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 املقدمة

الم قمغم ظمػم ظمٚمؼ اهلل أمجٕملم حمّٛمد وآًمف  ،احلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم ًّ واًمّّمالة واًم

  :وسمٕمد ،اًمٓمّٞمٌلم اًمّٓم٤مهريـ

ٟم٦م عم٤م ُيٛمثٚمف ُمـ ُمٙم٤م ،اقمتٜمك اًمٕمرب وهمػمهؿ ُمٜمذ قمٝمِد ُُمٌٙمر سمتٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

اخل٤مًمدة، ويم٤من ٓ سمدَّ  وُمٕمجزة اًمرؾمقل حمّٛمد  ،ومٝمق يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز ،يمٌػمة قمٜمدهؿ

 ٕٟمف يم٤من  :إمم اًمرومٞمؼ إقمغم ظمّمقص٤ًم سمٕمد اٟمت٘م٤مل اًمٜمٌّّل  ،هل١مٓء أن هيتّٛمقا سمف

 .َُمـ ُيٗمّن هلؿ ُم٤م حيت٤مضمقن إمم ُمٕمرومتف

اؿمتّدت طم٤مضمتٝمؿ ًمتٗمًػم  وم٤ٌمت اعمًٚمٛمقن سم٠مؿمّد طم٤مضم٦ٍم إمم ذًمؽ يمّٚمام شم٘مّدم هبؿ اًمّزُمـ

ومٙمّٚمام اشمًٕم٧م رىمٕم٦م اًمٌالد اإلؾمالُمّٞم٦م وشمقؾّمٕم٧م  دظمٚم٧م ؿمٕمقب  ،يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز

وسمٕمد ُُميض أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م  ،وٓ يزال هذا آهتامم اعمتزايد.وىم٤ٌمئؾ وأُمؿ ذم اإلؾمالم

ومٝمق دؾمتقرهؿ اًمذي ي٘متدون سمف وشمٜمتٔمؿ سمف ؿم١مون طمٞم٤مهتؿ ًمٞمْمٛمـ  ،قمنم ىمرٟم٤ًم ُمـ اًمّزُمـ

ٕم٤مدة ذم اًمّداريـ اًمّدٟمٞم٤م وأظمرةهلؿ اهل ًّ ويم٤من ٓ سمّد ًمٜم٤م وٟمحـ سمّمدد أطمد .ٜم٤مء واًم

اعمٕم٤مضمؿ اًمٙمٌػمة واعمٝمّٛم٦م عمٕمروم٦م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ أن ٟمٕمّرج قمغم شمٕمريػ وسمٞم٤من 

 .اًمٖمري٥م ذم اًمّٚمٖم٦م وآصٓمالح
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 وم٤مإلهمراب هق: اإلشمٞم٤من ،ُم٤م يم٤من سمٕمٞمدًا وهم٤مُمْم٤ًم وظمٗمّٞم٤مً  :هق ،وم٤مًمٖمري٥م ذم اًمّٚمٖم٦م

وهمرسم٧م اًمِّمٛمس وشمٖمرب همروسم٤ًم:إذا  ،هم٤مب وسَمُٕمَد وهمٛمض وظمٗمل :وهَمَرَب  ،سم٤مًمٖمري٥م

سمٕمٞمٌد قمـ اًمٗمٝمؿ،وأهمَرب ذم اًمٙمالم: إذا ضم٤مء سمٖمرائ٥م  :سمٕمدت وشمقارت.ويمالم همري٥م

 (1) .وٟمقادر،وهمرسم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م:أي همٛمْم٧م وظمٗمٞم٧م

وف، أن ُيراد سمف سُمٕمد اعمٕمٜمك وهمٛمق :إول ُمٜمٝمام ،أُم٤م اصٓمالطم٤ًم ومٝمق قمغم ىمًٛملم

ّٓ سمٕمد ضمٝمِد ضمٝمٞمد وُمٕم٤مٟم٤مة وشمٗمّٙمر أٟمف  :واًمث٤مين ،سمحٞم٨م ٓ يًتٓمٞمع أن يٗمٝمٛمف اعُمتٚم٘مل أ

وم٢مذا ُم٤م وصٚمتٜم٤م يمٚمٛم٦م قمٜمٝمؿ  ،يمالم َُمـ سَمُٕمدت سمف اًمّدار ُمـ ؿمقاّذ اًمٕمرب وىم٤ٌمئٚمٝمؿ

 (2) .اؾمتٖمرسمٜم٤مه٤م

أن اًمٖمري٥م ذم اًمٙمالم هق اًمٙمالم اًمذي ٓ يٙمقن فم٤مهر اعمٕمٜمك  :وُيٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل

واًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي ٟمزل قمغم .ًمقف ًمٚمُٛمتٚم٘مل سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ؾم٥ٌم همراسمتفوهمػم ُم٠م

ٟمزل ذم وىم٧ٍم يم٤مٟم٧م ومٞمف اًمٕمرب  ،ومٙم٤من ُيٌّٚمغ آي٤مشمف اًمٙمريٛم٦م ًمٚمٜم٤مس صدر رؾمقل اهلل 

ومٙم٤مٟم٧م  ،شُمٓمرهبؿ اًمٙمٚمٛم٦م اجلزًم٦م واًمّٚمٗمٔم٦م اًم٘مقي٦م واخلٓم٦ٌم اًمٌٚمٞمٖم٦م ،أئٛم٦م ًم٤ًمٍن وسمٞم٤من

ظمّمقص٤ًم أهن٤م يم٤مٟم٧م ظم٤مًمٞم٦ًم ُمـ  ،وىمّقهت٤م اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م آٟمذاك ىمد سمٚمٖم٧م أوضمٝم٤م

  .اًمِّمقاذ

                                                 

ًم٤ًمن اًمٕمرب،  ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ،اًمٗمٞمقُمل ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،اًمٗمػموزآسم٤مدي :اٟمٔمر ((1

 .ُم٤مدة ) همرب (

 .2/1223 :يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن ،اًمتٝم٤مٟمقي :يٜمٔمر ((2
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ومٚمؿ يٙمـ ًمدى اعُمتٚم٘ملم هل٤م واعمُخ٤مـَمٌلم سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ إهب٤مٍم أو قمدم ُمٕمروم٦ٍم أو 

ويٕمرومقن ُم٤م ُيريده  ،ومٙم٤مٟمقا يٗمٝمٛمقن يمّؾ ًمٗمٔم٦ٍم أو يمٚمٛم٦م ،ؾمقء ومٝمٍؿ أو همٛمقٍض ذم يمٚمٛم٦م

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم سمٞم٤مٟمف

وم٢مٟمف يم٤من ي٠ًمل اًمرؾمقل  ،اك قمـ ومٝمؿ اًمٙمالم اًم٘مرآينوَُمـ يم٤من ىم٤مسًا ُمٜمٝمؿ طمٞمٜمذ

 ومٞمتٌٜمّك  ،قمـ شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م سمٞم٤من ذًمؽ هلؿ. 

وقمغم اًمٕمٛمقم وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مل يٙمـ ومٞمف ُم٤م هق هم٤مُمض أو ظمٗمّل وهمري٥م قمـ 

ومٝمق اعُمٗمّن واعمرضمع هلؿ ذم  وم٢من هَمٛمَض قمٚمٞمٝمؿ أُمر ؾم٠مًمقه اًمّّمح٤مسم٦م ذم قمٝمده

اجلٖمراومّٞم٦م ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦ّم ُمـ ظمالل ومتح إُمّم٤مر  وًمٙمـ سمٕمد شمقؾّمع اًمرىمٕم٦م ،ذًمؽ

ٜمًٞم٤مت ومْمٕمٗم٧م إُمٙم٤مٟم٤مهتؿ واًمٌٚمدان اظمتٚمط اًمٕمرب سمٖمػمهؿ ُمـ اًم٘مقُمٞم٤مت واجل

 .اًمّٚمٖمقي٦م

ومٙم٤من يمّٚمام شم٘مّدم اًمّزُمـ ويمثرت اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م دظمؾ ومٞمف ُمـ شمٚمؽ إىمقام 

وُمـ  ،همػم قمربّ  ومْمٕمٗم٧م إُمٙم٤مٟم٤مت وىم٤مسمٚمٞم٤مت اًمٕمرب اًمّٚمٖمقي٦م ٓظمتالـمٝمؿ سمٙمّؾ ًم٤ًمنٍ 

  .ذًمؽ ٟمِم٠م اًمٌح٨م ذم همري٥م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ومٛمٜمٝمؿ  ،ووىمع اخلالف سملم اًمٕمٚمامء ذم أصؾ وضمقد اًمٖمري٥م ذم أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

   ُُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،َُمـ ٟمٗمك ذًمؽ مجٚم٦ًم وشمٗمّمٞمالً      

                /وىمقًمف شمٕم٤ممم123اًمٜمحؾ ،:  

                 /وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،113ـمف:           

              /وىمقًمف شمٕم٤ممم ،3ومّمٚم٧م:           
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        /وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م أًمتل شُمث٧ٌم قمرسمّٞم٦م أًمٗم٤مظ  ،7اًمِمقرى

وسمٜم٤مًء  ،وًمٞمس ومٞمف ُم٤م هق أقمجٛمل ،ومٝمق إذن ظم٤مٍل ُمـ يمّؾ ًمٗمٍظ همػم قمربّ  ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 .قمٚمٞمف ومٚمٞمس ومٞمف ُمـ اًمٖمري٥م رء

وأصم٧ٌم آظمرون وضمقد اًمٖمري٥م ذم أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٓمٚم٘ملم ذم ذًمؽ ُمـ قمدم 

ُُمثٌتلم سم٠من سمٕمض إًمٗم٤مظ مم٤م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ،ٝمؿ ًمٙمثػٍم ُمـ أًمٗم٤مفمفومٝمٛم

 .يم٤مٟم٧م ُُمًتٕمٛمٚم٦ًم قمٜمد إقم٤مضمؿ

يتْمح -وظمّمقص٤ًم سمٕمد اًمرضمقع إمم اًمتٕمريٗم٤مت اًمّٚمٖمقي٦م ًمٚمٖمري٥م  - وُيٛمٙمـ اًم٘مقل 

وهق ٓ يٜمٝمض  ،سم٠من ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أصح٤مب اًمرأي اًمث٤مين هق قمدم ومٝمٛمٝمؿ هلذه إًمٗم٤مظ

 .قمغم إُمردًمٞمؾ 

وًمٕمّؾ أّول حم٤موًم٦م قمٜمد اًمٕمرب ذم اًمٌح٨م قمـ اًمٖمري٥م يم٤مٟم٧م ُمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس 

طمٞم٨م ؾم٠مًمف قمـ ُمٕمٜمك أيمثر ُمـ ُم٤مئتل  ،هـ ( ذم ضمقاسم٤مت أؾمئٚم٦م ٟم٤مومع سمـ إزرق 68) ت 

ًٓ وُُمًتٕمٞمٜم٤ًم قمغم  ،وم٠مسم٤مهن٤م ًمف وذطمٝم٤م اسمـ قم٤ٌمس ،يمٚمٛم٦م ُمـ همري٥م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُُمًتد

 .٦م ىم٤مًمتٝم٤م اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمّٞم٦مذًمؽ سمِمقاهد ؿمٕمريّ 

وم٠مصٌح حمطَّ اهتامم اًمٕمٚمامء  ،صمؿ شمقاًم٧م سمٕمد ذًمؽ اًمت٠مًمٞمٗم٤مت ذم همري٥م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

١مال واًمتّقوٞمح ًّ ومٙم٤مٟم٧م يمت٥م اًمٖمري٥م أّول ظمٓمقة ذم شم٠مًمٞمػ اعمٕم٤مضمؿ  ،وُمقرد اًم

هـ ( 121ومٙم٤من شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن ًمزيد سمـ قمكّم سمـ احلًلم اًمِمٝمٞمد     )ت  ،اًمٕمرسمّٞم٦م

واشمًٛم٧م هذه .هـ ( وهمػمهؿ ُمـ إقمالم إمم قمٍمٟم٤م احل٤مزم141أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م ) ت  صمؿ

 ،أهنؿ رشمٌقا ُم١مًمٗم٤مهتؿ سمح٥ًم اًمؽمشمٞم٥م اًم٘مرآين :إول ،اًمٙمت٥م سم٤مشم٤ٌمع إطمدى ُمٜمٝمجلم

 .أي رشمٌقا إًمٗم٤مظ سمح٥ًم اًمؽمشمٞم٥م إًمٗم٤ٌمئل ،قمغم طمروف اعمٕمجؿ اًمٕمرب :واًمث٤مين



 اعم٘مدُم٦م.......................... .....................................752

هـ ( أطمد هذه 1344ًمٚمًٞمّد اًمِمٝمرؾمت٤مين ) ت ويم٤من اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

اعمٕم٤مضمؿ أًمتل اُمت٤مزت قمـ همػمه٤م سمِمٛمقًمٞمتٝم٤م واشم٤ًمقمٝم٤م وإيراده٤م ٕهمٚم٥م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن 

 .وُيٕمّد ُمٜمٝمجف اعمتٌع ظمالص٦ًم عمٜمٝم٩م إىمدُملم واسمتٙم٤مرًا ًمٚمُٛمحَدصملم ،اًمٙمريؿ

اًمثّر وم٘مد واهتامُم٤ًم سم٤مًمؽماث اإلؾمالُمل اًمٙمٌػم و ،وشمقاصاًل ُمع اعم٤ميض سمٕمٍمٟم٤م احل٤مزم

اوٓمٚمٕم٧م اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمّٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمنّميٗم٦م اعم٘مّدؾم٦م سمتح٘مٞمؼ هذا اًمؽماث وآهتامم سمٜمنمه 

وإظمالص٤ًم ًمًٚمٗمٜم٤م اًمّّم٤مًمح وم٠مٟمِم٠مت اعمٕم٤مهد واعمدارس واعمرايمز  ،ودراؾمتف ًمٕمٛمقم اًمٗم٤مئدة

 .اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ

ًمذي طميض ويم٤من أطمد هذه اًمٍّموح اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمٙمٌػمة هق دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ا

وم٠مظمذ هذا اًمٍّمح قمغم قم٤مشم٘مف شمٌٜمل اًمّدراؾم٤مت واًمٌحقث  ،سم٤مهتامُمٝم٤م سمِمٙمٍؾ يمٌػم

 .واًمت٠مًمٞمٗم٤مت واًمتح٘مٞم٘م٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ووم٘مٝمؿ اهلل ورقم٤مهؿ

ويمٌػم اًمّدقم٤مء  ًمًامطم٦م طمّج٦م  ،وواومر اًمّثٜم٤مء ،وأظمػمًا ٓ سمّد زم ُمـ شم٘مديؿ ضمزيؾ اًمِّمٙمر

ؾمامطم٦م اًمًٞمّد ُمرشم٣م  و دام قمزه()اإلؾمالم واعمًٚمٛملم اًمِمٞمخ قمٌد اعمٝمدي اًمٙمرسمالئل

وومٝمؿ  ،وعم٤ِم أسمدوه ُمـ ُمروٟم٦ٍم وم٤مئ٘م٦م ،عم٤م أوًمقه ُمـ رقم٤مي٦ٍم يمٌػمٍة هلذا اًمٙمت٤مب :مج٤مل اًمديـ

وشمٗمٙمػٍم  ،وقم٘مٚمٞم٦م يمٌػمة ،وطُمًـ ظُمٚمؼ ،ذم ؾمٕم٦م صدرٍ  ،قمٔمٞمؿ عمتٓمٚم٤ٌمت هذا اإلٟمج٤مز

 عم٤ِم أوٓين ومجزيؾ اًمِّمٙمر هلل أّوًٓ .ومقوٕمقا صم٘متٝمؿ ب إلٟمج٤مز ُمثؾ هذا اعمنموع ،قمٛمٞمؼ

 .صمؿ هلام أداُمٝمام اهلل وووم٘مٝمام ًمّم٤مًمح ُمرو٤مشمف ،ُمـ ٟمٕمٛم٦م إمت٤مم حت٘مٞمؼ هذا اًمٙمت٤مب

 

وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم
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اد صل  ف  الص 
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اد املفتوحت (  ) فصل الص 

 

 

﴿    ﴾ /مجع ص٤مسمئ ،62اًمٌ٘مرة. 

ـٍ آظمر :ىمٞمؾ ـٍ إمم دي ـٍ يم٤من قمٚمٞمف امم  ،هق َُمـ اٟمت٘مؾ ُمـ دي ويمؾُّ ظم٤مرٍج ُمـ دي

إذا يم٤من  ،يّمٌق ص٤ٌمً  ،ص٤ٌم اًمّرضمؾ ذم ديٜمف :ُي٘م٤مل ،ؾُمّٛمل ذم اًمّٚمٖم٦م ص٤مسمئ٤مً  ،آظمر همػمه

 .ص٤مسمئ٤مً 

ع ًمف امم همػمه ،اًمّت٤مرك ديٜمف :ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًمّّم٤مسمئ واًمّديـ اًمذي  ،اًمذي ُذّ

 .أو شمٕمٔمٞمٛمٝم٤م ،ريمٝمؿ اًمّتقطمٞمد قمغم قم٤ٌمدة اًمٜمّجقمهق شم :وم٤مرىمقه

قم٤ٌمدة  :وُمـ ديٜمٝمؿ ،وهلؿ ُمذه٥ٌم يتٗمّردون سمف ،وهؿ ىمقٌم ُمٕمروومقن :ىمٞمؾ

 .وسمٌٕمض إٟمٌٞم٤مء ،واعمٕم٤مد ،وهؿ ُي٘مّرون سم٤مًمّّم٤مٟمع ،اًمٜمّجقم

 .ٓ ديـ هلؿ ،سملم اًمٞمٝمقد واعمجقس :اًمّّم٤مسمئقن :وىمٞمؾ

 .سمقري٘مرؤون اًمزّ  ،هؿ ـم٤مئٗم٦ٌم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب :وىمٞمؾ

ٌّف سمديـ اًمٜمّّم٤مرى ،هؿ ىمقمٌ  :وىمٞمؾ ّٓ أن ىمٌٚمتٝمؿ ٟمحق اجلٜمقب ،ديٜمٝمؿ ُيِم  ،إ

 .يزقمٛمقن أهنؿ قمغم ديـ ٟمقح  ،طمٞم٤مل ُمٜمتّمػ اًمٜمّٝم٤مر
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ـٍ ُمـ إدي٤من :وىمٞمؾ ضمزيرة اعمقصؾ، ي٘مقًمقن: ٓ  ،يم٤مٟمقا سم٤مجلزيرة ،هؿ أهؾ دي

ّٓ اهلل قن ي٘مقًمقن يم٤من اعمنميم :ومٛمـ أضمؾ ذًمؽ ومل ُي١مُمٜمقا سمرؾمقل اهلل  ،إًمف إ

   .ُيِمٌٝمقهنؿ هبؿ ،اًمّّم٤مسم١من :وأصح٤مسمف ًمٚمٜمٌّّل 

 ،واًمٕم٤مُّم٦م ُُيقزون أظمذ اجلزي٦م ُمٜمٝمؿ ،هؿ ـم٤مئٗم٦ٌم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب :وىمٞمؾ

   (1) .ٕهنؿ ًمٞمًقا سم٠مهؾ يمت٤مب ،وقمٜمدٟم٤م ٓ ُيقز ذًمؽ

﴿         ﴾ /أشم٤مهؿ ص٤ٌمطم٤ًم. :أي ،38اًم٘مٛمر 

﴿  ﴾ واصؼموا قمغم ىمت٤مهلؿ ذم  ،ىم٤مشمٚمقا اًمٕمدوّ  :أي ،222ران/آل قمٛم

 يمام يّمؼمون قمغم ىمت٤مًمٙمؿ ذم اًم٤ٌمـمؾ. ،احلّؼ 

 .ٕن وم٤مقمؾ إٟمام ي٠ميت عم٤ِم يٙمقن سملم اصمٜملم :ىمٞمؾ ،ص٤مسمروا ه٤م هٜم٤م :وإٟمام أشمك سمٚمٗمظ

﴿       ﴾/ٗمر،  :ىمٞمؾ [414] 36اًمٜم٤ًمء ًّ أٟمف اًمّرومٞمؼ ذم اًم

  .وطُمًـ اًمٕمنمة ،قاؾم٤مةواإلطم٤ًمن إًمٞمف سم٤معم

أٟمف اخل٤مدم  :وىمٞمؾ .يرضمق ٟمٗمٕمؽ ،أٟمف اعُمٜم٘مٓمع إًمٞمؽ :وىمٞمؾ .أٟمف اًمّزوضم٦م :وىمٞمؾ

 .اًمذي خيدُمؽ

 .محٚمف قمغم اجلٛمٞمع :وإومم

 ﴿         ﴾ /صٞمح٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م :أي ،33قمٌس. 

                                                 

احلدائؼ  ،4/433 :اًمٕمالُم٦م احلكم ،خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م ،4/318 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اخلالف :اٟمٔمر ((1

  .1524 :ُم٠ًمًم٦م ،389 :اًمًٞمد اًمًٞمًت٤مين ،اؾمتٗمت٤مءات ،24/5 :اًمٌحراين ،اًمٜم٤مرضة
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 .ٙم٤مد شمّمّٛمٝم٤مطمّتك شم ،شُم٤ٌمًمِغ ذم إؾمامقمٝم٤م :أي ،ٕهن٤م شمّمخُّ إذان :ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ

 .أي يًتٛمع :ٕهن٤م يّمّخ هل٤م اخلٚمؼ :وىمٞمؾ

ص٤مخ، يمام  :ًمٙمراهّٞم٦م اًمّتْمٕمٞمػ وم٘م٤مًمقا :وىمد ىُمٚم٧ٌم طمروف اًمّتْمٕمٞمػ ي٤مءً 

 .شمٔمٜمّٞم٧م ذم شمٔمٜم٧ّم :ىم٤مًمقا

 .ًمِمّدة صقهت٤م إذان ومتّمّٛمٝم٤م :اًمّّم٤ميّم٦م :واًمّّم٤مظم٦م

﴿     ﴾ /ومل ُي١مُِمـ سمف. ،أقمرض قمٜمف :أي ،55اًمٜم٤ًمء 

 ،يّمدُّ صدودًا، وصّداً  ،صدَّ قمـ اًمٌمء :ُي٘م٤مل ،واًمٍّمف ٟمٔم٤مئر ،ٜمعاعم :واًمّمدّ 

 وُمٜمٕمف. ،إذا قمِدَل سمف قمٜمف ،وصدَّ همػمه يّمّده ،وقمِدل قمٜمف ،إذا أقمرض

﴿            ﴾ /ُمٕمٜم٤مه:  :،  ىمٞمؾ43اًمٜمٛمؾ

 .اعمٕمجزة سمٕمد رؤي٦م شمٚمؽ ،ُمٜمٕمٝم٤م قم٤ٌمدة اًمِّمٛمس قمـ اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم :أي

وطم٤مل  ،قماّم يم٤مٟم٧م شمٕمٌده٤م ُمـ دون اهلل وصّدمه٤م ؾمٚمٞمامن  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وُمٜمٕمٝم٤م قمٜمف ،سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمف

 ﴿       ﴾ /أي ،16اسمراهٞمؿ:  
ٍ
مم٤م يًٞمؾ  ،ُيً٘مك ُمـ ُم٤مء

 .ُمـ ومروج اًمّزواين ذم اًمٜم٤ّمر ،واًم٘مٞمح ،ُمـ اًمّدم

 .اًمّّمديدوـمٕمٛمف ـمٕمؿ  ،ًمقٟمف ًمقن اعم٤مء :أي :وىمٞمؾ

شمٙمره٤ًم  ،ُأظمذ ُمـ أٟمف يّمّد قمٜمف ،ُمـ اجلرح ،يًٞمؾ ُمـ اًمٗمرج ،اًم٘مٞمح :واًمّّمديد

 .ًمف
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 .ومٚمذًمؽ أقمرب سم٢مقمراسمف ،وهق سمٞم٤مٌن ًمٚمامء اًمذي ُيً٘مقن ،دٌم خمتٚمط :واًم٘مٞمح

 ﴿      ﴾ /12اًمٓم٤مرق،  ، شمتّمدع سم٤مًمٜم٤ٌّمت: أي: شمٜمِمؼُّ

 .ومٞمخرج ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤ٌّمت وإؿمج٤مر

ورضوب اًمّزرع  ،اٟمِم٘م٤مىمٝم٤م سم٤مًمٜم٤ٌّمت ،ومّمدع إرض ،اًمِّمؼ :دعواًمّّم 

 وإؿمج٤مر.

﴿       ﴾ /وٓ  ،همػم ُُمًتدلٍّ هب٤م ،أقمرض قمٜمٝم٤م :أي ،157آٟمٕم٤مم

 .ُُمٗمّٙمٍر ومٞمٝم٤م

 .إذا ُم٤مل قمٜمف ،صدووم٤مً  [415]وصَدف قمـ اًمٌمء 

 ﴿       ﴾ /ل اجلٌؾ: ُي٘م٤مل جل٤مٟمٌ ،ضم٤مٟمٌل اجلٌؾ :أي ،96اًمٙمٝمػ

 .أي حت٤مذهيام وشمالىمٞمٝمام ،ًمتّم٤مدومٝمام :صدوم٤من

  .يم٠مٟمف ىمد صدف قمٜمف ،يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام ُُمٜمٕمدل قمـ أظمر ،مه٤م ضمٌالن :وىمٞمؾ

 .واًمٜم٤ّمطمٞم٦م ،اجل٤مٟم٥م :واًمّّمدوم٦م ،واًمّّمدف

أهن٤م ُمـ حلقم  :ىم٤مل ؟ؾُمئؾ قمـ اًمّٚمحقم اًمتل ذم أصداف اًمٌحر :وذم اخلؼم

 (1) .اًمْمٗم٤مدع

                                                 

 ،هتذي٥م إطمٙم٤مم ،11ح  6/221 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،يمام ذم اًمٙم٤مذم اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ  ((1

  .46ح  9/13 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد
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 ،ًمٚم١مًم١ماًمذي هق وقم٤مء  ،اعم٤مٟمٕمقن قمـ ًمٌس اًمّّمدف وىمد اؾمتدّل هبذا اخلؼم

وإٟمام هق  ،هق اًمّّمدف اعمٕمروف ،أن اعمُراد ُمـ إصداف ذم اخلؼم ،زقماًم ُمٜمٝمؿ

 .وأؿم٤ٌمهٝم٤م( 1)واخلراـملم ،يم٤مًمٕمٚم٘م٦م ،واعمُراد ُمـ اًمّٚمحقم ذم اخلؼم اًمديدان ،اجل٤مئز

ة ٕيمٚمٝم٤م، ٓ أي اعمُٕمدَّ  :ُمـ حلقم اًمْمٗم٤مدع :سم٠مهن٤م ،اًمّتٕمٌػم قمٜمٝم٤م ،ويِمٝمد سمذًمؽ

ُمع أن اًمْمٗم٤مدع ٓ شم٠ميمؾ ُمـ إصداف  ،أو ُمـ أضمقاومٝم٤م ،أهن٤م ُُمتٙمّقٟم٦م ُمٜمٝم٤م

 .ومل شمتٙمّقن هل ُمـ حلقم اًمْمٗم٤مدع ،اعمٕمرووم٦م

ومال يِمٛمٚمٝم٤م ُم٤م دّل قمغم ُمٜمع اًمّّمالة ذم  ،ٓ دًمٞمؾ قمغم صمٌقت اًمّٚمحؿ هل٤م :وم٢مذن

ٙمالم جم٤مٌل ذم وًمٚم ،وإٟمام طم٤مًمف يمح٤مل اًمّزٟمٌقر وأؿم٤ٌمهف ،أضمزاء ُم٤م ٓ ُي١ميمؾ حلٛمف

 .اًمٗم٘مف

﴿    ﴾ /ورم سمف، ومل خُيٚمػ. ،54ُمريؿ 
ٍ
 إذا وقمد سمٌمء

طمّتك  ،وم٤مٟمتٔمره ؾمٜم٦مً  ،وٟمز اًمّرضمؾ ،أٟمف واقمد رضماًل أن يٜمتٔمره ذم ُمٙم٤منٍ  :ُروي

  (2) .أشم٤مه اًمّرضمؾ

 .أىم٤مم يٜمتٔمره صمالصم٦م أي٤مم :وىمٞمؾ

﴿       ﴾/واطمدهت٤م:صدىم٦م. ،أي:4اًمٜم٤ًمء، َـّ  ُُمٝمقره

                                                 

اًمزسمٞمدي، ُم٤مدة  ،شم٤مج اًمٕمروس ،يدان ـمقال شمقضمد ذم إرايض اًمٜمّدي٦م وذم ـملم إهن٤مروهل د ((1

 .)ظمرـمـ (

 .21/232 ،شمٗمًػم اًمرازي ،2/458 :اًمٓمؼمد ،مجع اجلقاُمع :اٟمٔمر ((2
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ُصُدق  ،يمنه٤م :واًمث٤مٟمٞم٦م ،أيمثره٤م ومتح اًمّّم٤مد ،وومٞمف ًمٖم٤مت :(1)ىم٤مل ذم اعمجٛمع 

وىمد ضم٤مءت  ،واجلٛمع صدىم٤مت قمغم ًمٗمٔمٝم٤م ،ًمٖم٦م احلج٤مز صدىم٦م :واًمث٤مًمث٦م ،سمْمٛمتلم

 .صدىم٤مت يمٖمروم٤مت :واجلٛمع ،ًمٖم٦م سمٜمل متٞمؿ صدىم٦م يمٖمروم٦م :واًمراسمٕم٦م ،ذم اًمّتٜمزيؾ

ُمثؾ ىمّقي٦م  ،ُصدق [416]ومجٕمٝم٤م  ،ٖم٦ٌم ظم٤مّص٦موصدىم٦م ًم :(2) وقمـ اعمص

 .وىمقى

﴿      ﴾ /ُم٤م أقمٓمك اًمٖمػم سمف شمؼمقم٤ًم،  :اًمّّمدىم٦م ،62اًمتقسم٦م

 وأُمث٤مهل٤م. ،واًمٙمّٗم٤مرة ،واعمٜمذورات ،وم٘مد طمّؾ ومٞمٝم٤م اًمّزيم٤مة ،قمـ هدي٦مٍ  ،سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م

شمّمدىم٧م  ،٦مُمـ همػم ٟمّم٤مٍب ًمٚم٘مرسم ،سم٤مًمٕمٓمّٞم٦م اعُمتؼّمع هب٤م :وقمّرومٝم٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

 .أقمٓمٞمتف :سمٙمذا

﴿         ﴾ /أي ذم صٞمح٦ٍم. :ىمٞمؾ ،29اًمذاري٤مت 

 .ذم ذُم٦مٍ  :وىمٞمؾ .ذم مج٤مقم٦مٍ  :وىمٞمؾ

  ﴿ :يمام ىم٤مل ،أظمذت شمّمٞمح وشمقًمقل :واعمٕمٜمك   ﴾ /72هقد. 

 .ة أيْم٤مً ّس  :وُي٘م٤مل ًمٚمجامقم٦م ،وهق ُمـ سير اًم٤ٌمب ،ؿمّدة اًمّّمٞم٤مح :واًمٍّم 

 

                                                 

 .2/594 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ ((1

 .ُم٤مدة ) صدق ( ،اًمٗمٞمقُمل ،إؿم٤مرة امم اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ((2
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﴿    ﴾ /أي مجٕم٧م أص٤مسمٕمٝم٤م، وميسم٧م  :ىمٞمؾ ،29اًمذاري٤مت

 .ًمٓمٛم٧م وضمٝمٝم٤م :وىمٞمؾ .ضمٌٞمٜمٝم٤م شمٕمّج٤ٌمً 

 .رضب اًمٌمء سم٤مًمٌمء اًمٕمريض :واًمّّمؽ

 .وهق أن شمّمٓمؽ ريمٌت٤م اًمّرضمؾ ،اًمّيب سم٤مقمتامٍد ؿمديد :اًمّّمؽ :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /ٜمًٌط، اعمٜمٙمِمػ هق اعمقوع اعم :اًمٍّمح ،44اًمٜمٛمؾ

 .ُمـ قملم ؾم٘مػ

٠ٌم أن ؾمٚمٞمامن  :ىمٞمؾ ًّ  ،سمٌٜم٤مء اًمٍّمح ،أُمر اًمِّمٞم٤مـملم ،عم٤ّم أىمٌٚم٧م ص٤مطم٦ٌم اًم

ٓمح ًّ  ،ومجع ذم اعم٤مء احلٞمت٤من ،أضمرى حتتف اعم٤مء ،ُمـ ىمقارير ،وهق يمٝمٞمئ٦م اًم

 .وضمٚمس قمٚمٞمف ،صمؿ ووع ًمف ومٞمف هير ،ودواّب اًمٌحر ،واًمّْمٗم٤مدع

 .ء سمٞم٤مو٤مً يم٠مٟمف اعم٤م ،أٟمف ىمٌٍم ُمـ زضم٤مج :وىمٞمؾ

 ُمـ زضم٤مج :وىمٞمؾ
ٍ
وإٟمام  ،ومٝمق سح ،أو همػم ذًمؽ ُمقصّمؼ ،أو صخر ،يمّؾ سمٜم٤مء

ويٜمٔمر هؾ شمًتدّل قمغم ُمٕمروم٦م  ،ٕٟمف أراد أن خيتؼم قم٘مٚمٝم٤م :سم٤مًمٍّمح أُمر ؾمٚمٞمامن 

 ؟.اهلل شمٕم٤ممم سمام شمرى ُمـ هذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ـ ومال يٜمٗمّٙمقن ُم ظم٤موم٧م أن يتزوضمٝم٤م ؾمٚمٞمامن  ،أن اجلـ واًمِّمٞم٤مـملم :وىمٞمؾ

 [417]وذًمؽ أن ُأُمٝم٤م يم٤مٟم٧م ضمٜمّٞم٦م  ،وذّريتف سمٕمده ًمق شمزّوضمٝم٤م شمًخػم ؾمٚمٞمامن 

وأن رضمٚمٝم٤م يمح٤مومر  ،أن ذم قم٘مٚمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  :وىم٤مًمقا ،ًمُٞمزهدوه ومٞمٝم٤م ،اًمّثٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م وم٠مؾم٤مؤا

 .ومٚماّم اُمتحـ ذًمؽ وضمده٤م قمغم ظمالف ُم٤م ىمٞمؾ ،احلامر
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اًمِّمٕمر، وم٤ًمءه ذًمؽ، ومٚماّم يمِمٗمتف سم٤من  ،أن قمغم رضمٚمٝم٤م ؿمٕمراً  ،أٟمف ُذيمِر ًمف :وىمٞمؾ

وـمٌخقا ًمف اًمٜمّقرة واًمّزرٟمٞمخ، ويم٤من  ،ومٕمٛمٚمقا احلامُم٤مت ،وم٤مؾمتِم٤مر اجلـ ذم ذًمؽ

   .أول ُم٤م ُصٜمٕم٧م اًمٜمّقرة

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /أي سمٜم٤مًء قم٤مًمٞم٤مً  :ىمٞمؾ ،38اًم٘مّمص. 

 .وم٤مًمّتٍميح ؿمّدة فمٝمقر اعمٕمٜمك ،وأصٚمف ُمـ اًمّٔمٝمقر ،اًمٌٜم٤مء اًمٕم٤مزم :واًمٍّمح

﴿     ﴾ /ُُمٖمٞم٨م هلؿ :أي ،43يس ٓ. 

 :وم٠مسظمتف ،اؾمتٍمظمٜمل ومالن :وُي٘م٤مل ،اإلهم٤مصم٦م سم٢مضم٤مسم٦م اًمّّم٤مرخ :ساخواإل

 .ي٤م سيخ اعُمًتٍمظملم:وُمٜمف .أي اؾمتٖم٤مث ب وم٠مهمثتف

 ﴿    ﴾ /ُمـ اًمٍّمة  ،ؿمديدة اًمّّمقت ،قم٤مصٗم٤مً  :أي ،16ومّمٚم٧م

 .وهل اًمّّمٞمح٦م

 .ُمـ اًمٍّم  ،هل اًم٤ٌمردة :وىمٞمؾ

 .وهق اًمؼمد ،ُمـ اًمٍّم  ،هل اًم٤ٌمردة :وىمٞمؾ

 .حترق يمام حترق اًمٜم٤ّمر ،هل اًم٤ٌمردة :وىمٞمؾ

 :ُي٘م٤مل ،ُوققمػ اًمّٚمٗمظ إؿمٕم٤مرًا سمُٛمْم٤مقمٗم٦م اعمٕمٜمك ،واؿمت٘م٤مق اًمٍّم ُمـ اًمٍّمير

 ؿمديدة اًمّّمقت. ،وريح سس ،وسس ُيٍمس سسةً  ،سَّ يٍّم سيراً 
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 .هنٝمف وهنٜمٝم٦م، ويمٗمٙمٗم٦م ويمٗمٗم٦م :يمام ُي٘م٤مل ،ص٤مداً صمؿ ىُمٚم٧ٌم اًمّراء  ،سر :وأصٚمف

 ﴿        ﴾ /ُمٍموقملم: أي  :أي ،7احل٤مىم٦م

 .سقم٤ًم ُمـ سم٤مب ٟمٗمع، ـمرطمتف ،سقمتف اًمّداسم٦م :ُي٘م٤مل ،ُمٓمروطملم قمغم إرض

 ﴿      ﴾ /طمٞمٚم٦مً  :أي ،19اًمٗمرىم٤من. 

 .يٍمومقا قمـ أٟمٗمًٝمؿ قمذاب اهللأي ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن  :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /يمػَّ ُمٕمقٟمتف قمٜمٙمؿ  :أي ،152آل قمٛمران

 .ومٖمٚمٌقا، ًمٞمٛمتحـ صؼميمؿ

 ﴿       ﴾ /ويمررٟم٤م ُمـ يمّؾ  ،سمٞمّٜم٤م هلؿ :أي ،89آهاء

 .رء

﴿                ﴾/أي [418] 29آطم٘م٤مف: 

 .أُمٚمٜم٤مهؿ إًمٞمؽ قمـ سمالدهؿ سم٤مًمّتقومٞمؼ وإًمٓم٤مف طمّتك أشمقك

ـّ  :وىمٞمؾ  .أي وضّمٝمٜم٤م إًمٞمؽ مج٤مقم٦ًم ُمـ اجل

امء :وىمٞمؾ ًّ ٛمع ُمـ اًم ًّ ومل  ،سمرضمقم اًمِّمٝم٥م ،سومٜم٤مهؿ إًمٞمؽ قمـ اؾمؽماق اًم

 .ىمد ُسومقا قمٜمف يٙمقٟمقا سمٕمد قمٞمًك 

 :ومٜم٤م أي٤متوّس 
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وشم٤مرًة  ،وشم٤مرًة ذم اإلهالك ،إلقمج٤مزشمّمديره٤م شم٤مرًة ذم ا :شمٍميػ أي٤مت :ىمٞمؾ

 ،وشم٤مرًة ذم وصػ إسمرار ًمُٞم٘متدى هبؿ ،وشم٤مرًة ذم اًمّتذيمػم سم٤مًمٜمّ٘مؿ ،ذم اًمّتذيمػم سم٤مًمٜمّٕمؿ

 .وشم٤مرًة ذم وصػ اًمٗمّج٤مر ًمُٞمتجٜم٥ّم ُمثؾ ومٕمٚمٝمؿ

 ﴿       ﴾ /أي يم٤مًمّٚمٞمؾ اعُمٔمٚمؿ :ىمٞمؾ ،22اًم٘مٚمؿ. 

 .ٟمٍمام أطمدمه٤م ُمـ أظمرٓ :اًمّٚمٞمؾ واًمٜمّٝم٤مر :واًمٍّميامن

 .أي اعم٘مٓمقع ،اعمٍموم صمامره :اًمٍّميؿ :وىمٞمؾ

 .أهن٤م ص٤مرت يم٠مهن٤م مجٞمع صمامره٤م ىُمٓمٕم٧م :واعمٕمٜمك

 .ومٚمٞمس ومٞمف رٌء ُمٜمف ،اًمذي ُسم قمٜمف اخلػم :اًمٍّميؿ :وىمٞمؾ

 .اٟمٍمُم٧م قمـ ُمٕمٔمؿ اًمّرُمؾ ،أي يم٤مًمّرُمٚم٦م :يم٤مًمٍّميؿ :وىمٞمؾ

 .سمٚمٖم٦م ظمزيٛم٦م ،يم٤مًمرُم٤مد إؾمقد :وىمٞمؾ

 ،احلّم٤مد واًم٘مٓم٤مف ذم اًمّزرع واًمٙمرم :ام واجلذاذ ذم اًمٜمّخؾ سمٛمٜمزًم٦مواًمٍّم 

 .طم٤من ذًمؽ ُمٜمٝم٤م ،وأسم اًمٜمّخٚم٦م وأضمذت ،سُم٧م اًمٜمّخٚم٦م وضمذذهت٤م :ُي٘م٤مل

ٕن  :ومٝمق ُمـ إوداد ،واًمٜمّٝم٤مر أيْم٤ًم ُيًّٛمك سيامً  ،اًمّٚمٞمؾ إؾمقد :واًمٍّميؿ

 .اًمّٚمٞمؾواًمٜمّٝم٤مر يٜمٍمم قمٜمد جملء  ،اًمّٚمٞمؾ يٜمٍمم قمٜمد جملء اًمٜمّٝم٤مر

 .أي سم مجٞمع صمامره٤م :اعمٍموم :واًمٍّميؿ أيْم٤مً 

 .ُمٜم٘مٓمع اًمّرُمؾ اًمذي ٓ ٟم٤ٌمت ومٞمف :اًمٍّميؿ :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /ىم٤مـمٕملم اًمٜمّخؾ :أي ،22اًم٘مٚمؿ. 



