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 10 إلى آية  1  يةآمن  الشورىسورة ( 483صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن  حم 1/42 17018

 يبلِّغ بواِسطِة الوحي ُيوِحي 3/42 17019

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن  الَْعِزيزُ  3/42 17020   أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

كِيمُ  3/42 17021 ُه َتَعاىَل عاِِلٌ بَِعواقِِب األموِر، واحَلكيُم ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْس  احْلَ ْلِق األْشياِء َكاَم َشاَء ألنَّ  نَى ُهَو املُْحكُِم ِِلَ

   الّرفعة، والعّل من أْسامِء اهللِ احُلْسنى الذي يعلو عَل خلقه بقهره وقدرته ، والعالء:  الَْعِلُّ  4/42 17022

 عظيم الشأن املنّزه عن صفات األجسام فاهلل أعظم قدرًا من كل عظيم، والعظيم من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْعظِيمُ  4/42 17023

 تقاِرُب وتوِشُك  َتَكادُ  5/42 17024

ْعنَ  َيتََشقَّْقنَ  َيتََفطَّْرنَ  5/42 17025  ويتََصدَّ

ُهوَنه  ُيَسبُِّحونَ  5/42 17026 سون اهلل وُينَزِّ   ُيَقدِّ

ِمْ  5/42 17027  ُمثننَي عليه بِتَْمجيِدهِ  بَِحْمِد َرِّبِّ

 ويطََلبُون املغفرة َوَيْستَْغِفُرونَ  5/42 17028

    احُلْسنى هو الذي تكثر منه املغفرة، والغفور من أْسامِء اهللِ  الَْغُفورُ  5/42 17029

ِحيمُ  5/42 17030 ِحيُم ِمْن أْساَمِء اهللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمننَي ِِف اآلِخَرةِ

ُذوا 6/42 17031 َ  َجَعُلوا اَّتَّ

هُ  من دونِهِ  6/42 17032  َغْْيَ

ًة َيتََولَّْوََنَا،  َأولِيَاءَ  6/42 17033  َوَيْعبُُدوََنَاآِِلَ

 َرقِيٌب َعتِيٌد  حافٌِظ ألعامِلم َحِفيٌظ َعَليِْهمْ  6/42 17034

 بِحفيظ  مسئول   بَِوكِيل   6/42 17035

د َصَلَّ اهللُ َعَليِْه  ُقْرآناً  7/42 17036 ِه ُُمَمَّ
 َوَسلَّمَ الَقْرآُن: كِتاُب اهللِ املُْعِجِز الَِّذي َأْنَزلَُه َعََل َرُسولِ

   بُِلَغِة الَعَرِب، فصيحاً  َعَربِيّاً  7/42 17037

ر من عذاب اهلل  لِّتُنِذرَ  7/42 17038 ف وحَتذِّ م وَُّتَوِّ
 لتُعلِ

َة؛ َواملَُراُد َأْهُلَها ُأمَّ الُْقَرى 7/42 17039  َمكَّ

َي بذلك إلنَّه يوٌم  ْوَم اجلمعي 7/42 17040 َمُع فيه اِلالئقيوم القيامة، وُسمِّ  ُُتْ

يئِهِ  اَل َرْيَب فِيهِ  7/42 17041  اَل َشكَّ ِِف ََمِ

ِعْيِ  7/42 17042 ِعْي: النّاُر املوَقَدةُ  السَّ َهنََّم، ومعنى السَّ  اْسٌم جِلَ

ًة َواِحَدةً  8/42 17043  َُمْتَِمِعنَي َعََل اُِلَدىمجاعة واحدة  ُأمَّ

خوُل ِف األَْمِر: االْنِضامُم إليْهِ  ُيْدِخُل  8/42 17044  الدُّ

   إْحسانِِه وِرعاَيتِهِ  َرْْحَتِهِ  8/42 17045

 اجلائِروَن املُتَجاِوزوَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  َوالظَّاملُِونَ  8/42 17046

 تعاىلَوال ُمنقذ  ينقذهم من عقاب اهلل  َوال َنِصْي   8/42 17047

 النارص ينُُصُ ِعباَدُه املؤمنني ، والوّل من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْوِلُّ  9/42 17048

