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 5إلى آية   1  يةآمن  الرعدسورة ( 249صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم  املر 1/13 8248

 الكريم آَياُت الُقْرآن آَياُت الْكِتَاِب  1/13 8249

 َتمَّ إْنَزالُُه عن طريق الوحي، واإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلو   ُأنِزَل  1/13 8250

ق   1/13 8251 بَِّك احْلَ  َربِّك ال ِمن َغرِيه، هو احَلق  ِمن املراد أنزل  ِمن رَّ

 ُمْعظَمهم َأْكثََر النَّاسِ  1/13 8252

قون اَل ُيْؤِمنُونَ  1/13 8253  ال ُيذِعنون وال يصدِّ

ِء: إعالؤه مكاناً أو مكانةً  َرَفعَ  2/13 8254 ْ  َرْفُع الَّشَّ

 َأْعِمَدة َعَمد   2/13 8255

 ُتبِِْصوَنا َتَرْوََنَا 2/13 8256

، وال تشبيه ، وال تعطيل  ؛ عاَل واستقرَّ وارَتَفع اْستََوى 2/13 8257 ا يليُق بجاللِه، بال تكييف   علوًّ

 فهو عرش يليق به  سبحانه وتعاىل  الدنياليس كعروش وأنه  عىل احلقيقة بهنؤمن  هو أعظَُم املَخلوقاِت  الَْعْرشِ  2/13 8258

رَ  2/13 8259 َ  َوَسخَّ  َوَذلََّل َوَيّسَّ

َعة   ََيِْري  2/13 8260  َيُمر  بُِّسْ

د واملراد يوم القيامة ألََجل  مسمى  2/13 8261  وقت ُمَعَّيَّ ُُمَدَّ

ُر األَْمرَ  2/13 8262 ُف  ُيَدبِّ  كام يريُد  أمر الساموات واألرض وما فيهن، وأمر اخلليقة مجيًعاُيِصِّ

ُل  2/13 8263 ُح  ُيَفصِّ  ُيبََّيِّ ويوضِّ

الئِل والِعََب والَعالَمات أو اآليات القرآنية  اآلَياِت  2/13 8264  املُْعِجَزات والدَّ

   املُثُول َبَّْيَ َيَدْيهِ  بِلَِقاء َربُِّكمْ  2/13 8265

 َتْعَلُمون عىل َوْجه اليَقَّي  ُتوقِنُونَ  2/13 8266

 َبَسطَ  َمدَّ  3/13 8267

 تثبت األرض  ِجباالً راِسيَةً  َرَواِسَ  3/13 8268

َجرِ  الثََّمَراِت  3/13 8269  مَجُْع َثَمَرة، والثََّمُر هو ِِحُْل الشَّ

 أو ذكر وأنثى  وَنوَعَّيِ ِصنَْفَّْيِ  َزْوَجَّْيِ  3/13 8270

  يغطِّي ُيْغَِّش  3/13 8271

ُرونَ  3/13 8272 ْم  َيتََفكَّ  ويتدبرونُيْعِمُلوَن ُعُقوََلُ

 أْجزاء  قِطَعٌ  4/13 8273

تََجاِوَراٌت  4/13 8274  َياور بعضها بعضا، وختتلف يف الرتبة والعطاءُمتقاِربًة   م 

 أو ُُمْتَِمَعٌة يف َمنْبَت  واِحد   ِصنَْوانٌ  4/13 8275
َعٌة ِمن أصل  واحد   َنظرٌي وَمثيٌل واملراُد: ُمتََفرِّ

 ُيْرَوى  ُيْسَقى 4/13 8276

 بِنَْفِس املاءِ  باِمء  َواِحد   4/13 8277

ُل  4/13 8278  َوُنَميِّزُ  َوُنَفضِّ

 الطَّْعمِ  األُُكلِ  4/13 8279

 َتْستَْعِجب َتْعَجْب  5/13 8280

 من احلديد  األطواق أو  الُقيود األَْغالَُل  5/13 8281

 ِرقاِِبِمْ  َأْعنَاقِِهمْ  5/13 8282
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 13إلى آية   6  يةآمن  الرعدسورة ( 250صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 قبل حلول وقته عىل وجه الّسعة طلب حصول الَّشء االستعجال َوَيْستَْعِجُلوَنَك  6/13 8283