 765.....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 ﴿         ﴾ /ؿمديدًا  ،ُيدظمٚمف قمذاسم٤ًم ؿم٤مىّم٤مً  :أي ،17اجلـ

 .ذم اًمِٕمٔمؿ [419]ُُمتّمٕمدًا 

 .أي ذا ُمِمّ٘م٦م :قمذاسم٤ًم ُصٕمداً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 وُمٜمف شمٜمّٗمس اًمّّمٕمداء.،وهق اعُمتّمّٕمد ذم اًمِٕمٔمؿ ،اًمٖمٚمٞمظ:واًمُّمٕمد

 ﴿     ﴾ /ؾم٠ُميمّٚمٗمف ُمِمّ٘م٦ًم ُمـ اًمٕمذاب :أي ،17اعمدصمر،  ٓ

 .راطم٦م ومٞمف

وم٢مذا َوَوع يده قمٚمٞمف  ،ُي١مظمذ سم٤مرشم٘م٤مئف ،صٕمقُد ضمٌٍؾ ذم ضمٝمٜمّؿ ُمـ ٟم٤مر :وىمٞمؾ

 .ويمذًمؽ رضمٚمف ،وم٢مذا رومٕمٝم٤م قم٤مدت ،سم٧مذا

ُيٙمّٚمػ أن يّمٕمده٤م، طمّتك إذا سمٚمغ  ،هق ضمٌٌؾ ُمـ صخرٍة ُمٚم٤ًمء ذم اًمٜم٤ّمر :وىمٞمؾ

 .ومذًمؽ دأسمف أسمداً  ،صمؿ ُيٙمّٚمػ أن يّمٕمده٤م ،أقماله٤م ُأطمِدر امم أؾمٗمٚمٝم٤م

 ،وُييب ُمـ ظمٚمٗمف سمٛم٘م٤مُمع احلديد ،ُُيذب ُمـ أُم٤مُمف سمًالؾمؾ احلديد

 اًمٕم٘م٦ٌم ازم يّمٕم٥م صٕمقده٤م،وهل اًمٙم١مود. :ٕمقدواًمّمَّ  .ومٞمّمٕمده٤م ذم أرسمٕملم ؾمٜم٦مٍ 

 ﴿     ﴾  /أٟمف ىم٤مل: ٓ أقمٚمؿ  ،طُمٙمل قمـ اًمّزضم٤مج ،43اًمٜم٤ًمء

 (1) .ذم أن اًمّّمٕمٞمد وضمف إرض ،ظمالوم٤ًم سملم أهؾ اًمّٚمٖم٦م

                                                 

 .5/43 :شمٗمًػم أًمقد ،3/227:اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،ٗمًػم اًم٘مرآناٟمٔمر: اًمتٌٞم٤من ذم شم ((1
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ٕٟمف  :وإٟمام ؾُمّٛمل صٕمٞمداً  ،ُمـ همػم ٟم٤ٌمٍت وٓ ؿمجرٍ  ،هق وضمف إرض :وىمٞمؾ

سمؾ يِمٛمؾ احلجر  ،وٓ خيتصُّ سم٤مًمؽّماب ،ـ سم٤مـمـ إرضهن٤مي٦م ُم٤م ُيّمٕمد إًمٞمف ُم

 .وهمػمه مم٤م هق ُمـ أضمزاء إرض

﴿         ﴾ /يٛمقت ُمـ ؿمّدة شمٚمؽ  :أي ،68اًمزُمر

ؿمٌٞمٝم٦ًم  ،إذا ُم٤مت سمح٤مٍل ه٤مئٚم٦مٍ  ،صٕمؼ ومالن :ُي٘م٤مل ،اًمّّمٞمح٦م اًمتل خترج ُمـ اًمّّمقر

 .سم٤مًمّّمٞمح٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م

 ﴿     ﴾ /ومل  ،وىمع ُمٖمِمّٞم٤ًم قمٚمٞمف :أي ،143آقمراف

 :وٓ ُي٘م٤مل ًمٚمٛمّٞم٧م ،143آقمراف/  ﴾   ﴿ :يٛم٧م، سمدًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم

 .صمؿ ُأطمٞمل ،وىمع ُمّٞمت٤مً  :وىمٞمؾ .طمّل  :سمؾ ُي٘م٤مل ،أوم٤مق

 ﴿     ﴾ /اًمقىمع اًمِّمديد ُمـ  :وهل ،مجع ص٤مقم٘م٦م ،19اًمٌ٘مرة

ح٤مب ًّ  .ف ٟم٤مر حترقيً٘مط ُمٕم ،اًم

 .صٞمح٦ُم اًمٕمذاب :واًمّّم٤مقم٘م٦م

 :أطمدمه٤م ،قمغم وضمٝملم :اًمّّم٤مقم٘م٦م :وىمٞمؾ

امء ًّ  ﴿ :يم٘مقًمف ،ٟم٤مٌر شمً٘مط ُمـ اًم           

 ﴾ /13اًمرقمد. 
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 ﴿  :ذم ىمقًمف ،اعمقت :واًمث٤مين          

 ﴾ /13ومّمٚم٧م.  

﴿ :ووُمّن سمف ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /أي اعمقت ،55اًمٌ٘مرة. 

﴿  ﴾ /ء ُم٘مٝمقريـ. [424] 119آقمراف ّٓ  أي: أذ

ٖم٤مر .اًمذًمٞمؾ :واًمّّم٤مهمر ٖمر واًمّمَّ يّمٖمر  ،صٖمر اًمٌمء :ُي٘م٤مل ،اًمذًّم٦م :واًمّمِّ

 .صٖمر اًم٘مدر :وأصٚمف ،إذا ُذلَّ  ،صٖمرًا وصٖم٤مراً 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم                ﴾ 

ُُيّرون امم اعمقوع اًمذي ُي٘مٌض ُمٜمٝمؿ ومٞمف  ،ذًمٞمٚمقن ُم٘مٝمقرون :، أي29اًمتقسم٦م/

 .طمّتك ُي١مّدوه٤م ،سم٤مًمٕمٜمػ

 .وإظمذ ضم٤مًمس ،هق أن ُيٕمٓمقا اجلزي٦م ىم٤مئٛملم :وىمٞمؾ

 .ًمذي ُيّمّٖمر ىمدر ص٤مطمٌفاًمّذل واًمٜمّٙم٤مل ا :اًمّّمٖم٤مر :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /ؾمُٞمّمٞمٌٝمؿ قمٜمد اهلل ذلٌّ وهقان :أي ،124آٟمٕم٤مم، 

 .وإن يم٤مٟمقا أيم٤مسمر ذم اًمّدٟمٞم٤م

أو ُيّمٞمٌٝمؿ  ،ُُمٕمدٌّ هلؿ قمٜمد اهلل ،ؾمُٞمّمٞمٌٝمؿ صٖم٤مرٌ  :ُيقز أن يٙمقن اعمٕمٜمك :وىمٞمؾ

 .أن ُيّمّٖمروا قمٜمد اهلل

 .اًمذي يّمٖمر امم اعمرء ٟمٗمًف :واًمّّمٖم٤مر
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 ﴿           ﴾ /وُم٤م ىمّدُمقه ُمـ أقمامهلؿ،  :أي ،53اًم٘مٛمر

 .ُمٙمتقٌب قمٚمٞمٝمؿ ،ُمـ صٖمػٍم ويمٌػمٍ 

واعمقت، واحلٞم٤مة  ،وأضم٤مل ،يمّؾ صٖمػٍم ويمٌػٍم ُمـ إرزاق :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ُمٙمتقٌب ذم اًمّٚمقح اعمحٗمقظ ،وٟمحقه٤م

﴿      ﴾ /ىمٚمٞمٚم٦م وٓ يمثػمة. :أي،121اًمتقسم٦م 

 ﴿     ﴾ /أي ُم٤مًم٧م ىمٚمقسمٙمام امم  :ىمٞمؾ ،4اًمتحريؿ

 .اإلصمؿ

وقمِدًَم٧م قمـ اًمّثقاب امم  ،و٤مىم٧م ىمٚمقسمٙمام قمـ ؾمٌٞمؾ آؾمت٘م٤مُم٦م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ُم٤م ُيقضم٥م اإلصمؿ

 ،وصٖمٞم٧م أصٖمل سم٤مًمٞم٤مء أيْم٤مً   ،وُصٖمقاً  ،َصٖمقًا وِصٖمقاً  ،أصغِ  :وصٖمقت إًمٞمف

 .ف إصٖم٤مًء سمٛمٕمٜمًك وأصٖمٞم٧م إًمٞم

 ،أصٖمٞم٧م اإلٟم٤مء :ُي٘م٤مل ،اعمٞمؾ امم اًمٌمء ًمٖمرٍض ُمـ إهمراض :وإصؾ ومٞمف

 .إذا أُمٚمتف ًمٞمجتٛمع ُم٤م ومٞمف

 ﴿       ﴾ /يمّؾ زُمرٍة  ،ُمّمٗمقوملم :أي ،48اًمٙمٝمػ

 .وُأُم٦ٍم صّٗم٤مً 

 .يم٤مًمّّمٗمقف ذم اًمّّمالة ،ُيٕمروقن صّٗم٤ًم سمٕمد صّػ  :وىمٞمؾ

 .ٓ حَيج٥م سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً  ،صّٗم٤ًم واطمداً  ُيٕمروقن :وىمٞمؾ
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﴿  ﴾ /ُُم٘مّٞمدة قمغم ؾُمٜم٦ّم حمّٛمد ،ىمٞم٤مُم٤مً  :أي ،36احل٩م. 

شُمٜمحر يمذًمؽ،  ،صمالصم٦مٍ  [421]وشم٘مقم قمغم  ،هل أن شمٕمِ٘مؾ إطمدى يدهي٤م :وىمٞمؾ

 .ًمئاّل يت٘مدم سمٕمْم٤م قمغم سمٕمض( 1)ومُٞمًّقى سملم أوفمٗمتٝم٤م 

٧م يدهي٤م ُم٤م سملم اًمّرؾمغ ُرسمٓم ،ىم٤مئٛم٦م :أي :وهل ص٤موّم٦م ،هق أن شُمٜمحر :وىمٞمؾ

 .وهذا ذم اإلسمؾ ،واخلّػ قمغم اًمّريم٦ٌم

ُيِمدُّ صمالث  :واًمٖمٜمؿ ،وُيٓمٚمؼ ذٟمٌٝم٤م ،وم٢مٟمف ُيِمدُّ يداه٤م ورضماله٤م :وأُم٤م اًمٌ٘مر

 .وُيٓمٚمؼ ومرد رضمٍؾ ُمٜمٝم٤م ،ىمقائؿ ُمٜمٝم٤م

 .اعُمّمٓمّٗم٦م :واًمّّمقاف

 ﴿     ﴾ /ُُمّمٓمٗم٤مت  ،واىمٗم٤مت ذم اجلقِّ  :أي ،41اًمٜمقر

 .ح٦م ذم اهلقاءإضمٜم

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /ىمٞمؾ: اظمُتٚمػ ذم ُمٕمٜمك  ،1اًمّم٤موم٤مت

  :أطمده٤م ،اًمّّم٤موم٤مت قمغم وضمقهٍ 

امء ،أهن٤م اعمالئٙم٦م ًّ  .يمّمٗمقف اعم١مُمٜملم ذم اًمّّمالة ،شمّمػُّ أٟمٗمًٝم٤م صٗمقوم٤ًم ذم اًم

إذا أرادت اًمٜمّزول امم  ،شمّمػُّ أضمٜمحتٝم٤م ذم اهلقاء ،أهن٤م اعمالئٙم٦م :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 .واىمٗم٦ٌم شمٜمتٔمر ُم٤م ي٠مُمره٤م اهلل شمٕم٤ممم ،ٕرضا

                                                 

ًم٤ًمن  ،ومٛمـ رؾمٖمٞمف امم قمرىمقسمٞمف :وأُم٤م ذم رضمٚمٞمف ،ُمـ رؾمٖمل اًمٌٕمػم امم ريمٌتٞمف ذم يديف :اًمقفمٞمػ ((1

  .ُم٤مدة ) وفمػ ( ،اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر
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 .وذم اجلٝم٤مد ،ي٘مقُمقن ُُمّمّٓمٗملم ذم اًمّّمالة ،أهنؿ مج٤مقم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم :وصم٤مًمثٝم٤م

 .ٕٟمف مجع اًمّّم٤موم٦م :مجع اجلٛمع :واًمّّم٤موم٤مت

 ﴿         ﴾ /صٗمح٧م  :ُي٘م٤مل ،5اًمزظمرف

 .وم٠مصٗمح ،ؼووًّمٞمتف صٗمح٦م اًمٕمٜم ،أي أقمرو٧م قمٜمف :قمٜمف

 ﴿       ﴾ /وم٤مقمرض ي٤م حمّٛمد  :أي ،85احلجر  قمـ جُم٤مزاة

 .واقمُػ قمٜمٝمؿ قمٗمقُا مجٞمالً  ،وقمـ حُم٤مرسمتٝمؿ ،اعمنميملم

 (1) .هق اًمٕمٗمق ُمـ همػم قمت٤مب :أن اًمّّمٗمح اجلٛمٞمؾ :وُروي

 .اًمٕمٗمق سمٖمػم شمٕمٜمٞمٍػ وشمقسمٞمخ :هق :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /ًمٞمس ًمٚمجٌؾ ومٞمٝم٤م أصمر. ،تقي٦مأرو٤ًم ُُمً :، أي126ـمف 

اعُمًتقي اًمذي ٓ  :وهق ،واًمّّمٗمّمػ سمٛمٕمٜمًك واطمد ،وصٗمّمٗم٤مً  ،اًم٘م٤مع :وىمٞمؾ

 .ٟم٤ٌمت ومٞمف

ويم٠مٟمف قمغم صٍػ واطمد ذم  ،اًمذي ٓ ٟم٤ٌمت سمف ،اعمقوع اعمًتقي :واًمّّمٗمّمػ

 .اؾمتقائف

                                                 

 ،رآنقمٜمف اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘م ،6/129 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .12/196 :اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل
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﴿       ﴾ /اًمتل شم٘مقم :وهل،ُمـ اخلٞمؾ :،اًمّّم٤مومـ31ص

احل٤مومر،ُي٘م٤مل  [422]طمّتك يٙمقن قمغم ـمرف ،وشمرومع إطمدى يدهي٤م،ؿقمغم صمالصم٦م ىمقائ

 .إذا وىمٗم٧م يمذًمؽ،شمّمٗمـ صٗمقٟم٤مً ،صٗمٜم٧م اخلٞمؾ

﴿         ﴾ /احلجر إُمٚمس،  :اًمّّمٗم٤م ذم إصؾ ،158اًمٌ٘مرة

 .وٟمقاة وٟمقى ،ومٝمق ُمثؾ طمّم٤مة وطمّم٤م ،واطمده صٗم٤مة ،ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمّّمٗمق

ُمـ ـملٍم أو  ،اًمّّمٗم٤م يمّؾ طمجٍر ٓ خُيٚمط همػمه :وىمٞمؾ .أن اًمّّمٗم٤م واطمد :وىمٞمؾ

 .شمراب

ٕٟمؽ شم٘مقل ذم  ،وأصٚمف ُمـ اًمقاو ،إذا ظمُٚمص ،وإٟمام اؿمت٘م٤مىمف ُمـ صٗم٤م يّمٗمق

 .وٓ ُيقز إُم٤مًمتف ،صٗمقان :شمثٜمٞمتف

﴿  ﴾ /واطمدشمف صٗمقاٟم٦م، ُمثؾ ،طمجر:، اًمّّمٗمقان264اًمٌ٘مرة

 .ُمٚمسوهق احلجر إ،وُمرضم٤من وُمرضم٤مٟم٦م ،ؾمٕمدان وؾمٕمداٟم٦م

﴿        ﴾ /يٕمٜمل ظمٞم٤مر اعم١مُمٜملم. :ىمٞمؾ ،4اًمتحريؿ 

 .يٕمٜمل إٟمٌٞم٤مء :وىمٞمؾ

شُمريد  ،يٗمٕمؾ هذا ظمػم اًمٜم٤ّمس :يمام شم٘مقل ،يٜمقب قمـ اجلٛمع ،ص٤مًمح هٜم٤م :وىمٞمؾ

 .يمّؾ ظمػمٍ 
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وؾم٘مٓم٧م اًمقاو ذم اعُمّمحػ ًمً٘مقـمٝم٤م  ،هق ص٤مًمح اعم١مُمٜملم قمغم اجلٛمع :وىمٞمؾ

 .ذم اًمّٚمٗمظ

أن اعُمراد سمّم٤مًمح اعم١مُمٜملم أُمػم  ،ّرواي٤مت ُمـ ـمرق اخل٤مّص٦م واًمٕم٤مُّم٦مووردت اًم

 . (1)اعم١مُمٜملم 

ًم٘مد قمّرف رؾمقل  :ىم٤مل قمـ أب ضمٕمٗمر  (2)وُروي قمـ ؾُمدير اًمّّمػمذم 

َُمـ يمٜم٧م ُمقٓه ومٕمكمٌّ ُمقٓه،  :ومحٞم٨م ىم٤مل ،أُم٤م ُمّرة ،قمٚمّٞم٤ًم اًمّمح٤مسم٦م ُمّرشملم اهلل

   ﴿ :ومحٞم٨م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ،وأُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م        

     ﴾ /أظمذ رؾمقل اهلل  ،أي٦م ،4اًمتحريؿ  سمٞمد قمكّم أهي٤م  :وم٘م٤مل

 .اًمٜم٤ّمس هذا ص٤مًمح اعم١مُمٜملم

وص٤مًمح اعم١مُمٜملم  :ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أن اًمٜمٌّّل  :وىم٤مًم٧م أؾمامء سمٜم٧م قُمٛمٞمس

 .  (3)قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م 

 ﴿     ﴾ /طمجرًا ُصٚم٤ًٌم أُمٚم٤ًمً  :أي ،264اًمٌ٘مرة. 

                                                 

شم٤مريخ  ،2/247 :اسمـ ؿمٝمرآؿمقب ،ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ،83 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،آُم٤مزم :اٟمٔمر ((1

  .9/348 :شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل ،42/362 :دُمِمؼ، اسمـ قم٤ًميمر

ُمـ أصح٤مب اًمًج٤مد واًم٤ٌمىمر  ،ُمـ اًمٙمقوم٦م ،أسمق اًمٗمْمؾ ،ؾمدير سمـ طمٙمٞمؿ سمـ صٝمٞم٥م اًمّّمػمذم ((2

 .32/155 :اعم٤مُم٘م٤مين ،شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل :اٟمٔمر ،ثػمة ذم اعمّم٤مدر اًمروائٞم٦مًمف روي٤مت يم واًمّم٤مدق 

 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،12/316 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((3

36/31. 
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ُم٤م ٓ ُيٜم٧ٌم ؿمٞمئ٤ًم ًمّمالسمتف،  :واًمّّمٚمد ُمـ إرض ،احلجر إُمٚمس :واًمّّمٚمد

 .ُمالؾمتف ذم صالسم٦م :وأصؾ اًم٤ٌمب ،اًمٌخٞمؾ :واًمّّمٚمد

 ﴿          ﴾/ُمـ  :أي[ 423] 26احلجر

 .صٚمّمٚم٦مً ُيًٛمع ًمف قمٜمد اًمٜمّ٘مر  ،ـملٍم ي٤مسمس

  (1) .خُي٤مًمٓمف اًمٙمثٞم٥م ،ـملٌم ُصٚم٥م :وىمٞمؾ

 .ُُمٜمتـ :وىمٞمؾ

وُي٘م٤مل  ،وهل اًم٘مٕم٘مٕم٦م ،ُأظمذ ُمـ اًمّّمٚمّمٚم٦م ،اًمّٓملم اًمٞم٤مسمس :واًمّّمٚمّم٤مل

يؽمدد ذم اهلقاء،  ،وهل صقٌت ؿمديد ،صٚمّمٚم٦م :وًمّمقت اًمّرقمد ،ًمّمقت احلديد

 .إذا صّقت ،وصّؾ يّمّؾ 

 .إذا أٟمتـ ،وًأصؾَّ ُأظمذ ُمـ صّؾ اًمّٚمحؿ  ،اعُمٜمتـ :اًمّّمٚمّم٤مل :وُي٘م٤مل

 ﴿        ﴾ /اًماّلزم ًمٚمٜم٤مر :اًمّّم٤مزم ،163اًمّم٤موم٤مت، 

  .اعُمًتدومئ سم٤مًمٜم٤ّمر :واعُمّمٓمكم ،اعُمحؽمق هب٤م

 ،وأصاله اهلل إصالءً  ،أي أًمزُمٝم٤م :صغم وصالًء وِصٚمّٞم٤مً  ،وصغم اًمّرضمؾ ُيّمٚمٞمٝم٤م

 .ُمـ ىمقٍم صكّم وص٤مًّملم ،وهق ص٤مل اًمٜم٤ّمر

 ﴿      ﴾ /31احل٤مىم٦م. 

   .وأًمزُمقه إّي٤مه٤م ،أدظمٚمقه اًمٜم٤ّمر اًمٕمٔمٞمٛم٦م :أي

                                                 

 .ُم٤مدة ) يمث٥م ( ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،اًمؽماب :اًمٙمثٞم٥م ((1
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 .وهق اًم٘مٕمقد قمٜمد اًمٜم٤ّمر ًمٚمدوم٤مء :وُمٜمف آصٓمالء ،إًمزام اًمٜم٤ّمر :واًمّتّمٚمٞم٦م

﴿    ﴾ /56آطمزاب.   

يمٞمػ  :وم٘مٚم٧م ،قمـ هذه أي٦م ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل  :ىم٤مل ،قمـ أب سمّمػم

  :وم٘م٤مل ؟غم رؾمقًمفصالة اهلل قم

اموات اًمُٕمغم ،ي٤م أسم٤م حمّٛمد ًّ  (1)اخلؼم. ،شمزيمٞمتف ًمف ذم اًم

  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم قمـ رؾمقل اهلل  ،وذم اخلؼم

وحمقت قمٜمف قمنم  ،صّٚمٞم٧م هب٤م قمٚمٞمف قمنم صٚمقات ،َُمـ صغّم قمٚمٞمؽ صالةً 

 (2) .ؾمٞمئ٤مت، ويمت٧ٌم ًمف قمنم طمًٜم٤مت

 ،ُمـ أن حُيَمأيمثر  ،وىمد ورد ذم ومْمؾ اًمّّمالت قمٚمٞمف أظم٤ٌمٌر ُمتقاشمرة

 .أًمّٚمٝمؿ صؾَّ قمغم حمّٛمٍد وآًمف :ويمٞمٗمٞمتٝم٤م

 ﴿    ﴾ /123اًمتقسم٦م.  

 ،أن يدقمق عمَِـ ي٠مظمذ ُمٜمف اًمّّمدىم٦م هذا أُمٌر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٜمٌّّل  :ىمٞمؾ

 .ُأدُع هلؿ سم٘مٌقل صدىم٤مهتؿ :وُمٕمٜم٤مه

                                                 

 .17/19 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،8/182 :داًمٓمؼم ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 :اسمـ طمجر اهلٞمثٛمل ،جمٛمع اًمزوائد ،8/182 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((2

12/161. 
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 اًمّٚمٝمؿ صؾِّ  :ىم٤مل ،أٟمف يم٤من إذا أشم٤مه ىمقم سمّمدىمتٝمؿ وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 (1) .قمٚمٞمٝمؿ

وم٘م٤مل: اًمّٚمٝمؿ صؾِّ قمغم آل أب  ،أشم٤مه قمٌد اهلل سمـ أب أورم سمّمدىم٦مٍ  :وذم اخلؼم

 (2)  .أورم

 ﴿        ﴾ /مم٤م شمًُٙمـ  ،أن دقمقاشمؽ :أي ،123اًمتقسم٦م

 .رمح٦مً  :وىمٞمؾ .ٟمٗمقؾمٝمؿ إًمٞمف

 ﴿      ﴾ /يمؿدقم٤مؤ ،ؾمقاٌء قمٚمٞمٙمؿ :أي ،193آقمراف، 

ٙمقت قمٜمٝمؿ ًّ  ،صٛمت٤ًم وصٛمقشم٤ًم، ُمـ سم٤مب ىمتؾ [424]وصٛم٧م يّمٛم٧م  .واًم

 .ومٝمق ص٤مُم٧م ،ؾمٙم٧م

 ﴿    ﴾ /قمـ اًم٤ٌمىمر   .2آظمالص:  ىم٤مل طمّدصمٜمل أب زيـ

اًمذي ىمد اٟمتٝمك  :اًمّّمٛمد :أٟمف ىم٤مل احلًلم سمـ قمكّم  ،قمـ أسمٞمف اًمٕم٤مسمديـ 

  (3) .اًمّدائؿ اًمذي مل يزل، وٓ يزال :واًمّّمٛمد ،ؾم١مدده

                                                 

 :قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي ،5/118 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .327ح  2/262

 .3/121 :صحٞمح ُمًٚمؿ ،2/136 :ٌخ٤مريصحٞمح اًم :اٟمٔمر ((2

 .3/223 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،3ح  92 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد :اٟمٔمر ((3
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اًمذي ٓ ي٠ميمؾ وٓ ينمب، واًمّّمٛمد:  :واًمّّمٛمد ،اًمذي ٓ ضمقف ًمف :واًمّّمٛمد

  .اًمذي ٓ يٜم٤مم

 ،أٟمف ؾمٌح٤مٟمف احلّل اًمذي ٓ حيت٤مج امم اًمّٓمٕم٤مم :أن اعمٕمٜمك ذم هذه اًمثالصم٦م :ىمٞمؾ

   .واًمٜمّقم ،واًمنّماب

 (1) .واًمّّمٛمد اًمًّٞمد اعُمٓم٤مع اًمذي ًمٞمس ومقىمف آُمر وٓ ٟم٤مهٍ  :ىم٤مل اًم٤ٌمىمر 

 (2) يم٤من حمّٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦ّم،ي٘مقل:اًمّّمٛمد:اًم٘م٤مئؿ سمٜمٗمًف، اًمٖمٜملُّ قمـ همػمه.و: ىم٤مل

اًمذي ٓ ُيقصػ  :واًمّّمٛمد ،اعُمتٕم٤مزم قمـ اًمٙمقن واًمٗم٤ًمد ،اًمّّمٛمد :وىم٤مل همػمه

   .سم٤مًمٜمٔم٤مئر

اًمّّمٛمد  :وم٘م٤مل ؟قمـ اًمّّمٛمد وؾُمئؾ قمكّم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ  :ىم٤مل

 (3) .يٕمزب قمٜمف رءوٓ  ،وٓ ي١موده طمٗمظ رء ،اًمذي ٓ ذيؽ ًمف

 .اًمّّمٛمد اًمذي إذا أراد ؿمٞمئ٤ًم أن ي٘مقل ًمف يمـ ومٞمٙمقن :ىم٤مل ،وقمـ زيد سمـ قمكمّ 

وأؿمٙم٤مًٓ،  ،وأصٜم٤موم٤مً  ،ومخٚم٘مٝم٤م أوداداً  ،اًمذي أسمدع إؿمٞم٤مء:واًمّّمٛمد

 .وٓ ٟمدّ  ،وٓ ُمثؾ،وٓ ؿمٙمؾ،وشمٗمّرد سم٤مًمقطمدة سمال ودٍ  ،وأزواضم٤مً 

                                                 

 .5/391 :اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،7 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر :اٟمٔمر ((1

ح  5/711 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،3ح  92 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر :اٟمٔمر ((2

68. 

 .3ح  92 :اًمتقطمٞمد ن اًمِمٞمخ اًمّمدوق :اٟمٔمر ((3



 777.....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

ن أهؾ اًمٌٍمة يمتٌقا أ :قمـ أسمٞمف اًم٤ٌمىمر وقمـ ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد اًمّّم٤مدق 

 :ومٙمت٥م إًمٞمٝمؿ ؟ي٠ًمًمقٟمف قمـ اًمّّمٛمد امم احلًلم سمـ قمكّم 

وٓ دم٤مدًمقا ومٞمف،  ،ومال ختقوقا ذم اًم٘مرآن ،أُم٤م سمٕمد ،سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

َُمـ ىم٤مل ذم  :ي٘مقل وم٘مد ؾمٛمٕم٧م ضمّدي رؾمقل اهلل ،وٓ شمٙمّٚمٛمقا ومٞمف سمٖمػم قمٚمؿٍ 

 ىمد ومّن اًمّّمٛمد ،أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمفومٚمٞمت١ٌما ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤ّمر، و ،اًم٘مرآن سمٖمػم قمٚمؿٍ 

 ﴿ :وم٘م٤مل                 ﴾ 

 (1) .4-3آظمالص/

  .أي ُي٘مّمد :اًمذي ُيّمٛمد إًمٞمف ذم احلقائ٩م ،اًمًّٞمد اًمٕمٔمٞمؿ :واًمّّمٛمد

  .هق اًمًّٞمد اًمذي يٜمتٝمل إًمٞمف اًم١ًمدد :وىمٞمؾ

 .ويمذًمؽ سمٞم٧م ُُمّمّٛمد ،ُم٘مّمقد [425]أي  :رضمٌؾ ُُمّمٛمد :وىمٞمؾ

 ﴿     ﴾ /ذم أي٤مم ذيٕم٦م قمٞمًك  ،أي صقاُمع :ىمٞمؾ ،42احل٩م

 ﴿    ﴾ /ذم أي٤مم ذيٕم٦م ُمقؾمك ،42احل٩م  وُم٤ًمضمد ذم أي٤مم ذيٕم٦م

 .حمّٛمد 

هلُّدم ذم يمّؾ ذيٕم٦م ٟمٌلٍّ  ،وًمق ٓ أن دومع اهلل سمٕمض اًمٜم٤ّمس سمٌٕمضٍ  :واعمٕمٜمك

 .ُيّمغّم ومٞمفاعمٙم٤من اًمذي 

                                                 

 :اًمٓمؼمد ،دمده٤م ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،وأراء اًم٤ًمًمٗم٦م ،يمؾ اًمرواي٤مت اعمت٘مدُم٦م ((1

 .5/391 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،488- 12/486
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ويِمؽمك  ،واًمّّمقاُمع ذم اجل٤ٌمل واًمؼماري ،اًمٌَِٞمع ًمٚمٜمّم٤مرى ذم اًم٘مرى :وىمٞمؾ

 .واعم٤ًمضمد ًمٚمٛمًٚمٛملم ،ومٞمٝم٤م اًمٗمرق اًمثالصم٦م

ويمّؾ  ،وُمٜمف إصٛمع ًمٚماّلصؼ إُذٟملم ،أصٚمٝم٤م ُمـ آٟمْمامم :واًمّّمقُمٕم٦م

 .ُُمٜمٔمٍؿ ومٝمق ُُمتّمّٛمع

﴿    ﴾ /ٝمقداًمّّمٚمقات هل يمٜمٞم٦ًم اًمٞم :ىمٞمؾ ،42احل٩م.  

  .ومُٕمّرسم٧م ،ُيًٛمقهن٤م صٚمقشم٤م ،يمٜم٤مئس اًمٞمٝمقد :اًمّّمٚمقات :وىمٞمؾ

 وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ إىم٤مُمتٝم٤م.  ،وهدُمٝم٤م سم٘متؾ وم٤مقمٚمٞمٝم٤م ،أراد سمذًمؽ قملم اًمّّمالة :وىمٞمؾ

  ﴿ :يمام ىم٤مل ،اعمُّمّٚمٞم٤مت :أراد سم٤مًمّّمٚمقات :وىمٞمؾ         

   ﴾  /وأراد اعم٤ًمضمد ،43اًمٜم٤ًمء. 

﴿  ﴾/ىمٞمؾ:أي ؿمٝمد سم٤مًمّتقطمٞمد،38اًمٜم٠ٌم،  ّٓ  اهلل. وىم٤مل ٓ إًمف إ

 :وم٘م٤مل ؟أٟمف ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م وُروي قمـ أب قمٌد اهلل 

ُم٤م  ،ضُمٕمٚم٧م ومداك :ىم٤مل ،ٟمحـ واهلل اعم٠مذون هلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًم٘م٤مئٚمقن 

يرّدٟم٤م  وٟمِمٗمع ًمِمٞمٕمتٜم٤م،  ومال وُٟمّمكّم قمغم ٟمٌٞمّٜم٤م  ٟمٛمّجد ٟمٌّٞمٜم٤م  :ىم٤مل ؟شم٘مقًمقن

 (1) .رسّمٜم٤م

 ﴿         ﴾ /يم٠مصح٤مب ُمٓمر :أي ،19اًمٌ٘مرة. 

                                                 

 .91ح  1/435 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ،173ح  1/183 :اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :اٟمٔمر ((1
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ًمٙمـ اضمتٛمٕم٧م اًمقاو  ،ُمـ اًمّّمقب ،ومٞمٕمؾ ،وأصٚمف صٞمقب ،اعمٓمر :واًمّمّٞم٥م

 .ومّم٤مرشم٤م ي٤مًء ُمِمددة ،وأوٓمه٤م ؾم٤ميمٜم٦م ،واًمٞم٤مء

 .مجٞمؾ وضمّٞمد :وُمثٚمف

 ﴿     ﴾ /ُمـ طمّمقهنؿ :أي ،26آطمزاب.  

 .واطمدهت٤م صٞمّمٞم٦ّم ،احلّمقن اًمتل ُيٛمتٜمَع هب٤م :واًمّّمٞم٤ميص

ويمّؾ ُم٤م اُمتٜمع سمف  ،طمّمٜمف اًمذي يٛمتٜمع سمف :أي :ُي٘م٤مل: ضمذَّ اهلل صٞمّمٞم٦م ومالن

 .صٞمّمٞمتف :ومٝمق

 ،وُي٘م٤مل أيْم٤ًم ًمِمقيم٦م اًمّديؽ ،صٞم٤ميص :واًمْم٤ٌمء ،وُمٜمف ُي٘م٤مل ًم٘مرون اًمٌ٘مر

 .[426]صٞمّمٞم٦م  :وؿمقيم٦م احل٤مئؽ
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 مضووةت () فصل الصاد امل

       

 

﴿       ﴾ /وهق اًمٙمت٤مب. ،مجع صحٞمٗم٦م :اًمّّمحػ ،133ـمف 

﴿         ﴾ /ٕن  :ُسوم٧م :إٟمام ىم٤مل ،47آقمراف

ّٓ إذا ُسوم٧م إًمٞمٝمؿ ،ومال يٜمٔمرون إًمٞمٝمؿ ،ٟمٔمرهؿ ٟمٔمر قمداوةٍ   .إ

٤مرهؿ شمٚم٘م٤مء أصح٤مب وإذا أىمٌٚم٧م أسمّم ،أن ذم ىمراءة اسمـ ُمًٕمقد وؾم٤ممل :وُروي

 اًمٜم٤ّمر ىم٤مًمقا رسّمٜم٤م قم٤مئذًا سمؽ أن دمٕمٚمٜم٤م ُمـ اًم٘مقم اًمّٔم٤معملم.

 . (1)وُروي ذًمؽ قمـ أب قمٌد اهلل 

 ﴿    ﴾ /عم٤ِم يٕمؽمي  ،أي يم٠مهن٤م أٟمقق ؾمقد :ىمٞمؾ ،33اعمرؾمالت

 .ؾمقاده٤م ُمـ اًمّّمٗمرة

 

                                                 

 .4/259 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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ّٓ وهق ُُمنّمب صٗمرةً  ،ٓ شمرى أؾمقد ُمـ اإلسمؾ :وقمـ اًمٗمّراء وًمذًمؽ ؾمّٛم٧م  ،إ

 (1) .صٗمراً  :اًمٕمرب ؾمقد اإلسمؾ

 .ٕن اًمٜم٤ّمر شمٙمقن صٗمراء :هق ُمـ اًمّّمٗمرة :وىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /يًٛمع  ،اًمذي ُوًمَِد ُمًدود إذن :إصؿّ  ،19اًمٌ٘مرة ٓ

د :ؿمٞمئ٤ًم، وأصؾ اًمّّمؿ ًّ  .اًم

 .ؾمّد إُذن سمام ٓ ي٘مع ُمٜمف ؾمٛمع :وم٤مًمّّمٛمؿ

 ﴿     ﴾ /َـّ  :أي ،262اًمٌ٘مرة  .ىمٓمٕمٝم

وؾمٙمقن  ،هذا ذم اًم٘مراءة اعمِمٝمقرة سمْمّؿ اًمّّم٤مد ،اوٛمٛمٝمـ إًمٞمؽ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .اًمّراء

 .وومتح اًمّراء اعمًِمّددة ،سمٙمن اًمّّم٤مد :وىُمرأ

 .ويمن اًمّراء ُُمِمدّدة ،سمٗمتح اًمّّم٤مد ،وىُمرأ أيْم٤مً 

 .وؾمٙمقن اًمّراء ،سمٙمن اًمّّم٤مد :وىُمرأ

 .وومتح اًمّراء اعُمِمدّدة ،سمْمّؿ اًمّّم٤مد :وىُمرأ

﴿       ﴾ /يٜمٗمخ ومٞمف  ،أن اًمّّمقر ىمرن :ىمٞمؾ ،73آٟمٕم٤مم

ومتٗمٜمك اخلالئؼ يمّٚمٝمؿ سم٤مًمٜمّٗمخ٦م إُومم، وحيٞمقن سم٤مًمٜمّٗمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  ،إهاومٞمؾ ٟمٗمختلم

 .واًمث٤مٟمٞم٦م ٓسمتداء أظمرة ،ومتٙمقن اًمٜمّٗمخ٦م إُومم إلٟمتٝم٤مء اًمّدٟمٞم٤م

                                                 

 .3/225 :اًمٗمراء ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ((1



 اًمّّم٤مد  ؾ........................... ومّم................................782

قر مجع ؾمقرة ،هل مجع صقرة :وىمٞمؾ ًّ يقم  :وقمغم هذا ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه ،يمام أن اًم

  .َيٜمٗمخ اًمّروح ذم اًمّّمقر

 ﴿    ﴾ /ص٤مقمف وؾم٘م٤ميتف :أي ،72يقؾمػ. 

 .وهق ُمٙمٞم٤مل ،واًمّّمقاع واًمّّم٤مع واًمّّمقع واطمد

وهق  [427] وسم٤مًمٖملم اعمُٕمجٛم٦م ،وصقغ سمٗمتح اًمّّم٤مد ،صقع سمْمّؿ اًمّّم٤مد :وىُمرأ

ؾ اخلٚمؼ واًمّّمٞمد سمٛمٕمٜمك ُمث ،أي اعمّمقغ :ُووع ُمقوع اؾمؿ اعمٗمٕمقل ،ُمّمدر

 .اعمخٚمقق واعمّمٞمد

 .ص٤مع اعمٚمؽ :وىُمرأ
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اد املكسورة (  ) فصل الص 

        

 

﴿      ﴾ /أي ديـ اهلل :ىمٞمؾ ،138اًمٌ٘مرة. 

 (1) .يٕمٜمل سمف اإلؾمالم :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمّّم٤مدق 

اًمتـل  ،ومٓمـرة اهلل :وىمٞمـؾ .اًمذي هق شمٓمٝمػم ،ذيٕم٦م اهلل اًمتل هل اخلت٤من :وىمٞمؾ

 .ومٓمر اًمٜم٤ّمس قمٚمٞمٝم٤م

ٕن سمٕمض اًمٜمّّمـ٤مرى يمـ٤مٟمقا إذا ُوًمِـد هلـؿ :ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمّّمٌغ ،صٌٖم٦م اهلل:ىمٞمؾ

 هلؿ ُيًٛمقٟمف اعمٕمٛمقدّي٦م،ُمقًمقد
ٍ
وم٘مٞمؾ:صٌٖم٦م  ُيٕمٚمقن ذًمؽ شمٓمٝمػمًا ًمف،،همٛمًقه ذم ُم٤مء

 اهلل شمٓمٝمػٌم اهلل ٓ شمٓمٝمػميمؿ سمتٚمؽ اًمّّمٌٖم٦م.

أي ُيٚمّ٘مٜمــقن أوٓدهــؿ اًمٞمٝمقدّيــ٦م  :أن اًمٞمٝمــقد شمّمــٌغ أسمٜم٤مئٝمــ٤م ٟمّمــ٤مرى :وىمٞمــؾ

 .واًمٜمٍّماٟمّٞم٦م

                                                 

 .1ح  188اًمِمٞمخ اًمّمدوق:  ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر،2ح  2/14 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم:اٟمٔمر ((1
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ُمــ أصمـر اًمّٓمٝمـ٤مرة،  ،ٕٟمـف هٞمئـ٦م شمٔمٝمـر سم٤معُمِمـ٤مهدة :ؾُمّٛمل اًمّديـ صٌٖم٦مً  :وىمٞمؾ

صـٌغ اًمّثـقب  :ُي٘م٤مل ،ُمـ أصم٤مر اجلٛمٞمٚم٦م اًمتل هل يم٤مًمّّمٌٖم٦م ،وهمػم ذًمؽ ،واًمّّمالة

 .ويمنه٤م َصٌٖم٤ًم سمٗمتح اًمّّم٤مد ويمنه٤م ،ووّٛمٝم٤م ،سمٗمتح اًم٤ٌمء ،يّمٌٖمف

﴿        ﴾ /ُم٤م ُيّمٓمٌغ سمـف ُمــ إدم،  :اًمّّمٌغ ،22اعم١مُمٜمقن

 .وذًمؽ أن اخلٌز ُيٚمّقن سم٤مًمّّمٌغ إذا هُمٛمس ومٞمف

 .اًمٖمٛمس ومٞمف ًمالئتدام سمف :وآصٓم٤ٌمغ سم٤مًمّزي٧م

 .وم٢مٟمف ُيدَهـ سمف وُي١مشمدم ،اًمّزي٧م :واعُمراد سم٤مًمّّمٌغ

﴿          ﴾ /سم٘مّم٤مع :أي ،71اًمزظمرف. 

ح٤مف  .مجع اًمّّمحٞمٗم٦م :واًمّمِّ

 .هل اجل٤ّمم اًمذي ُي١ميمؾ ومٞمف اًمٓمٕم٤مم :ىمٞمؾ

 ﴿      ﴾ /اًمّمّديؼ هق اعُمّمّدق سمٙمّؾ ُم٤م أُمـر اهلل  :ىمٞمؾ ،69اًمٜم٤ًمء

 .ٓ َيدظمٚمف ذم ذًمؽ ؿمؽٌّ  ،وسم٠مٟمٌٞم٤مئف ،سمف

 .اعُمداوم قمغم اًمّتّمديؼ سمام ُيقطمٞمف احلّؼ  :اًمّّمّديؼ :وىمٞمؾ

 .اًمذي قم٤مدشمف اًمّّمدق :اًمّّمّديؼ :وىمٞمؾ

ٙمر ،وهذا اًمٌٜم٤مء يٙمقن عمِّـ همٚم٥م قم٤مدشمف ومٕمٚمف ًُّ وعمـالزم  ،ؾمـّٙمػم :ُي٘م٤مل عماُلزم اًم

 .ّذي٥م :اًمنّمب
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وشمّمـدي٘مٝم٤م ومـٞمام  ،وُمٜمزًم٦م وًمده٤م ،ٕهن٤م شُمّمّدق سمآي٤مت رهّب٤م [428]واًمّّمّدي٘م٦م 

 ﴿ :سمدًٓم٦م ىمقًمف ،أظمؼمه٤م سمف         ﴾ /12اًمتحريؿ. 

شُمّمـّدق سمـف َُمــ  ،وقمٔمؿ ُمٜمزًمتٝم٤م ومٞمٜم٤م ،ًمٙمثرة صدىمٝم٤م :٦مصّدي٘م :ؾُمّٛمٞم٧م :وىمٞمؾ

 .أُمره٤م

 ﴿     ﴾ /سمرٌد ؿمديد :ىمٞمؾ ،117آل قمٛمران. 

