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 12إلى آية   1 يةآمن  يسسورة ( 440صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 احُلروُف املَُقطََّعُة ِمن املُتَشابِِه الَِّذي ال َيْعَلُم َحقيَقتَُه إالَّ اهللُ وفيَها إشاَرٌة إىل إْعجاِز الُقرآنِ  يس 1/36 15384

  قسم من اهلل بكتابه القرآن  َوالُْقْرآنِ  2/36 15385

كِيمِ  2/36 15386  املُْحَكِم املُتَْقِن أو ذو احِلْكَمةِ  احْلَ

يَِّة َسواًء كاَن َنبِيّاً َبََشًا أْو َكاَن َمَلكاً ِمن املَالئَِكةِ  املُْْرَسلِيَ  3/36 15387
َسالَِة اإلََلِ  املُْْرَسُل ُهَو َحاِمُل الرِّ

اط   4/36 15388   َطريق   ِِصَ

ْستَِقيم   4/36 15389  ُمستو  ال ِعَوج فيهِ ُمْعتَِدل   مُّ

ُه َتَعاىَل َغالٌِب َعََل أْمِرِه، والَعزيُز ِمْن أْسامِء اهللِ احُلْسنَى ُهَو  الَْعِزيزِ  5/36 15390   الَقِويُّ الَِّذي ال ُيْغَلُب ألنَّ

ِحيمِ  5/36 15391 ِحيُم ِمْن أْساَمِء اهللِ احُلْسنَى  الرَّ ، والرَّ
 الَِّذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي ِِف اآلِخَرةِ

ر لتُعلِم  لِتُنِذرَ  6/36 15392 ف وحَتذِّ  وُُتَوِّ

جاِل والنِّساءِ  َقْوماً  6/36 15393  الَقْوُم: ََجاَعُة الرِّ

 ساهون َغافُِلونَ  6/36 15394

   ثبََت َوَوَجَب  َحقَّ الَْقْوُل  7/36 15395

 الَقضاُء باََلالكِ و الَعَذاُب  الَْقْوُل  7/36 15396

 ُمْعظَمهمْ  َأْكثَِرِهمْ  7/36 15397

َقبة َأْعنَاقِِهمْ  8/36 15398  األَْعناق: َجع ُعنُق، والُعنُق هو الرَّ

 أطَواًقا ُتوَضع ِف األعناق َأْغالَالً  8/36 15399

 جمتمع اللِّحيي، ويطلق عَل الوجه، تعبريا باجلزء عن الكل األَْذَقانِ  8/36 15400

ْقَمُحونَ  8/36 15401  َيْستَطِيُعوَن َخْفَضَهاَرافُِعوَن ُرُؤوَسُهْم، اَل  مُّ

ا 9/36 15402   َحاِجًزا، َوَمانًِعا َسدًّ

 ِغشاَوة، وهي الغطاء  يهاَجَعْلنا علو َأْعَميْنَا َأْبَصاَرُهمْ  َفأَْغَشيْنَاُهمْ  9/36 15403

ونَ  9/36 15404  ال َيَرْوَن أو ال يرشدون وال هيتدون الَ ُيبِِْصُ

 متساو  عندهم  َعَليِْهمْ َوَسَواء  10/36 15405

ْكرَ  11/36 15406 َذُه ِمنْهاجاً  اتَّبََع الذِّ َ  اُتَّ

ْحََٰنَ  11/36 15407  اخَلْوُف ِمن اهللِ واتِّقاَءهُ  َوَخِِشَ الرَّ

ِهمْ الَغيُْب: َما َخِفَي واْستَََتَ وََلْ َيْستَطِع النَّاُس إْدراَكُه  بِالَْغيِْب  11/36 15408  بَِحواسِّ

 ثواب جزيل واملراد اجلنّةو بِِسَْت  وَعْفو   بَِمْغِفَرة  َوَأْجر  َكِريم   11/36 15409