يِّئَةِ  6/13 8284  ات واملصائب الُعقوبَ باحلالة السيئة ك بِالسَّ

َسنَةِ  6/13 8285  كالعافية والسالمةاحلالة احلسنة  احْلَ

 َمَضْت  َخَلْت  6/13 8286

بَّيَ  الشديدة  الفاضحة لُعقوباُت ا املَْثُالَُت  6/13 8287    النازلُة عىل أمثاَِلم من املَكذِّ

  ِسرْت  وَعْفو  وذنوِب لذو مغفرة ل َمْغِفَرة   لَُذو 6/13 8288

 العقوبة   لََقِوي  وأليمُ  لََشِديُد الِْعَقاِب  6/13 8289

 ُمعلِم وُمبلغ  ُمنِذرٌ  7/13 8290

 مرشد إىل اَُلَدى  َهاد   7/13 8291

ِمُل  8/13 8292 بَُل  ََتْ  ََتْ

   متامهاألرحام، أو يولد قبل ه َتنُقُص و َما ُتْسِقطه َما َتِغيُض األَْرحامُ  8/13 8293

 مكاُن اجَلنَّي يف َجْوِف األْنثَى األَْرَحامُ  8/13 8294

لِهِ  َوَما َتْزَدادُ  8/13 8295 ُة َِحْ  وما َيزيُد ُمدَّ

 وحد ال َياوزه وال ينقص عنه  بحكمة وتقدير بِِمْقَدار   8/13 8296

ِهمْ وعامِلٌ بُكلِّ ما غاب  الَْغيِْب عامل  9/13 8297  َما َخِفَي واْستَرَتَ َومَلْ َيْستَطِِع النَّاُس إْدراَكُه بَِحواسِّ

َهاَدةِ  9/13 8298 ُكْم وهَي َنقيُض الَغيِْب و ما ُتشاِهدوَنه بأبصاِركم َوالشَّ   ُتْدِركوَنُه بَِحواسِّ

ه وِصفاتِه، وهو أكََبُ ِمن أيِّ يشء ، وُكل  يَشء  ُدوَنه الَْكبرِيُ  9/13 8299
 والكبري من أْسامِء اهللِ احُلْسنى   الكبرُي يف ذاتِه وأسامئِ

 ، واملُتعال من أْسامِء اهللِ احُلْسنىاملُستَعيل عىل مجيِع َخْلِقه، بذاتِه وَقْدِره وَقهِره  املُْتََعالِ  9/13 8300

 أْخَفى َأَسَّ  10/13 8301

 َرَفَع َصْوَتهُ  َجَهرَ  10/13 8302

 ُمْستَرِت   ُمْستَْخف   10/13 8303

  الذي ال خفاء فيه والبارز السارب: الظاهر َوَساِرٌب  10/13 8304

بَاٌت  11/13 8305   َمالئِكٌة ََيُْلُف بعُضها بعًضا يف اللَّيِل والنَّهارِ  ُمَعقِّ

 أمامه َبَّْيِ َيَدْيهِ  11/13 8306

  من ورائه َوِمْن َخْلِفهِ  11/13 8307

 فظُوَنه وََيُرسوَنه بأمِر اهلل وإذنِهَي من َأْمِر اهلل  ََيَْفظُوَنهُ  11/13 8308

8309 11/13  ُ ُل  الَ ُيَغريِّ  ال ُيبَدِّ

ة  ه ُسوءاً  11/13 8310  الك  وَعذاب  وِشدَّ

 ال ُبدَّ أن تنُفَذ فال أحد يقدر عىل رد ذلك  وَ  َمَردَّ  َفالَ  11/13 8311

 عنهم املكروه ويدفع  فيجلب َلم املحبوب يتوىل أمورهم نارص َوال   11/13 8312

ِع َمْكروه   َخْوفاً  12/13 8313    اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوق 

 َرجاًء َوَرْغبَةً  َوَطَمعاً  12/13 8314

َحاَب الثَِّقاَل  12/13 8315  ُغيوٌم املحمالت باألمطار ال السَّ

 ويمجده َعَليِْه ويثني  ويطيعَيضع  الرعد بحمده  َوُيَسبُِّح  13/13 8316

َواِعَق  13/13 8317  الصاِعَقُة: ناٌر َتْسُقُط ِمن السامِء، وُيراُد ِِبا الَعذاُب املُْهلُِك  الصَّ

 ُيناقِشوَن وَُياِصمونَ  َُيَادِلُونَ  13/13 8318

ةِ واألخِذ، واملْكِر واإلهالكِ  املَِْحالِ  13/13 8319  الُقوَّ
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 18إلى آية  14  يةآمن  الرعدسورة ( 251صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