ء  ال ُيْعجِ  َقِديرٌ  9/42 17049 ءٌ ُزُه ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه ، والَْقِديُر: هو الَِّذي ال َيْعََتيِه َعْجٌز وال ُفتُوٌر َوهَو القادُِر َعََل ُكلِّ ََشْ  ََشْ

 ِمنُْكْم إىل ِخالِف ما َذَهَب إليِْه اآلَخرُ  اْختََلْفتُمْ  10/42 17050
 َذَهَب ُكلُّ َطَرف 

 قضاؤه وفصله  َفُحْكُمهُ  10/42 17051

ْلُت  10/42 17052 ْضُت أْمِري  َتَوكَّ  اْعتََمدُت وَفوَّ

 األُُمورِ إِلَيِْه َأْرِجُع ِِف ُكلِّ  َوإِلَيِْه ُأنِيُب  10/42 17053
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 15  إلى آية  11  يةآمن الشورى سورة ( 484صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ُق، َوُمبِْدعُ  َفاطِرُ  11/42 17054
 َخالِ

 اإلبِل والبََقر والَغنَم  اأْلَْنَعامِ  11/42 17055

 َأْنَواًعا؛ ُذُكوًرا، َوإَِناًثا  َأْزَواًجا 11/42 17056

 بَِسبَِب التَّْزِويِج  يوِجُدُكْم َعَل َغْْيِ ِمثال  وَيبثُّكم ويَكثِّركم َيْذَرُؤُكْم فِيهِ  11/42 17057

 خزائن، أو مفاتيح َمَقالِيُد  12/42 17058

 ُيوِسعُ  َيبُْسطُ  12/42 17059

ْزَق  12/42 17060 ْم ِمن  الرِّ ِرُجُه َِلُ  األْرضِ ما ُيْعطيِه اهللُ لِِعبادِِه، أْو ُُيْ

 ملَِن ُيريُد  ملَِن َيَشاءُ  12/42 17061

 ُيَضيُِّق  َوَيْقِدرُ  12/42 17062

ِر واَِلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيمٌ  12/42 17063
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاِِلُ بِالَّسَّ

عَ  13/42 17064 َح  رَشَ َ ووضَّ  َبنيَّ

ينِ  13/42 17065 يَعة الدِّ  الِعباَدة والَّشَّ

 أمر  َوّصَّ  13/42 17066

ينَ  13/42 17067   الدين  أعملوا بتعاليم َأقِيُموا الدِّ

ُقوا  13/42 17068 تَلُِفوا وَتتََشتَّتُوا  َوال َتتََفرَّ  وال ََّتْ

 َثُقَل و َعظُمَ  َكُبَ  13/42 17069

كنِيَ  13/42 17070  الّذيَن ََيَْعُلوَن إَِلاً آَخَر َمَع اهللِ  املَُّْْشِ

ثُُّهم عليه َتْدُعوُهْم إِلَيْهِ  13/42 17071   حَتُ

 َيْصطَِفي وَُيْتار ََيْتَبِي 13/42 17072

 ويرشد إىل اإليامن ويوفق إليه َوََيِْدي 13/42 17073

 ِف أموره كلهاو بِالطَّاَعةِ يرجُع إىل اهلل  ُينِيُب  13/42 17074

ُقوا 14/42 17075  اختلفوا  َتَفرَّ

مْ  َجاءُهمُ  14/42 17076 َق وَحَصَل َِلُ قَّ  حَتَ

 وَفساًدا وَُماَوَزًة لِْلَحدِّ  ِعنَاًداوُظْلاًم  َبْغيًا  14/42 17077

 بالَعَذاِب إىل يوم القيامة قضاء بتأجيل احلكم  َكلَِمٌة َسبََقْت  14/42 17078

ى   14/42 17079  وقٌت ُمَعنيَّ ُمدٌد مقدر ِعنَْد اهللِ  َأَجل  ُمَسمًّ

 التَّْوَراَة، َواإِلْنِجيَل  الْكِتَاَب ،  تلقوُه عن الرسل وأتباعهم ُأوِرُثوا الكتاب 15/42 17080