ُموا  12/36 15410 نَ  َوَنْكتُُب َما َقدَّ َل وُنَدوِّ  عملوا سابقا من اخلري والَش ما  وُنَسجِّ

 َخرْي  َورَشر َما َسنُّوُه، َوَأْبَقْوُه ِمْن  َوآَثاَرُهمْ  12/36 15411

؛ َوُهَو: اللَّْوُح املَْحُفوظُ  إَِمام  ُمبِي   12/36 15412  كِتَاب  َواِضح 
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 27إلى آية  13 يةآمن  يسسورة ( 441صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ْم َمثَاًل  13/36 15413 ْب ََلُ ُب األْمثاِل: إيراُدها َواْْضِ  َْضْ

   أهل البْلدة  َأْصَحاَب الَْقْرَيةِ  13/36 15414

 أتاَها َجاءَها 13/36 15415

 املراد الرسل الذين أرسلهم اهلل إىل أهل تلك القرية املُْْرَسُلونَ  13/36 15416

ا 14/36 15417 ُبوُُهَ  َفنََسبُوا إليهام الَكِذب، أو َل ُيْؤِمنوا هبام َفَكذَّ

ْزَنا 14/36 15418 ْينَا َفَعزَّ ْدَنا، َوَقوَّ  َأيَّ

ثُْلنَا 15/36 15419  ة لنا شاهِب م ُأناٌس  َبََشٌ مِّ

ْحن 15/36 15420 ْحَُن ِمْن أْسامءِ  الرَّ ْنيا، والرَّ تُُه املُْؤِمَن والكافَِر ِف الدُّ ِة باهللِ أْي أنَّ اهللَ َشمَلْت َرْحَ  اهللِ احُلْسنَى  ِمن األْسامِء اخلاصَّ

وَن بخالِف الواقع َتْكِذُبونَ  15/36 15421 ِِبُ  ُُتْ

نَا املَْْعبود  َربُّنَا  16/36 15422    إََلُ

 َيْعِرف وُيْدِرك  َيْعَلمُ  16/36 15423

    التَبْليغُ  الْبَالَغُ  17/36 15424

 الواِضح أْو املوِضح املُْبِيُ  17/36 15425

َنا بُِكمْ  18/36 15426 ْ  ِمنُكمْ َتَشاَءْمنَا  َتطَريَّ

ْ َتنتَُهوا 18/36 15427  َل تستجيبوا للنهي َلَّ

نَُّكمْ  18/36 15428  لَنَْقتَُلنَُّكْم َرْميًا بِاحِلجاَرةِ  لَنَْرَُجَ

نَُّكم 18/36 15429  َوليُصيبَنَّكم  َولَيََمسَّ

ِّ َمَعُكْم، َوَمْرُدوَدٌة َعَليُْكمْ ُشْؤُمُكْم،  َطائُِرُكْم َمَعُكمْ  19/36 15430 ِك َوالَشَّ ْ  َوَأْعاَملُُكْم ِمَن الَشِّ

ْرُتم 19/36 15431 ِر واالتِّعاظِ  ُذكِّ ِر والتََّدبُّ  اْستُْحثِثْتُْم َعَل التَذكُّ

ُفونَ  19/36 15432 ْْسِ  ُمْفِرُطوَن وجماِوزوَن لالْعتِدالِ  مُّ

 أبعد َمكان  فيها املَِدينَةَأْقََص  20/36 15433

ُع ِِف َمْشيِهِ  َيْسَعى  20/36 15434  ُيْْسِ

 أطيعوا اتَّبُِعوا 20/36 15435

 َجزاًء لِْلَعَمِل وِعَوضاً َعنْهُ  ال يطلب منكم ال َيْسألُُكم َأْجراً  21/36 15436

