنُودُ  4/48 18106

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي َل ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيامً  4/48 18107
ائِ   لوقاتِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالَّسَّ

ُه َتَعاىَل َعاِِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيامً  4/48 18108 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ   األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم خِلَ

ِري 5/48 18109 َعةً  ََتْ  َتنَْدفُِع ُمَّْسِ

وامِ  َخالِِدينَ  5/48 18110  باقَي َعىل الدَّ

رَ  5/48 18111    ويتجاوزْسُُت وي َيْمُحوَ  َوُيَكفِّ

نوُب الَكبَْيةُ  َسيِّئَاِِتِمْ  5/48 18112 يِّئَاُت: الذُّ  السَّ

 َظَفراً  َفْوزاً  5/48 18113

َب  6/48 18114 ل َوُيَعذِّ    وُيعاَقب وُينَكِّ

 الَِّذيَن ُيظِْهروَن ِخالَف َما ُيبْطِنونَ  املُْنَافِِقيَ  6/48 18115

كِيَ  6/48 18116 َعلُ  َواملُْْْشِ  إهَلاً آَخَر َمَع اهللِ  ونالَِّذيَن ََيْ

ْوءِ  6/48 18117 يُئ واملُنَْحِرُف  َظنَّ السَّ  َوُهَو: الظَّنُّ بِأَْن لَْن َينْرُصَ اهللُ دِينَهُ  الظَّنُّ السَّ

ْوءِ  6/48 18118 َرُة السَّ
 َتُدوَر َعَليِْهْم َدائَِرُة الَعَذاِب، َوُكلُّ َما َيُسوءُ ُدَعاٌء َعَليِْهْم بِأَْن  َعَليِْهْم َدائِ

 وَسِخَط وعاقَب  َوَغِضَب  6/48 18119

تِهِ  َولََعنَُهمْ  6/48 18120  طردهم وأبعدهم ِمْن َرْْحَ

ز  َوَأَعدَّ  6/48 18121  وَهيَّأَ وَجهَّ

 إِلَيْهِ َمنِْزًَل َيِصُْيوَن أو  َمْرِجعاً  َمِصًْيا 6/48 18122

ُه َتَعاىَل غالٌِب َعىَل أْمِرِه  َعِزيزاً  7/48 18123   ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي َل ُيْغَلُب ألنَّ

     شاهًدا عىل أمتك بإبالغهم الرسالة َشاِهداً  8/48 18124

اً  8/48 18125  بِثَواِب اهللِ َواِعدًا  َوُمبَْشِّ

ر من عذاب اهلل مَ بلغ ومُمعلم و َوَنِذيراً  8/48 18126  ذِّ

ُروهُ  9/48 18127 وا اهللَ  َوُتَعزِّ  َتنْرُصُ

ُروهُ  9/48 18128  ُتَعظُِّموا اهللَ َوُتَوقِّ

َل النََّهاِر، َوآِخَرهُ  ُبْكَرًة َوَأِصياًل  9/48 18129  َأوَّ
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 15إلى آية  10من آية    الفتحسورة ( 512صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 واملراد باحلديبية ُيعاِهدوَنَك  ُيبَايُِعوَنَك  10/48 18130

اَم ُيبَايُِعوَن اهللََّ 10/48 18131  املراد هنا تأكيد الوفاء بام عاهدوا الرسول عليه إِنَّ

 َيب اإليامن هبا وترك تأويلها مع تنزَيه تعاىل عن حقيقتها  واملراد هنا كأهنم بايعوا اهلل َأْيِدَيِمْ َيُد اهللَِّ َفْوَق  10/48 18132

 َنَقَض َبيَْعتَهُ  نََّكَث  10/48 18133

 أّدى ما عليه وافيا كامالً  َأْوَف  10/48 18134

 الْتََزم له وواَثَق  َعاَهَد  10/48 18135

 َفَسيُْعطيهِ  َفَسيُْؤتِيهِ  10/48 18136

  ثواباً جزيال َأْجرًا َعظِيامً  10/48 18137

ةَ  املَُْخلَُّفونَ  11/48 18138 لَُّفوا َعِن اخُلُروِج َمَعَك إىَِل َمكَّ  لجهادل الَِّذيَن ََتَ