ٛمقم احل٤مّرة اًم٘م٤مشمٚم٦م :وىمٞمؾ ًّ  .اًم

 .وهق اًمّّمقت :ُمـ اًمٍّمير :وأصٚمف ،اًمؼمد اًمِّمديد :واًمٍمَّ 

 .صقت هل٥م اًمٜم٤ّمر اًمتل يم٤مٟم٧م ذم شمٚمؽ اًمّريح :اًمٍّم  :وىمٞمؾ

ويمـذًمؽ صـٗم٤مت  ،ز أن يٙمقن اًمٍّم صقت اًمّريح اًم٤ٌمردة اًمِّمديدةُيق :وىمٞمؾ

 .وم٢مهن٤م شُمقصػ سم٠من هل٤م ىمٕم٘مٕم٦م ،اًمِّمامل

 .ؿمّدة اًمّّمٞم٤مح :واًمٍّمة

 ﴿       ﴾ /اعُمّتًع ،اًمّٓمريؼ اًمقاوح :هق ،6اًمٗم٤محت٦م. 

 .يٌتٚمٕمٝم٤م :أي ،ٕٟمف ينط اعم٤مّرة :ؾُمّٛمل سمذًمؽ :ىمٞمؾ

 .أٟمف اإلؾمالم :وىمٞمؾ .يمت٤مب اهلل :أي٦م اعُمراد سمف ذم :وىمٞمؾ

 .أٟمف ديـ اهلل اًمذي ٓ َي٘مٌؾ ُمـ اًمٕم٤ٌمد همػمه :وىمٞمؾ
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وهق اعمروي ذم أظم٤ٌمرٟم٤م.  ،اًم٘م٤مئٛمقن ُم٘م٤مُمف وإئٛم٦م  أٟمف اًمٜمٌّّل  :وىمٞمؾ

(1) 

ٕن اًمٍّمـاط  :طمّتك يدظمؾ مجٞمـع ذًمـؽ ومٞمـف ،إومم محٚمف قمغم اًمٕمٛمقم :وىمٞمؾ

ووٓي٦م َُمــ أوضمـ٥م  ،واًمٕمدل ،ُمـ اًمّتقطمٞمد ،هلل سمفهق اًمّديـ اًمذي أُمر ا :اعمًت٘مٞمؿ

 .اهلل شمٕم٤ممم ـم٤مقمتف

 ﴿        ﴾ /وأطمـّؼ سمٕمٔمـٞمؿ  ،أومم سمِمـّدة اًمٕمـذاب :أي ،72ُمريؿ

 .وأضمدر سمٚمزوم اًمٜم٤ّمر ،اًمٕم٘م٤مب

وصغم يّمغم صـٚمّٞم٤ًم  ،ُمثؾ ًم٘مك يٚم٘مك ًم٘مّٞم٤مً  ،وصغم يّمغم صٚمّٞم٤مً  ،ُمّمدر :واًمّّمكمّ 

 .ْمّٞم٤مً ُمثؾ ُم٣م يٛميض ُمُ  ،سم٤مًمْمؿّ 

 ﴿         ﴾ /ٟمخالت ُمــ أصـٍؾ واطمـد :أي ،4اًمرقمد، 

 .وٟمخالت ُمـ أصقٍل ؿمّتك

  .أصٚمف :أي :هذا صٜمقه :ُي٘م٤مل ،إصؾ :واًمّّمٜمق

 اًمٜمّخؾ اعمت٘مّرق. :وهمػم صٜمقان ،شمٙمقن طمقهل٤م اًمٜمّخالت ،أن اًمّّمٜمقان :وىمٞمؾ

  .إُمث٤مل :واًمّّمٜمقان ،اعمثؾ :اًمّّمٜمق :وىمٞمؾ 

 .(2)  [429]قمّؿ اًمرضمؾ صٜمق أسمٞمف  :ىمقًمف  وُمٜمف

                                                 

 .24ح 1/417 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ،8-7ح  91 :اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :اٟمٔمر ((1

 .518ح 273:،إُم٤مزم،اًمِمٞمخ اًمٓمقد228ح  268:اًمنميػ اًمريض،اٟمٔمر:اعمج٤مزات اًمٜمٌقي٦م ((2
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 ﴿         ﴾ /طمرُمـ٦م اخلتقٟمـ٦م :اًمّّمٝمر :ىمٞمؾ ،54اًمٗمرىم٤من. 

 .اًمٜم٥ًّم اًمذي ٓ حيؾُّ ٟمٙم٤مطمف :وىمٞمؾ

 .واخل٤مل ،يمٌٜم٤مت اًمٕمؿّ  ،اًمٜم٥ًّم اًمذي حيؾُّ ٟمٙم٤مطمف :واًمّّمٝمر

 : ذم ىمقًمـفذيمـرهؿ اهلل شمٕمـ٤ممم ،واًمّّمـٝمر سًـ٦م ،اًمٜم٥ًّم ؾمٌٕم٦م أصـٜم٤مف :وىمٞمؾ

﴿                  

                       

                         

                           

                    

                    

      ﴾ /23اًمٜم٤ًمء. 

َـّ :واًمّّمــٝمر ،اًمٌٜمــقن :اًمٜمًّــ٥م :وىمٞمــؾ اًمٌٜمــ٤مت اًمــاّليت يًــتٗمٞمد اإلٟمًــ٤من هبــ

 .واًمٌٜم٤مت إصٝم٤مر،ومٙم٠مٟمف ىم٤مل:ومجٕمؾ ُمٜمف اًمٌٜملم
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 زّوج وم٤مـمٛمـ٦م  وقمـكّم سمــ أب ـم٤مًمـ٥م  وىمٞمؾ ٟمزًم٧م أي٦م ذم اًمٜمٌّـّل 

  (1) .وزوج اسمٜمتف ،ومٝمق اسمـ قمّٛمف قمٚمّٞم٤مً 

 .سم٦مواًم٘مرا ،ظمٚمٓم٦م شمِمٌف اًمٜم٥ًّم :واًمّّمٝمر

 .صٝمره وأصٝمره :ُي٘م٤مل ،اعمُ٘م٤مرسم٦م :واعُمّم٤مهرة ذم اًمٜمّٙم٤مح

 ﴿        ﴾ /اإلُمًـ٤مك :اًمّّمقم ذم اًمّٚمٖم٦م ،183اًمٌ٘مرة، 

 .ٕٟمف إُم٤ًمٌك قمـ اًمٙمالم :صقم :وُمٜمف ُي٘م٤مل ًمٚمّمٛم٧م

 ُمٙم٨م طمّريمتف وم٘مد ص٤مم صقُم٤مً  :وىمٞمؾ
ٍ
 ،ريمدت :أي ،وص٤مُم٧م اًمّريح ،يمّؾ رء

  .وص٤مم اًمٜمّٝم٤مر أيْم٤ًم سمٛمٕمٜم٤مه ،إذا اؾمتقت ذم ُمٜمتّمػ اًمٜمّٝم٤مر ،وص٤مُم٧م اًمِّمٛمس

ممــ  ،إُم٤ًمٌك قمـ أؿمـٞم٤مء خمّمقصـ٦م :وهق ذم اًمنّمع ،اإلُم٤ًمك :وأصؾ اًم٤ٌمب

 .ذم زُم٤مٍن خمّمقص ،هق قمغم صٗم٤مٍت خمّمقص٦م

 .وومٞمف ُمٕمٜمك اًمّٚمٖم٦م ،وم٤مٓؾمؿ ذقمل :ىمٞمؾ

    .ص٤مم صقُم٤ًم وصٞم٤مُم٤مً  :ُي٘م٤مل ،سمٛمٕمٜمك اًمّّمقم :واًمّّمٞم٤مم

 

 

 

                                                 

 .32 :اًمٓمؼمي ،ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك،2/29 :اسمـ ؿمٝمرآؿمقب،ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م:اٟمٔمر ((1
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اد صل  ف  المض 
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اد املعجوت املفتوحت (  ) فصل المض 

 

﴿    ﴾/وواطمده ،اؾمٌؿ ًمذوات اًمّّمقف ُمـ اًمٖمٜمؿ ،143آٟمٕم٤مم: 

 .و٤مئٜم٦م :وإُٟمثك ،دمر وشم٤مضمر :و٤مئـ، ُمثؾ

 ﴿      ﴾ /ٞمؾ احلٛمحٛم٦م اًمّْمٌح ذم اخل :ىمٞمؾ ،1اًمٕم٤مدي٤مت

 .هق ؿمّدة اًمٜمَّٗمس قمٜمد اًمٕمدو :وىمٞمؾ .قمٜمد اًمٕمدو

 .وو٤ٌمطم٤مً  ،شمْمٌح ُوٌح٤مً  ،ووٌح٧م اخلٞمؾ

ػم ،وٌح ووٌع سمٛمٕمٜمًك  :وىمٞمؾ ًّ  .طمّتك ٓ ُيد ُمزيداً  ،وهق أن يٛمّد وٌٕمف ذم اًم

 ﴿   ﴾ /اًمذي يٕمؽمي  ،هق اًمّْمحؽ اعمٕمروف :ىمٞمؾ ،71هقد

ىمقم  [434]حٙم٧م شمٕمّج٤ًٌم ُمـ همٗمٚم٦م ومْم ،وىمد يٙمقن ًمٚمتٕمّج٥م ،اإلٟم٤ًمن ًمٚمٗمرح

 .ُمع ىمرب ٟمزول اًمٕمذاب هبؿ ًمقط 

 .وظمدُمتٝم٤م إّي٤مهؿ سمٜمٗمًٝم٤م ،شمٕمّج٤ًٌم ُمـ اُمتٜم٤مقمٝمؿ قمـ إيمؾ :وىمٞمؾ

 .ُمـ سمِم٤مرة ٟمج٤مة ًمقط  :وىمٞمؾ
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  .وهورًا ُمـ اًمٌِم٤مرة سم٢مؾمح٤مق  ،شمٕمّج٤ٌمً  :وىمٞمؾ

 .(1)أن وحٙم٧م سمٛمٕمٜمك طم٤مو٧م، وهق اعمروي قمـ اًمّّم٤مدق:وىمٞمؾ

حؽ سمٗمتح اًمّْم٤مد ،إذا طم٤مو٧م ،إرٟم٥موحٙم٧م  :ُي٘م٤مل  .احلٞمض :واًمْمَّ

﴿    ﴾ /٘مؿ واًمقضمع :هق ،177اًمٌ٘مرة ًّ  .اًم

 ﴿       ﴾ /أهؾ اًمير ُمٜمٝمؿ :أي ،95اًمٜم٤ًمء ّٓ سمذه٤مب  ،إ

ًمٚمير اًمذي  :وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمؾ اًمتل ٓ ؾمٌٞمؾ ٕهٚمٝم٤م قمغم اجلٝم٤مد ،أسمّم٤مرهؿ

   .هبؿ

 .وُمرٍض، وقمّٚم٦م ،ُمـ قمٛمًك  ،وهق يمّؾ ُم٤م يّيك ويٜم٘مّمؽ ،٘مّم٤مناًمٜمّ  :واًمّير

  ﴿    :طملم ٟمزًم٧م قمٚمٞمف ىم٤مل يمٜم٧م قمٜمد اًمٜمٌّّل  ،ُروي قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م

                          

   ﴾ /ومٙمٞمػ  :اًمّير، وم٘م٤مل اسمـ ُأم ُمٙمتقمومل يذيمر أوزم  ،95اًمٌ٘مرة

ي قمٜمف ،اًمقطمل ومتٖمِّمك اًمٜمٌّّل  ،وأٟم٤م أقمٛمك ٓ ُأسمٍم  ﴿ :وم٘م٤مل أيمت٥م ،صمؿ ُهّ

                                                 

 .1ح  224 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر :اٟمٔمر ( (1
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                 ﴾ /95اًمٌ٘مرة، 

 (1) .ومٙمتٌتٝم٤م

 ﴿           ﴾ /أي ،273اًمٌ٘مرة: 

 .اعمٌم ذم إرض :واًمّيب .وشمٍموم٤ًم ذم إرض ،ذه٤مسم٤مً 

 ﴿         ﴾ /سم٤مًمٜمّقم  ،ؾمددٟم٤م أذاهنؿ :أي ،11اًمٙمٝمػ

ٕن اًمٜم٤ّمئؿ إٟمام يٜمتٌف سمًامع  :ؾمٜملم يمثػمة ،اًمٖم٤مًم٥م قمـ ٟمٗمقذ إصقات إًمٞمٝم٤م

 .اًمّّمقت

 .ٟمٞم٤مُم٤مً  ويم٤مٟمقا ،دلَّ ؾمٌح٤مٟمف سمذًمؽ قمغم أهنؿ مل يٛمقشمقا :ىمٞمؾ

 .ؾمّٚمٓمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمّقم :رضسمٜم٤م قمغم أذاهنؿ :وُمٕمٜمك ،ُمٕمروٌف  :واًمّيب

إذا اسمتاله  ،رضسمف اهلل سم٤مًمٗم٤مًم٩م :ُي٘م٤مل ،هق ُمـ اًمٙمالم اًم٤ٌمًمغ ذم اًمٗمّم٤مطم٦م :ىمٞمؾ

 .إذا ُمٜمٕمف ُمـ اًمّتٍمف ،رضب إُمػم قمغم يد ومالن :وهق يم٘مقل اًمٕمرب ،اهلل سمف

 ﴿     ﴾ /ُي٘م٤مل ًمف ،ٟمقٌع ُمـ اًمِّمقكهق  :ىمٞمؾ ،6اًمٖم٤مؿمٞم٦م: 

وأسمِمٕمف،  ،وهق أظم٨ٌم ـمٕم٤ممٍ  ،اًمّييع إذا يٌس :وأهؾ احلج٤مز ُيًٛمقٟمف ،اًمِّمؼمق

 .ٓ شمرقم٤مه داسّم٦م

                                                 

 3/8 :اًمٜم٤ًمئل ،ٜمـ اًمٙمؼمىاًمً ،3/166 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .4329ح
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وأٟمتـ ُمـ  ،أُمرُّ ُمـ اًمّّمؼم ،ُيِمٌف اًمِّمقك ،هق رٌء يٙمقن ذم اًمٜم٤ّمر :وذم رواي٦مٍ 

 [   431]  (1) .وأؿمدُّ طمّرًا ُمـ اًمٜم٤ّمر ،اجلٞمٗم٦م

 ﴿  ﴾ /اًمّييع :ؾماّمه اهلل ،6اًمٖم٤مؿمٞم٦م.  

  .هق ؾُمؿٌّ  :وىمٞمؾ

 .أي يٍمقمٝمؿ وُيذهّلؿ ،سمٛمٕمٜمك ُمٍمع :رضيع :وىمٞمؾ

وؿمّدة  ،خلِمقٟمتف ،ٕن يمّٚمف ييع ذم اإلقمٗم٤مء ُمٜمف :ُيًّٛمك رضيٕم٤مً  :وىمٞمؾ

  .يمراهٞمتف

 .هق احلج٤مرة :وىمٞمؾ 

ٕٟمف  :وإٟمام ؾُمّٛمل رضيٕم٤مً  ،يّي وٓ يٜمٗمع ،اًمّييع ٟم٧ٌٌم شم٠ميمٚمف اإلسمؾ :وىمٞمؾ

 .ومتٔمٜمّف يمٖمػمه ُمـ اًمٜم٧ٌّم ،قمٚمٞمٝم٤م أُمره يِمتٌف

 .اعُمِم٤مهب٦م :وإصؾ ُمـ اعُمْم٤مرقم٦م

 ﴿         ﴾ /أطمده٤م :ذم ُمٕمٜم٤مه أىمقآً  :ىمٞمؾ ،7اًمْمحك:  

ًٓ قماّم أٟم٧م قمٚمٞمف أن ُمـ اًمٜمٌّّقة واًمنّميٕم٦م أي يمٜم٧م هم٤مومالً قمٜمٝمام،  :وضمدك و٤م

 .ومٝمداك إًمٞمٝمام

                                                 

 5/565 :احلقيزي ،قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ،12/337 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ( (1

 .14ح 
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 ﴿ :ُمثؾ ىمقًمف ،ًمّذه٤مب قمـ اًمٕمٚمؿا :وُمٕمٜمك اًمّْمالل قمغم هذا هق  

              ﴾ /282اًمٌ٘مرة.  

ومٝمداك امم  ،ٓ شمٕمرف وضمقه ُمٕم٤مؿمؽ ،وضمدك ُُمتحػّماً  :أن اعمٕمٜمك :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 :ُي٘م٤مل أٟمف ،ووضمف ُمٕم٤مؿمف ،وم٢من اًمّرضمؾ إذا مل هيتِد ـمريؼ ُمٙمًٌف ،وضمقه ُمٕم٤مؿمؽ

 .وُمـ أي وضمٍف يٙمت٥ًم ،مم أيـ يذه٥مٓ يدري ا ،و٤ملٌّ 

وٟمّم٥م  ،سم٢ممت٤مم اًمٕم٘مؾ ،ومٝمداك إًمٞمف ،وضمدك ٓ شمٕمرف احلّؼ  ،أن اعمٕمٜمك :وصم٤مًمثٝم٤م

وذًمؽ ُمـ  ،سملم ىمقٍم ُواّلٍل ُمنميملم ،طمّتك قمروم٧م اهلل سمّمٗم٤مشمف ،إدًّم٦م وإًمٓم٤مف

 .ٟمِٕمؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمؽ

ًٓ ذم ؿمٕم٤مب ُمّٙم٦م :وراسمٕمٝم٤م ومُروي  ،ّٓمٚم٥مومٝمداك قمغم ضمّدك قمٌد اعم ،وضمدك و٤م

 ،ومرآه أسمق ضمٝمؾ، ورّده امم ضمّده قمٌد اعمّٓمٚم٥م ،أٟمف وؾَّ ذم ؿمٕم٤مب ُمّٙم٦م وهق صٖمػم

َـّ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمذًمؽ قمٚمٞمف  (1) .إذ رّده إمم ضمّده قمغم يد قمدّوه ،ومٛم

عم٤ّم أروٕمتف ُمّدًة، وىمْم٧م طمّؼ  ،أن طمٚمٞمٛم٦م سمٜم٧م أب ذؤي٥م :ُم٤م ُروي :وظم٤مُمًٝم٤م

ومْمؾَّ ذم  ،ت سمف طمّتك ىمرسم٧م ُمـ ُمّٙم٦مضم٤مء ،صمؿ أرادت رّده قمغم ضمّده ،اًمّرو٤مع

 ،ًمئـ مل أره ٕرُملمَّ ٟمٗمز ُمـ ؿم٤مهٍؼ  :ويم٤مٟم٧م شم٘مقل ،ومٓمٚمٌتف ضمزقم٦مً  ،اًمّٓمريؼ

 .وا حمّٛمداه :وضمٕمٚم٧م شمّمٞمح

                                                 

 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،12/383 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .4/559 :شمٗمًػم اسمـ يمثػم ،4/499 :، شمٗمًػم اًمٌٖمقي16/137
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وم٠ًمًمٜمل  ،ومرأي٧م ؿمٞمخ٤ًم ُُمتٙمئ٤ًم قمغم قمَم ،ومدظمٚم٧م ُمّٙم٦م قمغم شمٚمؽ احل٤مل :ىم٤مًم٧م

 ،ّده قمٚمٞمؽوم٠مٟم٤م أدًّمِؽ قمغم َُمـ ير ،ٓ شمٌٙملم :وم٘م٤مل ،وم٠مظمؼمشمف [432]قمـ طم٤مزم 

 .صٜمٛمٝمؿ إقمٔمؿ ،وم٠مؿم٤مر امم هٌؾ

ٌّؾ رأؾمف ،ومٓم٤مف هبٌؾ ،ودظمؾ اًمٌٞم٧م مل شمزل ُمٜمّتؽ  ،ي٤م ؾمّٞمداه :وىم٤مل ،وىم

ٕمدّي٦م ُرّد حمّٛمدًا  ،ضمًٞمٛم٦م ًّ ىم٤مًم٧م ومت٤ًمىمٓم٧م إصٜم٤مم عم٤ّم شمٗمّقه  ،قمغم هذه اًم

ومخرج وأؾمٜم٤مٟمف  أن هاليمٜم٤م قمغم يد حمّٛمد  :وؾمٛمع صقت سم٤مؾمؿ حمّٛمد

 .شمّمّؽ 

ومخرج ومٓم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م، ودقم٤م اهلل  ،وأظمؼمشمف سم٤محل٤مل ،اعمّٓمٚم٥م وظمرضم٧م امم قمٌد

وشمٚم٘م٤مه ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ ذم  ،وم٠مىمٌؾ قمٌد اعمّٓمٚم٥م ،ومٜمقدي وُأؿمٕمر سمٛمٙم٤مٟمف ،ؾمٌح٤مٟمف

 ،ُيذب إهمّم٤من ،ىم٤مئؿ حت٧م ؿمجرةٍ  ومٌٞمٜمام مه٤م يًػمان إذا اًمٜمٌّّل  ،اًمّٓمريؼ

 (1) .ّٙم٦مومحٚمف ورّده امم ُم ،ومداك ٟمٗمز :وم٘م٤مل قمٌد اعمّٓمٚم٥م ،ويٕم٨ٌم سم٤مًمقرق

ذم ىم٤مومٚم٦م ُمٞمنة  ،ظمرج ُمع قمّٛمف أب ـم٤مًم٥م ُم٤م ُروي ُمـ أٟمف  :وؾم٤مدؾمٝم٤م

وم٠مظمذ سمزُم٤مم ٟم٤مىمتف  ،ومج٤مء إسمٚمٞمس ،ومٌٞمٜمام هق رايم٥ٌم ذات ًمٞمٚم٦ٍم فمٚمامء ،همالم ظمدُي٦م

                                                 

 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،12/384 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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ورّده  ،وىمع هب٤م امم طمٌِم٦م ،ومج٤مء ضمؼمئٞمؾ ومٜمٗمخ إسمٚمٞمس ٟمٗمخ٦مً  ،ومٕمِدل سمف قمـ اًمّٓمريؼ

َـّ اهلل قمٚمٞمف سمذًمؽ ،امم اًم٘م٤مومٚم٦م  (1) .ومٛم

 ،ذم ىمقٍم ٓ يٕمرومقن طمّ٘مؽ ،وضمدك ُمْمٚمقًٓ قمٜمؽ ،أن اعمٕمٜمك :وؾم٤مسمٕمٝم٤م

أٟمؽ  :واعُمراد ،وآقمؽماف سمّمدىمؽ ،وأرؿمدهؿ امم ومْمٚمؽ ،ومٝمداهؿ امم ُمٕمرومتؽ

 .طمّتك قمرومقك وقمّٔمٛمقك ،ومٕمّرومؽ اهلل اًمٜم٤ّمس ،وٓ شُمٕمرف ،ٓ شُمذيمر ،يمٜم٧م ظم٤مُمالً 

  ﴿      ﴾ /٤مٟم٤مً أي ُريمٌ :ىمٞمؾ ،27احل٩م. 

ّٓ وىمد هزل. ،وٓ يدظمؾ سمٕمػم وٓ همػمه احلرم ،ُيريد اإلسمؾ :وىمٞمؾ  إ

ػم ،اعمٝمزول :واًمّْم٤مُمر ًّ  .أوٛمره اًم

 ﴿            ﴾ /ًمٞمس هق قمغم وطمل  :أي ،24اًمتٙمقير

هذا قمغم  ،وم٢من أطمقاًمف ٟم٤مـم٘م٦م سم٤مًمّّمدق وإُم٤مٟم٦م ،وُم٤م خُيؼم سمف ُمـ إظم٤ٌمر قمٜمٝمؿ ،اهلل

 .٘مراءة سم٤مًمّٔم٤مءاًم

ًمٞمس سمٌخٞمٍؾ ومٞمام  [433]أٟمف  :وم٤معمٕمٜمك ،أظم٧م اًمّّم٤مد ،وأُم٤م قمغم اًم٘مراءة سم٤مًمّْم٤مد

 .أن ُيٕمّٚمٛمف يمام قمّٚمٛمف اهلل ،ُي١مّدي قمـ اهلل

 

                                                 

 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،12/384 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

16/138. 
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 ﴿       ﴾ /وهق أن  ،أي قمٞمِم٤ًم وّٞم٘م٤مً  :ىمٞمؾ ،124ـمف

 ع قمٚمٞمف وم٢مٟمف ُيْمّٞمؼ قمٚمٞمفوم٢من وؾّم  ،قم٘مقسم٦ًم ًمف قمغم إقمراوف ،ُي٘مؽّم اهلل قمٚمٞمف اًمّرزق

وزي٤مدة  ،وم٢من احلرص قمغم اجلٛمع ،اعمٕمٞمِم٦م، سم٠من ُيٛمًٙمف وٓ ُيٜمٗم٘مف قمغم ٟمٗمًف

 .اًمّٓمٚم٥م، ُيْمّٞمؼ اعمٕمٞمِم٦م قمٚمٞمف

 .هق قمذاب اًم٘مؼم :وىمٞمؾ

وإن يم٤من ذم ؾَمٕم٦ٍم  ،ٕن ُمآًمف إًمٞمٝم٤م :هق ـمٕم٤مم اًمّييع واًمّزىمقم ذم ضمٝمٜمّؿ :وىمٞمؾ

 .ُمـ اًمّدٟمٞم٤م

  .سم٠من ُيٜمٗمؼ إٟمٗم٤مق َُمـ ٓ ُيقىِمـ سم٤مخلٚمػ ،ُُمٜمٖمّّم٤مً أن يٙمقن قمٞمِمف  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .اًمذي ُي١مّدي امم اًمٜم٤ّمر ،هق احلرام ذم اًمّدٟمٞم٤م :وىمٞمؾ

ًم٘مٍمه٤م وؾم٤مئر ُم٤م يِمقهب٤م وُيٙمّدره٤م، وإٟمام  :قمٞمِم٤ًم وّٞم٘م٤ًم ذم اًمّدٟمٞم٤م :وىمٞمؾ

 .اًمٕمٞمش اًمّرهمد ذم اجلٜم٦ّم

 ﴿    ﴾ /ُي٘م٤مل ،ٕمٚمفٓ رضر قمٚمٞمٜم٤م ذم ُم٤م شمٗم :أي ،52اًمِمٕمراء: 

 .ورّضه يّيه رضراً  ،و٤مّره يْمػمه وػماً 
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اد املمضووةت (  ) فصل المض 

 

 ﴿      ﴾ /صدور وىم٧م  :وحك اًمِّمٛمس ،1اًمِمٛمس

إذا ومٕمٚمف ذم  ،وأوحك يٗمٕمؾ يمذا ،صدور وىم٧م يمقٟمف :ووحك اًمٜمّٝم٤مر ،ـمٚمققمٝم٤م

 وىم٧م اًمّْمحك. 

 .اُمتداد وقؤه٤م واٟم٤ًٌمـمف :اعمُراد :وىمٞمؾ

 .طمّره٤م :وىمٞمؾ .هق اًمٜمّٝم٤مر يمّٚمف :وىمٞمؾ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /أسمرز هن٤مره٤م :أي ،29اًمٜم٤مزقم٤مت. 

امء ًّ واًمّْمٞم٤مء سمٕمزوف  ،ٕن ُمٜمٝم٤م ُمٜمِم٠م اًمّٔمالم :وأو٤مف اًمْمحك يم٤مًمّٚمٞمؾ إمم اًم

 .وـمٚمققمٝم٤م قمغم ُم٤م دسّمره٤م اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ،اًمِّمٛمس
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اد املكسورة (  ) فصل المض 

 

 ﴿       ﴾ /اًمْمّد يٙمقن واطمد ومجٕم٤ًم،  :ىمٞمؾ ،82ُمريؿ

خُي٤مصٛمقهنؿ  ،وأقمداًء هلؿ ،ويٙمقٟمقن قمقٟم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ :وُمٕمٜم٤مه ،يم٤مًمّرؾمقل واًمٕمدوّ 

 .وُيٙمّذسمقهنؿ

 .ويتؼمؤون ُمٜمٝمؿ ،ويٚمٕمٜمقهنؿ ،يٙمقٟمقن ىُمرٟم٤مء هلؿ ذم اًمٜم٤ّمر :وىمٞمؾ

 .ذم اًمّدٟمٞم٤م أوًمٞم٤مئٝمؿويم٤مٟمقا  ،ويٙمقٟمقن أقمدائٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىمٞمؾ

ٓ ُمْم٤مد     :وُمٜمف ،إذا سم٤ميٜمف خُم٤مًمٗم٦مً  ،وو٤مّده ُُمْم٤مّدة ،اعُمخ٤مًمػ واعُم٤ٌميـ :واًمْمدّ 

 .[434] (1)ًمف ذم ُمٚمٙمف 

 ﴿      ﴾ /َـّ  :أي ،231اًمٌ٘مرة أُم٤م  ،ًمٓمٚم٥م اإلرضار هب

 .أو سمتْمٞمٞمّؼ اًمٜمّٗم٘م٦م ذم اًمٕمّدة ،سمتٓمقيؾ اًمٕمّدة

                                                 

 .3/129د: اًمِمٞمخ اًمٓمق ،هتذي٥م إطمٙم٤مم ،578 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،ُمّم٤ٌمح اعمتٝمجد :اٟمٔمر ((1
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 ﴿    ﴾ /يٕمٜمل ًمٚمير سم٠مهؾ  :ُُمْم٤مّرة :أي ،127اًمتقسم٦م

 .ًمٞم٘مؾَّ اجلٛمع ومٞمف أو ُمًجد اًمّرؾمقل  ،ُمًجد ىُم٤ٌم

 :ُي٘م٤مل ،يمام أن اًمِّم٘م٤مق حُم٤موًم٦م ُم٤م يِمّؼ  ،هق ـمٚم٥م اًمّير وحم٤موًمتف :واًمّيار

 .ورضاراً  ،و٤مّره ُُمْم٤مّرة

 ﴿    ﴾ /قمذاسم٤ًم ُُمْم٤مقمٗم٤مً  :أي ،38آقمراف. 

 .احلّٞم٤مت وإوم٤مقمل :اد سم٤مًمّْمٕمػ هٜم٤مأر :وىمٞمؾ

وسم٤مٔظمر قمذاهبؿ قمغم  ،قمذاهبؿ قمغم اًمٙمٗمر ،أراد سم٠مطمد اًمّْمٕمٗملم :وىمٞمؾ

 .اإلهمقاء

 ،أوٕمػ هذا اًمّدرهؿ :وم٢مذا ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ ،اًمّزائد قمغم ُمثٚمف ،اعمِثؾ :واًمّْمٕمػ

 ،أوٕمػ إصمٜملم :ويمذًمؽ إذا ىم٤مل ،ٓ ديٜم٤مراً  ،اضمٕمؾ ُمٕمف درمه٤ًم آظمراً  :ومٛمٕمٜم٤مه

 .اضمٕمٚمٝمام أرسمٕم٦مً  :ومٛمٕمٜم٤مه

واعُمْم٤مقمػ ُم٤م يم٤من أيمثر  ،ُم٤م يم٤من وٕمٗملم ،أن اعُمْمّٕمػ ذم يمالم اًمٕمرب :وىمٞمؾ

 .ُمـ ذًمؽ

 ﴿      ﴾ /أي وم٠مقمٓم٧م همّٚمتٝم٤م  :ىمٞمؾ ،265اًمٌ٘مرة

 .إذا يم٤مٟم٧م سم٠مرٍض ُمًت٘مّٚم٦م ،وٕمٗمل ُم٤م ُيٕمٓمك
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   :ؾمٌح٤مٟمف يمام ىم٤مل ،حُيتٛمؾ أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه ُمّرشملم ذم ؾمٜم٦ٍم واطمدة :وىمٞمؾ

﴿           ﴾ /يمّؾ ؾمت٦م  :وُمٕمٜم٤مه ،25اسمراهٞمؿ

  :ىم٤مل ومٞمام ُروي قمـ أب قمٌد اهلل  ،أؿمٝمر

 .يمام يتْم٤مقمػ أضمر َُمـ أٟمٗمؼ ُم٤مًمف اسمتٖم٤مء ُمرو٤مت اهلل ،يتّم٤مقمػ صمٛمره٤م :ُمٕمٜم٤مه

(1) 

 ﴿        ﴾ /( 2)اًمِّمامريخ ُمٚمئ اًمٞمديـ ُمـ  :وهق ،44ص

 .وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،واًمِمجر، واحلِمٞمش

 ﴿    ﴾ /ضم٤مئرة :أي ،22اًمٜمجؿ. 

ٛمتؿ ُمـ ٟم٦ًٌم اإلٟم٤مث امم اهلل شمٕم٤ممم :سمٛمٕمٜمك ًّ وإيث٤مريمؿ  ،أن اًم٘مًٛم٦م اًمتل ىم

 .ىمًٛم٦م همػم قم٤مدًم٦م ،سم٤مًمٌٜملم

 .أي ٟم٘مّّمتف وُمٜمٕمتف :أوقزه ،ووزٟمف سم٤مًمٙمن واًمّْمؿ ،وزٟمف طمّ٘مف :ُي٘م٤مل

 

 

                                                 

قمٜمف اًمتٗمًػم  ،2/378 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،56 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل :اٟمٔمر ((1

 .1/127 :إصٗمك، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين

وىمٞمؾ هق رؤوس اجل٤ٌمل، ًم٤ًمن  ،همّمـ دىمٞمؼ يٜم٧ٌم ذم أقمغم اًمٖمّمـ :اًمِمٛمراخ واًمِمٛمروخ ((2

 .ُم٤مدة ) ؿمٛمرخ ( ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،اًمٕمرب
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اء املفتوحت (
 
 ) فصل الط

 

 

﴿      ﴾ /ـمٌع  :ُي٘م٤مل ،اًمّٓمٌع واخلتؿ سمٛمٕمٜمًك  ،155اًمٜم٤ًمء

 .سمٛمٕمٜمك ظمتؿ قمٚمٞمف ،قمٚمٞمف

  :[435]حُيتٛمؾ اعُمراد ذم أي٦م حيتٛمؾ أُمريـ  :وىمٞمؾ

 .واًمٕم٘مقسم٦م قمٚمٞمف ،ٟمف ـمٌع قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمٙمٗمرأ :أطمدمه٤م

وظمتؿ  ،ـمٌع قمٚمٞمف سم٤مًمّٓملم :يمام شم٘مقل ،أٟمف ـمٌع قمٚمٞمٝم٤م سمٕمالُم٦م يمٗمرهؿ :وأظمر

 .وىمد ُم٣م ُمزيد سمٞم٤من ًمذًمؽ ذم اخلتؿ ،قمٚمٞمف سم٤مًمٓمٌع

﴿         ﴾ /ومٞمٙمقن  ،سمٗمتح اًم٤ٌمء :، ىُمرأ19آٟمِم٘م٤مق

َـّ ؾمامًء سمٕمد ؾمامء ّٛمد سم٠مٟمؽ ي٤م حم :ووُمّن  ظمٓم٤مسم٤ًم ًمٚمٜمٌّّل  ٌُ  شمّمٕمد ومٞمٝم٤م. ،ًمؽميم

 ،ذم اًم٘مرسم٦م ُمـ اهلل ،ورشم٦ًٌم سمٕمد رشم٦ٌمٍ  ،وُيقز أن ُيريد درضم٦ًم سمٕمد درضم٦م :ىمٞمؾ

 .أو طم٤مًٓ سمٕمد طم٤مل ،ورومٕم٦م اعمٜمزًم٦م قمٜمده
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َـّ طم٤مًٓ سمٕمد طم٤مل، وُمٜمزًٓ سمٕمد  :أي :وم٤مخلٓم٤مب ًمٚمٜم٤مس ،سم٤مًمْمؿّ  :وَُمـ ىمرأ ًمؽميمٌ

 . أظمرةيٕمٜمل ذم ،وأُمر اهلل أُمر ،ُمٜمزًم٦مٍ 

ومٞمّمػمون قمغم همػم احل٤مل اًمتل يم٤مٟمقا  ،أن إطمقال شمت٘مّٚم٥م هبؿ :واعمُراد :ىمٞمؾ

   ﴿ :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،وقمـ سمٛمٕمٜمك سمٕمد ،قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمّدٟمٞم٤م

     ﴾ /سمٕمد ىمٚمٞمؾ :أي ،42اعم١مُمٜمقن. 

 ،ووم٘مرًا سمٕمد همٜمًك  ،وؿمّدة سمٕمد رظم٤مء ،ورظم٤مًء سمٕمد ؿمّدة ،أُمرًا سمٕمد أُمر :وىمٞمؾ

 .وؾم٘مؿ سمٕمد صّح٦م ،وصّح٦م سمٕمد ؾم٘مؿ ،وهمٜمًك سمٕمد وم٘مر

صمؿ ظمٚم٘م٤ًم آظمر  ،صمؿ قمٔمامً  ،صمؿ ُُمْمٖم٦مً  ،ٟمٓمٗم٦ًم صمؿ قمٚم٘م٦م ،طم٤مًٓ سمٕمد طم٤مل :وىمٞمؾ

 .صمؿ وًمٞمداً  ،ضمٜمٞمٜم٤مً 

 ،صمؿ ُُمراه٘م٤مً  ،صمؿ ظمقداً  ،صمؿ ُُمؽمقمرقم٤مً  ،صمؿ ٟم٤مؿمئ٤مً  ،صمؿ ي٤مومٕم٤مً  ،صمؿ ومٓمٞمامً  ،صمؿ روٞمٕم٤مً 

 (3) صمؿ ُُمًٞمٓمرًا، صمؿ ُُمٓمرس٤مً  (2)صمؿ سم٤مىماًل  (1)صمؿ ـم٤مّرًا  ،صمؿ أُمرداً  ،صمؿ سم٤مًمٖم٤مً  ،صمؿ حُمتٚمامً 

واًمِّم٤مب ُيٛمع  ،صمؿ ُُمّمٕمدًا، صمؿ جُمتٛمٕم٤مً  ،صمؿ ُُمًتقي٤مً  ،صمؿ ُُمٚمتحٞم٤مً  ،صمؿ خُمتٓم٤ًم، صمؿ محالً 

 .ذًمؽ يمّٚمف

                                                 

 .ُم٤مدة ) ـمرر ( ،اجلقهري ،اًمّمح٤مح ،٧م ؿم٤مرسمف وسم٤منوهق اًمِم٤مب إذا ٟمٌ ((1

 .ُم٤مدة ) سم٘مؾ ( ،اًمٗمراهٞمدي ،اًمٕملم ،وهق إُمرد إذا ظمرج وضمٝمف ((2

 .ُم٤مدة ) ـمرظمؿ ( ،اًمزسمٞمدي ،شم٤مج اًمٕمروس ،وهق اًمِم٤مب احلًـ اًمّت٤مم ((3
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( 3)صمؿ أؿمٞم٥م، صمؿ طمقىمالً  ،صمؿ ؿمٞمخ٤مً  (2)صمؿ أؿمٛمط  ،صمؿ يمٝمالً ( 1)ُمٚمٝمقزًا  :صمؿ 

ويِمتٛمؾ اإلٟم٤ًمن ُمـ يمقٟمف ٟمٓمٗم٦ًم امم أن  ،صمؿ ُمٞمت٤مً  ،صمؿ هرُم٤مً  ،٤مً صمؿ مِهّ  (4)صمؿ صٗمت٤مشم٤ًم 

 .يٛمقت قمغم ؾمٌٕم٦ًم وصمالصملم اؾمامً 

 .ًمُتحدصمقا أُمرًا مل شمٙمقٟمقا قمٚمٞمف ذم يمّؾ قمنميـ ؾمٜم٦مٍ  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

َـّ ُمٜمزًم٦ًم قمـ ُمٜمزًم٦مٍ  :وىمٞمؾ ٌُ   .وـمٌ٘م٦م ،ُمٕمٜم٤مه ًمؽميم

وَُمـ  ،ومقىمفصالٍح  [436]دقم٤مه ذًمؽ قمغم  ،أن َُمـ يم٤من قمغم صالٍح  :وذًمؽ

 ُيرُّ امم ؿمٙمٚمف :يم٤من قمغم وم٤ًمٍد ومقىمف
ٍ
  .ٕن يمّؾ رء

َـّ ؾُمٜمـ َُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ وأطمقاهلؿ :وىمٞمؾ ٌُ  .ًمؽميم

 . (5)وهق اعمروي قمـ أب قمٌد اهلل 

وُيري قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م ضمرى قمٚمٞمٝمؿ،  ،أٟمف يٙمقن ومٞمٙمؿ ُم٤م يم٤من ومٞمٝمؿ ،واعمٕمٜمك :ىمٞمؾ

  ،طمذو اًم٘مّذة سم٤مًم٘مّذة

 .احل٤مل :وأصؾ اًمّٓمٌؼ

 .وسمٜم٤مت ـمٌؼ ،أم ـمٌؼ  :ًّٛمل اًمّدواهلواًمٕمرب شمُ 

                                                 

 .ُم٤مدة ) هلز ( ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،وهق اًمرضمؾ إذا ظم٤مًمٓمف اًمِمٞم٥م ((1

 .4/344 :اًمٌٖمدادي ،ظمزاٟم٦م إدب ،اسمّٞمض ؿمٕمر رأؾمفوهق اًمرضمؾ إذا  ((2

 .ُم٤مدة ) طمقىمؾ ( ،اًمزسمٞمدي ،شم٤مج اًمٕمروس ،وهق إذا يمؼم وومؽم قمـ اجلامع ((3

 .ُم٤مدة ) صٗم٧م ( ،اجلقهري ،اًمّمح٤مح ،وهق اًمرضمؾ اًم٘مقي اجلًؿ ((4

قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم، اًمٗمٞمض  ،12/327 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((5

 .2/26 :ٙم٤مؿم٤ميناًم
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 ﴿        ﴾ /ُي٘م٤مل:  ،واًمدطمق سمٛمٕمٜمًك  ،اًمّٓمحق ،6اًمِمٛمس

 :وأصؾ اًمّٓمحق إذا اٟمًٌط سمؽ امم ُمذه٥ٍم سمٕمٞمد. ،يٓمحق ـمحقاً  ،ـمحَّ سمؽ مّهؽ

 .اًمًٌط اًمقاؾمع

وسمًٓمٝم٤م ًمُٞمٛمّٙمـ اخلٚمؼ  ،وشمًٓمٞمحٝم٤م ،وـمحقه٤م :أي :أُم٤م ُمّمدرّي٦م ،وُم٤م هٜم٤م

 .أي واًمذي سمًٓمٝم٤م ،أو اًمذي ،أو ُمقصقًم٦م سمٛمٕمٜمك َُمـ ،ٍمف ومٞمٝم٤ماًمتّ 

﴿           ﴾ /ًمُٞمٝمٚمؽ  :أي ،127آل قمٛمران

  .ـم٤مئٗم٦ًم ُمٜمٝمؿ

 .سم٤مًم٘متؾ وإه ،هيدم ريمٜم٤ًم ُمـ أريم٤من اًمنّمك :وىمٞمؾ

ٓ ُيقَصؾ ٕٟمف  :ومل ي٘مؾ ًمٞم٘مٓمع وؾمٓم٤ًم ُمٜمٝمؿ ،وإٟمام ىم٤مل ًمٞم٘مٓمع ـمروم٤ًم ُمٜمٝمؿ :ىمٞمؾ

ّٓ سم٘مٓمع اًمّٓمرف ،إمم اًمقؾمط ُمٜمٝمؿ ومٝمق يمام  ،وٕن اًمّٓمرف أىمرب قمغم اعم١مُمٜملم ،إ

 ﴿ :ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف         ﴾ 

 .123اًمتقسم٦م/

﴿           ﴾ /أراد سمٓمرذم اًمٜمّٝم٤مر  :ىمٞمؾ ،114هقد

 . (1)وهق اعمروي قمـ أب ضمٕمٗمر  ،صالة اًمٗمجر واعمٖمرب

 .واًمٕمٍم ،واًمّٔمٝمر ،اًمٖمداة :وىمٞمؾ

                                                 

 .1/132 :اًمٜمٕمامين ،دقم٤مئؿ اإلؾمالم ،3/271 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((1
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 .وصالة اًمٕمٍم ،صالة اًمٗمجر :اعمُراد :وىمٞمؾ

 ﴿          ﴾ /أظمًتٚمػ ذم ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،42اًمٜمٛمؾ، 

 ُيريد ىمٌؾ أن يّمؾ إًمٞمؽ َُمـ يم٤من ُمٜمؽ قمغم ُمّد اًمٌٍم. :وم٘مٞمؾ

 .ويرضمع إًمٞمؽ ،ـمرومؽ ُمداه وهم٤ميتف ىمٌؾ أن يٌٚمغ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

امء ىم٤مل ًمًٚمٞمامن  :ىمٞمؾ ًّ ومقوٕمف سملم  ،ومام ـمرف طمّتك ضم٤مء سمف ،اٟمٔمر امم اًم

 .يديف

امء :واعمٕمٜمك ًّ  .طمّتك يرشمدَّ إًمٞمؽ ـمرومؽ سمٕمد ُمّدٍة امم اًم

 .إداُم٦م اًمٜمّٔمر طمّتك يرشمّد ـمرومف ظم٤مؾمئ٤مً  :ارشمداد اًمّٓمرف :ىمٞمؾ [437]و 

وهق ُيديؿ اًمٜمّٔمر، وم٘مٌؾ  ،سمٍمه امم أىمّم٤مه ُمدَّ  أن ؾمٚمٞمامن  :ُمٕمٜم٤مه ،ومٕمغم هذا

 يٙمقن ىمد أشمك سم٤مًمٕمرش. ،أن يٜم٘مٚم٥م سمٍمه إًمٞمف طمًػماً 

 :ُمـ سم٤مب رضب ،ـمرف اًمٌٍم يٓمرف :ُي٘م٤مل ،طمريمتٝم٤م :واًمّٓمرف ذم اًمٕملم

ك  .إذا أـمٌؼ أطمد ضمٗمٜمٞمف قمغم أظمر ،وـمرف سمٍمه ،حترَّ

 ﴿         ﴾ /ٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمّٔمر عم٤ِم قم ،45اًمِمقرى

 .وذًّم٦ًم ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ،ُي٤ًمرىمقن اًمٜمّٔمر امم اًمٜم٤ّمر ظمقوم٤ًم ُمٜمٝم٤م،اهلقان

 .وإٟمام ٟمٔمروا سمٌٕمْمٝم٤م امم اًمٜم٤ّمر ،ُمـ قملٍم ٓ شُمٗمتح يمّٚمٝم٤م :وىمٞمؾ

 ﴿          ﴾ /شمرضمع إًمٞمٝمؿ أقمٞمٜمٝمؿ :أي ،43اسمراهٞمؿ ٓ، 

 .ؿوإٟمام هق ٟمٔمٌر دائ ،وٓ ُيٖمٛمْمقهن٤م ،وٓ ُيٓمٌ٘مقهن٤م
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﴿ ﴾ /ىمٞمؾ: أن احلروف اعمُ٘مّٓمٕم٦م ذم اًم٘مرآن ُمـ اعمتِم٤مهب٤مت1اًمِمٕمراء ،.  