ْهتَُدونَ  21/36 15437  ُمستجيبون للِهداية مُّ

 َخَلَقنِي َفطََرِن  22/36 15438

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  22/36 15439

ُِذ  23/36 15440  أأجعل َأَأُتَّ

ُة والَكرُب  بُِضر  23/36 15441 دَّ : سوُء احلاِل أو الَفْقُر أْو الشِّ  الُضُّ

 ال َتْكِف وال تنفعْ  ال ُتْغنِ  23/36 15442

يِّئَةِ َطَلبُُهْم  َشَفاَعتُُهمْ  23/36 15443  التَّجاُوز َعن السَّ

 وال ينّجون  َوالَ ُينِقُذونِ  23/36 15444

بِي   24/36 15445  مُّ
 َبيِّ واِضح   تيه وبعد وانِصاف عن طريق اَلداية واحلق َضالَل 

 فاْسَمعوا يل وأطيعون  َفاْسَمُعونِ  25/36 15446

 وُيْدِرُكونَ َيْعِرفوَن  َيْعَلُمونَ  26/36 15447

 سََتن، وعفا عني  َغَفَر يل 27/36 15448

 الذين أكرمهم اهلل  املُْْكَرِميَ  27/36 15449
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 40إلى آية  28 يةآمن  يسسورة ( 442صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

 اإلْنزاُل: اجَلْلُب ِمْن ُعُلور  َأنَزلْنَا  28/36 15450

جاِل والنِّساءِ  َقْوِمهِ  28/36 15451  الَقْوُم: ََجاَعُة الرِّ

 اجُلنْد: اجَليْش، واألْنصار واألْعوان واملراد: املالئكة ُجند   28/36 15452

َخًة ُمْهلَِكةً  َصيَْحةً  29/36 15453  َِصْ

 َميَّتُوَن، َهاِمُدونَ  َخاِمُدونَ  29/36 15454

ًة َعََل  30/36 15455  تعجب من حالتهم وتأسف الِْعبَادِ َيا َحْْسَ

وَن وُُيَقِّرونَ  َيْستَْهِزُئون 30/36 15456  َيستَِخفُّ

ُث َعنهم َأََلْ َيَرْوا  31/36 15457 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ  الِعباَرُة لِلَحثِّ َعَل النَّظَِر، والتََعجُّ