 ِف حالَِة ريبَة  وَقَلق  بِشأنِهِ  َشك   15/42 17081

يبَِة، َوااِلْختاَِلِف املَْذُمومِ  ُمِريب   15/42 17082  ُموقِع  ِِف الرِّ

ينِ  َفلَِذلَِك َفاْدعُ  15/42 17083 ْعَوةِ إىَِل َذلَِك الدِّ  ُقْم بِالدَّ

 واسُلك املسلك القويم َواْستَِقمْ  15/42 17084

 ُكلِّْفَت  ِمثَْلام َكاَم ُأِمْرَت  15/42 17085

 ما هتواه أنفسهم ومتيل إليه  َأْهَواءُهمْ  15/42 17086

َي بينكم أِلَْعِدَل بينكم 15/42 17087  ألَُسوِّ

َة   15/42 17088 َ احَلقُّ  اَل ُحجَّ  اَل ِجَداَل َبْعَدَما َتبنَيَّ

 املَْرِجعُ  املَِْصْيُ  15/42 17089
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 22  إلى آية  16  يةآمن الشورى سورة ( 485صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ونَ  16/42 17090 ِة والُبهانِ و ُُيَاِصُمونَ  ُُيَاجُّ  املُحاَجَجُة: املُجاَدلُة َمَع اإلْتيان باحُلجَّ

 استَجاَب النَّاُس لَُه وأسَلموا  اْستُِجيَب لَهُ  16/42 17091

تُُهمْ  16/42 17092 وَن بِهِ  ُحجَّ    ما َُيْتَجُّ

 باطلة زائلة ال ُتْقبَُل عند اهلل َذاِهبٌَة  َداِحَضةٌ  16/42 17093

 الَغَضب: الُسْخط والعَقاب َغَضٌب  16/42 17094

 أليم شديد االَياع ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب َشِديدٌ  16/42 17095

   اإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلو  عن طريق الوحي َأنَزَل  17/42 17096

 أو القرآن الكريم الكتاب الساموي الْكِتَاَب  17/42 17097

قِّ  17/42 17098 ْدِق  بِاحْلَ  واليقني  بِالصِّ

 الَعْدَل واملراد  آلة الوزن، أو الوزن نفسه َواملِْيَزانَ  17/42 17099

 َوَما ُيْعلُِمَك  َوَما ُيْدِريَك  17/42 17100

اَعةَ  17/42 17101  َيْوم الِقياَمةِ  السَّ

ل ِف األمر ويطلبه عَل وجه الَّسعة َيْستَْعِجُل  18/42 17102  يتعجَّ

قون  ال ُيْؤِمنُونَ  18/42 17103   ال يصدِّ

 َخائُِفوَن ِمْن قِيَاِمَها  ُمْشِفُقوَن ِمنَْها  18/42 17104

قُّ  18/42 17105 َا احْلَ  أنَُّه ال َرْيَب ِف ُوقوِعها  َأَنَّ

وَن ِف قِيامها وَيادلون ُيامُرون ِف الّساعة  18/42 17106  َيُشكُّ

 تيه وبعد وانُصاف عن طريق اِلداية واحلق  َضالل   18/42 17107

 ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واللطيُف: هو املُْحِسُن اىل عباده ِف َخفاء  وِسَْت  من حيث ال ُيتسبون  لَطِيٌف  19/42 17108

 اَِلْْيِ ُيْعطي ِمن  َيْرُزُق  19/42 17109

 هو التّام القدرة الذي ال يعجزه َشء، والقوة بمعنى القدرة، والقوّي من أْسامِء اهللِ احُلْسنى  الَْقِويُّ  19/42 17110

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ  الَعِزيزُ  19/42 17111  احُلْسنَى ُهَو الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

 َيرَغُب أْو َيشاءُ  ُيِريُد  20/42 17112

 َثَواَِّبَا  َحْرَث اآْلِخَرةِ  20/42 17113

 إلَيِْه ِمْن ِجنِْسهِ  َنِزْد لَهُ  20/42 17114
ء  ُه ِِف ذاتِِه أْو إضاَفُة ََشْ ِء: ُنُموُّ ْ    ِزياَدُة الَّشَّ