 .ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي اؾمت٠مصمر اهلل سمٕمٚمٛمف :وىمٞمؾ

 .ُمـ أؾمامء اًم٘مرآن ،وـمس ،أن ـمًؿ :وىمٞمؾ

ؿٌ  ،ـمًؿ :وىمٞمؾ ًَ  .وهق ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم ،ىم

 .وُمٚمٙمف ،وؾمٜم٤مئف ،أىمًؿ اهلل سمٓمقًمف :وىمٞمؾ

واًمًلم  ،اًمّٓم٤مء ـمقر ؾمٞمٜم٤مء :ىم٤مل ،زًم٧م ـمًؿعم٤ّم ٟم :ىم٤مل وُروي قمـ قمكّم 

 (1) .واعمٞمؿ ُمّٙم٦م ،آؾمٙمٜمدرّي٦م

لم ؾمدرة اعُمٜمتٝمك ،اًمّٓم٤مء ؿمجرة ـمقسمك :وىمٞمؾ ًّ واعمٞمؿ حمّٛمد  ،واًم

 .اعمّمٓمٗمك

﴿      ﴾ /قمغم ُمذاه٥ٍم خُمتٚمٗم٦مٍ  ،ومِرىم٤ًم ؿمّتك :أي ،11اجلـ،  
ٍ
وأهقاء

 .حوص٤مًمح دون اًمّّم٤مًم ،ُمـ ُمًٚمؿ ويم٤مومر ،ُُمتٗمرىم٦م

 ُمرشم٦ٌم سمٕمد ُمرشم٦ٌم. ،وهل اجلٛمٚم٦م اعمًتٛمرة ،مجع ـمري٘م٦م:واًمّٓمرائؼ

 ﴿    ﴾ /وهق اًمذي ُيلء ًمٞمالً  ،1اًمٓم٤مرق. 

﴿         ﴾ /أن هذا آؾمؿ ي٘مع قمغم  :وذًمؽ ،2اًمٓم٤مرق

 .يمّؾ ُم٤م ـمرق ًمٞمالً 

                                                 

 :قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي ،7/322 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .5ح  4/46
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﴿صمؿ سمّٞمٜمف سم٘مقًمف:  ،ُيٌّٞمٜمف ومل ،يدري ُم٤م اعُمراد سمف ومل يٙمـ اًمٜمٌّّل    

   ﴾ /إذا أشم٤مين ًمٞمالً  ،ـمرىمٜمل ومالن :ُي٘م٤مل ،3اًمٓم٤مرق. 

 .ٕن اعم٤مّرة شمدىّمف ،ٕهن٤م ُيدّق هب٤م :وُمٜمف اعمٓمرىم٦م ،اًمّدق :وأصؾ اًمّٓمرق

 .حيت٤مج امم اًمّدق ًمٚمتٜمٌٞمف [438]أيت ًمٞماًل  :واًمّٓم٤مرق

﴿             ﴾/أظمُتٚمػ ذم  :ىمٞمؾ ،5اعم٤مئدة

 .اًمّٓمٕم٤مم اعمذيمقر ذم أي٦م

ومٛمٜمٝمؿ َُمـ ظمّّمف سمٛمـ ُأٟمزل  ،صمؿ اظمتٚمٗمقا ،اعُمراد سمف ذسم٤مئح أهؾ اًمٙمت٤مب :وم٘مٞمؾ

 .قمٚمٞمف اًمّتقراة واإلٟمجٞمؾ

يمٌٜمل شمٖمٚم٥م ُمـ  ،ودان سمديٜمٝمؿ ،وَُمـ دظمؾ ذم ُمّٚمتٝمؿ ،وُمٜمٝمؿ َُمـ قمّٛمٝمؿ

  .اًمٜمّّم٤مرى

 .وهمػمه٤م ُمـ إـمٕمٛم٦م ،٤مئحٝمؿاعمُراد ذسم :وىمٞمؾ

وإًمٞمف ذه٥م  ،وُم٤م ٓ حُيت٤مج ومٞمف امم اًمتّذيمٞم٦م ،أٟمف خُمتصٌّ سم٤محلٌقب :وىمٞمؾ

 . (1)وهق اعمروي قمـ أب قمٌد اهلل  ،أصح٤مسمٜم٤م

ُم٤م حيت٤مج امم  ،ٓؿمؽماط اإلؾمالم ذم اًمّتذيمٞم٦م ُم٤ٌمذة :ومال حتؾُّ  :وأُم٤م ذسم٤مئحٝمؿ

ٛمؽ واجلراد ،اًمّذسمح أو ٟمٔمر ًّ  .يمام ذم اًم

                                                 

 3/347 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ،6ح  6/264 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((1

 .4218ح



 ء٤مٓمّ اًم  ؾ.. ومّم.......................................................812

 ﴿      ﴾ /وىمدطمقا ومٞمف ،قم٤مسمقه :أي ،46اًمٜم٤ًمء. 

 ﴿    ﴾ /وشمٙمؼّم ذم يمٗمره ،دمؼّم  :أي ،24ـمف. 

 .دم٤موز احلّد ذم اًمٕمّمٞم٤من :واًمّٓمٖمٞم٤من

 ﴿     ﴾ /طمّتك همرىم٧م  ،ضم٤موز احلّد اعمٕمروف :أي ،11احل٤مىم٦م

 .إرض سمَٛمـ قمٚمٞمٝم٤م

 ﴿      ﴾ /وهق  ،اعمُراد ُمٜمف اًمِّمٞمٓم٤من :ىمٞمؾ ،256اًمٌ٘مرة

 . (1)اعمروي قمـ أب قمٌد اهلل 

  .أٟمف اًمٙم٤مهـ :وىمٞمؾ

٤مطمر :وىمٞمؾ ًّ  .أٟمف اًم

ـّ واإلٟمس :وىمٞمؾ  .ويمّٚمام يٓمٖمك ،أٟمف ُمَردة اجل

 .وُم٤م قُمٌَد ُمـ دون اهلل ،أٟمف إصٜم٤مم :وىمٞمؾ

 .وهق أقمؿّ  ،يمّؾ َُمـ ظم٤مًمػ أُمر اهلل :وىمٞمؾ

وهق ُمّمدر ُمثؾ اًمرهمٌقت،  ،وأصٚمف ـمٞمٖمقت ومٕمٚمقت ،ومٚمٕمقت :واًمّٓم٤مهمقت

ًمقىمققمٝم٤م قمغم اًمقاطمد واجلامقم٦م سمٚمٗمٍظ واطمد، وهل ُمـ  :واًمّرمحقت ،واًمّرهٌقت

﴿ :اًمٞم٤مء سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /ومُ٘مّدُم٧م اًماّلم  ،15اًمٌ٘مرة

                                                 

 .1/235 :اًمٓمؼمد ،مجع اجلقاُمع :اٟمٔمر ((1
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 ،٤م واٟمٗمت٤مح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤مًمُتحريمٝم ،ومّم٤مر ـمٞمٖمقت صمؿ ىُمٚم٧ٌم اًمٞم٤مء أًمٗم٤مً  ،امم ُمقوع اًمٕملم

 ،قمغم طمذف اًمّزي٤مدة ،وـمقاغٍ  ،وـمقاهم٧م ،ـمقاهمٞم٧م :ومجٕمف ،ومّم٤مر ـم٤مهمقت

 .واًمّٓمقاهمل قمغم اًمٕمقض ُمـ اعمحذوف

﴿       ﴾ /أي سمٓمٖمٞم٤مهن٤م وُمٕمّمٞمتٝم٤م. :، ىمٞمؾ11اًمِمٛمس 

يمام أن  ،وم٤مًمّٓمٖمقى اؾمٌؿ ُمـ اًمّٓمٖمٞم٤من ،أن اًمّٓمٖمٞم٤من محٚمٝمؿ قمغم اًمّتٙمذي٥م :يٕمٜمل

 .ًمدقمقى اؾمٌؿ ُمـ اًمّدقم٤مءا

 .[439]اؾمؿ اًمٕم٘م٤مب اًمذي ٟمزل هبؿ  ،اًمّٓمٖمقى :وىمٞمؾ

 .يمّذسم٧م صمٛمقد سمٕمذاهب٤م :وم٤معمٕمٜمك

﴿     ﴾ /ُأهٚمٙمقا سمٓمٖمٞم٤مهنؿ  ،أي :ىمٞمؾ ،5احل٤مىم٦م

  .ويمٗمرهؿ

طمّتك  ،وهل اًمتل ضم٤موزت اعم٘مدار ،ُأهٚمٙمقا سم٤مًمّّمٞمح٦م اًمّٓم٤مهمٞم٦م ،ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .أهٚمٙمتٝمؿ

 .ُأهٚمٙمقا سم٤مًمّرضمٗم٦م اًمّٓم٤مهمٞم٦م :ؾوىمٞم

يمح٤مل همػمه٤م ذم اًمِمّدة اًمتل أهٚمؽ اهلل هب٤م أهؾ  ،سم٤مخلّمٚم٦م اعُمتج٤موزة :وىمٞمؾ

 .اًمٗم٤ًمد

﴿      ﴾ /أي أظمذا ُيٕمالن ورىم٦ًم قمغم ورىم٦م ،22آقمراف، 

 .ًمٞمًؽما ؾمقأهتام
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 .واسمتدأ يٗمٕمؾ ،وُمثؾ فمؾَّ يٗمٕمؾ ،ضمٕمؾ يٗمٕمؾ :وـمٗمؼ يٗمٕمؾ يمذا سمٛمٕمٜمك

 ﴿     ﴾ /ُمٓمر ًملّم  :أي ،265اًمٌ٘مرة. 

امء ومٝمل ُُمٓمّٚم٦م، وروو٦م ـمّؾ ٟمدّي٦م :ُي٘م٤مل ،اعمٓمر اًمّّمٖم٤مر :واًمّٓمؾ ًّ  .أـمّٚم٧م اًم

ٕٟمف سمٛمٜمزًم٦م  :ـمّؾ دُمف ومٝمق ُمٓمٚمقل ،سم٠من ٓ يٜم٤ٌمر سمّم٤مطمٌف ،إسمٓم٤مل اًمّدم :واًمّٓمؾ

  .وم٠مذهٌف يم٠مٟمف ىمٞمؾ قمًٚمف ،ُم٤م ضم٤مء قمٚمٞمف اًمّٓمؾ

﴿  ﴾ ٌيم٤من ـم٤مًمقت ُمـ وًمد سمٜمٞم٤مُملم سمـ  :ىمٞمؾ ،247٘مرة/اًم

 .وٓ ُمـ ؾمٌط اعمٛمٚمٙم٦م ،يٕم٘مقب ومل يٙمـ ُمـ ؾمٌط اًمٜمٌّّقة

 .يم٤من ؾمّ٘م٤مءً  :وُي٘م٤مل ،وؾُمّٛمل ـم٤مًمقت ًمٓمقًمف

 .يم٤من دسم٤مهم٤مً  :وىمٞمؾ (1)يم٤من ظمرسمٜمدضم٤م ً  :وىمٞمؾ

ويم٤مٟم٧م اعمٛمٚمٙم٦م ذم ؾمٌط هيقدا سمـ  ،ويم٤مٟم٧م اًمٜمٌّقة ذم ؾمٌط ٓوي سمـ يٕم٘مقب

  .يٕم٘مقب

 . ؾمٌط يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب ذم :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /هق ؿمجر اعمقز :ىمٞمؾ ،29اًمقاىمٕم٦م. 

 .وًمٙمٜمف ٓ ؿمجر ًمف فمّؾ سم٤مرد رـم٥م ،ًمٞمس سم٤معمقز :وىمٞمؾ

                                                 

 .يمٚمٛم٦م وم٤مرؾمٞم٦م ُمٕمرسم٦م ،وهق ُمٙم٤مري احلامر ((1
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وإٟمام ذيمر  ،ُمـ أطمًـ اًمِّمجر ُمٜمٔمراً  ،هق ؿمجر يٙمقن سم٤مًمٞمٛمـ وسم٤محلج٤مز :وىمٞمؾ

 ،همٞمالن وم٢من قم٤مُّم٦م أؿمج٤مرهؿ أم ،ه٤مشملم اًمِّمجرشملم ٕن اًمٕمرب يم٤مٟمقا يٕمرومقن ذًمؽ

 .ذات أٟمقار ورائح٦م ـمٞم٦ٌّم

ُم٤م  :وم٘م٤مل ،ىمرأ قمٜمده رضمؾ وـمٚمح ُمٜمْمقد :أٟمف وروت اًمٕم٤مُّم٦م قمـ قمكّم 

 ﴿:ؿم٠من اًمّٓمٚمح،إٟمام هق وـمٚمع، يم٘مقًمف  ﴾ /148اًمِمٕمراء ،

 (1)أن اًم٘مرآن ٓ هُي٤مج اًمٞمقم وٓ حُيّرك. :وم٘م٤مل ؟أٓ شُمٖمػّمه :وم٘مٞمؾ ًمف

جٍر قمٔمٞمؿ يمثػم اًمِّمقك وىمٞمؾ اًمّٓمٚمح ؿمجر ام همٞمالن اًمّٓمٚمح هق يمّؾ ؿم :وىمٞمؾ

 .وم٘مد يٙمقن قمغم أطمًـ طم٤مل

﴿       ﴾ /أول ُم٤م يٌدوا ُمـ صمٛمره  :ـمٚمع اًمٜمّخؾ ،99آٟمٕم٤مم

 .ٕٟمف يٓمٚمع ُمـ اًمٜمّخؾ:ُُمِمتؼٌّ ُمـ اًمّٓمٚمقع ،وهق اًمٙمٗمرى [444]

﴿        ﴾ /ٕهن٤م شمٓمؿُّ قمغم يمّؾ  ،هل اًم٘مٞم٤مُم٦م :ىمٞمؾ ،34اًمٜم٤مزقم٤مت

 .شمٕمٚمق وشمٖمٚم٥م :أي ،داهٞم٦ٍم ه٤مئٚم٦م

ّٓ وومقىمٝم٤م ـم٤مُّم٦م :ُي٘م٤مل ،وُمـ ذًمؽ  ،واًم٘مٞم٤مُم٦م ومقق يمّؾ ـم٤مُّم٦م ،ُم٤م ُمـ ـم٤مُّم٦م إ

 .ومٝمل اًمّداهٞم٦م اًمٕمٔمٛمك

 .هل اًمّّمٞمح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :وىمٞمؾ

                                                 

 ،6/228اسمـ طمجر:  ،ومتح اًم٤ٌمري ،9/495 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .15/152 :اًمٕمٞمٜمل ،قمٛمدة اًم٘م٤مري
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 .اًمتل شُمدىمؼ اًمٌمء سم٤مًمٖمٚمٞمظ ،هل اًمٖم٤مؿمٞم٦م اًمٖمٚمٞمٔم٦م اعُمجٚمٚم٦م :وىمٞمؾ

 .وأهؾ اًمٜم٤ّمر امم اًمٜم٤ّمر ،اجلٜم٦ّم امم اجلٜم٦ّم أن ذًمؽ طملم ُي٤ًمق أهؾ :وىمٞمؾ

أي أقمغم ُمٜمف، وـمؿَّ اًمّٓم٤مئر  ،ُي٘م٤مل: هذا أـمّؿ ُمـ هذا ،اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم:واًمّٓم٤مُم٦م

 وشُمًّٛمك اًمّداهٞم٦م اًمتل ٓ ُيًتٓم٤مع دومٕمٝم٤م.،اًمِّمجرة قماله٤م

 ﴿             ﴾ /أي ٕقمٛمٞمٜم٤مهؿ :ىمٞمؾ ،66يس. 

 .ُمٕمٜم٤مه ًمؽميمٜم٤مهؿ قُمٛمٞم٤ًم يؽمددون :ؾوىمٞم

وم٤مًمّٓمٛمس قمغم اًمٕملم يم٤مًمٓمٛمس قمغم  ،حمق اًمٌمء طمّتك يذه٥م أصمره :واًمّٓمٛمس

وأقمٛمك  ،ومٝمق إذه٤مسمف طمّتك ٓ ي٘مع قمٚمٞمف إدراك ،وُمثٚمف اًمّٓمٛمس قمغم اعم٤مء ،اًمٙمت٤مب

 .وهق أن يذه٥م اًمِّمؼ اًمذي سملم اجلٗمٜملم ،ُمٓمٛمقس وـمٛمٞمس

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /أي حمقٟم٤م :ىمٞمؾ ،37اًم٘مٛمر. 

 .قمٛمٞم٧م أسمّم٤مرهؿ :واعمٕمٜمك

ٓ ُيرى أصمر  ،طمّتك ص٤مرت ممًقطم٦م ،أزًمٜم٤م ختٓمٞمط وضمقهٝمؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وذًمؽ أن ضمؼمئٞمؾ صٗمؼ أقمٞمٜمٝمؿ سمجٜم٤مطمف صٗم٘م٦ًم وم٠مذهٌٝم٤م ،قملم

 ﴿        ﴾ /أي ظمقوم٤ًم ُمـ قم٘م٤مسمف :ىمٞمؾ ،56آقمراف، 

 .وـمٛمٕم٤ًم ذم صمقاسمف

 .وـمٛمٕم٤ًم ذم اإلضم٤مسم٦م ،ظمقوم٤ًم ُمـ اًمردّ  :وىمٞمؾ

 .وـمٛمٕم٤ًم ذم ومْمٚمف ،ظمقوم٤ًم ُمـ قمدًمف :وىمٞمؾ
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ووّده  ،واًمٓمٛمع ُيقىمع اعمحٌقب ،وـمٛمٕم٤ًم ذم اجلٜم٤من ،ظمقوم٤ًم ُمـ اًمٜمػّمان :وىمٞمؾ

 .وهق اًم٘مٓمع سم٤مٟمتٗم٤مء اعمحٌقب ،اًمٞم٠مس

﴿﴾ ىمد ُمّر آظمتالف ذم احلروف اعم٘مٓمٕم٦م ذم 1ـمف ،﴿ ﴾/1اًمٌ٘مرة، 

 سمٚم٤ًمن احلٌِم٦م. ،ي٤م رضمؾ :ن ُمٕمٜمك ـمفأ:وىمد ىمٞمؾ

 .سمٚمٖم٦م قمّؽ  :وىمٞمؾ ،سمٚم٤ًمن اًمٜمٌّٓمّٞم٦م :وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /أي سم٤مإليامن قمـ  :ىمٞمؾ ،142آل قمٛمران

 .وسم٤مًمّٓم٤مقم٦م قمـ اعمٕمّمٞم٦م ،اًمٙمٗمر

ُمـ احلٞمض  ،ـمّٝمرك ُمـ إدٟم٤مس وإىمذار اًمتل شمٕمرض ًمٚمٜم٤ًمء :وىمٞمؾ

 .ص٤محل٦ًم خلدُم٦م اعمًجد طمّتك ِسِت [ 441]واًمٜمّٗم٤مس 

 .واًمّٓم٤ٌمئع اًمّرذيٚم٦م ،ـمّٝمرِك ُمـ إظمالق اًمّدٟمٞمئ٦م :وىمٞمؾ

﴿     ﴾ /اًمذي  ،ـمّٝمراه ُمـ اًمٗمرث واًمّدم :أي :ىمٞمؾ ،125اًمٌ٘مرة

 ىمٌؾ أن يّمػم ذم يد إسمراهٞمؿ  ،يم٤من يٓمرطمف اعمنميمقن قمٜمد اًمٌٞم٧م

  .وإؾمامقمٞمؾ

ل يم٤مٟمقا ُيٚم٘مقهن٤م قمغم سم٤مب اًمٌٞم٧م ىمٌؾ أن اعُمراد ـمّٝمراه ُمـ إصٜم٤مم أًمت :وىمٞمؾ

 .إسمراهٞمؿ 

 .سمٙمامًمف قمغم اًمّٓمٝم٤مرة ،أن اعُمراد ـمّٝمراه سمٜمٞم٤مٟم٤مً  :وىمٞمؾ
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 ﴿  ﴾  /ُُمزياًل  ،ُُمٓمّٝمٌر ًمٖمػمه ،ـم٤مهرًا ذم ٟمٗمًف :أي ،48اًمٗمرىم٤من

 .ًمألطمداث واًمٜمّج٤مؾم٤مت

 .واهمتًؾ ُمـ ضمٜم٤مسم٦مٍ  ،ُيٓمّٝمر َُمـ شمقو٠م ُمٜمف ،أي ـم٤مهرًا ٟمٔمٞمٗم٤مً  :وىمٞمؾ

وإيمثر أٟمف ًمقصٍػ زائد، وقمـ صمٕمٚم٥م:  ،وأٟمف سمٛمٕمٜمك ـم٤مهر ،هق ًُم٤ٌمًمٖم٦مً  :وىمٞمؾ

 .اعُمٓمّٝمر ًمٖمػمه ،هق اًمّٓم٤مهر ذم ٟمٗمًف :اًمّٓمٝمقر

وومٕمقل ذم يمالم اًمٕمرب  ،هق اًمّٓم٤مهر اعُمٓمّٝمر :اًمّٓمٝمقر ذم اًمّٚمٖم٦م :وقمـ إزهري

  :عمٕم٤منٍ 

 ،ًمقوقء عم٤ِم ُيتقو٠م سمفوا ،ُمثؾ اًمّٓمٝمقر عم٤ِم ُيتٓمّٝمر سمف ،ومٕمقل عم٤ِم يٗمٕمؾ سمف :ُمٜمٝم٤م

 (1) .واًمٖمًقل سماِم ُيٖمًؾ سمف ،واًمٗمٓمقر عم٤ِم ُيٗمٓمر قمٚمٞمف

 (2) .وقمـ اًمّزخمنمي اًمّٓمٝمقر هق اًمٌٚمٞمغ ذم اًمّٓمٝم٤مرة

﴿وُيٗمٝمؿ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم  :ىم٤مل ،وقمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء       

   ﴾ /ٕن ىمقًمف  :هُُمٓمّٝمر ًمٖمػم ،أٟمف ـم٤مهر ذم ٟمٗمًف ،48اًمٗمرىم٤من

﴿﴾ وٓ يٙمقن  ،ٕٟمف ذيمره ذم ُمٕمرض آُمتٜم٤من قمغم اًمٕم٤ٌمد :ُيٗمٝمؿ ُمٜمف أٟمف ـم٤مهر

ّٓ ومٞمام ُيٜمتٗمع سمف  .ومٞمٙمقن ـم٤مهرًا ذم ٟمٗمًف ،ذًمؽ إ

                                                 

 .ُم٤مدة ) ـمٝمر ( ،إزهري ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ((1

 .3/95 :نمياًمزخم ،اًمٙمِم٤مف ((2
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ىم٤مل  ،ُيٗمٝمؿ ُمٜمف صٗم٦م زائدة قمغم اًمّٓمٝم٤مرة وهل اًمّٓمٝمقرّي٦م ﴾  ﴿ :وىمقًمف

وأٟمف عمٕمٜمك اًمّٓم٤مهر  ،عُمٓمّٝمر همػمهوإٟمٙم٤مر أب طمٜمٞمٗم٦م اؾمتٕمامل اًمّٓمٝمقر سمٛمٕمٜمك اًمّٓم٤مهر ا

يم٤مٕيمقل ًمٙمثػم  ،وأن اعُم٤ٌمًمٖم٦م ذم ومٕمقل إٟمام هل زي٤مدة اعمٕمٜمك اعمّمدري ،وم٘مط

 .ٓ ُيٚمتٗم٧م إًمٞمف سمٕمد جملء اًمٜمّص ُمـ أيمثر أهؾ اًمّٚمٖم٦م ،إيمؾ

َـّ ـمٝمقر ُمردود سمٕمدم اـمراده :وآطمتج٤مج سم٘مقًمف وأٟمف ذم اًمٌٞم٧م  ،ري٘مٝم

 ،ٕن يمّؾ ـمٝمقر ـم٤مهر :ـم٤مهر إلىم٤مُم٦م اًمقزنوواىمٌع ُمقىمع  ،ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمقصػ

 ،صمقٌب ـمٝمقر :ًم٘مٞمؾ ،ـم٤مهر ُُمٓمٚم٘م٤مً  [442]وًمق يم٤من ـمٝمقر سمٛمٕمٜمك   ،وٓ قمٙمس

 (1) .اٟمتٝمك ،وهق ممتٜمع ،وظمِم٥ٌم ـمٝمقر وٟمحق ذًمؽ

 ﴿   ﴾ /مل  ،أي ـم٤مهرًا ُمـ إىمذار وإىمذاء :ىمٞمؾ ،21آٟم٤ًمن

 .ٛمر اًمّدٟمٞم٤ميمخ ،ومل شمدؾمٝم٤م إرضمؾ ،شُمدٟمًٝم٤م إيدي

وًمٙمـ يّمػم رؿمح٤ًم ذم أسمداهنؿ يمرؿمح  ،ـمٝمقرًا ٓ يّمػم سمقًٓ ٟمج٤ًمً  :وىمٞمؾ

ؿ ًمف ؿمٝمقة ُم٤مئ٦م رضمؾ ُمـ أهؾ اًمّدٟمٞم٤م ،اعمًؽ ًَ  ،وأن اًمّرضمؾ ُمـ أهؾ اجلٜم٦ّم ُي٘م

ويّمػم ُم٤م أيمؾ  ،وأيمٚمٝمؿ وهنٛمتٝمؿ وم٢مذا أيمؾ ُم٤م ؿم٤مء ؾُم٘مل ذاسم٤ًم ـمٝمقرًا ومُٞمٓمّٝمر سمٓمٜمف

وشمٕمقد  ،ويْمٛمر سمٓمٜمف ،ُمـ اعمًؽ إذومر رؿمح٤ًم خيرج ُمـ ضمٚمده أـمٞم٥م رحي٤مً 

 .ؿمٝمقشمف

 .ؾمقى إيمقان ،ُيٓمّٝمريمؿ قمـ يمّؾ رء :وىمٞمؾ

                                                 

 .66-3/65 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ :اٟمٔمر ((1
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 ﴿            ﴾ /وأًمزُمٜم٤م يمّؾ  :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،13آهاء

 .ُمـ ظمػٍم أو ٍذ ذم قمٜم٘مف ،إٟم٤ًمٍن قمٛمٚمف

 .ومال ُيٗم٤مرىمف ،ضمٕمٚمٜم٤مه يم٤مًمّٓمقق ذم قمٜم٘مف :ُيريد :ىمٞمؾ

 .ضمرى ـم٤مئره سمٙمذا :قمغم قم٤مدة اًمٕمرب ذم ىمقهلؿ ،ـم٤مئر :ٞمؾ ًمٚمٕمٛمؾوإٟمام ىم

 ﴿ :ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ،و ُمثٚمف     ﴾/وىمقًمف19يس ،:   

﴿        ﴾ /131آقمراف.  

 .وهق ُم٤م ُيتٓمػّم ُمٜمف ،ُيٛمٜمف وؿم١مُمف ،ـم٤مئره :وىمٞمؾ

ظُمصَّ اًمٕمٜمؼ ٕٟمف حمّؾ اًمّٓمقق اًمذي و ،ـم٤مئره طمّٔمف ُمـ اخلػم واًمنّم  :وىمٞمؾ

 .واًمٖمّؾ اًمذي ُيِملم اعمُزء ،ُيزّيـ اعُمحًـ

 .ـم٤مئره يمت٤مسمف :وىمٞمؾ

 ،وؾم٠مٓه قمـ قم٘م٤مئده وأقمامًمف ،أن اعَمَٚمٙملم إذا أشمٞم٤م اًمٕمٌد :وُروي ذم طمدي٨م اًم٘مؼم

ومٞمٚمٗم٤مٟمف  ،ومٞمٙمت٥م أقمامًمف ذم اًمّدٟمٞم٤م سمتٚم٘مٞمٜمٝمؿ ،أُمراه سمٙمتٌف ذم يمٗمٜمف سم٢مصٌٕمف ُمـ ري٘مف

واعمُزء  ،وي٘مع يمت٤مب اعُمحًـ ذم يٛمٞمٜمف ،ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يتٓم٤مير اًمٙمت٥م ،٤مٟمف سمفوُيٓمقىم

 (1) .سمِمامًمف
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 .2/458 :اًمٓمؼمد
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ٕن اًمّٓم٤مئر قمٜمدهؿ ُيًتدّل  :ضمٕمٚمٜم٤م ًمٙمّؾ إٟم٤ًمن دًمٞماًل ُمـ ٟمٗمًف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

إن  ،وؿم٤مهٌد قمٚمٞمٝم٤م ،يمّؾ إٟم٤ًمٍن دًمٞمؾ ٟمٗمًف :ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه ،سمف قمغم إُمقر اًمٙم٤مئٜم٦م

 .وإن يم٤من ُُمًٞمئ٤ًم ومٓم٤مئره ُمِم١موم ،يم٤من حُمًٜم٤ًم ومٓم٤مئره ُمٞمٛمقن

 ﴿    ﴾ /[443]أي صمٞم٤مسمؽ اعمٚمٌقؾم٦م ومٓمّٝمره٤م  :ىمٞمؾ ،4اعمدصمر 

 .ُمـ اًمٜمّج٤مؾم٤مت ًمٚمّّمالة

وهذا حيت٤مج  ،واًمثٞم٤مب قم٤ٌمرة قمـ اًمٜمّٗمس ،وٟمٗمًؽ ومٓمّٝمر ُمـ اًمّذٟمقب :وىمٞمؾ

 .وذا صمٞم٤مسمؽ :أي ،قمغم طمذف اعمْم٤مف

أي ٓ شمٙمـ هم٤مدرًا،  :قمغم ُمٕمّمٞم٦ٍّم أو همدرةٍ ـمّٝمر صمٞم٤مسمؽ ُمـ ًمًٌٝم٤م  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .دٟمس اًمّثٞم٤مب :وُي٘م٤مل ًمٚمٖم٤مدر

أٟمف ًمٓم٤مهر  :وٌي٘م٤مل ًمٚمّرضمؾ إذا يم٤من ص٤محل٤مً  ،وقمٛمٚمؽ وم٠مصٚمِح :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .خلٌٞم٨م اًمّثٞم٤مب :وإذا يم٤من وم٤مضمرًا أٟمف ،اًمّثٞم٤مب

 .(1)وُروي ذًمؽ قمـ أب قمٌد اهلل ،وصمٞم٤مسمؽ وم٘مٍّم  ،ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

مل  ،وم٢مٟمف إذا اٟمجرَّ قمغم إرض ،ٞم٤مب أسمٕمد ُمـ اًمٜمّج٤مؾم٦مٕن شم٘مّمػم اًمث :ىمٞمؾ

 .ُي١مُمـ أن ُيّمٞمٌف ُم٤م ُيٜمّجًف

ٕن اعمنميملم يم٤مٟمقا ٓ  :وصمٞم٤مسمؽ وم٤مهمًٚمٝم٤م قمـ اًمٜمّج٤مؾم٦م سم٤معم٤مء :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .يتٓمّٝمرون
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  .ٓ يٙمـ صمٞم٤مسمؽ ُمـ طمرام :وىمٞمؾ

َـّ قمـ اًمٙمٗمر واعمٕم٤ميص :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ طمّتك يٍمن ُم١مُمٜم٤مت  ،وأزواضمؽ ومٓمّٝمره

 .واًمٕمرب شُمٙمٜمّل سم٤مًمثٞم٤مب قمـ اًمٜم٤ًّمء ،ص٤محل٤مت

همًؾ اًمّثٞم٤مب  :ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم  :ىم٤مل وُروي قمـ أب قمٌد اهلل 

وشمِمٛمػم اًمثٞم٤مب ـمٝمقٌر هل٤م وىمد ىم٤مل اهلل  ،وهق ـمٝمقٌر ًمٚمّّمالة ،ُيذه٥م اهلّؿ واحلّزن

 (1)أي ومِمّٛمر. ﴾وصمٞم٤مسمؽ ومٓمٝمر﴿ؾمٌح٤مٟمف 

﴿      ﴾/اجلٌؾ. :واًمّٓمقد ،يم٤مجلٌؾ اًمٕمٔمٞمؿ، أي: 63اًمِمٕمراء 

﴿        ﴾ /شمِمجٞمٕمف ٟمٗمًف قمغم  :أن ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،32اعم٤مئدة

 .أي قمغم أن ي٘متؾ أظم٤مه ،ىمتؾ أظمٞمف

 .زّيٜم٧م ًمف ٟمٗمًف ىمتؾ أظمٞمف :أن اعُمراد :وىمٞمؾ

 وـم٤موقمتف ٟمٗمًف قمغم ىمتؾ أظم٤مه. ،ؾم٤مقمدشمف ٟمٗمًف :أن اعمًراد :وىمٞمؾ

وم٠مظمذ ـمػمًا  ،طمّتك فمٝمر ًمف إسمٚمٞمس ذم صقرة ـمػم ،ٞمػ ي٘متٚمفمل يدِر ىم٤مسمٞمؾ يم :ىمٞمؾ

 .ومٗمٕمؾ ىم٤مسمٞمؾ ُمثٚمف ،وشمرك رأؾمف سملم طمجريـ ومِمدظمف ،آظمر

 .هق أول ىمتٞمؾ يم٤من ذم اًمٜم٤ّمس :وىمٞمؾ

                                                 

 ،قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،12/175 :اًمٓمؼمد ،رآنجمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘م :اٟمٔمر ((1

 .1138ح  4/359 :اًمؼموضمردي



 823 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

ٕن أـم٤مع يدّل قمغم  :وٓ ُي٘م٤مل أـم٤مقمتف ٟمٗمًف :ىمٞمؾ ،ومٕمٞمؾ ُمـ اًمّٓمقع :وـمّققم٧م

٤م يتٕمّدى امم ٟمٗمس وذم اًمٗمٕمؾ ُم ،وًمٞمس يمذًمؽ ـمّقع ،ىمّمٍد عمقاوم٘م٦م ُمٕمٜمك إُمر

وومٞمٝم٤م ٓ يتٕمّدى امم ذًمؽ ٟمحق أُمٍر  ،وىمتؾ ٟمٗمًف ،ٟمٗمًف [444]ٟمحق ظمّقل  ،اًمٗم٤مقمؾ

ّٓ سمَٛمـ هق أقمغم امم َُمـ هق دوٟمف :وهنٍل   .ٕن إُمر واًمٜمّٝمل ٓ يٙمقٟم٤من إ

 ﴿      ﴾ /أؾمٚمؿ اعم١مُمـ ـمققم٤مً  :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،83آل قمٛمران، 

 ﴿ :يم٘مقًمف ،واًمٙم٤مومر يمره٤ًم قمٜمد ُمقشمف            

 ﴾ /85هم٤مومر. 

وهق اعمروي قمـ  ،وضم٤مء أىمقام ـم٤مئٕملم ،أيمره أىمقام قمغم اإلؾمالم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ٞمػ أب قمٌد اهلل  ًّ  (1) .ىم٤مل يمره٤ًم أي ومرىم٤ًم ُمـ اًم

اموات ظم٤مّص٦مً  :وىمٞمؾ ًّ أؾمٚمؿ ومٛمٜمٝمؿ َُمـ  ،وأُم٤م أهؾ إرض ،اًمّٓمقع ٕهؾ اًم

 وُمٜمٝمؿ َُمـ أؾمٚمؿ يمره٤ًم. ،ـمققم٤مً 

 ﴿       ﴾ /أطم٤مـم٧م هب٤م  :أي :ىمٞمؾ ،19اًم٘مٚمؿ

  .اًمٜم٤ّمر وم٤مطمؽمىم٧م

 .ـمرىمٝم٤م ـم٤مرق ُمـ أُمر اهلل :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .اًمّٓم٤مرق سم٤مًمّٚمٞمؾ :واًمّٓم٤مئػ

                                                 

  .65/231 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،1/182 :شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :اٟمٔمر ((1
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 .صٚمح ذم اًمّٚمٞمؾ واًمٜمّٝم٤مر ،أـم٤مف سمف :وإذا ىمٞمؾ 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم               ﴾  /آقمراف

 .شمذيّمروا ُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٕم٘م٤مب سمذًمؽ، ومٞمجتٜمٌقٟمف ويؽميمقٟمف:أي :، ىمٞمؾ221

 .إذا ـم٤مف قمٚمٞمٝمؿ اًمِّمٞمٓم٤من سمقؾم٤موؾمف :يٕمٜمل :وىمٞمؾ

 .ومٞمٙمٔمؿ همٞمٔمف ،ومٞمتذيّمر ،هق اًمّرضمؾ يٖمْم٥م اًمٖمْم٦ٌم :وىمٞمؾ

 .ومٞمؽميمف ،ومٞمذيمر اهلل ،هق اًمّرضمؾ هيّؿ سم٤مًمّذٟم٥م :وىمٞمؾ

 .وـمٞمػ ضمٜمقن ،ـم٤مئٌػ همْم٥م :وىمٞمؾ

 .ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد :وىمٞمؾ

﴿  ﴾ /ومال ُيدون سُمّدًا ُمـ  ،هؿ ظمدُمٙمؿ :، أي58اًمٜمقر

 ويتٕمّذر قمٚمٞمٝمؿ آؾمتئذان ذم يمّؾ وىم٧ٍم. ،دظمقهلؿ قمٚمٞمٙمؿ ذم همػم هذه إوىم٤مت

﴿ :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف         ﴾ /أي ،19آٟم٤ًمن: 

 (1) .واًمٓمّقاوم٤مت ،أهن٤م ُمـ اًمّٓمقاوملم قمٚمٞمٙمؿ وقمـ اًمٜمٌّّل  .خيدُمٝمؿ

 .يٜم٘مٚمقن ومٞمٙمؿ ًمٞماًل وهن٤مراً :وىمٞمؾ .ضمٕمؾ احلّرة سمٛمٜمزًم٦م اًمٕمٌٞمد واإلُم٤مء

﴿     ﴾ /أي اجلٞمش.،اًمٕمدوِّ اًمٜمّٗمػم :، أي7آٟمٗم٤مل 

                                                 

  .3/74اًمٓمرحيل:  ،جمٛمع اًمٌحريـ ،3/142 :اسمـ إصمػم ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م :اٟمٔمر ((1



 825 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 ﴿     ﴾ /أي  :٦م قمغم ـم٤مئٗمتلم ُمـ ىمٌٚمٜم٤ممج٤مقم :أي ،69آل قمٛمران

 .اًمٞمٝمقد واًمٜمّّم٤مرى

 ﴿       ﴾ /أـم٘م٧م اًمٌمء  :ُي٘م٤مل ،اًم٘مّقة :اًمّٓم٤مىم٦م ،249اًمٌ٘مرة

 .وـمققم٤مً  ،ُمثؾ أـمٕمتف إـم٤مقم٦ًم وـم٤مقم٦مً  ،وـمقق ،وـم٤مىم٦مً  [445]إـم٤مىم٦ًم 

 ﴿       ﴾ /سمف  ُم٤م ٓ ـم٤مىم٦م ًمٜم٤م :أن ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،286اًمٌ٘مرة

 .قم٤مضماًل وآضمالً  ،ُمـ اًمٕمذاب

ٌّد :وىمٞمؾ  .وإن يم٤من شمٕم٤ممم ٓ ُيٙمّٚمػ أطمدًا ُم٤م ٓ ُيٓمٞم٘مف ،أٟمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٕم

﴿          ﴾ /َُمـ مل ُيد ُمٜمٙمؿ  :أي ،25اًمٜم٤ًمء

 .همٜمًك 

ٌّف اًمَٖمٜم٤َمء سمف ٕٟمف  ،وهق ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمّٓمقل ظمالف اًم٘مٍم ،اًمَٖمٜم٤َمء :واًمّٓمقل ؿُم

 .٤ٌمن سمف ُمٕم٤مزم إُمقريُ 

 .اإلومْم٤مل سم٤معم٤مل :واًمّتٓمقل

 .اًمتٗمّْمؾ قمٚمٞمٝمؿ :واًمّتٓم٤مول قمغم اًمٜم٤ّمس

 ﴿   ﴾ /ذي اًمٜمِّٕمؿ قمغم قم٤ٌمده :أي ،3هم٤مومر. 