 َأْفنَيْنا  َأْهَلْكنَا 31/36 15458

ابَِقةِ  الُْقُرونِ  31/36 15459  األَُمِم السَّ

 ال َيعودونَ  ال َيْرِجُعونَ  31/36 15460

 إاِلَّ  ملََّّا  32/36 15461

    ِعنْدنا  جمموعون  ََجِيٌع لََّدْينَا  32/36 15462

ونَ  32/36 15463  حاِْضوَن وراِجعوَن لِْلِحساِب واجَلزاءِ   ُُمَْضُ

ٌة وَعالَمةٌ  َوآَيةٌ  33/36 15464  وُمْعِجَزٌة وَدليٌل وِعِْبَ

 األرض القاحلة اليابسة التي ال نباَت فيها  اأْلَْرُض املَْيْتَةُ  33/36 15465

ْرَع واألْشجاَر التي  َأْحيَيْنَاَها  33/36 15466  َعَليَْها َأْحيَيْنَا الزَّ

 َوَأْظَهْرَنا  َوَأْخَرْجنَا 33/36 15467

ْرَنا  34/36 15468  وَشَقْقنا  َوَفجَّ

 الينابيع  الُْعيُونِ  34/36 15469

 الثمر: حل الشجر  َثَمِرهِ  35/36 15470

 َجواِرحهم َفَعَلتْهُ  َعِمَلتُْه َأْيِدهيِمْ  35/36 15471

 ، َوَيثْنوَن َعَليِْه هِبَا ة اهللَيْذُكروَن نِْعمَ  َيْشُكُرونَ  35/36 15472

 تنْزيه وتْسبيِح هللِ َتعاىل  ُسبَْحانَ  36/36 15473

 األَْصنَاَف، َواألَْنَواعَ  اأْلَْزَواَج  36/36 15474

ِرُج األرض من زرع وشجر  ُتنبُِت األَْرُض  36/36 15475  ُُتْ

 َيْعِرفوَن وال ُيْدِرُكونَ ال  ال َيْعَلُمونَ  36/36 15476

 ونفصلهه َننِْزعُ  َنْسَلُخ  37/36 15477

ظْلُِمونَ  37/36 15478  داِخلوَن ِف الظَّالمِ  مُّ

ِري 38/36 15479 َعة   ََتْ  ََتُرُّ بُِْسْ

ُْستََقرر  38/36 15480
 لِنهاية   ملِ

 َتْدبرِيه َتْقِديُر العزيز  38/36 15481

ْرَناُه َمنَاِزَل  39/36 15482  َجَعَل سريه ِف أماكن ُنُزول ُتعَرُف هبا الشهور واألعوام  َقدَّ

سِ  اليابُِس البايِل  :الَْقِديمِ  َُيِْمُل التَّْمرَ  الذيِعْذِق النَّْخَلِة الُعْرُجون:  َكالُْعْرُجوِن الَْقِديمِ  39/36 15483  املُتََقوِّ

ا  40/36 15484  ويتأتى َلا يصح َلا  َينْبَِغي ََلَ

 تدخل ِف مداره باخلروج من مدارها ُتْدِركَ  40/36 15485

ٌم َعنْهُ  َسابُِق  40/36 15486  ُمتََقدِّ

 أو جمرى الكواكب الَفَلك: مَدار األجرام الساموية َفَلك   40/36 15487

 ََيُْرونَ  َيْسبَُحونَ  40/36 15488
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 54إلى آية  41 يةآمن  يسسورة ( 443صفحة )

 رشح معنى الكلمة   الكلمة  رقم اآلية  م

ٌة وَعالَمةٌ  ودليل وبرهان َوآَيةٌ  41/36 15489  وِعِْبَ

تَُهمْ  41/36 15490 يَّ ُة: َنْسُل اإلْنَسانِ  ُذرِّ يَّ  واملراد أوالدهم صغارا وكبارا الُذرِّ

 َسِفينَِة ُنوح  واملراد  السفن الُْفْلِك  41/36 15491

 املَْمُلوء املَْْشُحونِ  41/36 15492

 أْوَجْدنا ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َوَخَلْقنَا 42/36 15493

 ما يشبهه من جنسه   ِمْن ِمثْلِهِ  42/36 15494

 يمتطون ويستخدمون  َيْرَكبُونَ  42/36 15495

  ُنِردْ  نََّشأْ  43/36 15496

 ُُنْلُِكهْم َغَرًقا ُنْغِرْقُهمْ  43/36 15497

يَخ  43/36 15498  َفاَل ُمِغيَث  َفاَل َِصِ

ون  ُينَقُذونَ  43/36 15499  ُينَجَّ

 َعْفوًا َوََتاُوزاً  َرْحَةً  44/36 15500

 َوََتَتُّعاً  َوَمتَاعاً  44/36 15501

د    إىَِلَٰ ِحي   44/36 15502  َوْقت  َغرْيِ ُُمَدَّ

 احذروا اتَُّقوا  45/36 15503

 أَمامكم واملراد اآلخرة وأهواَلا  َما َبْيَ َأْيِديُكمْ  45/36 15504

 َتفوزوَن وَتنْجونَ  ُتْرَحُونَ  45/36 15505

 ََتيُؤُهمْ  َتأْتِيِهم  46/36 15506

 تعاد والتنحي والصدودباإلعراض: اال ُمْعِرِضيَ  46/36 15507

 املاَل َوَنْحَوهُ اْبُذلوا  َأنِفُقوا  47/36 15508

 أْعطاُكْم ِمن اخَلرْيِ والَفْضلِ  َرَزَقُكمْ  47/36 15509

بِي   47/36 15510  مُّ
   َبيِّ واِضح   تيه وبعد وانِصاف عن طريق اَلداية واحلق َضالل 

 ميعاد البعث  الَْوْعُد  48/36 15511

دِق،  َصادِقِيَ  48/36 15512 ْدُق: ُمطاَبَقُة الَكالِم للواقِعِ ُمتَِّصفَي بالصِّ  والصِّ