ْنيَا 20/42 17115  َمتاَعها   َحْرَث الدُّ

 ِمنَْها ُنْعطِهِ  ُنؤتِِه ِمنَْها  20/42 17116

 حصة وجزء  نَِّصيب   20/42 17117

َكاء 21/42 17118 ًة مع اهللِ  رُشَ ِذوا آِِلَ    الَّشكاء: الذيَن اَّتُّ

ُعوا  21/42 17119 حوا رَشَ  َبيَّنوا ووضَّ

 ِل يسمح   َِلْ َيأَْذن  21/42 17120

ْم َوَعَدِم ُمَعاَجَلتِِهْم بِالُعُقوَبةِ َقَضاُؤُه  َكلَِمُة الَْفْصلِ  21/42 17121  بِإِْمَهاِِلِ

 اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو َنْحَوُُها  الظَّاملنِِيَ  22/42 17122

 َعِملوا َعَمالً َسيِّئاً  َكَسبُوا 22/42 17123

 نازل  َواقِعٌ  22/42 17124

نَّاِت  22/42 17125  بساتينها املثمرة اجلميلة َرْوَضاِت اجْلَ
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 31  إلى آية  23  يةآمن الشورى سورة ( 486صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

17126 23/42  ُ  َيِعُدُهْم بِثَواِب اهللِ  ُيبََّشِّ

 ال أْطُلُب ِمنُْكمْ  ال َأْسأَلُُكمْ  23/42 17127

 َجزاًء لِْلَعَمِل وِعَوضاً َعنْهُ  َأْجراً  23/42 17128

ةَ  23/42 17129  املََحبّة  املََْودَّ

 األقارب الُْقْرَبى 23/42 17130

ْف  23/42 17131  َيْعَمل أو َيْكتَِسْب  َيْقََتِ

 احَلَسنَة: َعَمُل اَِلْْيِ والطّاَعةُ  َحَسنَةً  23/42 17132

 وثواباً أو عمُل احَلَسنَِة َبْعَد احَلَسنَةِ أجرًا  ُحْسناً  23/42 17133

 اْختََلَق َوَكَذَب  اْفََتَى 24/42 17134

 َيطْبَعْ  َُيْتِمْ  24/42 17135

 َوُيِزْل ويبْطْل  َوَيْمُح  24/42 17136

 احَلقِّ الَعبَُث الفاِسُد الَِّذي ال َثباَت لَُه وال فائَِدَة فيِه وهَو َنقيُض  الْبَاطَِل  24/42 17137

قَّ  24/42 17138    يظهره للناس ويبينه َوُُيِقُّ احْلَ

 أحكامه ورشائعهبحججه وبراهينه و بَِكلاَِمتِهِ  24/42 17139

ُدور 24/42 17140  اِلفايا التي ِف الصدور أو احلالة التي ِف الصدور  بَِذاِت الصُّ

جوِع َعْن املَعاِِص  ويقبلَيرََض  َيْقبَُل التَّْوَبة  25/42 17141  الرُّ

 وَيتَجاَوز َوَيْعُفو 25/42 17142

يِّئَاِت  25/42 17143 نوب الَكبَْية السَّ  الذُّ

 وااليامُن ِِّبا واتِّباُعها  هللِا ةُقبوُل َدْعوَ املراد  َوَيْستَِجيُب  26/42 17144

 إْحساُنهُ  َفْضلِهِ  26/42 17145

 املُنْكِروَن لُِوُجودِ اهللِ َوالَْكافُِرونَ  26/42 17146

 أليم شديد االَياع ِعقاٌب وتَّنْكيٌل  َعَذاٌب َشِديدٌ  26/42 17147

 وّسعه وكثّره  َبَسَط اهلل الرزق  27/42 17148

وا لَبََغْوا  27/42 17149 ُ بَّ  البغي: َماوزة احلد والتسلط والظلم و لَطََغْوا َوَُتَ