ٕم٦م :وىمٞمؾ ًّ  .ذي اًمِٖمٜمك واًم
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يمام أن اًمتٗمّْمؾ اًمٜمّٗمع اًمذي  ،اإلٟمٕم٤مم اًمذي يٓمقل ُمّدشمف قمغم ص٤مطمٌف :واًمّٓمقل

 .ومٞمف إومْم٤مٌل قمغم ص٤مطمٌف

﴿   ﴾ /وهق اًمّٚمػ.،ُمٕمروف :، اًمٓمّل 124آٟمٌٞم٤مء 

 ﴿      ﴾ /هل احلالل اًمذي أِذن ًمٙمؿ  :ىمٞمؾ ،4اعم٤مئدة

 .واًمّّمٞمد ،واًمّذسم٤مئح ،ُمـ اعم٠ميمقٓت ،رسّمٙمؿ ذم أيمٚمف

 .ُم٤م مل َيِرد سمتحريٛمف يمت٤مٌب وٓ ؾُمٜم٦ّم :وىمٞمؾ

طمّتك َيرد  ،ء يمّٚمٝم٤م قمغم اإلـمالق واإلسم٤مطم٦معم٤ِم ورد أن إؿمٞم٤م ،وهذا أومم :ىمٞمؾ

 (1) .اًمنّمع سم٤مًمّتحريؿ

 .هق اعُمًتٚمدّ :وىمٞمؾ .احلالل:واًمٓمّٞم٥م ،ُم٤م ُيًتٚمدُّ :اًمٓمّٞم٤ٌمت:وىمٞمؾ

﴿             ﴾ /أي:  :ىمٞمؾ ،26اًمٜمقر

ُمـ اًمّرضم٤مل، ًمٚمٓمّٞم٤ٌمت ُمـ واًمٓمّٞمٌقن  ،ًمٚمٓمّٞمٌلم ُمـ اًمّرضم٤مل ،اًمٓمّٞم٤ٌمت ُمـ اًمٙمٚمؿ

 .اًمٙمٚمؿ

ًمٚمٓمّٞمٌلم ُمـ اًمّرضم٤مل، واًمّٓمٞمٌقن ُمـ  ،اًمٓمّٞم٤ٌمت ُمـ احلًٜم٤مت :أي :وىمٞمؾ

 .ًمٚمٓمّٞم٤ٌمت ُمـ احلًٜم٤مت ،اًمّرضم٤مل

واًمٓمّٞمٌلم ُمـ اًمّرضم٤مل،  ،ًمٚمٓمّٞمٌلم ُمـ اًمّرضم٤مل ،اًمٓمّٞم٤ٌمت ُمـ اًمٜم٤ًّمء :أي :وىمٞمؾ

 .ًمٚمٓمّٞم٤ٌمت ُمـ اًمٜم٤ًّمء

                                                 

  .1/511 :اًمٌحراين ،احلدائؼ اًمٜم٤مفمرة :اٟمٔمر ((1



 827 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 اعمؼُمؤون ُمـ اًمّذٟمقب. :ّٞمٌلموم٤معُمراد ُمـ اًمٓمّٞم٤ٌمت واًمٓم ،وقمغم هذا

 ﴿     ﴾ /خُترج  ،هذه سمٚمدٌة خُمّم٦ٌٌم أروٝم٤م قمذسم٦م :أي ،15ؾم٠ٌم

 .[446]وًمٞمس ومٞمٝم٤م رٌء ُمـ اهلقاّم اعُم١مذي٦م  ،وًمٞم٧ًم سمًٌخ٦م ،اًمٜم٤ٌّمت

وأٟمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمّر  ،وؾمالُم٦م شمرسمتٝم٤م ،وقمذوسم٦م ُم٤مئٝم٤م ،أراد صّح٦م هقاه٤م :ىمٞمؾ

 .ُي١مذي ذم اًمِّمت٤مء وٓ سمرد ،ُي١مذي ذم اًم٘مٞمظ

﴿        ﴾ /وًمّذاشمٙمؿ ذم  ،أصمرشمؿ ـمّٞم٤ٌمشمٙمؿ :يأ ،22آطم٘م٤مف

 .اًمّدٟمٞم٤م قمغم ـمّٞم٤ٌمت اجلٜم٦ّم

 .اًمّٓمٞم٤ٌمت ُمـ اًمّرزق :هل :وىمٞمؾ

 ومل شُمٜمٗم٘مقه٤م ذم ُمرو٤مت اهلل. ،وذم ُمالّذ اًمّدٟمٞم٤م،أٟمٗم٘متٛمقه٤م ذم ؿمٝمقاشمٙمؿ ي٘مقل:
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اء امل
 
 مضووةت () فصل الط

 

 

 ﴿       ﴾ /وُأذه٥م  ،حُمٞم٧م آصم٤مره٤م :أي ،8اعمرؾمالت

 .ٟمقره٤م، وُأزيؾ وقؤه٤م

 ﴿  ﴾ /يمّٚمؿ اهلل قمٚمٞمف ُمقؾمك  ،ضمٌٌؾ  :هق ،63اًمٌ٘مرة  ذم إرض

 .اعم٘مّدؾم٦م

 ﴿ :ىمقًمف  ﴾ /و ،22اعم١مُمٜمقن: ﴿     ﴾ /2اًمتلم ،

  :ذم ُمٕمٜمك ـمقر ؾمٞمٜم٤مء (1) ٕم٤مين إظم٤ٌمرُٟم٘مؾ قمـ ُم

أو ُم٤م  ،ويمّؾ ضمٌٍؾ ٓ يٙمقن قمٚمٞمف ؿمجرة اًمّزيتقن ،أٟمف يم٤من قمٚمٞمف ؿمجرة اًمّزيتقن

وٓ  ،وم٢مٟمف ُيًّٛمك ضمٌاًل وـمقراً  ،يٜمتٗمع سمف اًمٜم٤ّمس ُمـ اًمٜم٤ٌّمت أو إؿمج٤مر ُمـ اجل٤ٌمل

  .وٓ ـمقر ؾمٞمٜملم اٟمتٝمك ،ُي٘م٤مل ـمقر ؾمٞمٜم٤مء

                                                 

 . 1ح 1/68 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنّمائع ،49 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ((1



 829 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ أىمًؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف سم٤مجلٌؾ اًمذي  :ىمٞمؾ ،1ٓمقر/اًم

 .سم٤مٕرض اعم٘مّدؾم٦م يمّٚمؿ قمٚمٞمف ُمقؾمك 

 .عم٤ِم أودع ومٞمف ُمـ أٟمقاع ٟمِٕمٛمف :أىمًؿ سمف ،هق اجلٌؾ :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /هق اؾمؿ اًمقادي ،12ـمف. 

ومٕمغم  ،ومٙم٠مٟمف ـُمقي سم٤مًمؼميم٦م ُمّرشملم ،ٕن اًمقادي ىُمّدس ُمّرشملم :ؾُمّٛمل سمف :ىمٞمؾ

 ،وم٘مرأه سم٤مًمّتٜمقيـ ،وُمٜمٝمؿ َُمـ سومف ،قي٧م ـمقًى ـم :يٙمقن ُمّمدر ىمقًمؽ ،هذا

 .وُمٜمٝمؿ َُمـ مل يٍمومف

أو اؾمؿ  ،أن يٙمقن اؾمؿ سمٚمدةٍ   :أطمدمه٤م ،اطمتٛمؾ أُمريـ ،َُمـ مل يٍمومف :ىمٞمؾ

أو  ،أن يٙمقن اؾمؿ ُمقوع سمٚمدٍ  :أطمدمه٤م ،اطمتٛمؾ أُمريـ أيْم٤مً  ،وَُمـ سف ،سم٘مٕم٦مٍ 

 .وًمٙمع ،وطمٓمؿ ،أن يٙمقن ُمثؾ وطمؾ :وأظمر ،ُمٙم٤منٍ 

 ﴿    ﴾ /وىمّرة قملم ،ومرٌح هلؿ :يٕمٜمل :ىمٞمؾ ،29اًمرقمد. 

 .همٌٓم٦ٌم هلؿ :وىمٞمؾ

 .ظمػٌم هلؿ ويمراُم٦م :وىمٞمؾ

 .اجلٜم٦ّم هلؿ :وىمٞمؾ

 .اًمٕمٞمش اًمٓمّٞم٥م هلؿ :وىمٞمؾ

 .احل٤مل اعُمًتٓم٤مسم٦م هلؿ :وىمٞمؾ

 .وهق اجلٜم٦ّم  [447]أـمٞم٥م إؿمٞم٤مء هلؿ  :وىمٞمؾ
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 .هٜمٞمئ٤ًم سمٓمٞم٥م اًمٕمٞمش هلؿ :وىمٞمؾ

 .طُمًٜمك هلؿ :وىمٞمؾ

 .َؿ ُم٤م هلؿٟمِٕم :وىمٞمؾ

 .دوام اخلػم هلؿ :وىمٞمؾ

ـٍ  أصٚمٝم٤م ذم دار اًمٜمٌّّل  ،أن ـمقسمك ؿمجرٌة ذم اجلٜم٦ّم :وىمٞمؾ وذم دار يمّؾ ُم١مُم

ؾم٤مر ذم فمّٚمٝم٤م  ،ًمق أن رايم٤ًٌم جُمّداً  :ىم٤مل وهق اعمروي قمـ أب ضمٕمٗمر  ،ُمٜمٝم٤م همّمـ

ُم٤م سمٚمغ أقماله٤م طمّتك يٌٞمّض  ،وًمق أن همراسم٤ًم ـم٤مر ُمـ أصٚمٝم٤م ،ُم٤م ظمرج ُمٜمٝم٤م ،ُم٤مئ٦م قم٤مم

 .أٓ ذم هذا وم٤مرهمٌقا ،هرُم٤مً 

َـّ قمٚمٞمف اًمّٚمٞمؾ،  ،واًمٜم٤ّمس ُمٜمف ذم راطم٦م ،ٟمٗمًف ُمٜمف ذم ؿمٖمؾٍ  ،أن اعم١مُمـ إذا ضم

أٓ ومٝمٙمذا  ،ُيٜم٤مضمل اًمذي ظمٚم٘مف ذم ومٙم٤مك رىمٌتف ،وؾمجد هلل ،ومرش وضمٝمف

 (1)ومٙمقٟمقا.

ومل ُيٖمػّموا ـمقسمك سم٠من ي٘مقًمقا  ،وهق شم٠مٟمٞم٨م إـمٞم٥م ،ُمـ اًمٓمّٞم٥م ،ومٕمغم :وـمقسمك

ومٗمّرىمقا سملم آؾمؿ  ،ووٞمزى صٗم٦م ،ٕن ـمقسمك اؾمؿ :قا ذم وٞمزىيمام ىم٤مًم ،ـمٞمٌك

 .واًمّّمٗم٦م

 

 

                                                 

  .6/37 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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اء املكسورة (
 
 ) فصل الط

 

 

﴿     ﴾ /أي واطمدة ومقق إظُمرى.:ىمٞمؾ ،3اعمٚمؽ 

واإلطمٙم٤مم،  ،أي يِمٌف سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم ذم آشم٘م٤من :اعُمِم٤مهب٦م :أراد سم٤معُمٓم٤مسم٘م٦م :وىمٞمؾ

 .وآشم٤ًمق ،وآٟمتٔم٤مم

﴿    ﴾ /ُمـ  :أي ،4اًمٜم٤ًمء 
ِ
ـم٤مسم٧م ٟمٗمقؾمٝمـ هب٦ٌم رء

 .اًمّّمداق
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  صل  ف

 
 اءالظ

 

 

 

 



 833 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن
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عجوت املفتوحت ( 
 
اء امل

 
 ) فصل الظ

 

 

﴿    ﴾ /أي يقم ارحت٤مًمٙمؿ ُمـ ُمٙم٤مٍن امم ُمٙم٤من. :ىمٞمؾ ،82اًمٜمحؾ 

أو طمْمقر ُم٤مء، أو ـمٚم٥م  ،ؾمػم أهؾ اًمٌقادي ًمٜمجٕم٦مٍ  :ُمٕمٜمك اًمّٔمٕمـ :وىمٞمؾ

 .ُمرشمع

 ﴿   ﴾ /ؾمّقد ،58اًمٜمحؾ. 

قاد :أي ًّ  .عم٤ِم ئمٝمر ومٞمف ُمـ أصمر احلزن واًمٙمراهٞم٦م ،ص٤مر ًمقن وضمٝمف ُُمتٖمػّمًا امم اًم

 .إذا ومٕمٚمف ذم صدر اًمٜمّٝم٤مر ،فمّؾ يٗمٕمؾ يمذا :ُي٘م٤مل

همػم أٟمف يمثر طمّتك ص٤مر سمٛمٜمزًم٦م  ،ثٚمف أوحكوُم ،فمٚمٚم٧م أفمؾ فمٚمقًٓ  :وُي٘م٤مل

 .أظمذ يٗمٕمؾ
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﴿       ﴾ /وًمٚمٕمرب  ،أصٚمف فمٚمٚم٧م ،فمٚم٧م :ُي٘م٤مل ،97ـمف

 ،اًمّٔم٤مء قمغم طم٤مهل٤م [448]ومٛمـ ومتحٝم٤م شمرك  ،ومتح اًمّٔم٤مء ويمنه٤م :ومٞمٝم٤م ُمذه٤ٌمن

 .َُم٧ًم وُِم٧ًم ذم ُم٧ًم :وُمثٚمف ،وَُمـ يمن ٟم٘مؾ طمريم٦م اًماّلم ًمإلؿمٕم٤مر سم٠مصٚمٝم٤م

 ﴿        ﴾ /ضمٕمٚمٜم٤م ًمٙمؿ اًمٖمامم فُمّٚم٦م :أي ،57اًمٌ٘مرة، 

 .وؾمؽمة شم٘مٞمٙمؿ طمّر اًمِّمٛمس ذم اًمّتٞمف

 .فمٚمٚم٧م شمٔمٚمٞمالً  :ُي٘م٤مل ،واًمًؽمة ٟمٔم٤مئر ،واًمٖمامُم٦م ،واًمٔمُّٚم٦م

 ﴿  ﴾ /وُمثٚمف ،همػم ُم٤مٟمٍع ُمـ إذى يًؽمه قمٜمف :أي ،31اعمرؾمالت: 

 .اًمٙمٜملم

ـّ  ،ٚم٦موم٤مًمّٔمٚمٞمؾ ُمـ اًمٔمُّ   .واًمٙمٜملم ُمـ اًمٙم

 ﴿    ﴾ /ؿمّدة اًمٕمٓمش :اًمّٔمٛم٠م ،122اًمتقسم٦م. 

 ﴿         ﴾ /أي إن رضمٞم٤م  :ىمٞمؾ ،232اًمٌ٘مرة

 .اقمت٘مدا :وىمٞمؾ .قمٚمِام ،وصؾ

  ﴿         ﴾ /ٕن احلّؼ إٟمام يٜمتٗمع  ،36يقٟمس

 .وقمرومف ُمٕمروم٦ًم صحٞمح٦م ،ف َُمـ قمٚمَٛمف طمّ٘م٤مً سم

ومال يٙمقن  ،أن يٙمقن ومٞمف دمقيز أن يٙمقن اعمٔمٜمقن قمغم ظمالف ُم٤م فُمـ :واًمّٔمـ

  .ُمثؾ اًمٕمٚمؿ
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 .وؿمقاهده أيمثر ُمـ أن حُتَم ،ُمٜمٝم٤م: اًمِّمؽ ،اًمٔمـ ي٘مع عمٕم٤مٍن أرسمٕم٦م :وىمٞمؾ

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمٞم٘ملم :وُمٜمٝم٤م              

  ﴾ /وىمقًمف شمٕم٤ممم ،قَمٚمِٛمٜم٤َم :وُمٕمٜم٤مه ،12اجلـ: ﴿      

         ﴾ /ومَٕمٚمِٛمقا سمٖمػم ؿمؽٍّ  :وُمٕمٜم٤مه ،53اًمٙمٝمػ. 

    ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمٙمذب :وُمٜمٝم٤م  ﴾ /24اجل٤مصمٞم٦م، 

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم  ،اشم٘مقا فمٜمقن اعم١مُمٜملم :وُمٜمف اخلؼم .اًمّتٝمٛم٦م :وُمٜمٝم٤م .يٙمذسمقن :أي

 .اهت٤مُمٝمؿ :أي (1) .ضمٕمؾ احلّؼ قمغم أًمًٜمتٝمؿ

 .ُمع اطمتامل اخلالف ،أٟمف آقمت٘م٤مد اًمّراضمح :واعمٕمروف سم٤مًمّٔمـ

ٛمقا اًمّّمقر احل٤مصٚم٦م ذم اًمّذهـ قمغم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم ًّ إذ ٓ خيٚمقا ُمـ أن  ،وىمد ىم

 .حُيتٛمؾ ظمالومف أوًٓ 

وإول يٙمقن ُمع اًمّرضمح٤من ذم أطمد اًمّٓمروملم، وم٤مًمّراضمح  ،ق اًمٞم٘ملمه :واًمث٤مين

 .ومٝمق اًمِّمؽ ،وأُم٤م ُم٤م ٓ يٙمقن ُمٕمف رضمح٤من ،واعمرضمقح هق اًمقهؿ ،هق اًمّٔمـ

 .وىمد ُيٓمٚمؼ اًمّٔمـ قمغم يمؾٍّ ُمـ إرسمٕم٦م

 .وُمـ اًمقهؿ .ُُمرادف ًمٚمح٤ًٌمن :واًمّٔمـ

                                                 

( قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م  329احلٙمٛم٦م )  سم٤مب طمٙمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم  ،722 :هن٩م اًمٌالهم٦م :اٟمٔمر ((1

 .1222ح  16/83 :اًمِمٞمٕم٦م، اًمؼموضمردي
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﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾/أي [449] 6اًمٗمتح: 

 وذًمؽ ؾمقء،أي: ىمٌٞمح. يتقمهقن أن اهلل يٜمٍمهؿ قمغم رؾمقًمف

 .ٓ يٕمقد امم ُمقوع وٓدشمف أسمداً  هق فمٜمّٝمؿ أن اًمٜمٌّّل  :وىمٞمؾ

  .هق فمٜمّٝمؿ أن ًمـ َيٌٕم٨م اهلل أطمداً  :وىمٞمؾ

 ﴿ :وُمثٚمف       ﴾ /12اًمٗمتح. 

﴿        ﴾ /قم٤موٟمقا اعمنميملم ُمـ  :أي ،26آطمزاب

أن ٓ يٜمٍموا قمٚمٞمف  وٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد اًمذي سمٞمٜمٝمؿ وسملم رؾمقل اهلل ،إطمزاب

 .قمدواً 

سم٠من يٙمقن اعمُٕم٤مون فمٝمػمًا ًمّم٤مطمٌف ذم  ،وهل زي٤مدة اًمٕمّزة ،اعمُٕم٤موٟم٦م :واعُمٔم٤مهرة

 .اًمّدومع قمٜمف

 .وأصٚمف ُمـ اًمّٔمٝمر ،اعمُٕملم :واًمٔمٝمػم

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /أي:  ،4اًمتحريؿ

 .وهذا ُمـ اًمقاطمد اًمذي ُي١مّدي ُمٕمٜمك اجلٛمع أقمقان ًمٚمٜمٌّّل 

﴿       ﴾ /اًمٕم٤مزم قمغم  ،هق اًمٖم٤مًم٥م :اًمّٔم٤مهر :ىمٞمؾ ،3احلديد

 دوٟمف ،يمّؾ رء
ٍ
 .اًمٕم٤ممِل سمٙمّؾ رء، ومال أطمد أقمٚمؿ ُمٜمف :واًم٤ٌمـمـ ،ومٙمّؾ رء

 .اخلٌػم اًمٕم٤ممِل سمٙمّؾ رء :واًم٤ٌمـمـ ،ر سم٤مٕدًّم٦م واًمِّمقاهداًمّٔم٤مه :وىمٞمؾ
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 .واًمٕم٤ممِل سمام سمٓمـ ،أٟمف اًمٕم٤ممِل سمام فمٝمر :ُمٕمٜمك اًمّٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ :وىمٞمؾ

 .واًم٤ٌمـمـ ُمـ إطم٤ًمس ظمٚم٘مف ،اًمّٔم٤مهر سم٠مدًمتف :وىمٞمؾ

 .واًم٤ٌمـمـ سمال اطمتج٤مب ،اًمّٔم٤مهر سمال اىمؽماب :وىمٞمؾ

 .ه إذا قمّمٞمتفواًم٤ٌمـمـ سمًؽم ،اًمّٔم٤مهر سم٢مطم٤ًمٟمف وشمقومٞم٘مف :وىمٞمؾ

 .واًم٤ٌمـمـ سم٤مإلُم٤مشم٦م ،اًمّٔم٤مهر سم٤مإلطمٞم٤مء :وىمٞمؾ

 .وأسمٓمـ اًم٤ٌمـمـ ،يٕمٜمل أفمٝمر اًمّٔم٤مهر :وىمٞمؾ

 .واًم٤ٌمـمـ سم٤مًمّّمٛمدي٦م ،اًمّٔم٤مهر سم٤مٕطمدي٦م :وىمٞمؾ

 .واًم٤ٌمـمـ اًمٕمٚمٞمؿ ،اًمّٔم٤مهر احلٙمٞمؿ :وىمٞمؾ

أي  :ىمقهلؿ فمٝمر قمٚمٞمف :وهق ُمـ ،ومالٌن أّول هذا إُمر :هق يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ :وىمٞمؾ

 .همٚم٥م قمٚمٞمف

ومال شمٙمتٜمٝمٝم٤م  ،واًم٤ٌمـمـ طم٘مٞم٘م٦م ذاشمف ،اًمّٔم٤مهر وضمقده ُمـ يمّؾ رء :وىمٞمؾ

 .اًمٕم٘مقل

اًمذي سمٓمـ ُمـ  :[454]ىم٤مل ذم ظمٓم٦ٌٍم ًمف  قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1)واًمٙم٤مذم 

  .سمام يرى ذم ظمٚم٘مف ُمـ قمالُم٤مت اًمّتدسمػم ،وفمٝمر ذم اًمٕم٘مقل ،ظمٗمّٞم٤مت إُمقر

﴿    ﴾ /أي وىم٧م اًمّٔمٝمر. ،قمٜمد اًم٘م٤مئٚم٦م :أي ،58اًمٜمقر 

 وٓ ُي٘م٤مل ذم اًمِّمت٤مء فمٝمػمة. ،ٟمّمػ اًمٜمّٝم٤مر ،وؿمّدة احلرّ  ،اهل٤مضمرة :وم٤مًمّٔمٝمػمة

                                                 

 .1ح  31 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد ،7ح  1/141 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((1
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 .إذ ٓ حُيت٤مج ذم اًمِّمت٤مء امم ذًمؽ ،وذم ووع اًمثّٞم٤مب أيْم٤ًم إؿمٕم٤مٌر سمذًمؽ

﴿       ﴾ /أُمر ؾمٌح٤مٟمف سمؽمك اإلصمؿ، :، ىمٞمؾ122آٟمٕم٤مم 

 .ّهًا وقمالٟمٞم٦م وهنك قمـ ارشمٙم٤مسمف، ف إصماًم،ُمع ىمٞم٤مم اًمّدًٓم٦م قمغم يمقٟم

 .وسم٤مًم٤ٌمـمـ أومٕم٤مل اًم٘مٚمقب ،أراد سم٤مًمّٔم٤مهر أومٕم٤مل اجلقارح :وىمٞمؾ

 .واًم٤ٌمـمـ اخت٤مذ إظمدان ،اًمّٔم٤مهر ُمـ اإلصمؿ هق اًمّزٟم٤م :وىمٞمؾ

 .واًم٤ٌمـمـ اًمّزٟم٤م ،فم٤مهر اإلصمؿ اُمرأة إب :وىمٞمؾ

وإذا  ،ومٞمف إصمامً  يم٤مٟم٧م شمرى أن اًمّزٟم٤م إذا ُأفمٝمر يم٤من ،أن أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م :وىمٞمؾ

 .مل يٙمـ إصمامً  ،اؾمتنَّ سمف ص٤مطمٌف

 .وإول يٕمّؿ اجلٛمٞمع

واًم٤ٌمـمـ اًمنّمك واًمِّمؽ ذم  ،اًمّٔم٤مهر ُمـ اإلصمؿ اعمٕم٤ميص :ىم٤مل (1)واًم٘مٛمل 

 .اًم٘مٚم٥م

 

 

 

 

 

                                                 

 .169 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1
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اء املمضووةت (
 
 ) فصل الظ

 

 

 ﴿     ﴾ /ؾم٘مٞمٗم٦م :وىمٞمؾ .همامُم٦م :أي ،171آقمراف. 

 أو ضمٜم٤مح طم٤مئط. ،أو ؾمح٤مسم٦م ،ُمـ ؾم٘مٍػ  ،أي ؾمؽمك :ّٚمؽيمّؾ ُم٤م أفم :واًمّٔمٚم٦م

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /ىمٞمؾ ،189اًمِمٕمراء: 

ومٚماّم  ،صمؿ همِمٞمتٝمؿ ؾمح٤مسم٦م ،وطَمٌس قمٜمٝمؿ اًمّريح ،أص٤مهبؿ طمرٌّ ؿمديد ؾمٌٕم٦م أي٤مم

 أُمٓمرت قمٚمٞمٝمؿ ٟم٤مراً  ،ُمـ ؿمّدة احلّر اًمذي أص٤مهبؿ ،ظمرضمقا إًمٞمٝم٤م ـمٚم٤ًٌم ًمٚمؼمد

 ومٙم٤من ُمـ أقمٔمؿ أي٤مت ذم اًمّدٟمٞم٤م قمذاسم٤ًم. ،وم٠مطمرىمٝمؿ

ح٤مسم٦م اًمتل ىمد أفمّٚمتٝمؿ :وُمٕمٜمك اًمّٔمٚم٦م ه٤م هٜم٤م ًّ  .اًم

 ﴿    ﴾ /وهق ُم٤م أفمّٚمؽ، ؿِمٌف اعمقج  :مجع اًمّٔمٚم٦م :هق ،32ًم٘مامن

 .ُيريد يم٤مجل٤ٌمل :وىمٞمؾ .يريم٥م سمٕمْمف قمغم سمٕمض :يٕمٜمل ،سم٤مًمٌح٤مر

 ﴿      ﴾ /ح٤مب. ، ىمٞمؾ:212اًمٌ٘مرة ًّ  أي ذم ؾمؽٍم يم٤مًم

ح٤مب :وىمٞمؾ ًّ  .ىِمٓمٌع ُمـ اًم
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 .[451]أي سمجالئؾ آي٤مشمف  :أي سمُٔمٚمٍؾ ُمـ اًمٖمامم :وىمٞمؾ

ٌّف سمٔمّؾ اًمٖمامم ،ٕٟمف أهقل :وإٟمام ذيمر اًمٖمامم  .وم٢من إهقال شُمِم

 ﴿  وذم اخلؼم قمـ اًمّرو٤م              ﴾ 

 (1) .وهٙمذا ٟمزًم٧م :ىم٤مل ،212اًمٌ٘مرة/

وومٞمف ُم٤م يدلُّ قمغم شم٠مويؾ أي٦م  ،ذم ظمؼمٍ  قمـ اًم٤ٌمىمر (2) واًم٘مٛمل

يٜمزل ذم  :-ن ىم٤مل أامم  -صمؿ يٜمزل أُمر اهلل ذم فُمٚمٍؾ ُمـ اًمٖمامم  :، وومٞمفسم٤مًم٘م٤مئؿ

ومٝمذا طملم  ،طمّتك يٜمزل ذم فمٝمر اًمٙمقوم٦م ،وٓ ُيٕمٚمؿ ذم أهّي٤م هق ،ؾمٌع ىم٤ٌمب ُمـ ٟمقر

  .ؼم.. اخل.يٜمزل

﴿      ﴾ /َـّ  :أي ،12آطمزاب اظمتٚمٗم٧م اًمّٔمٜمقن، ومٔم

 .وسمٕمْمٙمؿ أيس وىمٜمط ،سمٕمْمٙمؿ سم٤مهلل اًمٜمٍّم

ـّ اعمٜم٤موم٘ملم ،ئمٜمّقن فمٜمقٟم٤ًم خُمتٚمٗم٦م :وىمٞمؾ وفمـ  أٟمف يًت٠مصؾ حمّٛمد  :ومٔم

َـّ ُم٤م فمٜمّف  ،أن َُمـ يم٤من وٕمٞمػ اًم٘مٚم٥م واإليامن :وىمٞمؾ .أٟمف يٜمٍمه :اعم١مُمٜملم فم

ّٓ أٟمف مل ُيرد ذًمؽ ،عمٜم٤موم٘مقنا  .إ

                                                 

 .3ح  13 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ،2/115 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ((1

 .1466ح  5/45 :ُمٕمجؿ أطم٤مدي٨م آُم٤مم اعمٝمدي ) قم٩م ( اًمٙمقراين ،39 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((2
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َـّ سمٕمْمٝمؿ أن  ،اظمتالف فمٜمقهنؿ :وىمٞمؾ َـّ أن اًمٙمّٗم٤مر يٖمٚمٌٝمؿ، وفم أن سمٕمْمٝمؿ فم

َـّ سمٕمْمٝمؿ أن وقمد اهلل ورؾمقًمف  ،اجل٤مهٚمٞم٦م شمٕمقد يمام يم٤مٟم٧م ُمـ ٟمٍمة  وفم

ـّ اجلٌٜم٤مء ،اًمّديـ وأهٚمف همروراً   .وم٠مىم٤ًمم اًمّٔمٜمقن يمثػمة، فم
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 املكسورة () فصل الظ

 

 ﴿    ﴾ /وم٢من َُمـ ؾمّجد  ،أن اعُمراد سم٤مًمّٔمؾ اًمِّمخص :ىمٞمؾ ،15اًمرقمد

 .وٓ يًجد فمّؾ اًمٙم٤مومر ،يًجد فمّؾ اعم١مُمـ :ىمٞمؾ  .يًجد فمّٚمف ُمٕمف

ٕٟمف ٓ ُيريد سمًجقده قم٤ٌمدة رسّمف، ُمـ طمٞم٨م  :يًجد ؿمخّمف دون ىمٚمٌف :وىمٞمؾ

 .أن اًمّٔمالل قمغم فم٤مهره٤م :وىمٞمؾ .أٟمف يًجد ًمٚمخقف

واٟم٘مٞم٤مده٤م سم٤مًمّتًخػم سم٤مًمّٓمقل  ،مت٤ميٚمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥ٍم امم ضم٤مٟم٥م :ؾمجقده٤م :ٕمٜمكواعم

 .واًم٘مٍم

ٕٟمف ًمٞمس رء  :هق ؾمجقده هلل ،حتقيؾ يمّؾ فمؾٍّ ظمٚم٘مف اهلل :ىم٤مل (1) واًم٘مٛمل

ّٓ ًمف فمؾٌّ يتحّرك سمتحريٙمف  .وحتقيٚمف ؾمجقده ،إ

                                                 

 .2ح  4/262 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،ىمري٥م ُمٜمف ،296 :ٛملشمٗمًػم اًم٘م ((1
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وٓ ُي٘م٤مل  ،ٕٟمف قمٜمف اًمّٔمؾ :وإٟمام ُي٘م٤مل ًمٚمجًؿ اًمّٔمؾ ،ُأريد سم٤مًمٔمؾِّ اجلًد :وىمٞمؾ

يتحّرك سمحريمتف اًمٜمّٗم٤ًمٟمّٞم٦م  ،وهق شم٤مسمٌع ًمف ،ٕٟمف فمٚمامين واًمّروح ٟمقراين :ًمٚمروح

 .ويًٙمـ سمًٙمقٟمف اًمٜمّٗم٤ًمين [452]

﴿       ﴾ /أومٞم٤مء شمٚمؽ اجلٜم٦ّم ىمري٦ٌٌم  :يٕمٜمل ،14آٟم٤ًمن

 .ُمٜمٝمؿ

 .ًمّدٟمٞم٤ميمام شمٜمًخ فمالل ا ،ٓ شمٜمًخٝم٤م اًمِّمٛمس ،أن فمالل اجلٜم٦ّم :وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /أي اًمّثقاب واًمٕم٘م٤مب. :ىمٞمؾ ،21وم٤مـمر 

 .واحلرور اًمٌٝم٤مئؿ ،اًمّٔمؾ اًمٜم٤ّمس (1) واًم٘مٛمل

 .أي اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر :وىمٞمؾ

ٛمقم سم٤مًمٜمّٝم٤مر ،يٕمٜمل فمّؾ اًمّٚمٞمؾ :وىمٞمؾ ًّ  .واًم

 ﴿     ﴾ /وراء فمٝمقريمؿ :أي ،92هقد. 

 .وراء فمٝمقريمؿ ٟمٗمٞمتؿ أُمر اهلل :أي

وُي٘م٤مل ًمٙمّؾ َُمـ ٓ يٕم٠ٌم  ،طمّتك يٜم٤ًمه ،ضمٕمؾ اًمٌمء وراء اًمّٔمٝمر :واًمّٔمٝمرى

 .ىمد ضمٕمؾ ومالن هذا إُمر سمٔمٝمر :سم٠مُمرٍ 

 

 

                                                 

 .515 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1
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 ) فصل العين املفتوحت (

 

 

﴿      ﴾ /وإٟمام  ،ٟمخٚم٘مٙمؿ شمٚمٝمٞم٤ًم سمٙمؿ :أي ،115اعم١مُمٜمقن

 .وُٟمج٤مزيٙمؿ قمغم أقمامًمٙمؿ ،ظمٚم٘مٜم٤ميمؿ ًمٜمتٕمٌديمؿ

ومل  ،مل خيٚمؼ ظمٚم٘مف قمٌث٤مً  ،أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم :قمـ اًمّّم٤مدق  (1)واًمٕمٚمؾ 

ومٞمًتقضمٌقا سمذًمؽ  ،وًمُٞمٙمّٚمٗمٝمؿ ـم٤مقمتف ،سمؾ ظمٚم٘مٝمؿ إلفمٝم٤مر ىمدرشمف ،يؽميمٝمؿ ؾُمدًى 

سمؾ ظمٚم٘مٝمؿ  ،وٓ ًمٞمدومع هبؿ ُمّيةً  ،ُمٜمٗمٕم٦مً  روقاٟمف، وُم٤م ظمٚم٘مٝمؿ ًمٞمجٚم٥م ُمٜمٝمؿ

 .وُيقصٚمٝمؿ امم اًمٜمّٕمٞمؿ ،ًمٞمٜمٗمٕمٝمؿ

ويمٞمػ وضمٜم٦ًّم ٓ  ،ظُمٚم٘مٜم٤م ًمٚمٌ٘م٤مء ،ُمف :وم٘م٤مل ؟ظُمٚم٘مٜم٤م ًمٚمٗمٜم٤مء :أٟمف ىمٞمؾ ًمف وقمٜمف 

 (2) .وًمٙمـ إٟمام ٟمتحّقل ُمـ داٍر قمغم دار ،وٟم٤مر ٓ ختٛمد ،شمٌٞمد

                                                 

 .2ح 5/313 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،2ح  1/9 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع ((1

 ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،سمتٗم٤موت يًػم ،5ح  1/11 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :اٟمٔمر ((2

 .167ح  3/567 :زياحلقي
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ؼ إؿمٞم٤مء ٓ وم٢من َُمـ ظَمٚم ،ٓ ًمٖمرٍض وطمٙمٛم٦م ،واًم٤ٌمـمؾ ،واًمّٚمٕم٥م ،واًمٕم٨ٌم

   .يم٤من قم٤مسمث٤مً  ،ًمٞمٜمٗمع هب٤م ٟمٗمًف أو همػمه

 ﴿        ﴾ /قمٌده وقمٌّده وأقمٌده،  :ُي٘م٤مل ،22اًمِمٕمراء

 .إذا اختذه قمٌداً 

 ﴿     ﴾ /وٓ شم٘مرسمقا اًمّّمالة  :أن اعمًراد :ىمٞمؾ ،43اًمٜم٤ًمء

ّٓ أن شمٙمقٟمقا ُُم٤ًمومريـ ،وأٟمتؿ ضُمٜم٥م ٓ شم٘مرسمقا ُمقاوع اًمّّمالة  :أن ُمٕمٜم٤مه :ٞمؾوىم .إ

ّٓ جُمت٤مزيـ ،ُمـ اعم٤ًمضمد وأٟمتؿ ضُمٜم٥م  (1) .وهق اعمروي ،إ

 ﴿ :أي ُم٤مّريـ ذم ـمريؼ احلّؼ  :وقم٤مسمري ؾمٌٞمؾ   ﴾/43اًمٜم٤ًمء 

إذا ىمٓمٕمتف ُمـ  ،قمؼمت اًمٜمّٝمر واًمّٓمريؼ قمٌقراً  :ُي٘م٤مل ،ُمـ اًمٕمٌقر :واًمٕم٤مسمر[ 453]

  .٤مٟم٥م أظمرهذا اجل٤مٟم٥م امم اجل

احل٤مئض واجلٜم٥م ٓ يدظمالن اعمًجد، وم٢من اهلل  :قمـ اًمّّم٤مدق  (2)اًم٘مٛمل

   ﴿ :ي٘مقل          ﴾ /43اًمٜم٤ًمء. 

                                                 

 :احلر اًمٕم٤مُمكم ،قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،1ح  1/288 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :اٟمٔمر ((1

 .1942ح  2/227

 .267ح  1/484 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،121 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((2
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﴿ ﴾ /ووّده٤م ،واًمّت٘مٓم٥م ٟمٔم٤مئر ،واًمّتٙمٚمٞمح ،، اًمٕمٌقس1قمٌس: 

 .واًمٌِم٤مؿم٦م ،اًمّٓمالىم٦م

 .ض وضمٝمفإذا ىمٌ ،وقمٌس يٕمٌس قمٌقؾم٤مً 

 ﴿  ﴾ /شمٕمٌس ومٞمف اًمقضمقه. ،ُُمٙمٗمٝمّراً  :أي ،12آٟم٤ًمن 

وهذا يمام ُي٘م٤مل: يقٌم ص٤مئؿ،  ،عم٤ِم ومٞمف ُمـ اًمِمّدة :وصػ اًمٞمقم سم٤مًمٕمٌقس :ىمٞمؾ

 .وًمٞمٌؾ ٟم٤مئؿ

طمّتك يًٞمؾ ُمـ سملم قمٞمٜمٞمف قمرٌق ُمثؾ  ،يٕمٌس ومٞمف اًمٙم٤مومر :وقمـ اسمـ قم٤ٌمس

 (1) .اًم٘مٓمران

 ﴿      ﴾ /أي زراّب طم٤ًمن :ىمٞمؾ ،76اًمرمحـ.  

 (2) .هل اًمٓمٜم٤مومس :وىمٞمؾ

 .هل اًمّدي٤ٌمج :وىمٞمؾ

ًٌُط :وىمٞمؾ  .هل اًم

 .طِم٤ًمن :وًمذًمؽ ىم٤مل ،وهق مجعٌ  ،يمّؾ صمقٍب ُمقؿّمًك ومٝمق قمٌ٘مري :وىمٞمؾ

                                                 

 :ٚمزاعمج ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،12/216 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

7/168. 

 .ُم٤مدة ) ـمٜمٗمس ( ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،اًم٤ًٌمط اًمذي ًمف سؾ رىمٞمؼ ((2
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وهق اؾمؿ  ،قمت٤مق اًمّزراب واًمّٓمٜم٤مومس اعُمخٛمٚم٦م اعمقؿمٛم٦م :اًمٕمٌ٘مري :وىمٞمؾ

 .واطمدشمف قمٌ٘مرّي٦م ،اجلٜمس

  :وىمٞمؾ
ٍ
ويمّؾ ُم٤م ُيقًمع ذم وصٗمف سم٤مجلقدة ُٟم٥ًم امم  ،ُمـ اًمًٌط قمٌ٘مرّي يمّؾ رء

 .وهق سمٚمد يم٤من ُيقؿّمك ومٞمف اًمًٌط وهمػمه٤م :قمٌ٘مر

 قمجٞم٥م ،أن اًمٕمرب شمزقمؿ أن قمٌ٘مر اؾمؿ سمٚمد اجلـ :وىمٞمؾ
ٍ
  .ُمٜمًقسم٤ًم إًمٞمف يمّؾ رء

 .قم٤ٌمىمري :وىُمرأ ذم اًمِّمقاذ

 ﴿   ﴾ /اعمُٕمدُّ ًمٚمزوم إُمر :اًمٕمتٞمد ،18ق. 

ومٝمق قَمَتد  ،طمي ،قمَت٤مدًا سم٤مًمٗمتح ،قمُتد اًمٌمء سم٤مًمْمؿّ  :ُي٘م٤مل .احل٤مرض اعمُٝمٞم٠م :وىمٞمؾ

 .وقمتٞمد أيْم٤مً  ،سمٗمتحتلم

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف    ﴾ /23ق. 

 ﴿      ﴾ /اًمٙمٕم٦ٌم :وهق ،29احل٩م. 