 سّكان البادَِية  اأْلَْعَراِب  11/48 18139

تْنا  َشَغَلتْنَا 11/48 18140 َفتْنا هلَّ  وَِصَ

 اطلب العفو واملغفرة من اهلل  َفاْستَْغِفرْ  11/48 18141

 َيْستَطيعُ  َمنْ  َفَمن َيْملُِك  11/48 18142

 شاءَ  َأَرادَ  11/48 18143

اً  11/48 18144  َمْكروهاً أْو أَذىً  ََضّ

 َجلباً للمنَفعة أو الفائدة  َنْفعاً  11/48 18145

َفى َعىَل اهللِ خافِيٌَة   َخبِْياً  11/48 18146  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتَعاىَل، واخَلبُْي: ُهَو املُطَّلُِع َعىَل َحقيَقِة األْشياِء َفال ََتْ

 اْعتََقْدُتمْ  َظنَنتُمْ  12/48 18147

 لَْن َيْرِجعَ  لَّن َينَقلَِب  12/48 18148

َن وُُجَِّل  َوُزيِّنَ  12/48 18149  َوُحسِّ

ْوءِ  12/48 18150 يُئ واملُنَْحِرُف  َظنَّ السَّ  الظَّنُّ السَّ

 ََل َخْْيَ فِيِهمْ  فاسدين هالِكيَ  ُبوراً  12/48 18151

ْ ُيْؤِمن 13/48 18152 ق  ِلَّ  ِل ُيذِعن وِل يصدِّ

   أْعَدْدنا وهيّأنا  َأْعتَْدَنا  13/48 18153

 لُِوُجودِ اهللِ املُنْكِريَن  لِْلَكافِِرينَ  13/48 18154

َهنََّم أْيضاً  َسِعْياً  13/48 18155 عُْي: اْسٌم ِِلَ  نارًا موقدًة: والسَّ

 َيْسُُت وَيْعفو  َيْغِفرُ  14/48 18156

ُب  14/48 18157 ل َوُيَعذِّ  وُيعاَقب وُينَكِّ

   الَِّذي َتْكثُُر ِمنُْه املَْغِفَرةُ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَغفوُر ُهَو  َغُفوراً  14/48 18158

ِحيامً  14/48 18159 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي يف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

عيَ  انطََلْقتُمْ  15/48 18160  َذَهبْتُْم ُمَّْسِ

َم َخيََْبَ الَّتِي َوَعَدُكُم اهللُ هِبَا  واملراد  احلربما ُيْؤَخُذ من ماِل األَْعداء يف  َمَغانِمَ  15/48 18161
 َغنَائِ

 لتحوزوها لِتَأُْخُذوَها 15/48 18162

 اْتُرُكوَنا َذُروَنا  15/48 18163

 َنْقتَدي بكم َنتَّبِْعُكمْ  15/48 18164

لُوا  15/48 18165 وا  ُيبَدِّ ُفوا وُيَغْيِّ  ُُيَرِّ

ُسُدوَننَا 15/48 18166  احَلَسد: كراهية نعمة اهلل عىل الغْي، ومتني زواهلا وربام السعي إِلزالتها ََتْ

 َل َيْفَهُمونَ  َل َيْفَقُهونَ  15/48 18167
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 23إلى آية  16من آية    الفتحسورة ( 513صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

َة للجهاد لِْلُمَخلَِّفيَ  16/48 18168 لَُّفوا َعِن اخُلُروِج َمَعَك إىَِل َمكَّ  الَِّذيَن ََتَ

