
 سورة المجادلة

 }َوالَِّذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم{ أي: ُيحرِّمونهم تحريم ظهور األمهات. -3

 }َفَتْحِريُر َرَقَبٍة{ أي عتُقها

 }ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسَّا{ : المراد بالتماس هنا: الجماع.

 }ُكِبُتوا{: ُأْهِلُكوا. -5

 }النَّْجَوى{ السَِّرار. -10و  8

 }َتَفسَُّحوا{ أي َتَوسَُّعوا. -11

 ومنه قيل: َنَشَزت المرأُة على زوجها.، و "الناِشُز" منه ،}اْنُشُزوا{  قوموا

 }اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيَطاُن{ أي غلب عليهم واستولى. -19

 .}َكَتَب اللَُّه{ أي قضى اهلل }أَلْغِلَبنَّ َأَنا َوُرُسِلي{ -21

 "شاقَّه" واحٌد. }َحادَّ اللََّه{ و -22

 سورة الحشر

 .)اللينة( : الدََّقَلة -5

 ،}َوَما َأَفاَء اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْنُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه{ من "اإليجاف" -6

 اإلسراع. وهو:

 }َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة{ من "التداول"، أي يتداوُله األغنياء بينهم. -7

 



 سورة الممتحنة

 َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{ أي عبرٌة واْئتماٌم. }َقدْ  -4

 ،واحدتها: "ِعصمة" ،}َوال ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر{ أي بحبالهن -10

 أي ال ترغبوا فيهن.

 صلى اهلل عليه)وأمُر رسول اهلل  ،}َوال َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف{ أي في أمٍر تأُمرهن به
 كلُّه معروٌف. (وعلى آله وسلم

 سورة الصَّف

 }ُبْنَياٌن َمْرُصوٌص{ أي يثبُتون في القتال وال يبَرحون؛ فكأنهم بناء قد ُرصَّ . -4

 }َقاَل اْلَحَواِريُّوَن{ شيعة عيسى عليه السالم. و"التَّْحوير" للثياب وغيرها: تبييُضها.

 }َفَأْصَبُحوا َظاِهِريَن{ غالبين عاِلين عليهم. 

 سورة الجمعة

 واحدها: "ِسْفر". ،}َيْحِمُل َأْسَفاًرا{ أي كتًبا -5

 }َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن{ أي اْدُعوا على أنفسكم به. -6

 ولم ُيرد اإلسراَع في المشي. ،}َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّه{ بادروا بالنية والجد -9

 غ منها.}َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة{ أي ُفرِ  -10

وا ِإَلْيَها{ أي تفرَّقوا عنك إليها -11 َذا رََأْوا ِتَجاَرًة َأْو َلْهًوا{ }اْنَفضُّ  .}َواِ 

 



 سورة المنافقون

 }اتََّخُذوا َأْيَماَنُهْم ُجنًَّة{ أي استتروا بالحلف، حلفوا كاذبين. -2

 سورة التغابن

 ،إغراٌم؛ كما يقال: ُفِتَن فالن بالمرأة}ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة{ أي  -15

 وأصل "الفتنة": البلوى واالختبار.

 وليس الشح أن تبخل بما في يدك. ،الشُّح: الظلم ،}َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه{ -16

 سورة الطالق

{ أي منتهى العدَّة. -2  }َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ

 }ِإِن اْرَتْبُتْم{ أي شككتم. -4

 ُوْجِدُكْم{ أي بقدر سعتكم. }ِمنْ  -6

 }َوْأَتِمُروا َبْيَنُكْم ِبَمْعُروٍف{ أي ُهمُّوا به، واعزموا عليه.

ْن َتَعاَسْرُتْم{ أي تضايقتم.  }َواِ 

 }َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه{ أي ُضيَِّق. -7

 }َعَذاًبا ُنْكًرا{ أي منكًرا.

 كة.}َوَكاَن َعاِقَبُة َأْمرَِها ُخْسًرا{ أي َهلَ  -9

 

 



 سورة التحريم

 }َقْد َفَرَض اللَُّه َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكْم{ أي أوجب لكم الكفارة . -2

 }َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما{ أي َعَدَلْت ومالْت  . -4

ْن َتَظاَهَرا َعَلْيِه{ أي تتعاونا عليه.  }َواِ 

 }َفِإنَّ اللََّه ُهَو َمْوالُه{ أي َوِليُُّه  .

 }َقاِنَتاٍت{ مطيعات  . -5

 }َساِئَحاٍت{ صائماٍت  .

 }َتْوَبًة َنُصوًحا{ أي َتنَصحون فيها هلل، وال ُتْدِهنون . -8

 }َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتيَن{ المطيعين هلل عز وجل. -12