 بِِمْقدار  بَِقَدر   27/42 17150

 املطر الَْغيَْث  28/42 17151

 َيئُِسوا ِمْن ُنُزولِهِ  َقنَطُوا 28/42 17152

    َيبُْسط وَيُعمّ  َوَينَُّشُ  28/42 17153

تَهُ  28/42 17154 يَا بِِه الباِلُد والِعبادُ  َرْْحَ  املَطَُر الذي حَتْ

 َيتََوىلَّ ِعبَاَدُه بِإِْحَسانِهِ الَِّذي  الَْوِلُّ  28/42 17155

ِه وَعالماتِهِ  آَياتِهِ  29/42 17156  ُمْعِجزاتِِه وَدالئِلِِه وِعَبِ

َق، َوَنََّشَ  َبثَّ  29/42 17157  َفرَّ

ا َدابَّة   29/42 17158 ُِهَ ، َوَغْْيِ ، َوَحيََوان   َما َيُدبُّ َعََل األَْرِض؛ ِمْن إِْنس 

 َنَزَل بُِكمْ  َأَصاَبُكم 30/42 17159

ِصيبَة   30/42 17160  َمْكروه  ُيصيُب اإلْنسانَ  مُّ

 وَيتَجاَوز َوَيْعُفو 30/42 17161

 بَِفائِتنَِي ِمَن الَعَذاِب  هاربني وال بُِمْعِجِزينَ  31/42 17162

 الول بمعنى حليف أو صديق وحبيب َوِل    31/42 17163

 َوال نارصًا يُصف عنهم سوء العذاب َنِصْي  َواَل  31/42 17164
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 44 إلى آية 32  يةآمن الشورى سورة ( 487صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ِه وَعالماتِهِ  هُمْعِجزاتِ  آَياتِهِ  32/42 17165  وَدالئِلِِه وِعَبِ

َوارِ  32/42 17166 ُفُن اجَلاِرَيةُ  اجْلَ  السُّ

 َكاجِلبَاِل ِِف ِعظَِمَها ما َُيْتََدى به، كالّراية و َكاأْلَْعاَلمِ  32/42 17167

يَح  33/42 17168    َيلعها َتَقرُّ وهتدأ  ُيْسكِِن الرِّ

َن َوَيبَْقنْيَ  َفيَظَْلْلنَ  33/42 17169   َيُِصْ

ِري َرَواكِدَ  33/42 17170  هادئة ساكنةأي   َثَوابَِت اَل َُتْ

 ظْهُر البَْحِر: أْعالهُ عَل  َظْهِرِه َعََل  33/42 17171

    َعظيم  ِف التََّجلُِّد وَعَدِم اجَلَزعِ  َصبَّار   33/42 17172

 َكثِْي ذِْكِر النِّْعَمِة والثَّناِء َعَل املُنِْعِم ِِّبا َشُكور   33/42 17173

ُفَن بِالَغَرِق  ُيوبِْقُهنَّ  34/42 17174  َُيْلِِك السُّ

   َعِملوا َعَمالً َسيِّئاً  َكَسبُوا 34/42 17175

 وَيتَجاَوز َوَيْعُف  34/42 17176

 ُيناقِشوَن وُُياِصمونَ  َُيَادِلُونَ  35/42 17177

يص   35/42 17178 ِ  َوَمَفر  من العذاب  َوَمْلَجأ  َمْهَرب    ُمَّ

 ُأْعطيتُمْ  ُأوتِيتُم 36/42 17179

نيا: َملّذاهتا َمتاع  َفَمتَاعُ  36/42 17180  احَلياة الدُّ

 َوأْدَومُ  َوَأْبَقى 36/42 17181

ُلونَ  36/42 17182 ُضون أْمرهم  َيتََوكَّ  يْعتَِمدون وُيَفوِّ

تَنِبُونَ  37/42 17183 وَن  ََيْ  َيبْتَِعدوَن وَيتَنَحُّ

ْثمِ  37/42 17184 ْنُب الَِّذي َيْستَِحقُّ الُعقوَبَة ألنَّه  اإْلِ د  الذَّ     َميٌْل َعن احَلقِّ بِِعْلم  َوَتَعمُّ