 سّكان البادَِية  اأْلَْعَراِب  16/48 18169

ثّون  َستُْدَعْونَ  16/48 18170  َستُطَْلبُون وَُتَ

ة  يِف احَلْرِب   ُأْوِِل َباس   16/48 18171  َوُقوَّ
ة   َأْصَحاِب ِشدَّ

 َقِويٍّ  َشِديد   16/48 18172

 ثواباً جزيالً واملراد اِلنّة َأْجرًا َحَسناً  16/48 18173

 ُتْدبِروا وُتْعِرُضوا  َتتََولَّْوا  16/48 18174

 موجعا َشديد اإليالمِ  ِعقاباً وَتنْكيالً  َعَذاباً َألِيامً  16/48 18175

 فاقد البرص اأْلَْعَمى 17/48 18176

 إِْثٌم يِف َتْرِك اِِلَهادِ  َحَرٌج  17/48 18177

 من يميل إىل جنبه أثناء امليش لعلة يف رجله اأْلَْعَرِج  17/48 18178

ٌة باِلسم أو النَّْفس املَِْريضِ  17/48 18179  املصاب بِعلَّ

ْبهُ  17/48 18180 ل به ُيَعذِّ  ُيعاَقبه وُينَكِّ

 مؤمترًا بأمره منتهياً عن هنيهرضا اهلل عن العبد أن يراه  َرِِضَ اهلل 18/48 18181

ْضَواِن بِاحُلَدْيبِيَةِ واملراد هنا ُيعاِهدوَنَك  ُيبَايُِعوَنَك  18/48 18182  َبيَْعَة الرِّ

كِينَةَ  18/48 18183  اهُلدوَء والثَّباَت وُطَمأْنينََة الَقْلِب  السَّ

 َوكاَفأَُهْم وجازاُهمْ  َوَأَثاهَبُمْ  18/48 18184

ا َفتًْحا َقِريبًا 18/48 18185  واملراد فتح خيَب عام سبع   قريبا َنرْصً

 املََغانَِم: ما ُيْؤَخُذ من ماِل األَْعداء يف احلرب  َوَمَغانِمَ  19/48 18186

 َُيوزوَن َعَليْها َيأُْخُذوهَنَا 19/48 18187

ُه َتَعاىَل غالٌِب َعىَل أْمِرِه ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل،  َعِزيزاً  19/48 18188   والَعزيُز: ُهَو الَقِويُّ الَِّذي َل ُيْغَلُب ألنَّ

ُه َتَعاىَل َعاِِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيامً  19/48 18189 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ   األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم خِلَ

 منََحُكم األمل َوَعَدُكمُ  20/48 18190

 َوَمنَعَ  َوَكفَّ  20/48 18191

ًة وَعالَمةً  آَيةً  20/48 18192  ُمْعِجَزًة وَدليالً وِعَْبَ

ِدَيُكمْ  20/48 18193       ويرشدكم   َوََيْ

ْستَِقيامً  20/48 18194 اطاً مُّ  َطريقاً ُمستوياً َل ِعَوج  ِِصَ

 ِل َتتََغلَّبوا عليها َتْقِدُروا عليهاِل  21/48 18195

 َقْد َوَعَدُكْم هِبَا، َوَسيُنِْجُز َوْعَدهُ  شملها بقدرته َأَحاَط اهللَُّ هِبَا 21/48 18196

ءٌ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه ، والَْقِديُر: هو الَِّذي َل َيْعَُتيِه َعْجٌز وَل ُفتُوٌر َوهَو  َقِديراً  21/48 18197 ء  َل ُيْعِجُزُه ََشْ  القادُِر َعىَل ُكلِّ ََشْ

وا ُمنهِزميل لََولَُّوا اأْلَْدَبارَ  22/48 18198  ، َوَولَّْوُكْم ُظُهوَرُهمْ َفرُّ