بونو َينْتَظُِرونَ  َينظُُرونَ  49/36 15513 ُعون وَيَتقَّ  َيتَوقَّ

َخًة ُمْهلَِكةً  َصيَْحةً  49/36 15514 اَعةِ  َِصْ  ِهَي: َنْفَخُة الَفَزِع ِعنَْد قِيَاِم السَّ

 هتلكهم َتأُْخُذُهمْ  49/36 15515

ُمونَ  49/36 15516  َيتَناَزعوَن وَيتَجاَدلونَ  ََيِصِّ

 َيْقِدرونَ   َيْستَطِيُعونَ  50/36 15517

 َعْهًدا بام ُيراُد الَوصية به َتْوِصيَةً  50/36 15518

 َيعودونَ  َيْرِجُعونَ  50/36 15519

 املراد نفخة البَْعث أي النفخة الثانية  َوُنِفَخ  51/36 15520

ورِ  51/36 15521 افِيُل  الصُّ  الَقْرِن الَِّذي َينُْفُخ فِيِه إِْْسَ

 الُقبُورِ  اأْلَْجَداِث  51/36 15522

ُعوَن ِِف اخُلُروِج  َينِسُلونَ  51/36 15523  ُيْْسِ

ع وحَتْسُّ   َياَوْيَلنَا  52/36 15524  بمعنى يا هالكنا  عبارة تفجُّ

 َبْعَد َمْوتِنا أْيَقظَنا وأْحيانا  َبَعثَنَا  52/36 15525

ْرَقِدَنا 52/36 15526  ُقبُوِرَنا ِف  رقودنا مَّ

 َنْفَخًة َواِحَدًة ِِف الَقْرنِ  َصيَْحًة َواِحَدةً  53/36 15527

ونَ  53/36 15528  َماثُِلوُن لِْلِحَساِب  حاِْضونَ  ُُمَْضُ

 ال ينقص ثواب أعامَلا  اَل ُتظَْلمُ  54/36 15529

َزْونَ  54/36 15530  اجَلَزاء: املُكاَفأُة باخَلرْي أو الَشَّ َحسب الَعَمل َُتْ
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نَّةِ  55/36 16531 نَّةِ  َأْصَحاَب اجْلَ    أهل اجْلَ

 بِالنَِّعيِم َعامَّ ِسَواهُ َمْشُغولُوَن  ِِف ُشُغل   55/36 16532

 متنعمون متلذذون ِف النعمة  َفاكُِهونَ  55/36 16533

 ُمْستِظلَِّي ِف َنعيم  َوَرفاِهيَة    ِِف ظاِلل   56/36 16534

نَةِ  اأْلََرائِِك  56/36 16535  املَُزيَّ
ةِ  األَِْسَّ

 جالسون مستندون مستقرون ُمتَّكِئُونَ  56/36 16536

ْم فِيَها 57/36 16537  أي َلم ِف اجلنة ََلُ

 كثرية متنوعة ثاَِمٌر لذيذةٌ  َفاكَِهةٌ  57/36 16538

ُعونَ  57/36 16539  َيتََمنّوَن وَيطلبونَ  َيدَّ

 لَفُظ حَتِيَّة  َوَتْسليم   َسالمٌ  58/36 16540

بر  58/36 16541  إلَه  َمْعبود ، وهنا يراد به اهلل  رَّ

ِحيم   58/36 16542 حيُم: الذي َيْرَحُم املُْؤِمنَي ِف اآلِخَرةِ  رَّ  ِصَفة هللِ ُسبَْحاَنُه وَتعاىل، والرَّ

 وانفردوا   ََتَيَُّزوا َواْنَفِصُلوا َواْمتَاُزوا 59/36 16543

   الكافِروَن املُعانِدونَ  املُْْجِرُمونَ  59/36 16544

 َأَل ُألق إليكُم العهَد وُأوِصُكم بحفظه؟ َأََلْ َأْعَهْد إِلَيُْكْم   60/36 16545