 .ٕٟمف أقمتؼ ُمـ أن يٛمٚمٙمف اًمٕمٌٞمد :ىمٞمؾ ،وإٟمام ؾُمّٛمل قمتٞم٘م٤مً 

وُم٤م ىمَّمده ضم٤ٌمر ىمٌؾ  ،ٕٟمف أقمتؼ ُمـ أن شمّمؾ اجل٤ٌمسمرة امم ختريٌف :وىمٞمؾ

ّٓ أهٚمٙمف اهلل شمٕم٤ممم ٟمٌّٞمٜم٤م وسمٜم٤مه صم٤مٟمٞم٤ًم سمؼميم٦م  ،وإٟمام مل هيٚمؽ احلج٤مج طمٞم٤مل ؾم٘مٗمف ،إ

 .آؾمتئّم٤مل [454]وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف أُّمـ سمؼميمتف هذه إُُم٦م ُمـ قمذاب  ٟمٌّٞمٜم٤م 
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ّٓ ُمقوع  ،ومٖمرىم٧م إرض يمّٚمٝم٤م ،٤منؾُمّٛمل سمف ٕٟمف أقمتؼ ُمـ اًمّٓمقوم :وىمٞمؾ إ

ومٝمق أول سمٞم٧ٍم ووع  ،ٕٟمف ىمديؿ :ؾُمّٛمل سمف :وىمٞمؾ .اًمٌٞم٧م وسمف وردت رواي٦م

  . (1)صمؿ ضمّدده إسمراهٞمؿ  سمٜم٤مه آدم  ،ًمٚمٜم٤ّمس

 .اًمٌٕمٞمد :واًمٕمتٞمؼ سم٤مًمّٚمٖم٦م

 ﴿         ﴾ /أي دم٤موزوا احلدَّ 77آقمراف ،. 

 ﴿       ﴾ /قمت٧م قمـ ظُمّزاهن٤م ذم ؿمّدة اهلٌقب. ،6احل٤مىم٦م 

 .ظمرضم٧م أيمثر مم٤م ُأُمرت سمف :ىم٤مل (2)اًم٘مٛمل 

 ﴿       ﴾ /أن اعم٤مء  :وهق ،أي ؾمٌٞماًل قمج٤ٌمً  :ىمٞمؾ ،63اًمٙمٝمػ

 :أن يمالم يقؿمع ىمد اٟم٘مٓمع قمٜمد ىمقًمف :وىمٞمؾ .مل يٚمتئؿ ،وسم٘مل يم٤مًمٙمّقة ،اٟمج٤مب قمٜمف

﴿       ﴾ /وم٘م٤مل ُمقؾمك 63اًمٙمٝمػ ، قمٜمد ذًمؽ: 

ؾمٌٞمؾ احلقت ذم اًمٌحر  واختذ ُمقؾمك :أن ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ؟.قمِج٤ًٌم يمٞمػ يم٤من ذاك

 .قمج٤ٌمً 

 .وم٢مذا هق سم٤مخلي ،دظمؾ ُمقؾمك اًمٙمّقة قمغم أصمر احلقت :واعمٕمٜمك

                                                 

 .7/147 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .4ح  5/421 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،683 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((2
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 ﴿       ﴾ /واًمٕمج٥م واًمّتٕمج٥م:  ،وم٘مقهلؿ قمج٥ٌم  :أي ،5اًمرقمد

وم٢من  ،أي هذا اًم٘مقل ُمٜمٝمؿ هن٤مي٦ٌم ذم آقمجقسم٦م :ٕمرف ؾمٌٌف قمغم اًمٜمّٗمسهجقم ُم٤م ٓ يُ 

صمؿ اؾمتح٤مل شًمراسم٤ًم سمٕمد  ،صمؿ قمٔم٤مُم٤مً  ،صمؿ حلامً  ،صمؿ ُمْمٖم٦مً  ،اعم٤مء ضم٤مزه يتحقل قمٚم٘م٦مً 

 .اعمقت

 .ومٚمؿ ُيقز شمٕمّٚم٘مف سم٤مٓؾمتح٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وضم٤مز شمٕمّٚمؼ اإلٟمِم٤مء هبذه آؾمتح٤مٓت

 ﴿    ﴾ /وٓ ُي٘م٤مل ،اعمرأة اًمٙمٌػمة اعُمًٜم٦ّم :اًمٕمجقز ،72هقد: 

وًمف ُمٕم٤مٍن شمزيد قمـ  ،ُمـ إًمٗم٤مظ اعمِمؽميم٦م :واًمٕمجقز .واًمٕم٤مُّم٦م شم٘مقًمف ،قمجقزة

 :وم٘م٤مل ،ٓ سم٠مس سمذيمره٤م ،وىمد مجٕمٝم٤م سمٕمض إدسم٤مء ذم ُمٜمٔمقُم٦ٍم ًمف ،سًلم

 (1)ـ ُمقاـم٤مة اًمٕمجقزـوهنٜمف قم                          جقز  ـ٤مة اًمٕمـٕم٤مـمــ ُمـ٥م قمـأٓ شم

 (2)وٓ روع وٓ شمؽ سم٤مًمٕمجقز                          قز ذم قمجقز  ـجــ قمـٌـريمـٓ شمو

 ٠مسمقال اًمٕمجقزـٝم٤م سمـٞمـش ومـومٕم                        قز     ــجــقام قمــ٧م سم٠مىمـــإذا أزُم

 ٕمجقزــ اًمـتـغم ُمـٓمره قمـ٘مـوم                        قز    ــال قمجـقز سمـٕمجـزر اًمـوٓ شم

 ؾ اًمٕمجقزـ٤م اهـدا هلـداة همـهم                     ٤مد      ــٜمل زيـقز سمـ٧م قمجـوإن هم٤مو

 ؾمقى اؾمتٕمامل أدُمٖم٦م اًمٕمجقز                        اًمٕمجقز إذا اعم٧م   [455]وُم٤م أرى 

 ٕمجقز٤مو٤م ُمـ ًمـدًا ومـف اطمـسم                       دت يقُم٤م    ـجقز ضمٚمـد اًمٕمـوان ضمٚم

                                                 

 .اعمًٜم٦م :واًمث٤مٟمٞم٦م ،اخلٛمر :اًمٕمجقز إومم ((1

 .اًمٕم٤مضمز  :واًمث٤مًمث٦م ،احل٥م :واًمث٤مٟمٞم٦م ،اخلّمٚم٦م اًمذُمٞمٛم٦م :ومماًمٕمجقز إ ((2
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 ٕمجقز إمم اًمٕمجقزـؾ اًمـٌـذ ىمـًم                ر         ـٌــشم راعــقز ؿمـجـلء ًمٚمٕمـوه

 ٕمجقزـ٦م اًمـٛمـٜمـ٤مؾمـ٦م سمـٚمـٚمـٙمـُم                 جقز       ـرى ذم قمـ٘مـؿ شمـ٧م ـمـ٤مٟمـويم

 ـ روح اًمٕمجقزـٞمف ُمـ٥ٌم إًمـاطم                  ٕمجقز قمغم اًمٕمجقز    ـدي اًمـ٤م هيـوُم

 قزـجـ٤مًمٕمـ٤مر وسمـٔمـ٤مًمٜمـ٤م سمـٕمٝمـومٌ              جقز         ــ قمـالدة ُمـ٘مـدت اًمـوإن سم

 ضمٚم٧م صدا اًمٕمجقز ُمـ اًمٕمجقز                      قزًا ـجـؿ قمـقزيمـجـوإن محٚم٧م قم

 قز ــجــٕمـ٤مل اًمـٌـ٢مىمـذره سمـ٤مٟمـوم              قز        ـال قمجـٕمجقز سمـؾ اًمــ أيمـوُم

 قمجقز وٟمٞم٥م ذم اًمٕمجقزؽ ـِمـٟم                    قز ـجـقز ذم قمـجـ٧م قمـٚمٖمـوإن سم

 ٤مًمٕمجقز ـؽ سمـئــ اوًمـ٤م قمـذرهـوم        جقز            ـٙمؿ قمـنطمـ٧م سمـثـٌـوإن قم

 قزـجـٕمـقم اًمـقز ذم يـٗمـوضم٤مر اًم             قز       ـجـّرد ذم قمـٗمـٍد شمــٌــؿ قمـويم

 ٕمجقزـؾ اًمـ٤م إمم فمـٝمـٜمـؾ قمـٛمـوم               ِمٕمراء قمجقز     ـؽ ذم اًمـتـ٘مـوإن حل

 قزـجـٕمـ٤مًمـؽ سمـقزٟمـ٤م سمـقدهـومخ          ٘مدًا           ـؽ ٟمـٞمـقز إًمـٕمجـٚمغ اًمـوإن سم

 قزـجـٕمـٚمـدق ًمـّّم ـد اًمـّمـ٘مـوم                دق      ـد صـوه ٟمحق اًمٕمجقز سم٘مّم

 قزـجـٕمـض اًمـٞمـومذاك أقمز ُمـ سم               اًل وهجرًا      ـقز ىمـقزم اًمٕمجــ يـوُم

 ٕمجقزـغم اًمـقز قمـر ُيـٞمـر همـآظم                  قز   ـجـ قمغمـجقز قمـوُمـ رسمط اًمٕم

 قزـجـٕمـ٤مت اًمـدطمـومنهؿ وص                راب    ـٓمـؿ اوـقزيمـجـغم قمـوذم سم

 قزـق ظم٤مومْم٦م اًمٕمجـحـ٤م ٟمـرٟمـوؾم              قزًا       ـجـ٤م قمـٜمـ٤مم سمـ٤مط آُمـد ٟمـوىم

 قزـٕمجــ ورب اًمـؿ ُمـ٤م طمـإذا ُم                قز     ـجــ قمـس ُمـرء ُأٟمـٛمـ٤م ًمٚمـوُم

 قزـجـٕمـؽ اًمـٞمـ٤مشمـقمغم حتّمٞمؾ ه                 دًا     ـقز ويمـ جمـجـؼ ذا اًمٕمـٚمـوـم
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 قزـجـٕمـ٦م اًمـٛمـالئـف ُمـقشمـدقمـسم                 قق اًمٕمجقز ُمـ اؾمتح٤مًم٧م    ـومٙمؿ وم

 قزـجـٕمــ اًمـن ُم٤مـ٤مُٕمـد سمـوص                  ٘مقى قمجقز    ـال اًمتــ قمـتف ُمـٚمّ ـقم

 جقزـٕمـخ اًمـ٤مريـتـل سمـٜمـٗمـٙمـوي                  قزًا     ـجــٌ٘مل زم قمـ٧م اًمٞمف يُ ـ٠مًمـؾم

 :وم٘م٤مل ،سمٕمْمٝمؿ ُمٕم٤مين مل يذيمره٤م ص٤مطم٥م اعمٜمٔمقُم٦م [456]وأحلؼ هب٤م 

 إذا ُم٤م اوٓمر ُمـ أيمؾ اًمٕمجقز                               ال ُي٤ٌمزم   ـوُمـ ريم٥م اًمٕمجقز وم

 جقزـامل اًمٕمـإذا اؾمتٓمٕم٧م إقم                           ٤مم       ـٝمــ ؾمـقزًا ُموٓ ختغم قمج

 ـ اًمٕمجقزـّؾ ُمـ٦م أضمـٌـرشمـسمٛم                            جقز ذم قمجقز      ـويمؿ أُمًك قم

 ـ اًمٕمجقزـؾ ُمـرىم٦م اضمـٗمـٛمـسم                               قز    ـع اًمٕمجـ٘مـًك ٟمـتـورّب وم

 زى ُمـ قمجقزـر اهلل أظمـٛمـًمٕم                             ٞمؿ ومٙمؿ قمجقز     وٓ شمرح اجلً

 ٕمجقزـٚمـ٤مر ًمـ٘مـتـ٦م اومـٌْمـ٘مـًم                            وٓ شمرم اًمّمٖمػم ومٙمؾ قمّم٥م     

 ٞمف ُمع اًمٕمجقزـ٤مة ومـوشمرقمك اًمِم                             دل يزيؾ اجلقر قمٜم٤م    ـك قمـقمً

 (1) .اٟمتٝمك

                                                 

 ،يمام ذم شم٤مج اًمٕمروس ،ٟم٧ًٌم هذه اًم٘مّمٞمدة ًمٚمِمٞمخ يقؾمػ سمـ قمٛمران احلٚمٌل يٛمدح ىم٤موٞم٤مً  ((1

وضمرو  ،ورضب ُمـ اًمتٛمر ،واًمٜمّٛمٞمٛم٦م ،اعمٜمّٞم٦م :ُم٤مدة  ) قمجز ( وأهنك ُمٕم٤مين هذه اًمٚمٗمٔم٦م امم ،اًمزسمٞمدي

واعم١ماظمذة  ،واؾمؿ ٟم٤ٌمت ،واًمٙمٜم٤مٟم٦م ،واًمًٞمػ ،واًمتحٙمؿ ،ٜمفواؾمؿ ومرس سمٕمٞم ،واًمٖمراب ،اًمٙمٚم٥م

 ،واًمّمحٗم٦م ،واًمرُمؾ ،واًمذه٥م ،واًمثٕمٚم٥م ،واًمٙمػ ،واًمًٜمقر ،واًمثقب ،واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٕمجز ،سم٤مًمٕم٘م٤مب

  .وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤مين ،واخلٛمر ،واًمٕم٤مضمز ،واخلّمٚم٦م اًمذُمٞمٛم٦م ،واحل٥م ،واًمٕمرج ،وإٟمػ ،وأظمرة
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ّٓ  ،وإن يم٤من ٓ خيٚمق قمـ ٟمقع شمٙمرار ،واؾمت٘مّم٤مئٝم٤م أهمرب ،ـ اًمٖمرائ٥موهذا ُم إ

 .سم٤مقمت٤ٌمر اًمّتذيمػم واًمّت٠مٟمٞم٨م

 ﴿     ﴾ /قم٘مٞمٌؿ ٓ شمٚمد :أي ،42آل قمٛمران. 

قم٘مرت  :ُي٘م٤مل ،وُمـ اًمٜم٤ًّمء اًمتل ٓ شمٚمد ،اًمذي ٓ ُيقًَمد ًمف :واًمٕم٤مىمر ُمـ اًمرضم٤مل

 .ومٝمل قم٤مىمر ،شمٕم٘مر قم٘مراً 

﴿          ﴾ /اًمٕمجٚم٦م:اًمّت٘مدم سم٤مًمٌمء ىمٌؾ 152آقمراف،

 وًمذًمؽ ص٤مرت اًمٕمجٚم٦م ُمذُمقُم٦م.:قمٛمٚمف ذم أول وىمتف :واًمّنقم٦م ،وىمتف

أقمجٚمتؿ  :واعمٕمٜمك :ىمٞمؾ .اؾمتحثثتف :وأقمجٚمتف ،أي ؾمٌ٘متف :قمجٚمتف :وُي٘م٤مل

، َوقمُد رسّمٙمؿ اًمذي وقمدين ُمـ إرسمٕملم :أي :وىمٞمؾ .ومٚمؿ شمّمؼموا ًمف ،ُمٞمٕم٤مد رسّمٙمؿ

 .عم٤ّم مل ي٠مت قمغم رأس صمالصملم ًمٞمٚم٦مً  ،وذًمؽ أهنؿ ىمد رأوا أٟمف ىمد ُم٤مت

 .ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمٙمؿ أُمٌر ُمـ رسمٙمؿ ،أقمجٚمتؿ سمٕم٤ٌمدة اًمٕمجؾ :وىمٞمؾ

ومٚماّم مل شمٜم٤مًمقه قمِدًمُتؿ امم  ،اؾمتٕمجٚمتؿ وقمد اهلل وصمقاسمف امم قم٤ٌمدشمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .قم٤ٌمدة همػمه

﴿     ﴾ /طمرص٤ًم قمغم شمٕمجٞمؾ  ،ٞمؽؾمٌ٘متٝمؿ إًم :أي ،84ـمف

 .أي ٕزداد رو٤ًم امم رو٤مك ،رو٤مك

﴿﴾ /قمجٚمتف سم٤مًمدقم٤مء ذم  ،يٕمجؾ سم٤مًمّدقم٤مء ذم اًمنّم  ،11آهاء

 .اخلػم
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 .قمغم ّهاء[ 457]وٓ  ،ٓ صؼم ًمف قمغم رّضاء ،ُيريد وجراً  :وىمٞمؾ

أراد أن يٜمٝمض ومٚمؿ ي٘مدر،  ،عم٤ّم اٟمتٝم٧م اًمٜمّٗمخ٦م امم ّهشمف أراد سمف آدم  :وىمٞمؾ

ٌّف اهلل ؾمٌح٤مٟمف اسمـ آدم سم٠مسمٞمف ذم آؾمتٕمج٤ملوم  .وـمٚم٥م اًمٌمء ىمٌؾ وىمتف ،ِم

﴿      ﴾ /أطمدمه٤م :ومٞمف ىمقٓن :ىمٞمؾ ،37آٟمٌٞم٤مء: 

أٟمف  :صمؿ أٟمف ىمٞمؾ ذم قمجؾ صمالث شم٠مويالت: ُمٜمٝم٤م أن اعمٕمٜمل سم٤مإلٟم٤ًمن آدم 

ٜم٦موهق آظمر أ ،آظمر هن٤مر يقم اجلٛمٕم٦م ،ظُمٚمَؼ سمٕمد ظمٚمؼ يمّؾ رء ًّ  ،قمغم هقم٦م ،ي٤مم اًم

 .ُُمٕم٤مضماًل سمف همروب اًمِّمٛمس

صمؿ  ،ٕٟمف مل خيٚم٘مف ُمـ ٟمٓمٗم٦ٍم، صمؿ ُمـ قمٚم٘م٦م ،ذم هقم٦ٍم ُمـ ظَمٚم٘مف :أن ُمٕمٜم٤مه :وُمٜمٝم٤م

ٌّف سمذًمؽ امم أي٦م  ،وإٟمام أٟمِم٠مه إٟمِم٤مءً  ،يمام ظَمٚمَؼ همػمه ،ُمـ ُُمْمٖم٦م ومٙم٠مٟمف ؾمٌح٤مٟمف ٟم

 .اًمٕمجٞم٦ٌم ذم ظمٚم٘مف

اًمّروح ذم أيمثر ضمًده، وصم٥م وضُمٕمٚم٧م  ،عم٤ّم ظُمٚمؼ أن اسمـ آدم  :وُمٜمٝم٤م

 .ُُم٤ٌمدرًا امم صمامر اجلٜم٦ّم ،قمجالن

  ﴿ :ومٝمذا ُمٕمٜمك ىمقًمف ،هؿَّ سم٤مًمقصمقب :وىمٞمؾ  ﴾  ُروي ذًمؽ قمـ أب

 . (1)قمٌد اهلل 

صمؿ اظمُتٚمػ ذم ُمٕمٜم٤مه  ،أن اعمٕمٜمل سم٤مإلٟم٤ًمن ذًمؽ اًمٜم٤ّمس يمّٚمٝمؿ :واًم٘مقل اًمث٤مين

  :أطمده٤م :قمغم وضمقهٍ 

                                                 

 .7/87 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،2/119 :اًمًٞمد اعمرشم٣م ،إُم٤مزم :اٟمٔمر ((1
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 :ىم٤مل ،أي ظُمٚمِؼ قمغم طُم٥ّم اًمٕمجٚم٦م ذم أُمره ،قمجقًٓ ظُمٚمِؼ اإلٟم٤ًمن  :أن ُمٕمٜم٤مه

 يِمتٝمٞمف
ٍ
وًمٚمٕمرب قم٤مدة ذم اؾمتٕمامهلؿ هذا اًمّٚمٗمظ  ،يٕمٜمل أٟمف يًتٕمجؾ ذم يمّؾ رء

ّٓ ُمـ ٟمقم :ي٘مقًمقن عمَِـ يّمٗمقٟمف سمٙمثرة اًمٜمّقم ،قمٜمد اعُم٤ٌمًمٖم٦م وسمٙمثرة وىمقع  ،ُم٤م ظُمٚمؼ إ

ّٓ ُمـ ٍذ  :اًمنّم ُمٜمف  .ُم٤م ظُمٚمؼ إ

 .واعمٕمٜمك ظُمٚم٘م٧م اًمٕمجٚم٦م ُمـ اإلٟم٤ًمن ،أٟمف ُمـ اعم٘مٚمقب :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

﴿ :ومٕمغم هذا يٙمقن يم٘مقًمف ،أن اًمٕمجؾ هق اًمّٓملم :وصم٤مًمثٝم٤م    

     ﴾ /7اًمًجدة.  

 :ٕٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل :ظُمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ُمـ شمٕمجٞمٍؾ ُمـ إُمر :أن ُمٕمٜم٤مه :وراسمٕمٝم٤م

﴿                ﴾ /42اًمٜمحؾ، 

 يريد اًمٕم٤مضمٚم٦م.

﴿    ﴾ /ومٕمؼّم قمٜمٝم٤م  ،وهل اًمّدٟمٞم٤م ،اًمٜمّٕمؿ اًمٕم٤مضمٚم٦م :أي ،18آهاء

 .سمّمٗمتٝم٤م مجع [458]

 ﴿     ﴾ /أطمّم٤مه :أي ،2اهلٛمزة. 

 .ومٞمٙمقن ُمـ اًمٕمّدة ،قمدّده ًمٚمدهقر :وىمٞمؾ

 .ُمًٙمتفإذا أ ،أقمددت اًمٌمء وقمددشمف :ُي٘م٤مل

 .وأقمّده ذظمرًا ًمٜمقائ٥م دهره ،وُمٜمٕمف ُمـ طمّ٘مف ،مجع ُم٤مًٓ ُمـ همػم طمّٚمف :وىمٞمؾ
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 ﴿     ﴾ /وم٢من  ،ٓ شمًتٕمجؾ هلؿ اًمٕمذاب :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،84ُمريؿ

ٜملم ،ُمّدة سم٘م٤مئٝمؿ ىمٚمٞمٚم٦م ًّ  .وُم٤م دظمؾ حت٧م اًمٕمّدة يم٤من ىمد شمٕمدَّ  ،وم٢مّٟم٤م ُٟمٕمدُّ هلؿ إي٤مم واًم

ومٝمل ُمٕمدودة امم إضمؾ اًمذي أضمٚمٜم٤مه  ،ٟمٗم٤مؾمٝمؿ ذم اًمّدٟمٞم٤مشُمَٕمدُّ أ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ُٟمٕمدُّ أقمامهلؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ .ًمٕمذاهبؿ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /قَمٚمِؿ شمٗم٤مصٞمٚمٝمؿ،  :أي ،94ُمريؿ

 إذ ٓ خيٗمك قمٚمٞمف رٌء ُمـ أطمقاهلؿ. ،وأقمدادهؿ، ومٙم٠مٟمف ؾمٌح٤مٟمف قمّدهؿ

﴿ :شمٕم٤ممم أٟمف ؾُمئؾ قمـ ىمقًمف قمـ اًمّّم٤مدق  (1) اًمٙم٤مذم      

 ﴾ /٤مئؾ ؟ُم٤م هق قمٜمدك :وم٘م٤مل ،84ُمريؿ ًّ أن أسم٤مء  :ىم٤مل ،قمدد إي٤مم :ىم٤مل اًم

 .ٓ وًمٙمٜمف قمدد إٟمٗم٤مس ،وإُُمٝم٤مت حُيّمقن ذًمؽ

 .ُمثٚمف (2) واًم٘مٛمل 

 ﴿     ﴾ /ٕهنؿ حُيّمقن  :يٕمٜمل اعمالئٙم٦م :ىمٞمؾ ،113اعم١مُمٜمقن

ٜملم :يٕمٜمل احل٤ًمب :وىمٞمؾ .أقمامل اًمٕم٤ٌمد ًّ  .ٕهنؿ ُيٕمّدون اًمِّمٝمقر واًم

 

                                                 

 .84ح  3/293 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ،33ح  3/259 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((1

 .9ح  5/142 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،371 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((2
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 ،ويٙمتٌقن ؾم٤مقم٤مشمٜم٤م ،ؾم٠مل اعمالئٙم٦م اًمذيـ ُيٕمّدون قمٚمٞمٜم٤م إي٤مم :ىم٤مل (1) اًم٘مٛمل

 .وأقمامًمٜم٤م اًمتل ايمتًٌٜم٤مه٤م ومٞمٝم٤م قمغم إٟم٤مم

﴿     ﴾ /أي ضمٕمٚمؽ ُُمٕمتدًٓ  :ىمٞمؾ ،7آٟمٗمٓم٤مر.  

 .واًمّرضمٚملم ،واًمٞمديـ ،ذٟملموإُ  ،ذم اًمٕمٞمٜملم ،قمّدل ظمٚم٘مؽ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ٓ  :سملّم ُم٤م ظمٚمؼ ًمؽ ُمـ إقمْم٤مء أًمتل ذم اإلٟم٤ًمن، ُمٜمٝم٤م اصمٜم٤من ،قمدل :واعمٕمٜمك

 .وٓ ِرضمؾ قمغم ِرضمؾ ،شُمٗمّْمؾ يد قمغم يد

 ﴿          ﴾ /أي ومدي٦م ،48اًمٌ٘مرة. 

 ُي١مظمذ ُمـ ٓ :وُمٕمٜم٤مه ،ٕٟمف ُيٕم٤مدل اعمُٗمّدى وُيامصمٚمف :وإٟمام ؾُمّٛمل اًمٗمداء قمدًٓ 

  .أطمٍد ومداء ُيٙمّٗمر قمـ ذٟمقسمف

 .ٓ ُي١مظمذ ُمٜمف سمدل سمذٟمقسمف :وىمٞمؾ

  :ُمٜمٝم٤م ،ي٠ميت قمغم وضمقه :واًمٕمدل

 .وهق ٟمٔمػم احلّؼ واإلٟمّم٤مف ،ٟم٘مٞمض اجلقر

 .واجلٛمع واًمقاطمد ومٞمف ؾمقاء ،وإٟمٌغ ،واًمّذيمر ،اعمريض ُمـ اًمٜم٤ّمس :وُمٜمٝم٤م

  .يمام ذم أي٦م ،اًمٗمدي٦م [459]وُمٜمٝم٤م 

                                                 

  ،412 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1
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وم٢من اًمِّمٗم٤مقم٦م  ،هذا يقم اعمقت :ىم٤مل اًمّّم٤مدق   وذم شمٗمًػم اإلُم٤مم

.. .وم٢مّٟم٤م وأهٚمٜم٤م ُٟمجزي قمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م يمّؾ ضمزاء ،وم٠مُم٤م ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،واًمٗمداء ٓ ُيٖمٜمل قمٜمف

 (1) .اخلؼم

 ﴿      ﴾ /رضمالن ص٤محل٤من ُمـ أهؾ ُمّٚمتٙمؿ  :أي ،95اعم٤مئدة

٤ٌمئر، وقمدم اإلسار قمغم اضمتٜم٤مب اًمٙم :وهل ،َُمـ ًمف َُمَٚمٙم٦م اًمٕمداًم٦م :أي ،وديٜمٙمؿ

  .اًمّّمٖم٤مئر

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /95اعم٤مئدة،  

  .أن يّمقم قمـ يمّؾ يقٍم ُُمدِّ ُمـ اًمّٓمٕم٤مم :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ

  (2) .وهق اعمروي ،أن يّمقم قمـ يمّؾ ُُمّديـ يقُم٤مً  :وىمٞمؾ

 اعمِثؾ. :واًمِٕمدل سم٤مًمٙمن ،ُم٤م قم٤مدل اًمٌمء ُمـ قملم ضمٜمًف :اًمَٕمدل سم٤مًمٗمتح :ىمٞمؾ

 .أو همػم اجلٜمس ،يم٤من ُمـ اجلٜمس ،اًمَٕمدل واًمِٕمدل ذم ُمٕمٜمك اعمِثؾ :وىمٞمؾ

                                                 

 : اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف اًمتٗمًػم إصٗمك ،241-242 :ًمٕمًٙمرياًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم ا ((1

1/36.  

 :اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي ،وم٘مف اًم٘مرآن ،3/421 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((2

1/313.  
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﴿     ﴾ /وًمٞمٙمت٥م يمت٤مب اعُمدايٜم٦م، أو  :يٕمٜمل ،282اًمٌ٘مرة

وٓ ُيٜم٘مص  ،ٓ ُيزيد ومٞمف ،واحلّؼ  ،واإلٟمّم٤مف ،يم٤مشم٥ٌم سم٤مًم٘مًط ،اًمٌٞمع سملم اعُمتٕم٤مىمديـ

ّٓ سمٕمٚمٛمفوٓ يٙمت٥م ؿمٞم ،وٓ ُم٘مدار ،ُمٜمف ذم صٗم٦مٍ   .ئ٤ًم يّي سم٠مطمدمه٤م إ

﴿     ﴾ /ىمٞمؾ: أي ذم ضمٜم٤ّمت إىم٤مُم٦ٍم وظُمٚمٍد.72اًمتقسم٦م ، 

 .أي وؾمٓمٝم٤م ،هل سمٓمٜم٤من اجلٜم٦ّم :وىمٞمؾ

وأئٛم٦م اهلدى،  ،واًمِّمٝمداء ،وإٟمٌٞم٤مء ،وومٞمٝم٤م اًمّرؾمؾ ،هل ُمديٜم٦م اجلٜم٦ّم :وىمٞمؾ

 .واجلٜم٤من طمقهل٤م ،واًمٜم٤ّمس طمقهلؿ

 ،واجلٜم٤من طمقهل٤م ،وومٞمٝم٤م قملم اًمّتًٜمٞمؿ ، اجلٜم٦ّمأقمغم درضم٦ًم ذم ،أن قمدٟم٤مً  :وىمٞمؾ

 :إٟمٌٞم٤مء :وهل ُُمٖمٓم٤مة ُمـ يقم ظمٚمَ٘مٝم٤م اهلل قمزَّ وضمؾَّ طمّتك يٜمزهل٤م أهٚمٝم٤م ،حُمدىم٦ٌم هب٤م

 .وَُمـ ؿم٤مء اهلل ،واًمّّم٤محلقن ،واًمِّمٝمداء ،واًمّمّدي٘ملم

ومتٝم٥مُّ ريٌح ـمّٞم٦ٌم ُمـ حت٧م اًمٕمرش،  ،واًمّذه٥م ،واًمٞمقاىمٞم٧م ،وومٞمٝم٤م ىمّمقر اًمّدر

 .ٞمٝمؿ يُمث٤ٌمن اعمًؽ إسمٞمضومتدظمؾ قمٚم

 .وُمٜمف اعمٕمدن ،واخلٚمقد ٟمٔم٤مئر ،اإلىم٤مُم٦م ،واًمٕمدل

 ﴿      ﴾ /اًمّٔمٚمؿ :اًمٕمدو ،128آٟمٕم٤مم. 

 ﴿          ﴾ /اعُمتج٤موزون امم  ،اًمّٔم٤معمقن :أي ،7اعم١مُمٜمقن

 .[464]ُم٤م ٓ حيؾُّ هلؿ 
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﴿         ﴾ /ُُمتٕمّدون  ،فم٤معمقن :أي ،166اًمِمٕمراء

 .واًمّٓم٤مقم٦م امم اعمٕمّمٞم٦م ،احلالل امم احلرام

 ،وأصٚمف ُمـ اًمَٕمدو ،وهق ُمـ اًمٕمدوان :واجل٤مئر ٟمٔم٤مئر ،واًمّٔم٤ممل ،واًمٕم٤مدي

ٕمل :اًمذي هق ًّ  .اإلهاع ذم اًم

﴿      ﴾ /اًمٓمّٞم٥م اًمذي ٓ ُمٚمقطم٦م  :اًمٕمذب ُمـ اعم٤مء ،53اًمٗمرىم٤من

 .ومٝمق قمذٌب  ،ؾم٤مغ ُمنمسمف ،عم٤مء قمذوسم٦مً ومٞمف، وقمذب ا

 ﴿      ﴾ /ٞمػ واًم٘متؾ :ىمٞمؾ ،77اعم١مُمٜمقن ًّ  ،هق اًم

 .قمّذسمتف شمٕمذي٤ًٌم وقمذاسم٤مً  :ُي٘م٤مل ،اؾمتٛمرار إمل :واًمٕمذاب

 ﴿         ﴾ /صُمؾَّ  :ُي٘م٤مل ،اعمُٚمؽ :اًمٕمرش ،54آقمراف

 .قمرؿمف

 ﴿ :وُمٜمف ،اًمّنير :واًمٕمرش        ﴾ /23اًمٜمٛمؾ. 

٘مػ، :واًمٕمرش ًّ ﴿وُمٜمف: اًم           ﴾ /259اًمٌ٘مرة . 

 ﴿ :ىمقًمف         ﴾ /أي هيٌر أقمٔمؿ ُمـ  :ىمٞمؾ ،23اًمٜمٛمؾ

 ،واًمّزُمرد إظمي ،هيرك، ويم٤من ُُم٘مدُمف ُمـ ذه٥ٍم ُُمرّصع سم٤مًمٞم٤مىمقت إمحر

قمغم يمّؾ سم٤مٍب  ،وقمٚمٞمف ؾمٌٕم٦م أسمقاب ،ُُمٙمٚماًل سم٤مًمقان اجلقاهر ،ومّْم٦م وُم١مظمره ُمـ

 ُمٕمٚمؼ. 
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وـمقًمف ذم اهلقاء  ،صمالصملم ذراقم٤ًم ذم صمالصملم ذراع ،يم٤من قمرش سمٚم٘مٞمس :وىمٞمؾ

 .اعُمراد سم٤مًمٕمرش اعمُٚمؽ :وىمٞمؾ .صمالصمقن ذراقم٤مً 

 ﴿              ﴾ /أي ،122اًمٙمٝمػ: 

 ،ىمٌؾ دظمقهل٤م ،ورأوا أًمقان قمذاهب٤م ،طمّتك ؿم٤مهدوه٤م ،وأسمرزٟم٤مه٤م هلؿ ،فمٝمرٟم٤م ضمٝمٜمّؿأ

 .أي أفمٝمرشمف ومٔمٝمر :قمرو٧م اًمٌمء وم٠مقمرض :ُي٘م٤مل

﴿       ﴾ /اًمٖمٜمٞمٛم٦م واعم٤مل، وُمت٤مع  :يٕمٜمل ،94اًمٜم٤ًمء

 .ومجٞمع ُمت٤مع اًمّدٟمٞم٤م قمرٌض  ،احلٞم٤مة اًمّدٟمٞم٤م اًمذي ٓ سم٘م٤مء ًمف

 ي٘مؾُّ ًمٌثف قمرض، وُمٜمف  ،ّدٟمٞم٤م قمرٌض طم٤مرضأن اًم :ُي٘م٤مل
ٍ
وُي٘م٤مل ًمٙمّؾ رء

ٕٟمف ُم٤م ٓ ُي٥م ًمف ُمـ اًمّٚم٨ٌم ُم٤م  :اًمٕمرض اًمذي هق ظمالف اجلقهر قمٜمد اعمتٙمّٚمٛملم

 .ُي٥م ًمألضم٤ًمم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /ىمٞمؾ ،169آقمراف: 

 .ُم٤م أذف هلؿ ُمـ اًمّدٟمٞم٤م أظمذوه ،ُمٕمٜم٤مه[ 461]

 .وحيٙمٛمقن سمجقر ،أهنؿ يم٤مٟمقا يرشمِمقن :ىمٞمؾو

 .ويمّؾ ذًمؽ قمرض ظمًٞمس ،أهنؿ يم٤مٟمقا يرشمِمقن وحيٙمٛمقن سمحّؼ  :وىمٞمؾ

 ،وقمغم حتريػ اًمٙمٚمؿ ،أهنؿ يم٤مٟمقا ي٠مظمذون ُمـ اًمرؿم٤م ذم احلٙمؿ :وىمٞمؾ

 .ًمٚمتًٝمٞمؾ قمغم اًمٕم٤مُم٦م

 ﴿ :وأراد سم٘مقًمف      ﴾ هذا اًمٕم٤مضمؾ. 
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 .وهق اًمّدار اًمٗم٤مٟمٞم٦م ،أراد قمرض هذا اًمٕم٤ممل إدٟمك :وىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /أي: 169آقمراف ،

وأهنؿ متٜمّقا اعمٖمٗمرة  ،وهذا دًمٞمٌؾ قمغم إسارهؿ ،وإن وضمدوا ُمـ اًمٖمد ُمثٚمف أظمذوه

 .ُمـ اإلسار

أظمذوه  ،ُمـ اًمّرؿمقة وهمػمه٤م سمٕمد ذًمؽ ،وإن ضم٤مءهؿ طمرام :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ومل يرشمدقمقا قمٜمف ،قهواؾمتحٚمّ 

 .ٓ ُيِمٌٕمٝمؿ رء :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

﴿             ﴾ /ومل شُمٍّمطمقا سمف،  ،235اًمٌ٘مرة

 .وذًمؽ سم٠من شمذيمروا ُم٤م يدّل قمغم رهمٌتٙمؿ ومٞمٝم٤م

وأين ُأطم٥ّم اُمرأة  ،أين ُأريد اًمٜمّٙم٤مح :هق أن ي٘مقل اًمّرضمؾ ًمٚمُٛمٕمتّدة :واًمّتٕمريض

 .ومٞمذيمر سمٕمض اًمّّمٗم٤مت اًمتل هل قمٚمٞمٝم٤م ،ويمذاُمـ صٗمتٝم٤م يمذا 

وم٢من  ،وأٟمؽ عمُٕمِج٦ٌم مجٞمٚم٦م ،وأٟمؽ عُمقاوم٘م٦م زم ،أٟمؽ ًمٜم٤مومٕم٦م :هق أن ي٘مقل :وىمٞمؾ

 .ىم٣م اهلل ؿمٞمئ٤ًم يم٤من

 .دون قم٘مد اًمٜمّٙم٤مح ،هق يمّؾ ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٙمالم :وىمٞمؾ

 ،أن شُمْمّٛمـ اًمٙمالم دًٓم٦ًم قمغم ُم٤م شُمريد :وهق ،وّد اًمّتٍميح :واًمّتٕمريض

 وٟم٤مطمٞم٦م ُمٜمف. ،اًمذي هق ضم٤مٟمٌف ،اًمٕمرض ًمٚمٌمء وأصٚمف ُمـ
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شمْمّٛمـ اًمٙمالم دًٓم٦م قمغم رء  :أن اًمّتٕمريض :واًمٗمرق سملم اًمّتٕمريض واًمٙمٜم٤مي٦م

امم ذيمٍر يدّل  ،اًمٕمدول قمـ اًمذيمر إظمّص سم٤مًمٌمء :واًمٙمٜم٤مي٦م ،ًمٞمس ومٞمف ذيمر ًمف

 .قمٚمٞمف

أو  ،ذيمر اًماّلزم، وإرادة اعمٚمزوم :وهق ،وٕهؾ اًمٌٞم٤من اصٓمالح آظمر ذم اًمٙمٜم٤مي٦م

 .سم٤مًمٕمٙمس

 ﴿      ﴾ /يمثػم :أي ،51ومّمٚم٧م. 

وم٢من اًمٕمرض يدّل قمغم اًمّٓمقل  ،ٕٟمف أسمٚمغ :ـمقيؾ :ومل ي٘مؾ ،قمريض :وإٟمام ىم٤مل

وٓ  ،إذ ىمد يّمّح ـمقيؾ وٓ قمرض ًمف ،واًمّٓمقل ٓ يدّل قمغم اًمٕمرض [462]

 ،ذم ظمالف ضمٝم٦م اًمّٓمقل آٟم٤ًٌمط :وم٢من اًمٕمرض ،يّمّح قمريض وٓ ـمقل ًمف

 .ذم أي ضمٝم٦ٍم يم٤من آُمتداد :اًمٓمقلو

﴿     ﴾ /يٕمرض ذم ٟم٤مطمٞم٦ٍم ُمـ  ،ؾمح٤مسم٤مً  :أي ،24آطم٘م٤مف

امء ًّ ح٤مب :واًمٕم٤مرض  .اًم ًّ امء ،اًم ًّ  .ي٠مظمذ ذم قمرض اًم

﴿   ﴾ /اًمتل ُي٥م اًمقىمقف  ،اؾمٌؿ ًمٚمٌ٘مٕم٦م اعمٕمرووم٦م :هل ،198اًمٌ٘مرة

 ،ذم ؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝم٤م سمٕمروم٤مت وأظمُتٚمِػ .يقم اًمقىمقف هب٤م :ويقم قمروم٦م ،هب٤م ًمٚمح٩م

قمرومٝم٤م سمام شم٘مّدم ًمف ُمـ اًمٜمّٕم٧م هل٤م واًمقصػ، ُروي قمـ  ٕن إسمراهٞمؿ  :وم٘مٞمؾ

 . (1)قمكمّ 

                                                 

  .2/167 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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ومتٕم٤مروم٤م سمٕمد أن  ،وطمقاء اضمتٛمٕم٤م ومٞمٝم٤م ٕن آدم  :إٟمام ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ :وىمٞمؾ

 (1) .وورد سمذًمؽ أيْم٤ًم رواي٦م ،يم٤مٟم٤م اومؽمىم٤م

 .قمرف اًمّديؽ :وُمٜمف ،ًمٕمٚمّقه٤م وارشمٗم٤مقمٝم٤م :ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ :وىمٞمؾ

 ،اعمٜم٤مؾمؽ يم٤من ُيريف ضمؼمئٞمؾ  ٕن إسمراهٞمؿ  :ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ :وىمٞمؾ

 .إقمرف قمروم٧م :ومٞم٘مقل

وم٠مصٌح يروي يقُمف  ،أٟمف ُأُِمَر سمذسمح اسمٜمف ،رأى ذم اعمٜم٤مم أن إسمراهٞمؿ  :وىمٞمؾ

ّٛمل يقم اًمؽّموي٦م ،أهق أُمٌر ُمـ اهلل أم ٓ ،أي ُيٗمٙمر :أمجع ًُ صمؿ رأى ذم اًمّٚمٞمٚم٦م  ،وم

ّٛمل يقم قمروم٦م ،أصٌح قمرف أٟمف ُمـ اهلل ومٚماّم  ،اًمث٤مٟمٞم٦م ًُ  .وم

وأقمرف ُمٜم٤مؾمٙمؽ  ،هٜم٤مك اقمؽمف سمذٟمٌؽ أن ضمؼمئٞمؾ ىم٤مل ٔدم  :وُروي

 ﴿ :وم٘م٤مل      ﴾ /قمروم٦م :ومٚمذًمؽ ؾُمّٛمٞم٧م :أي٦م ،23آقمراف. 