دُق  َدْعَوُة احَلقِّ  14/13 8320 عوُة احَلق  والصِّ  َدْعَوُة التَّْوحيِد )ال إله إال اهلل(  الدَّ

 َيْعبُدونَ  َيْدُعونَ  14/13 8321

م  14/13 8322  وال ينفعوَنم َُيَقِّقوَن َمطالِبَُهمْ ال  الَ َيْستَِجيبُوَن ََلُ

يْهِ   َكبَاِسطِ  14/13 8323  راَحتَْي َيَدْيه فارش َكفَّ

 َفمه  لِيَِصَل  لِيَبُْلَغ َفاهُ  14/13 8324

 ُسؤاُل واستِغاثةُ  ُدَعاء  14/13 8325

 ضياع وبعد عن االستجابة َضالَل   14/13 8326

 َسْهالً انقياًدا  َطْوعاً  15/13 8327

  وإِجباراً  َوَكْرهاً  15/13 8328

م  15/13 8329 ْمسِ  َوظاِلَُلُ : ما ُووِرَي فيِه َضْوُء الشَّ ، والظِل   الظِّالُل: مَجُْع ظِل 

 يف الصباح أْي يف أّول النهار بِالُْغُدوِّ  15/13 8330

 العَّش أْي آخر النّهار َواآلَصالِ  15/13 8331

ْذُتم 16/13 8332 َ  أفجعلتم َأَفاختَّ

 َجلباً للمنَفعة أو الفائدة  َنْفعاً  16/13 8333

اً  16/13 8334  وال َدْرءًا للرضر أو دفعاً للّش   َوال ََضّ

 َيتاَمَثل وَيتَعاَدل  َيْستَِوي 16/13 8335

الُل  الظ ُلاَمُت  16/13 8336 يِْل أْو الضَّ   َسواُد اللَّ

 ما به اإِلبصار أو اَلدى َوالن ورُ  16/13 8337

 مَتاَثَل فاختلط والتبس األمر واْحتاَج إىل َفْهم  وَنظَر   َفتََشاَبهَ  16/13 8338

  َجَرْت ِمياُهَها  َفَسالَْت َأْودَِيةٌ  17/13 8339

  بطاقتها وسعتها  بَِقَدِرَها 17/13 8340

 ِحل وأقّل  َفاْحتََمَل  17/13 8341

يُْل  17/13 8342   املاُء الَغزيُر ََيْري َعىل األْرضِ  السَّ

 الرغوة التي تعلو املاِء عند اضطرابه وسعة َتركه  أو ُغثاءً ال َزَبداً  17/13 8343

ابِياً  17/13 8344  طافيًا يف األعىل ال نفع فيه رَّ

 يشعلون ُيوقُِدونَ  17/13 8345

   َطَلَب والتاِمس اْبتَِغاء  17/13 8346

ُن به ِحْليَة   17/13 8347 ةِ من  ما ُيتَحىلَّ وُيتَزيَّ َهِب والِفضَّ   وغريمها الذَّ

 ما ُيتََمتَُّع به وُينْتََفُع بِهِ  َمتَاع   17/13 8348

 مرميّا به مطروحا أو متفّرقا  َفيَزوُل  َفيَْذَهُب ُجَفاء  17/13 8349

 يفيدما  َينَفعُ ما  17/13 8350

 َفيَبَْقى ويستقرّ  َفيَْمُكُث  17/13 8351

ْسنَى  18/13 8352  َوْعُد اهللِ بِاملَثوَبِة َوُحْسِن اجَلزاِء أْو اجَلنَّةِ  احْلُ

 االفتداء: تقديم الِفْدَية عن النَْفسِ  الَْفتََدْواْ  18/13 8353

 َوبِئَْس الِفراش واملضجع َوبِئَْس املَِْهادُ  18/13 8354
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 28إلى آية  19  يةآمن  الرعدسورة ( 252صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