يْطَانَ  60/36 16546  ال تنقادوا لَِوساِوِسهِ  اَل َتْعبُُدوا الشَّ

بِيٌ  60/36 16547   ظاهر العداوة   واِضٌح عدو  َعُدوٌّ مُّ

ْستَِقيمٌ  61/36 16548 اٌط مُّ    َطريٌق ُمستو  ال ِعَوج فيهِ  ِِصَ

 َتكن من ِصفه عن طريق اَلداية  َأَضلَّ  62/36 16549

 َجاعات من الناس أو  َخْلًقا ِجباِلًّ  62/36 16550

رونَ  َتْعِقُلونَ  62/36 16551  ُتْعِملوَن ُعقولَُكْم وُتَفكِّ

ب هِبا ِِف اآلِخَرةِ  َجَهنَّمُ  63/36 16552  النّاُر التي ُيَعذَّ

 ُتنَذرون ُتوَعُدونَ  63/36 16553

قوا فِيهاذوقوا حرها وَليبها وسعريها و اْصَلْوَها 64/36 16554  اْحََتِ

 تنكروا وال تؤمنوا َتْكُفُرونَ  64/36 16555

 َنطْبَُع َعَليَْها وَنْجَعُلَها ال َتتََكلَّمُ  َنْختِمُ  65/36 16556

 اْرَتَكبه َأصحاهُبا من آثامَتنْطِق َجواِرحهم بام  َوُتَكلُِّمنَا َأْيِدهيِمْ  65/36 16557

 َوُُتِْبُ  َوَتْشَهدُ  65/36 16558

لونَ  َيْكِسبُونَ  65/36 16559  َيْفَعلوَن وَيتََحمَّ

 بأن نذهب أبصارهم أَزلْنَا نوَرها لَطََمْسنَا َعَل أْعيُنهم 66/36 16560

اطَ  66/36 16561 َ    الطَِّريِق؛ لِيَْجتَاُزوهُ َباَدُروا إىَِل  َفاْستَبَُقوا الِصِّ

َنا َخْلَقُهمْ  ملَََسْخنَاُهمْ  67/36 16562 ْ لْنا ُصَوَرُهم إىل ُصَور  قبيحةو لََغريَّ وَّ  حَلَ

 َأَماكِنِِهمْ  َمَكاَنتِِهمْ  67/36 16563

نوا وََلْ َيْقِدروا َفاَم اْستَطَاُعوا ُمِضيًّا  67/36 16564   َيْمُضوا َأَماَمُهمْ َأْن  ََلْ َيتََمكَّ

 إىل اخللف  ال َيعودونَ و َواَل َيْرِجُعونَ  67/36 16565

ْرهُ  68/36 16566  ُنطِْل ُعُمَرهُ  ُنَعمِّ

ْلِق  68/36 16567 ْسُه ِِف اخْلَ ْعُف  ُننَكِّ  ُنِعْدُه إىَِل احَلالَِة الَّتِي اْبتََدَأَها؛ َوِهَي الضَّ

، وال ََيوزُ  َينْبَِغيَوَما  69/36 16568  ال َُيُْسُن، وال َيِصحُّ

ف وُيّذر  لِيُنِذرَ  70/36 16569 م وَيوِّ
 ليعلِ

 الَقضاُء باََلالكِ  يثبت ويلزم َوَُيِقَّ الَْقْوُل  70/36 16570
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ُث َعنهم َأَوََلْ َيَرْوا  71/36 15571 ِب من َشأِن َمن ُيتََحدَّ  الِعباَرُة لِلَحثِّ َعَل النَّظَِر، والتََعجُّ