 َل َيْلقون َل ََيُِدونَ  22/48 18199

 نصْي وحليف أو صديق وحبيب َولِيًّا 22/48 18200

 ناِصًا يعينهم عىل قتالكم ويمنع عنهم اهلزيمةَوَل  َوَل َنِصْياً  22/48 18201

 بِنَرْصِ ُجنِْدِه، َوَهِزيَمِة َأْعَدائِهِ نِظاُمُه وَطِريَقتَُه  ُسنََّة اهللِ 23/48 18202

 َمَضْت  َخَلْت  23/48 18203

 َتْغيْياً  َتبِْديالً  23/48 18204
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 28إلى آية  24من آية    الفتحسورة ( 514صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  اآلية رقم  م

 َمنَعَ  َكفَّ  24/48 18205

ةَ  24/48 18206 ةَ  اِلهة املنخفضة هبا بِبَطِْن َمكَّ  بِاحُلَدْيبِيَِة ُقْرَب َمكَّ

ُكمْ  َأْظَفَرُكمْ  24/48 18207  َرُجاًل َأْقَدَرُكْم َعَليِْهْم؛ َفأَْمَسْكتُْم هِبِْم، َوَكاُنوا َثاَمنَِي و َنرَصَ

وُكمْ  25/48 18208  ومنعوكم  َوَصدُّ

ْديَ  25/48 18209  البُْدَن الَّتِي َساَقَها َرُسوُل اهللِ يِف َعاِم احُلَدْيبِيَِة؛ لِيُْهِدََيَا يِف احَلَرمِ واملراد هنا  ما َُيَْدى إىل احَلَرم من النََّعم َواهْلَ

 وممنوعاً  َمْبُوًسا َمْعُكوًفا 25/48 18210

  َيِصَل  َيبُْلغَ  25/48 18211

لَّهُ  25/48 18212  املََكاَن الَِّذي َُيِلُّ فِيِه َنْحُرُه؛ َوُهَو احَلَرمُ أو موضعه  َمِ

ْ َتْعَلُموُهمْ  25/48 18213  ِل تعرفوهم وِل تدركوهم  ِلَّ

ارَ أو َتُغزوهم َخْشيََة َأْن  َأْن َتطَئُوُهمْ  25/48 18214 لُِكوُهْم إَِذا َحاَرْبتُُم الُكفَّ  ُِتْ

 َفتَنِْزَل بُِكمْ  َفتُِصيبَُكم 25/48 18215

ةٌ  25/48 18216 َعرَّ  إِْثمٌ و ومكروه أْذى  مَّ

    بَِغْْيِ معرفة  بَِغْْيِ  25/48 18217

يَُضمَّ وَيْشُمَل  لِيُْدِخَل  25/48 18218
 ل 

ُلوا 25/48 18219 قوا، وابتََعَد َبعُضهم َعن َبعض  وا ومَتَيَّزَ  َتَزيَّ  َتَفرَّ

ْبنَا  25/48 18220 ْلنا  لََعذَّ  لعاَقبْنا وَنكِّ

 أنكروا وَِلْ ُيْؤِمنُوا  َكَفُروا  25/48 18221

 موجعا َشديد اإليالمِ  َألِيامً  25/48 18222

َ  َجَعَل  26/48 18223  َصْيَّ

ِميَّةَ  26/48 18224  والغْية األََنَفةَ  احْلَ

اِهلِيَّةِ  26/48 18225 ةِ  اِْلَ ُة َقبَْل النُّبُوَّ  احَلالَُة التِي كاَنْت َعليْها األمَّ

 والثَّباُت وُطَمأْنينَُة الَقْلِب  َوالَوَقارَ الَسكِينٌَة: اهُلدوُء  َسكِينَتَهُ  26/48 18226