(2) 

﴿     ﴾ /أن اعم٤مء يم٤من ي٠ميت أرض ؾم٠ٌم ُمـ أودي٦م  :ىمٞمؾ ،16ؾم٠ٌم

ٞمقل سمٞمٜمٝمام ،ويم٤من هٜم٤مك ضمٌالن ،ـاًمٞمٛم ًّ ومًّدوا ُم٤م سملم  ،ُيتٛمع ُم٤مء اعمٓمر واًم

د سم٘مدر احل٤مضم٦م ،اجلٌٚملم ًّ ومٙم٤مٟمقا يً٘مقن زرقمٝمؿ  ،وم٢مذا اطمت٤مضمقا امم اعم٤مء ٟم٘مٌقا اًم

 .وسم٤ًمشمٞمٜمٝمؿ

                                                 

  .2/46 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

   12/412 :اًمؼموضمردي ،ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م :اٟمٔمر ((2
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 [463]سمٕم٨م اهلل ضُمرذًا ٟمّ٘م٧ٌم ذًمؽ اًمّردم  ،وشمريمقا أُمر اهلل ،ومٚماّم يمّذسمقا رؾمٚمٝمؿ

 .وم٤مهمرىمٝمؿ ،ووم٤مض اعم٤مء قمٚمٞمٝمؿ

ٞمؾ اًمذي ٓ ُيٓم٤مق :اًمٕمرم :ىمٞمؾ ًّ  .اًم

وهل: ذه٤مسمف يمّؾ  ،واطمده٤م قمرُم٦م اعم٤مء ،هق اعمًٜم٤مة اًمتل حتٌس اعم٤مء :وىمٞمؾ

 .ُمذه٥م

 .اؾمؿ واٍد يم٤من ُيتٛمع ذم ؾمٞمقل ُمـ أودي٦ٍم ؿمتّك :اًمٕمرم :وىمٞمؾ

ٙمر قمٚمٞمٝمؿ :اًمٕمرم هٜم٤م :وىمٞمؾ ًّ وهق اًمذي ُي٘م٤مل ًمف:  ،اؾمؿ اجلرذ اًمذي ٟمّ٘م٥م اًم

 .عمٓمر اًمِّمديدا :اًمٕمرم :وىمٞمؾ .اخلٚمد

 ﴿       ﴾ /ومٓمرطمٜم٤مه سم٤معمٙم٤من اخل٤مزم :أي ،145اًمّم٤موم٤مت، 

٤مطمؾ :وىمٞمؾ .وٓ ؿمجر ،اًمذي ٓ ٟم٧ٌم ومٞمف ًّ  .سم٤مًم

 .طمتّك ىمذومف ورُم٤مه ُمـ ضمقومف قمغم وضمف إرض ،أهلؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف احلقت

 .وٓ همػمه ،اًمٗمْم٤مء اًمذي ٓ ُيقاريف ؿمجرٌ  :واًمٕمراء

 .ضمف إرض اخل٤مزمو :اًمٕمراء :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /همٚمٌٜمل ذم خُم٤مـم٦ٌم اًمٙمالم. :أي ،23ص 

وإن دقم٤م  ،وإن سمٓمش يم٤من أؿمّد ُمٜمّل ،أٟمف إذا شمٙمّٚمؿ يم٤من أسملم ُمٜمّل :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .يم٤من أيمثر ُمٜمّل

 ص٤مر أقمّز ُمٜمّل. ،قمزين :وُي٘م٤مل ،إذا همٚمٌف ،قمّزه يٕمّزه قمّزاً  :ُي٘م٤مل
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 ﴿    ﴾ /وؿمددٟم٤م فمٝمقرمه٤م سمرؾمقٍل  ،ىمّقيٜم٤م :أي ،14يس

 .اًم٘مّقة واًمَٖمَٚم٦ٌم :وهل ،اًمٕمّزة :وآؾمؿ .صم٤مًم٨م

﴿           ﴾ /أي ُم٤م  :ؿمديٌد قمٚمٞمف قمٜمتٙمؿ :أي ،128اًمتقسم٦م

 .يٚمح٘مٙمؿ ُمـ اًمير سمؽمك اإليامن

 .أي ؿمديٌد قمٚمٞمف ُم٤م أصمٛمتؿ :وىمٞمؾ

 .ُم٤م أقمٜمتٙمؿ وّسيمؿ :وىمٞمؾ

 .ٚمٙمتؿ قمٚمٞمفُم٤م ه :وىمٞمؾ

اًم٘م٤مدر اًمذي ٓ يتٕمّذر  ،اعمٜمٞمع :واًمٕمزيز ذم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ،اًمِّمديد :واًمٕمزيز

 .قمٚمٞمف ومٕمؾ ُم٤م ُيريد

 .اُمتٜم٤مع اًمٌمء سمام ُيٕمتذر ُمٜمف ُم٤م حُي٤مول ُمٜمف :واًمٕمّزة

 .أو سم٤مًمّّمٕمقسم٦م ،أو سم٤مًم٘مّٚم٦م ،اُمتٜم٤مع اًمٌمء سم٤مًم٘مدرة :وهق قمغم صمالصم٦م أوضمف :ىمٞمؾ

  :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمذي يْمٞمؼ سمف اًمّّمدر ،ىًم٘م٤مء اًمِمّدة وإذ :واًمٕمٜم٧م

﴿           ﴾ /25اًمٜم٤ًمء. 

 ،حيٛمٚمف ؿمّدة اًمِّمٌؼ قمغم اًمّزٟم٤م [464]وهق أن خي٤مف أن  ،يٕمٜمل اًمّزٟم٤م :وىمٞمؾ

 .واًمٕمذاب ذم أظمرة ،ومٞمٚم٘مك احلّد ذم اًمّدٟمٞم٤م

 .ويزين هب٤م ،ُمٕمٜم٤مه عمَِـ خي٤مف أن هيقاه٤م :وىمٞمؾ

٦ٌَم اًمِّمٝمقة ،اًمّير اًمِّمديد ذم اًمّديـ أو اًمّدٟمٞم٤م :ُمٕمٜمك اًمٕمٜم٧م :ىمٞمؾو  .ًمَٖمٚم
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 .اًمّتحٛمؾ واًمِمّدة :اًمٕمٜم٧م :وىمٞمؾ

 .اهلالك :اًمٕمٜم٧م :وىمٞمؾ

 ﴿     ﴾ /أي ٟمٍممتقهؿ :ىمٞمؾ ،12اعم٤مئدة. 

 .وأـمٚمٕمتٛمقهؿ ،وىمّقيتٛمقهؿ ،قمّٔمٛمتٛمقهؿ :وىمٞمؾ

وومٕمٚم٧م سمف ُم٤م يرّده قمـ  ،إذا أدسمتف ،قمزرت ومالٟم٤مً  :شم٘مقل ،اًمّرد واعمٜمع :واًمٕمزر

 .اًم٘مٌٞمح

  .ٕن ذًمؽ يٛمٜمع ص٤مطمٌف ممـ أراده سمًقء :اًمّتٕمزير ذم اًمٜمٍّمة واًمّتٕمٔمٞمؿ :وُمٜمف

 .اًمّتقىمػم :اًمّتٕمزير :وىمٞمؾ

 ﴿     ﴾ /ُمـ سم٤مب  ،قمزًم٧م اًمٌمء قمزًٓ  :ُي٘م٤مل ،51آطمزاب

 .قمزًمف قمـ اًمٕمٛمؾ :وُمثٚمف ،رضب، ٟمحٞمتف قمٜمف

 ﴿         ﴾ /اإلرادة اعمت٘مدُم٦م ًمتقـملم  :اًمٕمزم ،115ـمف

 .اًمٜمّٗمس قمغم اًمٗمٕمؾ

 .مل ٟمجد ًمف قم٘مدًا صم٤مسمت٤مً  :أي :ذم ُمٕمٜمك أي٦م :وىمٞمؾ

 .ٕٟمف أظمٓم٠م ومل يتٕمّٛمد :أي مل ٟمجد ًمف قمزُم٤ًم قمغم اًمّذٟم٥م :وىمٞمؾ

 .صؼماً  :وىمٞمؾ .ومل ٟمجد ًمف طِمٗمٔم٤ًم عم٤ِم ُأُِمر سمف :وىمٞمؾ
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 ﴿           ﴾ /اعُمراد مجٞمع اًمّرؾمؾ  :ىمٞمؾ ،35آطم٘م٤مف

 ،ُِمـ :ومتٙمقن ًمٗمٔم٦م ،وحتّٛمؾ أقم٤ٌمئٝم٤م ،وإٟمٌٞم٤مء: ٕهنؿ قمزُمقا قمغم أداء اًمّرؾم٤مًم٦م

 .ًمتٌٞملّم اجلٜمس

 :صمؿ اظمتٚمٗمقا: وم٘مٞمؾ ،وهق اًمّٔم٤مهر ُمـ اًمّرواي٤مت ،أن ُِمـ ًمٚمتٌٕمٞمض :وىمٞمؾ

خ٧م ذيٕم٦م َُمـ شم٘مّدُمف،  ،٦مُمـ أشمك سمنميٕم٦ٍم ُُمًت٠مٟمٗم ،أوًمقا اًمٕمزم ُمـ اًمّرؾمؾ ًَ ٟم

صمؿ  صمؿ قمٞمًك صمؿ ُمقؾمك صمؿ إسمراهٞمؿ  ٟمقح  :أوهلؿ :وهؿ س٦ًم

 .حمّٛمد 

 ،وهؿ ؾم٤مدة اًمٜمٌٞملّم  :ىم٤مل وأب قمٌد اهلل وهق اعمروي قمـ أب ضمٕمٗمر 

 (1) .[465]وقمٚمٞمٝمؿ دارت رطمك اعُمرؾمٚملم 

صؼم قمغم  وإسمراهٞمؿ  ،صؼم قمغم أذى ىمقُمف ٟمقح  :هؿ ؾمّت٦م :وىمٞمؾ

وذه٤مب  ،قمغم وم٘مد اًمقًمد ويٕم٘مقب  ،صؼم قمغم اًمّذسمح وإؾمح٤مق  ،٤مراًمٜمّ 

جـ ،صؼم ذم اًمٌئر ويقؾمػ  ،اًمٌٍم ًّ صؼم قمغم اًمّي  وأيقب  ،واًم

 .واًمٌٚمقى

وضم٤مهدوا ذم  ،وأفمٝمروا اعمُٙم٤مؿمٗم٦م ،هؿ اًمذيـ ُأُمروا سم٤مجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل :وىمٞمؾ

 .اًمّديـ

 .وراسمٕمٝمؿ حمّٛمد وٟمقح  وهقد  هؿ إسمراهٞمؿ  :وىمٞمؾ

                                                 

 :قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي ،9/158 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

   .48ح  5/25
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وأوًمقا اًمٕمزم ُمـ اًمّرؾمؾ: هؿ اًمذيـ  ،هق اًمقضمقب واحلتؿ :واًمٕمزم :ؾىمٞم

 .وآٟم٘مٓم٤مع قمـ همػمه٤م ،وأوضمٌقا قمغم اًمٜم٤ّمس إظمذ هب٤م ،ّذقمقا اًمنّمائع

﴿  :ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ اًم٤ٌمىمر  (1)واًمٙم٤مذم          ﴾ 

ومؽمك ومل يٙمـ  ،ُمـ سمٕمده وإئٛم٦م  قمِٝمد إًمٞمف ذم حمّٛمد  :ىم٤مل ،115ـمف/

 .ًمف قمزٌم ومٞمٝمؿ أهنؿ يمذا

وإوصٞم٤مء ُمـ سمٕمده،  ٕٟمف قمِٝمَد إًمٞمٝمؿ ذم حمّٛمد  :أوزم اًمٕمزم :وإٟمام ؾُمّٛمقا

 .واإلىمرار سمف ،وم٠ممجع قمزُمٝمؿ أن ذًمؽ يمذًمؽ ،واعمٝمدي )قم٩م( وؾمػمشمف

وُمٕمٜمك أوزم اًمٕمزم أهنؿ ؾمٌ٘مقا إٟمٌٞم٤مء إمم اإلىمرار سم٤مهلل واإلىمرار  (2)واًم٘مٛمل 

 .يم٤من ىمٌٚمٝمؿ وسمٕمدهؿ وقمزُمقا قمغم اًمّمؼم ُمع اًمتٙمذي٥م وإذىًمٙمّؾ ٟمٌلٍّ 

أٟمٜمل  ،وأظمذ اعمٞمث٤مق قمغم أوزم اًمٕمزم :ىم٤مل ،ذم طمدي٨م قمٜمف  (3) واًمٕمٚمؾ

ُمـ سمٕمده،  وإوصٞم٤مء  وقمكّم أُمػم اعم١مُمٜملم  ،رؾمقزم وحمّٛمد  ،رسّمٙمؿ

وُأفمٝمر سمف  ،وأن اعمٝمدي )قم٩م( أٟمتٍم سمف ًمديٜمل ،وظُمّزان قمٚمٛمل ،وٓة أُمري

ٌَد سمف ـمققم٤ًم ويمره٤مً  ،وأٟمت٘مؿ سمف ُمـ أقمدائل ،دوًمتل ي٤م رّب  ،أىمررٟم٤م :ىم٤مًمقا ،وُأقم

ومثٌت٧م اًمٕمزيٛم٦م هل١مٓء اخلٛم٦ًم ذم اعمٝمدي  ،ومل ُي٘مر ومل ُيحد آدم  ،وؿمٝمدٟم٤م

                                                 

 .1ح  92 :اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ،22ح  1/416 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((1

 .6/463 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمّم٤مذمقمٜمف اًمتٗمًػم  ،598 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((2

 .32 :اجلزائري ،ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ،2ح  1/122 :قمٚمؾ اًمنمائع ((3
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 ﴿ :وهق ىمقًمف ،قمزٌم قمغم اإلىمرار سمف )قم٩م( ومل يٙمـ ٔدم        

                ﴾ /ىم٤مل، إٟمام هق ومؽمك ،115ـمف. 

 ،سم٠مهنؿ سُمٕمثقا امم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م :وُروي ذم شمًٛمٞمتٝمؿ أوزم اًمٕمزم

 (1) .وضمٜمّٝم٤م وإٟمًٝم٤م

 ﴿          ﴾ /ُمـ اًمٕم٘مد  :أي :ىمٞمؾ ،43اًمِمقرى

 .اًمّّمحٞمح قمغم ومٕمؾ احلًَـ سمدًٓ ُمـ اًم٘مٌٞمح [466]

 أن ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل ُي٥م اًمّث٤ٌمت واًمّدوام قمٚمٞمٝم٤م. :ُمٕمٜم٤مه :ؾوىمٞم

 (2)ٓ ظمػم ذم قمزم سمٖمػم طمزم. :احلذر وُمٜمف اعمثؾ :واحلزم ،اًم٘مّقة :اًمٕمزم :وىمٞمؾ

 .اًمٜمّٗم٤مذ ومٞمف :واًمٕمزم ،احلزم اًمت٠مه٥م ًمألُمر :وىمٞمؾ

﴿ ﴾ /ًمِمّدشمف وُمِمّ٘متف، وهُيّقن  :أقمَن قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ اًمٞمقم ،26اًمٗمرىم٤من

 .عم١مُمٜملم يم٠مدٟمك صالة صاّله٤م ذم دار اًمّدٟمٞم٤مقمغم ا

 .طمٞم٨م ظُمّص سمِمّدة ذًمؽ اًمٞمقم اًمٙم٤مومريـ ،وذم هذا سمِم٤مرٌة ًمٚمٛم١مُمٜملم :ىمٞمؾ

 

 

 

                                                 

 .1233ح  4/212 :اًمٌحراين ،ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز ،3/339 :اسمـ ـم٤مووس ،إىم٤ٌمل إقمامل :اٟمٔمر ((1

 اسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )قمزم(. ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،3/232 :اسمـ إصمػم ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م :اٟمٔمر ((2
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 .اًمِّمديد :واًمٕمًػم

 ﴿       ﴾ /إذا أدسمر سمٔمالُمف :أي ،17اًمتٙمقير. 

 .وهق ُمـ إوداد ،أفمٚمؿ :وىمٞمؾ .أىمٌؾ سمٔمالُمف :وىمٞمؾ

قمًٕمس اًمّٚمٞمؾ  :وُي٘م٤مل ،وُمٜمف ُأظمذ اًمٕمًس ،٤مًمّٚمٞمؾفمّؾ اًمٌمء سم :واًمٕمس

 .وؾمٕمًع

 ﴿     ﴾ /ىم٤مرسمتؿ :ُمٕمٜمك قمًٞمتؿ ،246اًمٌ٘مرة. 

 .ومٛمٕمٜم٤مه ىم٤مرسم٧م ومٕمٚمف ،قمًٞم٧م أن أومٕمؾ يمذا :وم٢مذا ىمٚم٧م

﴿         ﴾ /َـّ  :أي ،19اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمِٕمنمة  ،ظم٤مًمٓمقه

 .اًمتل هل اعُمّم٤مطم٦ٌم

 ﴿      ﴾ /اًمّّم٤مطم٥م اعُمٕم٤مذ اعُمخ٤مًمط، وهق  :أي ،13احل٩م

 .يٕمٜمل اًمّّمٜمؿ خُي٤مًمٓمف اًمٕم٤مسمد وُيّم٤مطمٌف

 ﴿   ﴾ /أىم٤مرسمٙمؿ :أي ،24اًمتقسم٦م. 

 وُمٜمف اعمُٕم٤مذة. ،اجلامقم٦م شمرضمع امم قم٘مٍد واطمٍد يم٤مًمٕمنمة :واًمٕمِمػمة

 ،لم ًمف قمِمػمةٕن يمّؾ واطمٍد ُمـ اعُمخ٤مـَمٌ :قمغم اجلٛمع ،وقمِمػماشمٙمؿ :وىُمرأ

 .أن اًمٕمِمػمة ي٘مع قمغم اجلٛمع :وطمّج٦م ُمـ أومرد

 .وإٟمام شم٘مقل قمِم٤مئر ،أن اًمٕمرب ٓ دمٛمع اًمٕمِمػمة قمِمػمات :وىمٞمؾ
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﴿      ﴾ /ىمراسمتف،  :قمِمػمة اًمّرضمؾ ،214اًمِمٕمراء

 .وهؿ ُيٕم٤مذوٟمف ،ٕٟمف ُيٕم٤مذهؿ :ؾُمّٛمقا سمذًمؽ

 .رهٓمؽ إىمرسملم :اعمًراد :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /اًمتػَّ اًمنّم ومٞمف  ،يمثػم اًمنّم  ،ه٤مئٌؾ ؿمديد :أي ،77هقد

 .سم٤مًمنّم 

 :قمّم٧ٌم اًمٌمء [467]ُي٘م٤مل  ،اًمِّمديد ذم اًمنّم ظم٤مّص٦م ُمـ اًمِّمد :واًمٕمّمٞم٥م

يم٠مٟمف اًمتػَّ  ،ويقم قمّمٞم٥م ،وٟم٤مىم٦ٌم قمّمقب ،وقمّم٧ٌم ومخذ اًمٜم٤ّمىم٦م ًمتدر ،أي ؿمددشمف

 .ضأو يٙمقن اًمتػَّ ّذ سمٕمْمف سمٌٕم ،قمغم اًمٜم٤ّمس سم٤مًمنّم 

 ﴿    ﴾ /وهق ومتٚمف  ،قمٍم اًمّثقب وٟمحقه :أصؾ اًمٕمٍم ،1اًمٕمٍم

 .إلظمراج ُم٤مئف

 .يمام ُيٗمتؾ اًمّثقب ،وم٢مٟمف اًمقىم٧م اًمذي ُيٛمٙمـ ومٞمف ومتؾ إُمقر ،قمٍم اًمّدهر :وُمٜمف

 .اًمّٚمٞمؾ واًمٜمّٝم٤مر :واًمٕمٍمان ،اًمٖمداة واًمٕمٌّم  :واًمٕمٍمان ،اًمٕمٌّم  :واًمٕمٍم

ُمـ ضمٝم٦م ُمرور  ،قمؼمة ًمذوي إسمّم٤مر ٕن ومٞمف :أىمًؿ ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمّدهر :ىمٞمؾ

 .قمغم شم٘مدير إدوار ،اًمّٚمٞمؾ واًمٜمّٝم٤مر

 .هق وىم٧م اًمٕمٌّم  :وىمٞمؾ

 .قمغم ىمقلٍ  ،أىمًؿ سمّمالة اًمٕمٍم اًمقؾمٓمك :وىمٞمؾ
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 .اًمٕمٍمان :وُي٘م٤مل هلام ،هق اًمّٚمٞمؾ واًمٜمّٝم٤مر :وىمٞمؾ

 .أىمًؿ سمٕمٍم اًمٜمٌّقة :وىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /اًمّريح اًمِّمديدة :اًمٕم٤مصػ ،22يقٟمس. 

 .ومٝمل قم٤مصػ وقم٤مصٗم٦م ،وقمّمٗم٧م اًمّريح

 ﴿       ﴾ /ذم اًمّرواي٦م ،2اعمرؾمالت:  

َـّ اهلل سم٤معمٕمروف ُمـ أواُمره  ،أىمًؿ ؾمٌح٤مٟمف سمٓمقائػ ُمـ اعمالئٙم٦م أرؾمٚمٝم

 (1).أو قمّمٗمـ إدي٤من اًم٤ٌمـمٚم٦م ،ومٕمّمٗمـ قمّمػ اًمّري٤مح ذم اُمتث٤مل أُمره ،وٟمقاهٞمف

 .سمٛمحقه٤م :ىمٞمؾ

 .ىم٤مل اًم٘مؼم :قمّمٗم٤مً وم٤مًمٕم٤مصٗم٤مت  (2) واًم٘مٛمل

 .ُمرور اًمّريح سمِمّدة :واًمٕمّمقف ،يٕمٜمل اًمّري٤مح اًمِّمديدة اهلٌقب :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /وم٢مذا يٌس  ،أي ذو اًمقرق :ىمٞمؾ ،12اًمرمحـ

 .وديس ص٤مر شمٌٜم٤مً 

 .أي شُمٓمػّمه ،ٕن اًمّريح شمٕمّمٗمف :اًمٕمّمػ اًمّتٌـ :وىمٞمؾ

 .ٜمفوهق أول ُم٤م يٜم٧ٌم ُم ،هق ُم٘متٌؾ اًمّزرع :وىمٞمؾ

                                                 

قمٜمف اًمتٗمًػم إصٗمك، اًمٗمٞمض  ،12/415 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .2/1392 :اًمٙم٤مؿم٤مين

 .722 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((2
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 ﴿ :ىمقًمف   ﴾ /ـٍ  :ىمٞمؾ ،5اًمٗمٞمؾ ىمد أيمٚمتف  ،أي يمزرٍع وشمٌ

 .ومدي٧ًم وشمٗمرىم٧م أضمزائف ،صمؿ راصمتف ،اًمّدواب

ٌّف اهلل شم٘مّٓمع أوص٤مهلؿ سمتٗمّرق أضمزاء   .اًمّروث [468]ؿم

 .اًمٕمّمػ ورق اًمّزرع :وىمٞمؾ

 أي وىمع ومٞمف إيم٤مل. :ضمٕمٚمٝمؿ يمقرق اًمّزرع اًمذي ضُمذَّ وُايمؾ:واعمٕمٜمك

 ﴿     ﴾ /يدومع قم٘م٤مب اهلل قمٜمٝمؿ ،طم٤مومظ وُم٤مٟمع :أي ،12يقٟمس، 

 .صٗم٦م ،ُمـ سم٤مب رضب ،قمّمٛمف يٕمّمٛمف

  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /أي: ٓ  ،43هقد

 .ُم٤مٟمع وٓ طم٤مومظ

﴿   ﴾ /ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ. ،قم٤مصٞم٤مً  :أي ،14ُمريؿ 

﴿         ﴾ /اًمِّمٞم٤مـملم  :أي ،51اًمٙمٝمػ

 .اًمذيـ ُيْمّٚمقن اًمٜم٤ّمس أقمقاٟم٤ًم يٕمْمدوٟمٜمل قمٚمٞمف

ُم٤م سملم اعمرومؼ امم  :واًمٕمْمد ،ويمثػمًا ُم٤م ُيًتٕمٛمؾ اًمٕمْمد سمٛمٕمٜمك اًمٕمقن :ىمٞمؾ

وقمْمد  ،وقمْمد يمٗمٚمس، وقَمْمد يمرضمؾ ،قمْمد يمٗمٕمؾ :وومٞمف سس ًمٖم٤مت ،اًمٙمتػ

 .وقمْمد يمٙمتػ ،يمٕمٜمؼ

 .وومالن قمْمدي اؾمتٕم٤مرة ،فوقمْمّدت ومالٟم٤ًم أقمٜمت
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﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /ؾمٜمجٕمٚمف  :، واعمٕمٜمك35اًم٘مّمص

 وٟمٜمٍمك سمف. ،سم٠من ٟم٘مرٟمف إًمٞمؽ ذم اًمٜمٌّقة،رؾمقًٓ ُمٕمؽ وُي١ميدك

 ﴿    ﴾ /أي يمثروا :ىمٞمؾ ،95آقمراف. 

 .ؾمٛمٜمقا :وىمٞمؾ

 .أقمروقا قمـ اًمِّمٙمر :وىمٞمؾ

﴿ :شمٕم٤ممموُمٜمف ىمقًمف  ،اًمؽّمك :وأصؾ اًمٕمٗمق         ﴾ 

 .178اًمٌ٘مرة/

 .شُمريمقا طمتك يمثروا :ومٛمٕمٜمك قمٗمقاً 

 ﴿     ﴾ /يٕمٜمل ظمذ ُم٤م قمٗم٤م ُمـ أُمقال اًمٜم٤ّمس:  :ىمٞمؾ ،199آقمراف

 .أي ُم٤م ومُْمؾ ُمـ اًمٜمّٗم٘م٦م

صمؿ  ،ًمٞمس ومٞمٝم٤م رء ُم١مىم٧م ،ي٠مظمذ اًمٗمْمؾ ُمـ أُمقاهلؿ ويم٤من رؾمقل اهلل 

قرة ُمّٙمٞم٦م ،ومّم٤مر ُمٜمًقظم٤ًم هب٤م ،ةٟمزًم٧م آي٦م اًمّزيم٤م ًّ  .وم٢من هذه اًم

 .واىمٌؾ سم٤معمٞمًقر ُمٜمٝم٤م ،ُمٕمٜم٤مه ظمذ اًمٕمٗمق ُمـ أظمالق اًمٜم٤ّمس :وىمٞمؾ

وهذا  ،وآىمتْم٤مءوشمرك آؾمت٘مّم٤مء ذم اًم٘مْم٤مء  ،أٟمف أُمره سم٤مًمّت٤ًمهؾ :واعُمراد

 .وذم همػمه٤م ،وًمٚمٜم٤ّمس ،يٙمقن ذم احل٘مقق اًمقاضم٦ٌم هلل

 .وشمرك اعم١ماظمذة سم٤مإلؾم٤مءة [469]تِذر اًمٕمٗمق هق ىمٌقل اًمٕمذر ُمـ اعمُٕم :وىمٞمؾ
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 ؟ضمؼمئٞمؾ قمـ ذًمؽ رؾمقل اهلل  ،أٟمف عم٤ّم ٟمزًم٧م هذه أي٦م ؾم٠مل :وُروي

أن اهلل ي٠مُمرك أن  ي٤م حمّٛمد  :وم٘م٤مل ،صمؿ أشم٤مه ،ٓ أدري طمّتك أؾم٤مل اًمٕم٤مملِ  :وم٘م٤مل

 (1) .وشُمٕمٓمل َُمـ طمرُمؽ، وشمّمؾ َُمـ ىمٓمٕمؽ ،شمٕمٗمق قمّٛمـ فمٚمٛمؽ

اهلل شمٕم٤ممم أّدب رؾمقًمف سمذًمؽ: أي ظُمذ أن  :قمـ اًمّّم٤مدق  (2) واًمٕمٞم٤مر

 .واًمٕمٗمق اًمقؾمط  :ىم٤مل ،وُم٤م شمٞمّن  ،فمٝمر ُمٜمٝمؿ ُم٤م

إّي٤مك أن شميب  :أٟمف ىم٤مل ًمرضمٍؾ ُمـ صم٘مٞمػ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (3) واًمٗم٘مٞمف

وم٢مّٟم٤م  ،أو شمٌٞمع داسّم٦م قمٛمٍؾ ذم درهؿ ،أو ٟمٍماٟمٞم٤ًّم ذم درهؿ ظمراج ،أو هيقدّي٤مً  ،ُمًٚمامً 

 .ُأُمرٟم٤م أن ٟم٠مظمذ ُمٜمٝمؿ اًمٕمٗمق

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ /اًمٕمٗمق ٟم٘مٞمض اجلٝمد، وهق أن :، ىمٞمؾ219اًمٌ٘مرة

 .وٓ يٌٚمغ ُمٜمف اجلٝمد واؾمتٗمراغ اًمقؾمع ،ُيٜمٗمؼ ُم٤م شمٞمّن ًمف سمذًّم٦م

وُيٚمس يتٙمٗمػ  ،يتّمّدق سمف ،ي٠ميت أطمديمؿ سمامًمف يمّٚمف :وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 (4) .إٟمام اًمّّمدىم٦م ُمـ فمٝمر همٜمل ،اًمٜم٤ّمس

                                                 

،قمٜمف اًمتٗمًػم إصٗمك،اًمٗمٞمض 4/415 :اًمٓمؼمد،اٟمٔمر:جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ((1

 .1/419اًمٙم٤مؿم٤مين:

 .2/55 :اًمٌحراين ،٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنقمٜمف اًمؼمه ،126ح  2/43 :شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ((2

 .8ح  3/542 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ،1625ح  2/24 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ((3

 .1/219 :شمٗمًػم اب اًمًٕمقد ،1/252 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم :اٟمٔمر ((4
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ٜم٦م، وُروي  : قمـ اًم٤ٌمىمر (1)واًمتٌٞم٤من  ًّ أن اًمٕمٗمق ُم٤م يٗمْمؾ قمـ ىمقت اًم

 .ُٟمًخ ذًمؽ سمآي٦م اًمّزيم٤مة قمٜمف

 .أن اًمٕمٗمق أـمٞم٥م اعم٤مل وأومْمٚمف :وىمٞمؾ

أي زادوا قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا  :طمتك قمٗمقا :وُمٜمف ىمٞمؾ ،اًمٕمٗمق ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمّزي٤مدة :ىمٞمؾ

 .قمٚمٞمف ُمـ اًمٕمذاب

 .ومٞمٙمقن اًمٕمٗمق اعمؽموك همٜمًك ُمٜمف ،ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمؽّمك :وىمٞمؾ

 ﴿           ﴾ /ُم١مظمر اًم٘مدم،  :اًمٕم٘م٥م ،143اًمٌ٘مرة

 .ٟمًٚمف :وقم٘م٥م اإلٟم٤ًمن

 ﴿ :وقمـ شمٖمٚم٥م        ﴾ /ٟمٕم٘م٥م سم٤مًمنم سمٕمد  :أي ،71آٟمٕم٤مم

 .رضمع قمغم قم٘مٌٞمف :ويمذًمؽ ،اخلػم

  :أطمدمه٤م :وذم أي٦م ىمقٓن

ضمٝماًل ُمٜمٝمؿ سمام ومٞمف ُمـ  ،ٚم٦مسمٕمدُم٤م طُمّقًم٧م اًم٘مٌ ،أن ىمقُم٤ًم ارشمّدوا قمـ اإلؾمالم

 .وضمقه احلٙمٛم٦م

 [474]ٕن ضمٝم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م إىم٤ٌمل  :يمّؾ ُُم٘مٞمٍؿ قمغم يمٗمره ،أن اعُمراد سمف :وأظمر

أدسمر واؾمتٙمؼم ويمّذب وشمقمّم: أي قمـ  :وًمذًمؽ ُوِصػ اًمٙم٤مومر سم٠مٟمف ،ظمالومٝم٤م إدسم٤مر

 .احلّؼ 

                                                 

 .2/214 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ((1
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /يٕمٜمل َُمـ  ،144آل قمٛمران

 .يرشمّد قمـ ديٜمف

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /رضمع اًم٘مٝم٘مرى  :أي ،48آٟمٗم٤مل

  .ُُمٜمٝمزُم٤مً 

 ﴿         ﴾ /أي ،28اًمزظمرف:  

ّٓ اهلل :وهل ىمقل :ضمٕمؾ يمٚمٛم٦م اًمّتقطمٞمد يمٚمٛم٦ًم سم٤مىمٞم٦ًم ذم ذّري٦م  ،ٓ إًمف إ

 .ـ ي٘مقهل٤مومٚمؿ يزل ومٞمٝمؿ ُمَ  ،وٟمًٚمف إسمراهٞمؿ

 ،وهق سمراءة ُمـ اًمنّمك اًمتل ىم٤مهل٤م إسمراهٞمؿ  ،ضمٕمؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م :وىمٞمؾ

  .ووًمده ُمـ سمٕمده ،سم٤مىمٞم٦م ذم قم٘مٌف

وهق اعمروي قمـ  ،امم يقم اًمّديـ ،اًمٙمٚمٛم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ذم قم٘مٌف هل اإلُم٤مُم٦م :وىمٞمؾ

  . (1)أب قمٌد اهلل 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. وًمده امم  :وىمٞمؾ .ذّريتف ووًمده :وم٘مٞمؾ ،واظمتُٚمػ ذم قم٘مٌف َُمـ هؿ

 .هؿ آل حمّٛمد  :وىمٞمؾ

                                                 

 .3/322 :اًمٓمؼمد ،مجع اجلقاُمع ،131 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إظم٤ٌمرُمٕم٤مين   :اٟمٔمر ((1
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ج٤مد  (1) اإليمامل ًّ ﴿  :ومٞمٜم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م :ىم٤مل قمـ اًم    

      ﴾  /واإلُم٤مُم٦م ذم قم٘م٥م احلًلم  ،28اًمزظمرف  امم يقم

 اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

 :وم٘م٤مل ؟ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م أن اًمٜمٌّّل  (2)واعمٜم٤مىم٥م 

ُمٜمٝمؿ ُمٝمدي  ،خيرج ُمـ صٚمٌف شمًٕم٦ًم ُمـ إئٛم٦م احلًلم اإلُم٤مُم٦م ذم قم٘م٥م  

 .هذه إُُم٦م

 ﴿        ﴾ /أٟمف ُمثٌؾ رضسمف اهلل شمٕم٤ممم عُمج٤مهدة  :ىمٞمؾ ،11اًمٌٚمد

 ،واًمِّمٞمٓم٤من ذم أقمامل اخلػم ،واهلقى ،اًمٜمّٗمس

مل حيٛمؾ قمغم  :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل ،اًمٙم١مودصٕمقد اًمٕم٘م٦ٌم اًمِّم٤مىّم٦م  ومجٕمؾ ذًمؽ يمتٙمٚمٞمػ

 .واإلـمٕم٤مم  اًمّرىم٦ٌم، سمٕمتؼ ،ف اعمِمّ٘م٦مٟمٗمً

وهل قم٘م٦ٌم ؿمديدة ذم اًمٜم٤ّمر دون احلنم، وم٤مشم٘مقه٤م  ،أهن٤م قم٘م٦ٌٌم طم٘مٞم٘مٞم٦م :وىمٞمؾ

 .سمٓم٤مقم٦م اهلل قمزَّ وضمؾَّ 

 

                                                 

قمٜمف سمح٤مر إٟمقار،  ،8ح  323 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ايمامل اًمديـ وامت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ((1

 .24ح 25/262اعمجٚمز:

  .12ح 25/253 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،3/226 :اسمـ ؿمٝمرآؿمقب ،ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ((2
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ٓ ُيقزه٤م اعمت٘مّٚمٌقن،  ،أن أُم٤مُمٙمؿ قم٘م٦ٌم يم١موداً  :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 (1) .وأٟم٤م ُأريد أن ُأظمٗمػ قمٜمٙمؿ ًمتٚمؽ اًمٕم٘م٦ٌم

 .[ 471] اًمٜم٤ّمر أهن٤م ذم :وىمٞمؾ

ٞمػ ،أهن٤م اًمٍّماط :وىمٞمؾ ًّ  .ُييب قمغم ضمٝمٜمّؿ يمحدِّ اًم

َُمـ أيمرُمف اهلل  :وم٘م٤مل ؟أٟمف ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م قمـ اًمّّم٤مدق  (2) اًمٙم٤مذم

 َُمـ اىمتحٛمٝم٤م ٟمج٤م. ،وٟمحـ شمٚمؽ اًمٕم٘م٦ٌم ،وم٘مد ضم٤مز اًمٕم٘م٦ٌم ،سمقٓيتٜم٤م

ومؽَّ رىم٤مسمٙمؿ  وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ،اًمٜم٤ّمس يمّٚمٝمؿ قمٌٞمد اًمٜم٤ّمر همػمك وأصح٤مسمؽ :صمؿ ىم٤مل

 .ُمـ اًمٜم٤ّمر سمقٓيتٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م

وحُيت٤مج ومٞمٝم٤م قمغم ُُمٕم٤مىم٦ٌم اًمِمّدة  ،اًمّٓمري٘م٦م اًمتل شُمرشم٘مك قمغم صٕمقسم٦مٍ  :واًمٕم٘م٦ٌم

 .سم٤مًمّْمٞمؼ واعُمخ٤مـمرة

ٌّٝم٧م اًمٜمّٗم٘م٦م  ،يتٕم٤مىمٌٝم٤م اًمٜم٤ّمس ،ذم رأس اجلٌؾ ،اًمٕم٘م٦ٌم اًمِّمٕم٦ٌم اًمْمّٞم٘م٦م :وىمٞمؾ ومُِم

 .ذم وضمقب اًمؼم هب٤م

 .قم٘م٦ٌم سملم اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر :له ،اًمٕم٘م٦ٌم ذم أي٦م :وىمٞمؾ

﴿        ﴾ /٥ٌم  :اًمٕم٤مىم٦ٌم ،137آل قمٛمران ًّ ُم٤م ُي١مّدي إًمٞمٝم٤م اًم

 .اعُمت٘مّدم

                                                 

 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،12/365 :اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم اًم٘مرآن جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم :اٟمٔمر ((1

  .23ح  5/583

 .2ح  3/294 :اًمٌحراين ،قمٜمف هم٤مي٦م اعمرام ،88ح  1/432 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((2
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /اًمٕم٤مىم٦ٌم ُم٤م  :ىمٞمؾ ،128آقمراف

ّٓ أٟمف إذا ىمٞمؾ ،ُي١مّدي إًمٞمف اًم٤ٌمدي٦م اًمٕم٤مىم٦ٌم  :إذا ىمٞمؾو ،ومٝمق ذم اخلػم ،اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمف :إ

 .اًمدائرة ًمف وقمٚمٞمف :يمام ُي٘م٤مل ،ومٝمق ذم اًمنّم  ،قمٚمٞمف

﴿        ﴾ /أي ومٜمحروا اًمٜم٤ّمىم٦م :ىمٞمؾ ،77آقمراف. 

ٕن  :صمؿ ضمٕمؾ اًمٜمّحر قم٘مراً  ،اًمٕم٘مر قمٜمد اًمٕمرب ىمٓمع قمرىمقب اًمٌٕمػم :وىمٞمؾ

 .صمؿ يٜمحره ،ٟم٤مطمر اًمٌٕمػم يٕم٘مره

وهق ُمـ قم٘مر احلقض  ، أصؾ اًمٜمّٗمساًمٕم٘مر هق اجلرح اًمذي ي٠ميت قمغم :وىمٞمؾ

 .أصٚمف

 ﴿    ﴾ /اًمٕم٤مىمر :اًمٕم٘مٞمؿ ،29اًمذاري٤مت. 

ح٤مب ًمٚمٛمٓمر، :واًمّريح اًمٕم٘مٞمؿ ،اًمِّمد :وأصؾ اًمٕم٘مؿ ًّ واعمُٚمؽ  اًمتل ٓ شُمٜمِمئ اًم

 ٕن إب ي٘متؾ آسمـ قمغم اعمُٚمؽ.:ي٘مٓمع اًمقٓدة :قم٘مٞمؿ

 ﴿    ﴾ /ٛمقن ذم ُمّٙم٦مهؿ اعمُ٘مٞم :ىمٞمؾ ،125اًمٌ٘مرة. 

 .هؿ اعُمّمّٚمقن :وىمٞمؾ

ذم  [472]اعمُٕمتٙمػ  :واًمٕم٤ميمػ ،اًماّلزم ًمف ،اعمُ٘مٞمؿ قمغم اًمٌمء :واًمٕم٤ميمػ

 اقمتٙمػ. :وإٟمام ي٘مقًمقن ،قمٙمػ :وىمّٚمام ي٘مقًمقن ،اعمًجد

 .هؿ اعُمج٤مورون ًمٚمٌٞم٧م :اًمٕم٤ميمٗمقن :وىمٞمؾ
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 ﴿       ﴾ /أي ظُمٚمؼ سمٜمل آدم ُمـ دمٍ  :ىمٞمؾ ،2اًمٕمٚمؼ 

 .ضم٤مُمٍد سمٕمد اًمٜمّٓمٗم٦م

 .ُمـ ـملٍم يٕمّٚمؼ سم٤مًمٞمد ُمٕمٜم٤مه ظُمٚمؼ أدم  :وىمٞمؾ

اًمتل شمٕمٚمؼ ًمرـمقسمتٝم٤م سمام  ،وهل اًم٘مٓمٕم٦م اجل٤مُمدة ُمـ اًمّدم :مجع قمٚم٘م٦م :واًمٕمٚمؼ

 .وم٢مذا ضمّٗم٧م ٓ شُمًّٛمك قمٚم٘م٦م ،متّر سمف

 .ومٞمٛمتصُّ اًمّدم ،ٕٟمف يٕمٚمؼ قمغم اًمٕمْمق :رضٌب ُمـ اًمّدود أؾمقد :واًمٕمٚمؼ

 ﴿      ﴾ /ظمالف اًمّن  :اًمٕمالٟمٞم٦م ،274اًمٌ٘مرة. 