 َما َعظَُم ُقبُْحُه ِمَن املََعاِِص  َوالَْفَواِحَش  37/42 17185

 سخطوا، والغضب: ثوران دم القلب إرادة االنتقام َغِضبُوا  37/42 17186

 َيْعفون ويصفحون   َيْغِفُرونَ  37/42 17187

   حاِلموشأَنم أو  َوَأْمُرُهمْ  38/42 17188

 َتشاُوٌر َوَتباُدٌل ِف الَرْأِي  ُشوَرى 38/42 17189

   أْعطَيْناُهْم ِمن اَِلْْيِ والَفْضلِ  َرَزْقنَاُهمْ  38/42 17190

 َيبُْذلوَن ِمن مال  وَنْحَوهُ  ُينِفُقونَ  38/42 17191

 َنَزَل ِِّبِمْ  َأَصاَِّبُمُ  39/42 17192

 الظُّْلُم، َوالُعْدَوانُ  الْبَْغيُ  39/42 17193

ونَ  39/42 17194 َّْن َبَغى َعَليِْهمْ و َيأُْخذُون َحقَّهم َينتَُِصُ  َينْتَِقُموَن ِِم

 خطيئَة  وَذْنب   َسيِّئَة   40/42 17195

 َوأصلح الودَّ بينه وبني املعفو عنه ابتغاء وجه اهلل َُتاَوزَ  َعَفا َوَأْصَلَح  40/42 17196

 انتَصَف وأّخَذ َحّقه  انتََُصَ  41/42 17197

 حجة أو إثم أو  ُمَؤاَخَذة  ليس عليهم  َما َعَليِْهْم ِمْن َسبِيل   41/42 17198

 َيْعتَُدونَ  َوَيبُْغونَ  42/42 17199

قِّ  42/42 17200  بِدوِن َسبَب  ُمَسّوغ   بَِغْْيِ احْلَ

 وسََت وعفا َوَغَفرَ  43/42 17201

 األَْفَعاِل احَلِميَدةِ، َواِِلَصاِل املَْشُكوَرةِ  اأْلُُمورِ َعْزِم  43/42 17202

    ُيكم عليه باالنُصاف والبعد عن طريق اِلداية ُيْضلِِل اهلل 44/42 17203

ْنيَا َمَرد   44/42 17204  َمْرِجع  إىَِل الدُّ

 طريق  أْو َوسيَلة   َسبِيل   44/42 17205
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 51 إلى آية 45  يةآمن الشورى سورة ( 488صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

موَن إلَيْها وُيشاِهدوََنا ُيْعَرُضوَن َعَليَْها 45/42 17206  ُيَقدَّ

 ذليلني ساكِنني َخاِضِعنَي  َخاِشِعنيَ  45/42 17207

لِّ  45/42 17208  الَقْهَر واالْنِقياَد واَِلوانَ  الذُّ

 َخِفي  ِمن  45/42 17209
  َواَل َينْظُُروَن بِِمْلِء َأْعيُنِهمْ َنظَر مستَت غْي ظاهر، واملراد أَنم يسارقون النظر  َطْرف 

ينَ  45/42 17210 اِِسِ  الضائِعنَي اِلالِكنيَ  اِْلَ

 َنْحَوُُها اجلائِريَن املُتَجاِوزيَن لِْلَحدِّ بِالُكْفِر أْو الِفْسِق أْو  الظَّاملنِِيَ  45/42 17211

ِقيم   45/42 17212  دائم   ِعقاب  وتَّنْكيل   َعَذاب  مُّ

 الول بمعنى نصْي وحليف أو صديق وحبيب َأْولِيَاءَ  46/42 17213

وََنُم 46/42 17214  ينقذوَنم َينُُصُ

 أْي َمَعُه أْو َغْْيهُ  من ُدوِن اهللِ 46/42 17215

 باالنُصاف والبعد عن طريق اِلداية والدينُيكم عليه  ُيْضلِلِ  46/42 17216

 طريق أو خمرج نجاة َسبِيل   46/42 17217

َربُِّكمْ  اْستَِجيبُوا 47/42 17218
 اْستِجاَبُة الَعبِْد هللِِّ: ُقبوُل َدْعَوتِِه وااليامُن ِِّبا واتِّباُعها  لِ

هُ  َله   ال َمَردَّ  47/42 17219 َف ال و اَل ُيْمكُِن َردُّ  لَهُ  َمُْصِ

ْلَجأ   47/42 17220    َمالذ  ينجيكم من العذاب مَّ

 َذلَِك اليَْوم  َيْوَمئِذ   47/42 17221

 مكان يسَتكم وتتنكرون فيه، أو ُمنْكر ملا ينزل بكم من الَعذاب  نَّكِْي   47/42 17222