رُ  19/13 8355 ُر وَيتَِّعظُ  َيتََذكَّ  َيْستَْحرِضُ وَيتََدبَّ

 الُعقوِل السليمة النرّية  أْصَحاب ُأْولُوْا األَلْبَاِب  19/13 8356

 يلتزمون بام عاهدوا عليه ُيوُفونَ  20/13 8357

 ما أمر به َخْلقه ليحفظوه ويرَعْوه  بَِعْهِد اهلل  20/13 8358

 وال يبطلون العمل بمقتضاه  َوالَ يِنُقُضونَ  20/13 8359

ُد  املِْيثَاَق  20/13 8360  الَعْهُد املَُؤكَّ

ون َيِصُلونَ  21/13 8361  َيََب 

 كاألرحام واملحتاجَّيما أمر اهلل بوصله  َما َأَمَر اهللُّ بِِه َأن ُيوَصَل  21/13 8362

ُمْ  21/13 8363    اخَلْوُف ِمنُْه واتِّقاَءهُ  َوََيَْشْوَن َرِبَّ

ِع َمْكروه   َوََيَاُفونَ  21/13 8364  اخَلْوف: اْنِفعاٌل َيبَْعُث الَفَزَع يف النَّْفِس لِتََوق 

 َعَليَْهاواحِلَساِب: ُسوُء العاقِبَِة  ُسوَء احِلَساُب  21/13 8365
 املُحاَسبَُة، وإْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

 َطَلَب والتاِمس اْبتَِغاء  22/13 8366

 وَبَذلوا املال ونحَوه َوَأنَفُقواْ  22/13 8367

  أْعطَيْناُهْم ِمن اخَلرْيِ والَفْضلِ  َرَزْقنَاُهمْ  22/13 8368

اً  22/13 8369  َعىل َنْحو  َخِفي  َوبالكِتاْمنِ  ِسّ

  وإظهاًرا َوَعالَنِيَةً  22/13 8370

 َوَيْدَفعونَ  َوَيْدَرُؤونَ  22/13 8371

ارِ  22/13 8372   العاقِبَة احلسنة املحمودة، َواملُراُد اجَلنَّةُ  ُعْقبَى الدَّ

 ، وُيراُد ِبا موضع يف اجَلنَّةوثبات  واطمئناناستقرار و إقامة جنّات َجنَّاُت َعدن   23/13 8373

 َحُسَن َعَمُلُه وُخُلُقهُ  َصَلَح  23/13 8374

اِِتِمْ  23/13 8375 يَّ ُكوِر واإلَناِث  َوُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذ  يَّ  الُذرِّ

 لَفُظ ََتِيَّة  َوَتْسليم   َسالَمٌ  24/13 8376

ُتمْ  24/13 8377 َزعوا َصََبْ ْدُتْم ومَلْ ََتْ لَّ  ََتَ

   يبطلون العمل بمقتضاه  َينُقُضوَن الَعْهَد  25/13 8378

 يقطعون األرحام وال يصلوَنااملراد  َوَيْقطَُعونَ  25/13 8379

 وَُيِْدثوَن االختالل واالضطراب  َوُيْفِسُدونَ  25/13 8380

ْعنَةُ  25/13 8381 ْخط  اللَّ ِْحَةِ السَّ  والطَّْرد من الرَّ

 ُيراُد ِِبا: َجَهنَّم ُسوُء الّدارِ  25/13 8382

ْزَق  26/13 8383 عُ  َيبُْسُط الرِّ ْم ِمن األْرضِ  ُيَوسِّ ِرُجُه ََلُ  ما ُيْعطيِه اهللُ لِِعبادِِه، أْو َُيْ

 ُيَضيِّق  َوَيَقِدرُ  26/13 8384

وا  َوَفِرُحواْ  26/13 8385 تهم النعمة فبَطَرواوُس   واْبتََهُجوا، واملراد استََخفَّ

 متعٌة، وانتفاعٌ  َمتَاعٌ  26/13 8386

 َيكم عليه باالنِصاف والبعد عن طريق اَلداية والدين القيم ُيِضل   27/13 8387

 ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوََيِْدي 27/13 8388

 اهلل وطلب رضوانه رجع بَِقلبِِه إىل  َأَناَب  27/13 8389

 َتْسُكُن وَتْرَض  َوَتطَْمئِن  الُقُلوُب  28/13 8390
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 34إلى آية  29  يةآمن  الرعدسورة ( 253صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

 شجرٌة يف اجلنةِ  طيُب عيِش ، أو فرح وقرة عَّي و ُطوَبى  29/13 8391

 اجلميل، كِنايًة عن الَفْوِز باجَلنَّة   واملنقلباملرجع  َوُحْسُن َمآب   29/13 8392