 َوأْوَجَب عليهم  َوَألَْزَمُهمْ  26/48 18227

 ِهَي: ََل إِلََه إَِلَّ اهللُ و كلمة التوحيد َكلَِمَة التَّْقَوى  26/48 18228

   هِبَا َأْوىَل  َأَحقَّ هِبَا 26/48 18229

 ُهم أهالً هلا ومستحّقي هلا َوَأْهَلَها  26/48 18230

 الرؤيا  َحقَّقاملراد  اهللَُّ َرُسولَهُ  َصَدَق  27/48 18231

ْؤَيا 27/48 18232  ُيَرى بِاملَنامِ ما  الرُّ

 مطمئني غْي خائفي  آِمنِيَ  27/48 18233

    ُمزيلَي ُكلَّ َما َعىل ُرؤوِسُكْم ِمْن َشَعر   ُمَلِِّقَي ُرُؤوَسُكمْ  27/48 18234

ينَ  27/48 18235 ِ  وقاّصي ُجْزءًا ِمن َشْعِر ُرؤوِسُكمْ  َوُمَقرصِّ

اُفونَ  27/48 18236  َينتاُبُكْم َخْوٌف أْو َفَزعٌ آِمنوَن َل  َل ََتَ

 َقبَْل أو َغْْيَ َذلَِك  ُدوَن َذلَِك  27/48 18237

ا َفتْحاً َقِريباً  27/48 18238  ُهَو: ُصْلُح احُلَدْيبِيَِة، َوَفتُْح َخيََْبَ  قريبا َنرْصً

َدى  28/48 18239  بِالبَيَاِن الَواِضِح، َوالِعْلِم النَّافِعِ  بِاهْلُ

 لِيُْعلِيَهُ  ليُظِْهَرهُ  28/48 18240

يِن ُكلِّهِ  28/48 18241   األخرى املُخالَِفِة لَهُ  َعىل سائِِر األْديانِ  َعىَل الدِّ

 كفى بشهادة اهلل عىل حقيقة هذا الدين وهذا اإلظهار َوَكَفٰى بِاهللَِّ َشِهيًدا  28/48 18242
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    29آية  الفتحسورة ( 515صفحة )
 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ٌد  29/48 18243 َمَّ ٌد )َصىلَّ اهللُ َعَليِه َوَسلََّم(   مُّ َ   النَّبِيُّ ُمَمَّ َة ، وُتُويفِّ َد يِف َمكَّ
 يف املدينة خاتم النبيي وأرشف املرسلي ُولِ

 وأصحابه من املهاجرين واألنصار  َوالَِّذيَن َمَعهُ  29/48 18244

اء 29/48 18245  َأْقوياء ُقساة َأِشدَّ

ْْحَِة والعطف واملودة ُرَْحَاء 29/48 18246  َكثِْيو الرَّ

ًدا 29/48 18247 ًعا ُسجَّ  راكعي ساجدين مافظي عىل الصالة    ُركَّ

    َيطُْلبُوَن وَيلتَِمسونَ  َيبْتَُغونَ  29/48 18248

 َمزيدًا ِمن اإلْحسانِ  َفْضالً  29/48 18249

  َتبه النفس من النعيمِرًضا، وهو كل ما  َوِرْضَواناً  29/48 18250

 َعاَلَمتُُهمْ  ِسياَمُهمْ  29/48 18251

 ِصَفتُُهمْ  َمثَُلُهمْ  29/48 18252

عَ أو  َساَقُه، َوَفْرَعهُ  َشطْأَهُ  29/48 18253  ما َخَرَج ِمنُْه وَتَفرَّ

ْرعَ  َفآَزَرهُ  29/48 18254 ْطُء الزَّ ى َذلَِك الشَّ  َقوَّ

 َصاَر َغلِيظًا  َفاْستَْغَلظَ  29/48 18255

 َقِوَي، َواَستَوى َقائاًِم َعىَل ِسيَقانِهِ  َفاْستََوى َعىَل ُسوقِهِ  29/48 18256

 يَّسُّ  ُيْعِجُب  29/48 18257

اعَ  29/48 18258 رَّ  الَِّذيَن َزَرُعوهُ املُزاِرعَي  الزُّ

 ُيْغِضُب َأَشدَّ الَغَضب لِيَِغيظَ  29/48 18259

 