 بتعاد والتنحي والصدوداإلعراض : اال َأْعَرُضوا 48/42 17223

مْ  رقيباً مهيمناً  َحِفيظًا  48/42 17224  َحافِظًا أِلَْعاَمِِلِ

 التَبْليغُ  الْبَالغُ  48/42 17225

ْوِق، َأَذْقنَا  48/42 17226 ْوُق: اإلْحساُس الَعامُّ وإدراك املطعومات بالَفم وبغْي الَفم  اإلَذاَقُة: احَلْمُل َعََل الذَّ  الذَّ

ة  وعافِية  وَرخاءنعمة ِمن كِشف   َرْْحَةً  48/42 17227  للُُضِّ أو غْيه ِرْزِق أو ِصحَّ

 ُِسَّ وابتهَج  َفِرَح  48/42 17228

   َتنِْزْل ِِّبِمْ  ُتِصبُْهمْ  48/42 17229

 ُمصيبٌَة أْو َمْكروهٌ  َسيِّئَةٌ  48/42 17230

َمْت  48/42 17231  فعلت سابقا من معاِص واقَتفت من آثام َقدَّ

 ُِمِْعٌن ِف الُكْفرِ   َجُحودٌ  َكُفورٌ  48/42 17232

 هو املالك املتُصف  ُمْلُك  49/42 17233

ُلُق  49/42 17234  يوِجُد ِمَن الَعَدِم َعَل َغْْيِ ِمثال  سابِق   َُيْ

 يمنح وينعم ََيَُب  49/42 17235

ُجُهمْ  50/42 17236  َيعلهم أصنافا، منهم الذكور ومنهم اإلناث ُيَزوِّ

  اَل ُيولَُد لَهُ غْي قادر عَل االنجاب  َعِقياًم  50/42 17237

امِ  َوْحياً  51/42 17238  إلقاًء ِف القلبأو  إِْعاَلًما ِِف املَنَام، َأْو بِاإِلِْلَ

ُّ أو معنويُّ  خلف  ِمن َوَراِء ِحَجاب   51/42 17239 َْتُ ِحِّسِّ  َكاَم َكلََّم ُموَسى عليه السالم  حاِجُز أو سِّ

يُل ك ُيْرِسَل َرُسواًل  51/42 17240  أو غْيه  عليه السالم -ِجْبِ

 بمشيئة اهلل وبأمره   َفيُبلِّغ بواِسطِة الوحي َفيُوِحَي بِإِْذنِهِ  51/42 17241

 بالّرفعة ويعلو عَل خلقه بقهره وقدرتهِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، والعّل هو الذي يتصف  َعِلي  51/42 17242

ُه َتَعاىَل َعاِِلٌ بَِعواقِِب  َحكِيمٌ  51/42 17243 ْلِق األْشياِء َكاَم شاَء ألنَّ   األُمورِ ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىل، واحَلكيُم: ُهَو املُْحكُِم ِِلَ
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  53  إلى آية  52  يةآمن الشورى سورة ( 489صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْغنا َأْوَحيْنَا إِلَيَْك  52/42 17244   بِواِسطَِة الَوْحِي  كبلَّ

ُه َحيَاُة الُقُلوِب  ُروًحا 52/42 17245 َي الُقْرآُن ُروًحا؛ أِلَنَّ  ُقْرآًنا، ُسمِّ

 وقضائِنا ُحْكِمنا  َأْمِرَنا 52/42 17246

 َتْعَلمُ  َتْدِري 52/42 17247

 الُقْرآن  الْكِتَاُب  52/42 17248

  ِهداَيًة وبياناً للحق ُنوراً  52/42 17249

ِْدي 53/42 17250  نْرِشد وندّل  َنَّ

ْستَِقيم   53/42 17251  مُّ
اط     ُمستو  ال ِعَوج فيهِ  َطريق   رِصَ

اِط اهللَِّ 53/42 17252  الَقويُم، وهو: اإلْسالمُ دينُُه  رِصَ

 َتْرِجُع إِلَيِْه، َفيَُجاِزيُكْم َعَليَْهاو ُتَردّ  َتِصْيُ  53/42 17253

 