 َمَضْت  َخَلْت  30/13 8393

 لِتَْقَرأَ  لِّتَتُْلوَ  30/13 8394

ْغنا بِواِسطَِة الَوْحِي  َأْوَحيْنَا 30/13 8395  بلَّ

ِْحَـنِ  30/13 8396 ِة باهللِ أْي أنَّ اهللَ َشمَلْت  بِالرَّ ِْحَُن ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ِمن األْسامِء اخلاصَّ ْنيا، والرَّ تُُه املُْؤِمَن والكافَِر يف الد   َرِْحَ

ْلُت  30/13 8397 ْضُت أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدُت وَفوَّ

 ُرجوعي عن املعاص َتوبتي و َمتَاِب  30/13 8398

ْت بِِه اجِلباُل  31/13 8399 َ َكْت ِمن أماكِنِها أو  ُسريِّ َعْت ُحرِّ   َتَصدَّ

مت وجزئت  ُقطَِّعْت  31/13 8400  ُقسِّ

 خوطَِب  ُكلِّمَ  31/13 8401

 احُلْكمُ  األَْمرُ  31/13 8402

 َأَفَلْم َيْعَلم  َأَفَلْم َييْأَسِ  31/13 8403

   َتُدل  َعىَل الثَّباِت واالْستِْمراِر  َوالَ َيَزاُل  31/13 8404

 َتنِْزُل ِِبِمْ  ُتِصيبُُهم  31/13 8405

   املراد بام صنعوا من الكفر والضالل باَِم َصنَُعواْ  31/13 8406

 أو مصيبة  ، أو عقاب َشِديد  َتفَجُؤهم داِهية َقاِرَعةٌ  31/13 8407

 َتنِْزُل  ََتُل   31/13 8408

َق  َيأِْتَ  31/13 8409  َيتََحقَّ

 الوعد الصدق احلق الذي ال شك فيه واملراد هنا النِص  وعد اهلل  31/13 8410

 ال َينُقُض وعَده، وكل  ما وَعَد اهللُ به فهو كائٌِن ال ُمالةَ  اَل َُيْلُِف املِْيَعادَ  31/13 8411

 اْستُِخّف ِِبِْم وُحقِّروا   اْستُْهِزئَ  32/13 8412

ل الُعقوبة َفأَْمَليُْت  32/13 8413  فأَْمَهْلت ومل ُأَعجِّ

 أهلكتهم  َأَخْذُِتُمْ  32/13 8414

 عقوبتي، والعقوبة هي اجلزاء اليّسء للعمل اليّسء ِعَقاِب  32/13 8415

 َرقيب َُييص األعامل َقآئِمٌ  33/13 8416

 عمال سواء كان حسنا أو سيئا عملت  َكَسبَْت  33/13 8417

وُهمْ  33/13 8418 ةً  َسم  َعُلُهْم آَِلَ  أْوِصفوهم بام ُيَميِّزُهم وََيْ

 ختَبونه ُتنَبِّئُوَنهُ  33/13 8419

 بَِقْول  ال َحِقيَقَة فيه  بِظاِهر  ِمن الَقْولِ  33/13 8420

َن ومُجَِّل  ُزيِّنَ  33/13 8421  ُحسِّ

  املَْكر: اخِلداع والتَّْدبري للَشّ  َمْكُرُهمْ  33/13 8422

واْ  33/13 8423 فوا  َوُصد   ُمنِعوا ورُصِ

بِيلِ  33/13 8424  َطريق اَُلدى  السَّ

 أْصَعُب وأشدّ  َأَشق   34/13 8425

 حام  وحافِظ َواق   34/13 8426
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 42إلى آية  35  يةآمن  الرعدسورة ( 254صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية م

نَّةِ  35/13 8427   ِصَفتُها أو َشبَُهها َمثَُل اجْلَ

 أصحاُب التقوى  وعَد اهللُ ِبا ، و ُمنّوا وُمنِحوا األمل املُْتَُّقونَ  ُوِعَد  35/13 8428