 أْوَجْدَنا ِمَن الَعَدِم َعَل َغرْيِ ِمثال  سابِق   َخَلْقنَا  71/36 15572

 وأبدعنا  َخَلْقنا َعِمَلْت َأْيِدينَا  71/36 15573

 اإلبُل والبََقُر والَغنَمُ  َأْنَعاماً  71/36 15574

 حائزون َمالُِكونَ  71/36 15575

ْرَناَها َوَذلَّْلنَاَها 72/36 15576  لَيَّنَّاها وجعلناها تنقاد و َسخَّ

 َما َيْرَكبُوَنُه ِِف األَْسَفارِ  َرُكوهُبُمْ  72/36 15577

 فوائد َمنَافِعُ  73/36 15578

ُْم يَشبون ألباُنا  َوَمَشاِرُب  73/36 15579  املُراُد أُنَّ

 َوَيثْنوَن َعَليِْه هِبَا   ة اهللَيْذُكروَن نِْعمَ  َيْشُكُرونَ  73/36 15580

ُذوا  74/36 15581 َ  وجعلوا  َواُتَّ

 َمَعُه أْو َغرْيُه   من ُدوِن اهللِ 74/36 15582

ونَ  74/36 15583  من عذاب اهلل  ُينَقذوناملراد  ُينَِصُ

 : ال َيْقِدرونَ  ال َيْستَطِيُعونَ  75/36 15584

ُهمْ  75/36 15585  َعْوُنم وتأييدهم وانقاذهم َنِْصَ

 اجُلنْد: اجَليْش، واألْنصار واألْعوان ُجنٌد  75/36 15586

ونَ  75/36 15587 َْضُ  حاِْضوَن وراِجعوَن لِْلِحساِب واجَلزاءِ  ُمُّ

مْ  76/36 15588     َكالُمُهْم َهمُّ وال َغمُّ من ال ُيِصبَْك  َفال َُيُْزنَك َقْوَُلُ

وَن  76/36 15589    َُيْفونَ ما  ما ُيِْسُّ

 يظِهُرون وما  َوَما ُيْعلِنُونَ  76/36 15590

 ما اختلط من ماء الرجل وماء املرأة و النُّطفُة: املنيُّ  نُّطَْفة   77/36 15591

 اخُلصوَمِة واملُناَزَعِة واجِلدالِ َشِديُد  َخِصيمٌ  77/36 15592

بِيٌ  77/36 15593  واِضٌح  مُّ

َب  78/36 15594 ُب األْمثاِل: إيراُدها َوَْضَ  َْضْ

 وغاَب عن ذاكرتِه وحافِظَته َوَنِسَ  78/36 15595

 ُمتََقطَِّعةٌ  َبالِيٌَة، ُمتََفتِّتَةٌ  َرِميمٌ  78/36 15596

 خلقها َأنَشأََها 79/36 15597

 بِجميِع ما أْوَجَد ِمن ََملوقات   بُِكلِّ َخْلق   79/36 15598

ِر واخَلِفيَّاِت الَّتِي ال ُيْدِرُكَها ِعْلُم املَْخ  َعلِيمٌ  79/36 15599
ائِ  لوقاِت ِصَفٌة هللِ ُسبْحاَنُه َوَتَعاىَل، والَعليُم: ُهَو الَعاَِلُ بِالْسَّ

َجِر  80/36 15600  الندّي ذي اخلضة والرطوبة  النَّباِت  اأْلَْخَضِ الشَّ

 ُتْشِعلون ُتوقُِدونَ  80/36 15601

 بِذي ُقْدَرة بَِقادِر   81/36 15602

ُق  81/36 15603 الَّ  جلميع املخلوقات  املْوِجُد  اخْلَ

 ُحْكُمُه وقضاُؤهُ  َأْمُرهُ  82/36 15604

 يكون ما يشاء فيكون ما يشاء عن أمره كلمح البِص أو هو أقربيأُْمر بأن  ُكْن َفيَُكونُ  82/36 15605

 تنزيه وتقديس وتِبئة من السوء  َفُسبَْحانَ  83/36 15606

ء   83/36 15607 ء  وخزائنه  َمَلُكوُت ُكلِّ ََشْ  ُمْلُك ُكلِّ ََشْ

 ُتَعادونَ  ُتْرَجُعونَ  83/36 15608
 