  ثمرها الذي ُيؤكل   ُأُكُلَها 35/13 8429

  زائِل  َغرْيُ ُمنَْقطِع  وال  َدآئِمٌ  35/13 8430

ْمسِ  ِوظِل َها  35/13 8431 : ما ُووِرَي فيِه َضْوُء الشَّ  الظِل 

 ةعاقبتهم احلسنة املحمودة، واملراد اجلن الذين اتََّقْوا  ُعْقبَى 35/13 8432

 َِحَْوا أنفسهم بوقاية اتََّقواْ  35/13 8433

 عاقبتهم السيئة   ُعْقبَى الكافرين 35/13 8434

ون وَيبْتَِهجونَ  َيْفَرُحونَ  36/13 8435  ُيَّسّ

بوا األَْحَزاِب  36/13 8436  عىل الكفر   وَتمعوا الذين َتزَّ

 طائِفٌة ِمنُْه   ََيَْحُد  ُينكُِر َبْعَضهُ  36/13 8437

كَ  َوال 36/13 8438 ُه رَشيكاً لَُه يِف ُمْلكِهِ       بِهِ   ُأرْشِ  ال َأْجَعَل َغرْيَ

 احَلث  َعىل ِعباَدتِِه َوْحَدهُ   إِلَيِْه َأْدُعو  36/13 8439

 َمآِِب: َمْرِجِعي أْو ُرُجوِعي      َوإِلَيِْه َمآِب  36/13 8440

  كِتاباً لِتَْحُكَم فيِه أْو ُُمَْكاًم ُمتَْقناً  ُحْكامً  37/13 8441

 باللسان العرِب، أرشف األلسنة وأوضحها  َعَربِيّاً  37/13 8442

بَْعَت  37/13 8443 كَّيَ  َأْهَواءُهم  اتَّ بَْعَت ما ِتواه أنفسهم ومتيل إليه َأْهَواَء املُْشِ   اتَّ

  أتاَك وَحَصَل لَك  َجاءكَ  37/13 8444

 احلق الذي جاءك من اهلل الِْعْلمِ  37/13 8445

 الذي يكون إىل جانبك، أو املُتََول ألمرك والقيُّم عليهالوّل: هو  َوِل   37/13 8446

 حافِظ  وال حام  أو َوالَ َواق   37/13 8447

ةً  38/13 8448 يَّ ُكوِر واإلَناِث  َوُذرِّ ُة: َنْسُل اإلْنَساِن ِمَن الذ  يَّ  الُذرِّ

ة  وَعالَمة   بِآَية   38/13 8449  وَدليل  وِعَْبَ
 بُِمْعِجَزة 

 بمشيئته وأمره  بِإِْذِن اهللِّ  38/13 8450

 لكل أمر قضاه اهلل كتاب وأجل قد كتبه اهلل عنده، ال يتقدم وال يتأخر   لُِكلِّ َأَجل  كِتَاٌب  38/13 8451

 ُيزيُل ويبْطُل  َيْمُحو  39/13 8452

 وُيِقرّ  َوُيثْبُِت  39/13 8453

 اللَّوُح املَحفوظُ أصُل الكتاِب، وهو  ُأم  الكتاب 39/13 8454

 ُتنِْذُرهم َنِعُدُهمْ  40/13 8455

 التَبْليغُ  الْبَالَغُ  40/13 8456

َساُب  40/13 8457  َعَليَْها  احْلِ
 املُحاَسبَُة، وهَي إْحصاُء األْعامِل ِمْن أْجِل املُجازاةِ

 نقتطعها  َننُقُصَها  41/13 8458

 وجوانبها َنواحيها  َأْطَرافَِها  41/13 8459

 وَفْصلِهِ  لقضائِه وال مبطل ال رادّ   ال ُمَعقَِّب حُلكِمه 41/13 8460

 َخَدَع واْحتال يف َتْدبري الَشّ  َمَكرَ  42/13 8461

 مكر اهلل: التدبري املُحكم إلبطال مكر املاكرين ُمازاة عىل َمْكرهم  املَْْكرُ  َفلِّلهِ  42/13 8462

 َتْفَعل وتتحّمل      َتْكِسُب  َما 42/13 8463

 العاقِبَة احلسنة املحمودة، َواملُراُد اجَلنَّةُ  ُعْقبَى الّدار  42/13 8464
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   43 يةآ الرعدسورة ( 255صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبَشًا أْو َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ املُْْرَسُل: حاِمُل  ُمْرَسالً  43/13 8465
سالَِة اإلََلِ  الرِّ

 بلغ منتهى الكفاية، والكفاية: ما فيه سد اخللة وبلوغ املراد يف األمر  َكَفى 43/13 8466

 عاملًِا ُمطَّلِعاً  َشِهيداً  43/13 8467

 اللوح املحفوظوهو  الْكِتَاِب  معرفة ما يف  الكتاب ِعْلمُ  43/13 8468
 