 ،وقمٚمؼ قمٚمٜم٤مً  ،ومٝمق قم٤مًمؼ ،فمٝمر واٟمتنم ،ُمـ سم٤مب ىمٕمد ،قمٚمـ إُمر قمٚمقٟم٤مً  :ُي٘م٤مل

 .أفمٝمرشمف :وأقمٚمٜمتف سم٤مًٕمػ ،وآؾمؿ اًمٕمالٟمٞم٦م خُمٗمػ ،ومٝمق قمٚمؼ ،ُمـ سم٤مب شمٕم٥م

 ﴿      ﴾ /وشمٕمّٔمؿ، واؾمتٙمؼم ذم  ،ودمؼّم  ،سمٖمك :أي ،4اًم٘مّمص

 .إذا دمؼّم  ،قمال قمٚمّقاً  :ُي٘م٤مل .أرض ُمٍم

 ﴿       ﴾ /ُُمرشمٗمٕم٦م اًم٘مّمقر واًمّدرضم٤مت. :أي ،22احل٤مىم٦م 

 .وقمٚمّق اعمٙم٤من واعمٜمزًم٦م ،قمٚمّق اًمنّمف واجلالًم٦م :قمٚمّق اجلٜم٦ّم قمغم وضمٝملم :وىمٞمؾ

يمام أن  ،واجلٜم٦ّم درضم٤مت سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض ،أهن٤م ُُمنموم٦م قمغم همػمه٤م :سمٛمٕمٜمك

 .اًمٜم٤ّمر دريم٤مت
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﴿       ﴾ /ُم٤م  :أي :صمٞم٤مب ؾمٜمدسٍ  :ىمٞمؾ ،21آٟم٤ًمن

 .يٕمٚمق صمٞم٤مهبؿ ُمـ إًم٦ًٌم

 (1) .واًمذي يٕمٚمقه٤م أومْمٚمٝم٤م ،أُم٤م رأي٧م اًمّرضمؾ قمٚمٞمف صمٞم٤مب :وقمـ اسمـ قم٤ٌمس

 (2) .يٕمٚمقهؿ اًمّثٞم٤مب ومٞمٚمًٌقهن٤م :أٟمف ىم٤مل ذم ُمٕمٜم٤مه :وذم اخلؼم

 ﴿      ﴾ /قا أٟمٗمًٙمؿ ُمـ ُُمالسم٦ًم اطمٗمٔم :ُمٕمٜم٤مه ،125اعم٤مئدة

 .واإلسار قمغم اًمّذٟمقب ،اعمٕم٤ميص

 .وم٢مٟمام أًمزُمٙمؿ أُمره٤م ،ُمٕمٜم٤مه اًمزُمقا أُمر أٟمٗمًٙمؿ :وىمٞمؾ

 :ُمـ ىمقهلؿ ،واطمٗمٔمقا وصٞمتل ،أن ُمٕمٜم٤مه أـمٞمٕمقا أُمري :وذم ُمٕمٜم٤مه ُم٤م ىمٞمؾ

 .أي ظمذه :قمٚمٞمؽ زيداً 

إذا شمٕمّدى سمٜمٗمًف يم٤من سمٛمٕمٜمك أًمزم، وإذا  [473]اؾمؿ ومٕمٍؾ  ،قمٚمٞمؽ :وىمٞمؾ

 .وقمـ اًمّريض اًم٤ٌمء زائدة ،يم٤من سمٛمٕمٜمك اؾمتٛمًؽ ،ى سم٤مًم٤ٌمءشمٕمدّ 

 ﴿          ﴾ /صمٜم٤مًء طمًٜم٤ًم ذم  :أي ،52ُمريؿ

ويمّؾ أهؾ إدي٤من يتقًّمقن  ،أو ذم اًمٜم٤ّمس ،ؾم٤مئرًا ذم اًمّدٟمٞم٤م ،قمٚمّٞم٤ًم ُُمرشمٗمٕم٤مً  ،اًمٜم٤ّمس

 .قمغم ديٜمٝمؿويّدقمقن أهنؿ  ،وُيثٜمقن قمٚمٞمٝمؿ ،وذّريتف إسمراهٞمؿ 

                                                 

 .12/212 :شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل ،12/223 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .46ح  8/135 :اعمجٚمز ،ٜمف سمح٤مر إٟمقارقم ،722 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل :اٟمٔمر ((2
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وُأُمتف يذيمروهنؿ سم٤مجلٛمٞمؾ امم يقم  ُمٕمٜم٤مه وأقمٚمٞمٜم٤م ذيمرهؿ سم٠من حمّٛمدًا  :وىمٞمؾ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .وآل إسمراهٞمؿ يمام صّٚمٞم٧م قمغم إسمراهٞمؿ  ،هق ُم٤م ُيتغم ذم اًمتِمّٝمد :وىمٞمؾ

 وإؾمح٤مق  يٕمٜمل إسمراهٞمؿ  :ووهٌٜم٤م هلؿ قمـ اًمّزيمل  (1)واًم٘مٛمل 

:  ﴿ُمـ رمحتٜم٤م رؾمقل اهلل  ويٕم٘مقب          

  ﴾ /أُمػم اعم١مُمٜملم  :يٕمٜمل ،52ُمريؿ . 

 ﴿       ﴾ /ومه٤م مجع قمٛمقد،  ،اًمَٕمَٛمد واًمُٕمُٛمد سمٛمٕمٜمًك  ،2اًمرقمد

قاري واًمدقم٤مئؿ :وُيريد سم٤مًمٕمٛمد ًّ  .اًم

اموات سمٖمػم قمٛمد :أن اعُمراد :وىمٞمؾ ًّ س ُمـ ًمٞم :واعُمراد ،وأٟمتؿ شمروهن٤م ،رومع اًم

 .ًٙمٝم٤مىم٦م متوٓ ومقىمٝم٤م قمالَّ  ،دوهن٤م دقم٤مُم٦م يدقمٛمٝم٤م

امء حُمٞمٓم٦ٌم  :وذم ذًمؽ ُمـ اًم٘مدرة واًمّدًٓم٦م ُم٤م ٓ رء أووح ُمٜمف :ىمٞمؾ ًّ ٕن اًم

 .سمٖمػم قمَٛمد ،ُُمتؼمئ٦م ُمٜمٝم٤م ،سم٤مٕرض

ومٕمغم هذا  ،ُمـ ٟمٕم٧م اًمٕمَٛمد ،شمروهن٤م :ومٞمٙمقن ،سمٖمػم قمَٛمد ُمرئٞم٦م :اعمٕمٜمك :وىمٞمؾ

 .يٕمٛمده٤م ىمدرة اهلل قمزَّ وضمؾَّ 

 ... اخلؼم.وًمٙمـ ٓ شمروهن٤م ،ومثؿَّ قمٛمدٍ  :ىم٤مل قمـ اًمرو٤م  (2) اًم٘مٛمل

                                                 

  .5ح  5/125 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،368 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل  ((1

  .4ح  57/79 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،418 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل  ((2



 889 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُي١ميده       

   ﴾ /٘مقط ،41وم٤مـمر ًّ وقمـ  ،وم٢من اًمٕمٛمد هق ُم٤م ُيٛمًؽ اًمٌٜم٤مء قمـ اًم

٘مقط واًمّزوال ،آهندام ًّ اموات قمـ اًم ًّ ومٞمٙمقن  ،وىمدرشمفهق أُمر اهلل  ،وطم٤مومظ اًم

 .وٓ يٙمقن ُمرئٞم٤مً  ،هق اًمٕمٛمقد هل٤م

﴿     ﴾ /أي طمٞم٤مشمؽ ي٤م حمّٛمد  (1) اًم٘مٛمل ،72احلجر ومٝمذه  :ىم٤مل

 اؾم٠مل اهلل قمٛمرك. :وُمٕمٜم٤مه ،هق دقم٤مءٌ  :قمغم إٟمٌٞم٤مء.وىمٞمؾ ومْمٞمٚم٦م ًمرؾمقل اهلل 

ّٓ سم٤مًمٗمتح ،اًمُٕمٛمر واًمَٕمٛمر واطمدٌ  :ىمٞمؾ ؿ إ ًَ ٕن اًمٗمتح  :همػم أٟمف ٓ ُيقز اًم٘م

ؿ سمٚمٕمٛمري وًمٕمٛمرك ،أظمػُّ قمٚمٞمٝمؿ ًَ  .إظمػَّ  [474]ومٚمزُمقا  ،وهؿ ُيٙمثرون اًم٘م

﴿      ﴾ /أي ُمٕم٤ممل شُمٕمَٚمؿ هب٤م  ،وضمٕمؾ ًمٙمؿ قمالُم٤مت :أي ،16اًمٜمحؾ

 .اًمّٓمرق

 ﴿ :هُيتدى هب٤م هن٤مراً  ،اًمٕمالُم٤مت اجل٤ٌمل :وىمٞمؾ       ﴾ 

 .ًمٞمالً  ،16اًمٜمحؾ/

وىمد  ،أو إؿم٤مرٍة، أو هٞمئ٦مٍ  ،أو ًمٗمظٍ  ،ُمـ ظمطٍ  ،ُيٕمٚمؿ هب٤م اعمٕمٜمكصقرٌة  :واًمٕمالُم٦م

 .وىمد شمٙمقن سمره٤مٟمّٞم٦م ،شمٙمقن ووٕمّٞم٦م

                                                 

  .311 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل  ((1
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 ﴿    ﴾ /ضم٤مهٚملم  ،ذاهٚملم قمٜمف :إي ،قمـ احلّؼ  ،64آقمراف

 .سمف

 ورضمٌؾ أقمٛمك ذم اًمٌٍم. ،إذا يم٤من أقمٛمك اًم٘مٚم٥م ،رضمٌؾ قمؿّ  :ُي٘م٤مل

﴿     ﴾ /أي:متٜمّقا إدظم٤مل اعمِمّ٘م٦م قمٚمٞمٙمؿ.، 118آل قمٛمران 

 .متٜمّقا إوالًمٙمؿ قمـ ديٜمٙمؿ :وىمٞمؾ

 أي حيٛمٚمقيمؿ قمغم اعمِمّ٘م٦م ومٞمف. :متٜمّقا أن يٕمٜمتقيمؿ ذم ديٜمٙمؿ:وىمٞمؾ

 .دظمٚم٧م قمٚمٞمف اعمِمّ٘م٦م ،قمٜم٧م اًمّرضمؾ يٕمٜم٧م قمٜمت٤مً  ،اعمِمّ٘م٦م :وأصؾ اًمٕمٜم٧م

﴿  ﴾ /اًمذي ٓ ي٘مٌؾ احلّؼ. اًمٙمثػم اًمٕمٜم٤مد، ، اًمٕمٜمٞمد:59هقد 

إذا طم٤مد  ،وقَمٜمِد قمـ إُمػم ،إذا دمؼّم  ،أصٚمف قمٜمقداً  ،اًمٕم٤ميت اًمّٓم٤مهمل قمٜمف :اًمٕمٜمٞمدو

 .ومٝمق قم٤مٟمد وقمٜمقد ،قمٜمف

 ﴿   ﴾ /ُيذيّمر وُي١مّٟم٨م ،وزٟمف ومٕمٚمٚمقت ،41اًمٕمٜمٙمٌقت، 

 :واًمّتّمٖمػم ،اًمٕمٜم٤ميم٥م :واجلٛمع ،وهق احلٞمقان اًمٜم٤ّمؾم٩م ،واًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمت٠مٟمٞم٨م

 .قمٜمٙمٞم٥م

﴿     ﴾ /ظمْمٕم٧م وذًّم٧م ظمْمقع إؾمػم ذم  :أي ،111ـمف

 .يد َُمـ ىمٝمره
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أي همٚمٌتف  :وأظمذت اًمٌمء قمٜمقةً  ،واًمٕم٤مين إؾمػم ،اخلْمقع واًمّذل :واًمٕمٜمقّ 

ٕٟمف قمغم ـم٤مقم٦م اًمّذًمٞمؾ  :وىمد يٙمقن اًمٕمٜمقة قمـ شمًٚمٞمٍؿ وـم٤مقم٦م ،سمذّل اعم٠مظمقذ ُمٜمف

 .ًمٚمٕمزيز

﴿    ﴾ /يّم٥م ذم قم٘مقهلؿ ُمـ أدًّم٦م اعُمراد سمف ُم٤م رُ  :ىمٞمؾ ،27اًمٌ٘مرة

وُم٤م اطمت٩ّم سمف ًمرؾمٚمف ُمـ اعمٕمجزات اًمِّم٤مهدة  ،وشمّمدسمؼ اًمّرؾمؾ ،واًمٕمدل ،اًمّتقطمٞمد

شمريمٝمؿ اإلىمرار سمام ىمد شمٌّٞمٜم٧م هلؿ صّحتف  :وٟم٘مْمٝمؿ ًمذًمؽ ،هلؿ قمغم صدىمٝمؿ

 .سم٤مٕدًّم٦م

 ،سمام أُمرهؿ سمف ُمـ ـم٤مقمتف ،أٟمف وصّٞمتف امم ظمٚم٘مف قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف :وىمٞمؾ

 وٟم٘مْمٝمؿ ًمذًمؽ سمؽميمٝمؿ اًمٕمٛمؾ سمف. ،فوهن٤مهؿ قمٜمف ُمـ ُمٕمّمٞمت

قمٝمد اهلل اًمذي ٟم٘مْمقه ُمـ  [475]و  ،أن اعُمراد سمف يمّٗم٤مر أهؾ اًمٙمت٤مب :وىمٞمؾ

واًمّتّمديؼ سمام ضم٤مء  ُم٤م أظمذه قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمّتقراة ُمـ إشم٤ٌمع حمّٛمد  :هق ،سمٕمد ُمٞمث٤مىمف

سمٕمد ُمٕمرومتٝمؿ سمح٘مٞم٘متف،  ،هق: ضمحقدهؿ سمف ،وٟم٘مْمٝمؿ ًمذًمؽ ،سمف ُمـ قمٜمد رسّمف

 .قمـ اًمٜم٤ّمسويمتامهنؿ ذًمؽ 

يمام  أٟمف اًمٕمٝمد اًمذي أظمذه قمٚمٞمٝمؿ طملم أظمرضمٝمؿ ُمـ صٚم٥م آدم :وىمٞمؾ

 .وردت سمف اًم٘مّّم٦م

وهق ىمري٥م اًمٕمٝمد سمٙمذا،  ،آًمت٘م٤مء :واًمٕمٝمد ،اعمقصمؼ :واًمٕمٝمد ،اًم٘مّمد :واًمٕمٝمد

 .وقمٝمد اهلل وصّٞمتف وأُمره
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 :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وأوص٤مه سمف ،ُي٘م٤مل قَمِٝمد اخلٚمٞمٗم٦م امم ومالن سمٙمذا، أي أُمره

﴿              ﴾ /62يس. 

﴿    ﴾ /اًمذي أظمذه قمغم أؾمالومٙمؿ أٟمٌٞم٤مؤهؿ،  ،42اًمٌ٘مرة

اًمٕمرّب، اًم٘مرر،  ًمُٞم١مُمـ سمٛمحّٛمد  ،وأُمرهؿ أن ُي١مّدوه قمغم أظمالومٝمؿ

 اًمذي ُمـ آي٤مشمف قمكّم سمـ أب ،واعُم١َميد سم٤معمٕمجزات ،اهل٤مؿمٛمل، اعُم٤ٌمن سم٤مٕدي٤من

وطمٚمٛمف ُمـ طمٚمٛمف،  ،وقمٚمٛمف ُمـ قمٚمٛمف ،قم٘مٚمف ُمـ قم٘مٚمف ،ؿم٘مٞم٘مف ورومٞم٘مف ـم٤مًم٥م

 .ُُم١مّيد ديٜمف سمًٞمٗمف

 ﴿     ﴾ /اًمذي أوضم٧ٌم سمف ًمٙمؿ ٟمٕمٞمؿ إسمد ذم دار  ،42اًمٌ٘مرة

  .اًمٙمراُم٦م

أوومقا سمقٓي٦م  :وم٘م٤مل ؟أٟمف ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م قمـ اًمّّم٤مدق  (1)واًمٕمٞم٤مر 

 .ِف ًمٙمؿ سم٤مجلٜم٦ّمأو ،ومرو٤ًم ُمـ اهلل قمكّم 

 ﴿ :ي٘مقل اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ىم٤مل رضمؾ ًمٚمّّم٤مدق  (2)اًم٘مٛمل   

   ﴾ /وم٘م٤مل ؟ومال ُيًتج٤مب ًمٜم٤م ،وإّٟم٤م ٟمدقمقا ،62هم٤مومر:  

                                                 

 .9/121 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،32ح  1/42 :شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  ((1

 .162ح  1/73 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،15 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل  ((2
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 ﴿ :وم٢مٟمف شمٕم٤ممم ي٘مقل ،إٟمٙمؿ ٓ شمٗمقن هلل سمٕمٝمده        

    ﴾ /ًمقرم إًمٞمٙمؿ ،ؿ هلل ؾمٌح٤مٟمفواهلل ًمق وومٞمت ،42اًمٌ٘مرة. 

 ﴿ :طمٞم٨م ىم٤مل ،اعُمراد سمف اًمٕمٝمد اًمذي قم٤مهدهؿ قمٚمٞمف :وىمٞمؾ    

 ﴾ /أي سمجدٍ  ،63اًمٌ٘مرة: ﴿     ﴾ /ُم٤م ذم  :، أي63اًمٌ٘مرة

  .اًمٙمت٤مب

 ﴿ :طمٞم٨م ىم٤مل ،أٟمف ُم٤م قَمِٝمَد إًمٞمٝمؿ ذم ؾمقرة اعم٤مئدة :وىمٞمؾ      

      ﴾ /أي٦م ،12اعم٤مئدة. 

أٟمف ضمٕمؾ شمٕمريٗمف إّي٤مهؿ ٟمٕمٛمف قمٝمدًا  :وىمٞمؾ .أراد مجٞمع إواُمر واًمٜمّقاهل :وىمٞمؾ

يمام  ،سمام ي٠مُمرهؿ سمف ُمـ ؿمٙمر هذه اًمٜمّٕمؿ [476]ٕٟمف ُيٚمزُمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم  :قمٚمٞمٝمؿ وُمٞمث٤مىم٤مً 

 .ُيٚمزُمٝمؿ اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق اًمذي ُي١مظمذ قمٚمٞمٝمؿ

﴿    ﴾ /وٓ قم٤مد ؾمّد  ،أي همػم سم٤مٍغ اًمّٚمذة :ىمٞمؾ ،173اًمٌ٘مرة

 .وٓ قم٤مٍد ذم اًمّت٘مّمػم ،همػم سم٤مٍغ ذم اإلومراط :وىمٞمؾ .اجلققم٦م
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وهق  ،وٓ قم٤مٍد سم٤معمٕمّمٞم٦م ـمريؼ اعُمحّ٘ملم ،همػم سم٤مٍغ قمغم إُم٤مم اعمًٚمٛملم :وىمٞمؾ

 (1) .اعمروي

﴿  ﴾ /ُمٙمِمقوم٦م ،ًمٞم٧ًم سمحريزة أي :ىمٞمؾ ،13آطمزاب، 

  .ًمٞم٧ًم سمحّمٞمٜم٦م

اق ،أي سمٞمقشمٜم٤م ظم٤مًمٞم٦ًم ُمـ اًمّرضم٤مل :وىمٞمؾ  .ٟمخِمك قمٚمٞمٝم٤م اًمنُّ

 .وٓ ٟم٠مُمـ قمغم أهٚمٜم٤م ،أي سمٞمقشمٜم٤م مم٤م يكم اًمٕمدوّ  :وىمٞمؾ

 ﴿             ﴾ /اًمُ٘مٌؾ  :اًمٕمقرة ،31اًمٜمقر

سمر  ؾمؽمه اإلٟم٤ًمن أٟمٗمَ  ،واًمدُّ
ٍ
 قمقرات. :واجلٛمع ،ومٝمق قمقرة ،أو طمٞم٤مءً  ،٦مً ويمّؾ رء

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /صمالث أوىم٤مٍت ًمٙمؿ  :أي ،58اًمٜمقر

 .ُمـ أوىم٤مت اًمٕمقرة

ٕن اًمٜم٤ّمس خيتّؾ حتٗمٔمٝمؿ  :قمقرة :وُيًّٛمك يمّؾ وىم٧م ُمـ هذه إوىم٤مت

إذا سمدا ومٞمف ُمقوع ظمٚمؾ ًمٚمٓمٕمـ  ،أقمقر اًمٗم٤مرس :ُمـ ىمقهلؿ ،وشمًؽّمهؿ ومٞمٝم٤م

 اًمّيب.و

 ﴿      ﴾/سملم اًمّّمٖمػمة  ،أي هل وؾمطٌ  :ىمٞمؾ ،68اًمٌ٘مرة

 .وأطمًـ ُمـ اًمٌ٘مر واًمّدواب ،وهل أىمقى مم٤م يٙمقن ،واًمٙمٌػمة

                                                 

 ،قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،1/476 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .529ح  23/141 :اًمؼموضمردي
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 .َوًَمدت سمٓمٜم٤ًم أو سمٓمٜملم ،وؾمطٌ  :وىمٞمؾ

اًمتل وًَمدت سمٓمٜم٤ًم أو  ،وهل اًمٜمّّمػ ،وومقق اًمّّمٖمػمة ،دون اعُمًٜم٦ّم :واًمٕمقان

 .سمٓمٜملم

 ﴿      ﴾ /إذا  ،قم٤مل يٕمٞمؾ :شم٘مقل ،اًمٗم٘مر :اًمٕمٞمٚم٦م ،28اًمتقسم٦م

  .اومت٘مر

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف      ﴾ /وم٘مػمًا ٓ ُم٤مل ًمؽ :أي ،8اًمْمحك. 

 .وم٠مهمٜم٤مهؿ سمؽ ،أي شمٕمقل أىمقاُم٤ًم سم٤مًمٕمٚمؿ :وىمٞمؾ

 أطمداً  ،أي وم٠مهمٜم٤مك سم٤مًمقطمل (1) واًم٘مٛمل
ٍ
 .ومال شم٠ًمل قمـ رء

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .726 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1
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 املمضووةت () فصل العين 

 

﴿    ﴾ /اًمّزء اخلُٚمؼ.  ،هق اًمٗم٤مطمش :، ىمٞمؾ13اًم٘مٚمؿ 

 .هق اًم٘مقّي ذم يمٗمره :وىمٞمؾ

 .سم٤مًم٤ٌمـمؾ [477]اًمِّمديد اخلّمقُم٦م  ،اجل٤مذم :وىمٞمؾ

 .اعمٜمقع ،إيمقل :وىمٞمؾ

 .أو قمذاب ،ومٞمجّرهؿ امم طمٌسٍ  ،هق اًمذي يٕمتّؾ اًمٜم٤ّمس :وىمٞمؾ

 .إذا زقمزقمف سمٖمٚمٔم٦ٍم وضمٗم٤مء ،قمتٚمف يٕمتٚمف ،ًمّدومعوأصٚمف ا ،اجل٤مذم اًمٖمٚمٞمظ :واًمٕمتؾ

﴿  ﴾ /ومتّردوا ذم ردِّ أُمر  ،ـمٖمٞم٤مٟم٤ًم وقِمٜم٤مدًا قمٔمٞمامً  :أي ،21اًمٗمرىم٤من

 .اهلل هم٤مي٦م اًمّتٛمرد

 .يمؼم وومّم  ،ُمّمدر قمت٤م يٕمتق قمتّقًا وقمتّٞم٤مً  :اًمٕمتقّ 

 



 897 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 ﴿  ﴾ /قمغم  قمثر اًمّرضمؾ :ُي٘م٤مل ،اـمٚمع وفمٝمر :أي ،127اعم٤مئدة

وأقمثرت ومالٟم٤ًم قمغم  ،إذا اـمٚمع قمغم أُمٍر مل يّٓمٚمع قمٚمٞمف همػمه ،يٕمثر قمثقراً  ،اًمٌمء

  .أـمٚمٕمتف قمٚمٞمف :أُمري

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /وأصٚمف:  ،21اًمٙمٝمػ

 صدُمتف ،قمثر اًمّرضمؾ قِمث٤مراً  :ُمـ ىمقهلؿ ،اًمقىمقع سم٤مًمٌمء
ِ
 .إذا وىمٕم٧م اصٌٕمف سمٌمء

 (1) .ومقوٕم٧م قمٚمٞمف ُمرارة ،قمثرت وم٤مٟم٘مٓمع فمٗمري :وُمٜمف اخلؼم

 ﴿   ﴾ /ُمٗمرط ذم اًمَٕمج٥م ،قمجٞم٥ٌم  :أي ،5ص. 

 .وهق سمٛمٕمٜم٤مه ،وىُمرأ أيْم٤ًم سمتِمديد اجلٞمؿ

واًمُٕمّج٤مب سم٤مًمتِمديد واًمّْمؿ  ،سم٤مًمتخٗمٞمػ سمٛمٕمٜمًك  ،اًمٕمجٞم٥م واًمُٕمج٤مب :وىمٞمؾ

 .أيمثر ُمٜمف

 ﴿      ﴾ /وهل  ،ٕمّدوا ًمٚمخروج قُمّدةً ٓؾمت :أي ،46اًمتقسم٦م

ُمـ اًمٙمراع  ،ٕظمذوا ُأه٦ٌم احلرب :واعُمراد ،ُم٤م ُيٕمدُّ ُٕمٍر حيدث ىمٌؾ وىمققمف

الح ًّ  .ٟمٔم٤مئر ،وأًم٦م ،وإُه٦ٌم ،واًمٕمّدة .واًم

                                                 

 .242ح 1/77 :داًمِمٞمخ اًمٓمق ،آؾمتٌّم٤مر ،4ح  3/33 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اٟمٔمر اًمٙم٤مذم ((1
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﴿  ﴾ /وإٟمام اًمٕم٘مقسم٦م سم٤مًم٘متؾ  ،ومال قم٘مقسم٦م قمٚمٞمٝمؿ :أي ،193اًمٌ٘مرة

ُمـ طمٞم٨م يم٤من قم٘مقسم٦ًم  ،قمدواٟم٤مً  :تؾومًّٛمك اًم٘م ،اعمُ٘مٞمٛملم قمغم اًمٙمٗمر ،قمغم اًمٙم٤مومريـ

 .وهق اًمّٔمٚمؿ ،قمغم اًمٕمدوان

 .آسمتداء سم٤مًم٘مت٤مل ،ُمٕمٜمك اًمٕمدوان هٜم٤م :وىمٞمؾ

قمدوًا وقمدّوًا  ،قمدا ومالن ذم فمٚمٛمف :ُي٘م٤مل ،اًمٕمدوان اإلومراط ذم اًمّٔمٚمؿ :وىمٞمؾ

 .اًمٕمدوان جُم٤موزة احلدّ  :وىمٞمؾ .وقمدواٟم٤ًم وقمداءً 

﴿         ﴾ /ؿمٗمػم اًمقادي. :، اًمٕمدوة42آٟمٗم٤مل 

إسمٕمد قمـ  :واًم٘مّمقى ،إىمرب :واًمِّمٗمػم ،ومه٤م ضم٤مٟم٤ٌمه ،وًمٚمقادي قمدوشم٤من

 .اعمديٜم٦م

﴿    ﴾ /٤ٌٌّمت  :، ىمٞمؾ37اًمقاىمٕم٦م ، ُُمتح َـّ أي ُُمتحٜمّٜم٤مت قمغم أزواضمٝم

  .إًمٞمٝمؿ

َـّ  :وىمٞمؾ  .قم٤مؿم٘م٤مت ٕزواضمٝم

اًمُٕمرب سمٙمالم  [478]يم٠مهنـ  ،اًمِّم٤مسم٦م ،اًمّٚمٕمقب ُمع زوضمٝم٤م :اًمٕمروب :وىمٞمؾ

  .اًمٕمرب

 .اًمُٕمرب سمْمّٛمتلم :واجلٛمع ،احلًَٜم٦م اًمتٌّٕمؾ :اًمٕمروب ُمـ اًمٜم٤ًّمء :وىمٞمؾ

  .يتٙمّٚمٛمـ سم٤مًمٕمرسمّٞم٦م :ىم٤مل (1) واًم٘مٛمل

                                                 

 .646 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1
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 (1) .اًمِّمٝمٞم٦م ،اًمّروّٞم٦م ،هل اًمٖمٜمج٦م :وم٘م٤مل ؟ؾُمئؾ قمـ اًمُٕمرب :وذم رواي٦مٍ 

﴿      ﴾ /اعمُٛمقّج اًمٕمتٞمؼيم٤مًمِمٛمراخ  :، أي39يس. 

 .وهق ومٕمٚمقل ،وهق اًمٕمثٙمقل ،اًمٕمذق ومٞمف اًمِّمامريخ :اًمٕمرضمقن :وىمٞمؾ

ٌّف ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٕمذق :ىمٞمؾ  ،ٕٟمف إذا ُمْم٧م قمٚمٞمف إي٤مم ضمػَّ وشم٘مّقس :وإٟمام ؿَم

  .ومٞمٙمقن أؿمٌف إؿمٞم٤مء سم٤مهلالل

 ﴿        ﴾ /ُأرؾمٚم٧م  ،يٕمٜمل اًمّري٤مح :ىمٞمؾ ،1اعمرؾمالت

 .رف اًمٗمرسُُمتت٤مسمٕم٦ًم يمٕم

 .ُأرؾمٚم٧م سم٤معمٕمروف ُمـ أُمر اهلل وهنٞمف ،أهن٤م اعمالئٙم٦م :وىمٞمؾ

 .ضم٤مءت سم٤معمٕمروف ،اعمُراد هب٤م إٟمٌٞم٤مء :وىمٞمؾ

 ﴿      ﴾ /وهق يمّؾ ُم٤م  ،يٕمٜمل سم٤معمٕمروف :ىمٞمؾ ،199آقمراف

ـ ذم اًمٕم٘مؾ ومٕمٚمف ًُ  .وٓ ىمٌٞمح٤ًم قمٜمد اًمٕم٘مالء ،ومل يٙمـ ُُمٜمٙمراً  ،أو ذم اًمنّمع ،طَم

 .سمٙمّؾ ظمّمٚم٦ٍم مجٞمٚم٦م :ىمٞمؾو

شمٕمرف  ،وهق يمّؾ ظمّمٚم٦ٍم محٞمدة ،وُمثٚمف اعمٕمروف واًمٕم٤مروم٦م ،اًمٜمّٙمر :واًمُٕمرف

 .وشمٓمٛمئـ إًمٞمٝم٤م اًمٜمّٗمقس ،صقاهب٤م اًمٕم٘مقل

                                                 

 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،2/445 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .37ح  5/124
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﴿             ﴾ /سم٤مًمٕمّمٛم٦م  :أي ،256اًمٌ٘مرة

 ٌٝم٦م.ٓ حيّٚمف ؿم ،وقم٘مد ًمٜمٗمًف ُمـ اًمّديـ قم٘مدًا وصمٞم٘م٤مً  ،اًمقصمٞم٘م٦م

  .ورؾمقًمف  ،هق ًمإليامن سم٤مهلل :وىمٞمؾ

 .ٕهن٤م ُُمتٕمّٚم٘م٦مٌ  :قمروة اًمدًمق وٟمحقه :واًمٕمروة

 .اًمّتٕمٚمٞمؼ :وإصؾ ذم اًم٤ٌمب

 ٓ ذيؽ ًمف. ،هل اإليامن هلل وطمده:قمـ اًمّّم٤مدق  (1) واًمٙم٤مذم

 (2) .هل ُمقّدشمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م وقمـ اًم٤ٌمىمر 

﴿   ﴾ /اًمٕمزيزة. :ٛمٕمٜمك، هل: شم٠مٟمٞم٨م إقمّز، وهل سم19اًمٜمجؿ 

 .قمغم صقرة اُمرأة ،هل صٜمؿ يم٤مٟم٧م ٕهؾ اجل٤مهٚمّٞم٦م :ىمٞمؾ

ومٌٕم٨م إًمٞمٝم٤م رؾمقل  ،أهن٤م يم٤مٟم٧م ؿمجرة ؾمٛمرة قمٔمٞمٛم٦م ًمٖمٓمٗم٤من يٕمٌدوهن٤م :وىمٞمؾ

 .ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد وم٘مٓمٕمٝم٤م  [479]اهلل 

 ﴿    ﴾ /يتٕمّّم٥م سمٕمْمٜم٤م ًمٌٕمض ،وٟمحـ مج٤مقم٦مٌ  :أي ،8يقؾمػ، 

 .أٟمٗمع ٕسمٞمٜم٤مومٜمحـ  ،وُيٕملم سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤مً 

 .ٓ يٕمجزٟم٤م آطمتٞم٤مل قمٚمٞمف ،وٟمحـ قمّم٦ٌمٌ  :يٕمٜمل :وىمٞمؾ

                                                 

 .64/131 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،1ح  2/14 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((1

 :احلقيزي ،ٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملمقم ،3/172 :اسمـ ؿمٝمرآؿمقب ،ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م :اٟمٔمر ((2

 .1254ح  1/263
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وي٘مع قمغم مج٤مقم٦ٍم ُمـ قمنمٍة  ،اجلامقم٦م اًمتل يتٕمّّم٥م سمٕمْمٝم٤م ًمٌٕمض :واًمٕمّم٦ٌم

 ،وٓ واطمد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف ،ُم٤م سملم اًمٕمنمة امم إرسمٕملم :وىمٞمؾ .امم س٦ًم قمنم

 .واًمّرهط، واًمٜمّٗمر ،يم٤مًم٘مقم

 ﴿       ﴾ /ُمـ اًمٕم٤مىم٦ٌم ،وُمٕمغم :اًمُٕم٘مٌك ،22اًمرقمد: 

 ،صمقاب اجلٜم٦ّم :واعُمراد هٜم٤م .ُمـ ظمػٍم أو ٍذ  ،وهق آٟمتٝم٤مء اًمذي ُي١مّدي إًمٞمف آسمتداء

 .وصمقاهب٤م قُم٘م٤ٌمه٤م اًمتل هل اًمٕم٤مىم٦ٌم اعمحٛمقدة ،ٕن اًمّدار هل اجلٜم٦ّم

﴿    ﴾/وهق اًمِّمد ،اًمٕم٘مدة:ُمـ اًمٕم٘مد،235اًمٌ٘مرة. 

﴿     ﴾ /سمٛمٕمٜمك اًمٕم٘مقد، وهق  ،مجع قم٘مد :اًمٕم٘مقد ،1اعم٤مئدة

 .اعمٕمٝمقد :أويمد

وٓ  ،ومٞمف ُمٕمٜمك آؾمتٞمث٤مق واًمِّمد :أن اًمٕم٘مد :اًمٗمرق سملم اًمٕم٘مد واًمٕمٝمد :ىمٞمؾ

ّٓ سملم ُُمتٕم٤مىمديـ وٓ يٙمقن  ،ومٙمّؾ قم٘مٍد قمٝمد ،ىمد يٜمٗمرد سمف اًمقاطمد :واًمٕمٝمد ،يٙمقن إ

 .يمّؾ قمٝمٍد قم٘مداً 

 .يمام ُيٕم٘مد احلٌؾ ،وهق وصٚمف سمف ،قم٘مد اًمٌمء سمٖمػمه :وأصٚمف

﴿       ﴾ /أي اًمّرومٞمٕم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م :مجع اًمٕم٤مزم :اًمُٕمغم ،4ـمف. 

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف      ﴾ /يٕمٜمل درضم٤مت اجلٜم٦ّم، وسمٕمْمٝم٤م  ،75ـمف

 .أقمغم ُمـ سمٕمض
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﴿        ﴾ /هل اعُمرشمٗمٕم٦م اعمٜمّمقرة،  :أي ،42اًمتقسم٦م

اعُمراد ُمـ قمٚمّق يمٚمٛم٦م  :وىمٞمؾ .ٕهن٤م ٓ دمقز امم ظِمالف احِلٙمٛم٦م :سمٖمػم ضمٕمؾ ضم٤مقمؾٍ 

 .قمّزة اإلؾمالم :هق ،اهلل

﴿         ﴾ /ُأظمذ ُمـ  ،هل اًمّزي٤مرة :اًمُٕمٛمرة ،196اًمٌ٘مرة

  .اًمٕمامرة: ٕن اًمّزائر يٕمٛمر اعمٙم٤من سمزي٤مرشمف

ىمٌؾ   :ُمٜمٝم٤م :وهل قمغم ىمًٛملم .سم٤مًمٕمٛمؾ اعمنموع ،زي٤مرة اًمٌٞم٧م :ًمنّمعوهل ذم ا

 .قمٛمرة اًمّتٛمتع وشُمًّٛمك:،اًمٜم٤ًّمء [484]وًمٞمس ومٞمٝم٤م ـمقاف  ،احل٩ّم اًمّتٛمتع

وهل اًمتل شُم١مشمك ُمٜمٗمردًا،  ،وُي٥م ومٞمٝم٤م ـمقاف اًمٜم٤ًّمء ،اًمُٕمٛمرة اعمٗمردة :واًمث٤مٟمٞم٦م

 ٤م اًمٜم٤ّمؾمؽ ذم همػم أي٤مم احل٩ّم.يمام ي٠ميت هب ،أو وطمده٤م ،أو اًمِ٘مران ،أُم٤م ذم طم٩ّم اإلومراد

﴿     ﴾ /قمّٛمٞم٧م اًمٌٞم٧م  :ُمـ ىمقهلؿ ،سمتِمديد اعمٞمؿ ،28هقد

  .شمٕمٛمٞم٦مً 

اؿمتٌٝم٧م  :أي :قمٛمٞم٧م قمٚمٞمٜم٤م إُُمقر :ُي٘م٤مل ،ظمٗمٞم٧م  :سمٛمٕمٜمك ،وىُمرأ سم٤مًمّتخٗمٞمػ

 .واًمت٧ًٌم

﴿وُمٜمف ىمقًمف:       ﴾ /أي ظمٗمٞمتٕمٜمٝمؿ66اًم٘مّمص،. 
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﴿       ﴾ /هل هم٤مي٦م اخلْمقع  :اًمٕم٤ٌمدة :ىمٞمؾ ،112اًمٙمٝمػ

ّٓ هلل شمٕم٤ممم ـ إ ًُ ومٝمق طم٘مٞمٌؼ  ،اًمذي هق ُمقمم أقمٔمؿ اًمٜمّٕمؿ ،واًمّتذًمؾ، وًمذًمؽ ٓ حَت

 سمٖم٤مي٦م اًمِّمٙمر.

 ﴿        ﴾ /ذم طمزب :أي ،29اًمٗمجر. 

 .واًمٕمٌٞمد ُمثٚمف ،وهق ظِمالف احلرّ  ،مجع قمٌدٍ  :حلدي٨م واًم٘مرآنواًمٕم٤ٌمد ذم ا

ٛمقا قم٤ٌمدة اهلل قمغم صمالصم٦م أٟمقاع:  ،أن احلٙمامء :وٟم٘مؾ قمـ إظمالق اًمٜم٤ّمسي٦م ًّ  ىم

ٕمل ذم اعمقاىمػ  ،واًمّّمٞم٤مم ،يم٤مًمّّمالة ،ُم٤م ُي٥م قمغم إسمدان :إول ًّ واًم

 .اًمنّميٗم٦م عمٜم٤مضم٤مشمف ضمّؾ ذيمره

 ،ُمـ اًمٕمٚمؿ سمتقطمٞمد اهلل ،قمت٘م٤مدات اًمّّمحٞمح٦ميم٤مٓ ،ُم٤م ُي٥م قمغم اًمٜمّٗمقس :اًمث٤مين

واًمٗمٙمر ومٞمام أوم٤موف اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم اًمٕم٤ممَل ُمـ  ،واًمتّٛمجٞمد ،وُم٤م يًتحّ٘مف ُمـ اًمّثٜم٤مء

 .صمؿ آشم٤ًمع ذم هذه اعمٕم٤مرف ،وضمقده وطمٙمٛمتف
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 ،وهل ذم اعمٕم٤مُمالت ،ُم٤م ُي٥م قمٜمد ُمِم٤مريم٤مت اًمٜم٤ّمس ذم اعمدن :اًمث٤مًم٨م

وُٟمّمح اًمٌٕمض ًمٚمٌٕمض سميوب  ،ُم٤مٟم٤متوشم٠مدي٦م إ ،واعمٜم٤ميمح ،واعمزارقم٤مت

 (1) .اٟمتٝمك ،ومح٤مي٦م احلقزة ،واًمّذبِّ قمـ احلريؿ ،وضمٝم٤مد إقمداء ،اعم٘م٤مرٟم٤مت

أن ٓ يرى اًمٕمٌد ًمٜمٗمًف ومٞمام ظمّقًمف  :طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م صمالصم٦م أؿمٞم٤مء :وذم احلدي٨م

يْمٕمقٟمف  ،سمؾ يرون اعم٤مل ُم٤مل اهلل ،ٕن اًمٕمٌٞمد ٓ يٙمقن هلؿ ُُمٚمؽ [481]اهلل ُُمٚمٙم٤ًم 

ومجٚم٦م اؿمتٖم٤مًمف ومٞمام أُمره اهلل شمٕم٤ممم  ،وٓ ُيدسمر اًمٕمٌد ًمٜمٗمًف شمدسمػماً  .٨م أُمرهؿطمٞم

 .ه٤من قمٚمٞمف اإلٟمٗم٤مق ،وم٢مذا مل ير اًمٕمٌد ومٞمام ظمقًمف اهلل ُُمٚمٙم٤مً  ،وهن٤مه

وإذ  ،ه٤مٟم٧م قمٚمٞمف ُمّم٤مئ٥م اًمّدٟمٞم٤م ،وإذا وَمقض اًمٕمٌد شمدسمػم ٟمٗمًف امم ُُمدسّمره٤م

 .ام امم اعمراء واعُم٤ٌمه٤مة ُمع اًمٜم٤ّمسٓ يتٗمرغ ُمٜمٝم ،اؿمتٖمؾ اًمٕمٌد ومٞمام أُمره اهلل وهن٤مه

وٓ  ،واخلٚمؼ ،ه٤مٟم٧م قمٚمٞمف اًمّدٟمٞم٤م وُمّم٤مئٌٝم٤م ،وم٢مذا أيمرم اهلل اًمٕمٌد هبذه اًمثالث

وٓ يدع أّي٤مُمف  ،وٓ يٓمٚم٥م قمٜمد اًمٜم٤ّمس قمّزًا وقمٚمّقاً  ،يٓمٚم٥م اًمّدٟمٞم٤م شمٗم٤مظمرًا وشمٙم٤مصمراً 

 (2) .ومٝمذا أّول درضم٦م اعمت٘ملم ،سم٤مـمٚم٦م

﴿       ﴾ /اقمت٤ٌمرًا وُمققمٔم٦ًم. ،13آل قمٛمران 

وهق ُم٤م ُيٗمٞمده اًمٗمٙمر امم  ،وهق آشمٕم٤مظ ،آؾمؿ ُمـ آقمت٤ٌمر :سم٤مًمٙمن :واًمِٕمؼمة

ٕن  واًمٕمٛمؾ ًممظمرة، واؿمت٘م٤مىمٝم٤م ُمـ اًمٕمٌقر: ،ُمـ وضمقب شمرك اًمّدٟمٞم٤م،ُم٤م هق احلّؼ 

 .اإلٟم٤ًمن يٜمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م ُمـ أُمٍر امم أُمر

                                                 

 .قمـ إظمالق اًمٜم٤مسي٤مت ًمٚمٛمح٘مؼ اًمٓمقد ،17ح  1/225 :اًم٘مقل ٟم٘مٚمف اعمجٚمز ذم سمح٤مره ((1

 .412 :اًمتؼميزي إٟمّم٤مري ،اًمٚمٛمٕم٦م اًمٌٞمْم٤مء ،17ح  1/225 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :اٟمٔمر ((2
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﴿    ﴾ /ـ قمغم طم٤مل اًمٞمٌسىمد سمٚمٖم٧ُم ُمـ يِمؼم  :أي ،8ُمريؿ ًّ  ،اًم

 .وٟمحقل اًمٕمٔمؿ ،واجلٗم٤مف

ومٝمق  ،قمتك يٕمتق قمتّقًا وقمتّٞم٤مً  :ُي٘م٤مل ،واًمِٕمتّل واًمُٕمتّل سم٤مًمٙمن واًمْمّؿ سمٛمٕمٜمًك 

 .إذا همػّمه ـمقل اًمّزُم٤من امم طم٤مل اًمٞمٌس واجلٗم٤مف ،قم٤مٍت 

لم :وذم سمٕمض اًم٘مراءات ًّ ومٝمق  ،وهق ُمـ قمًك يٕمًق قمًّقًا وقمًّٞم٤مً  ،قمًّٞم٤ًم سم٤مًم

 .قم٤مت :سمٛمٕمٜمك ،قم٤مسٍ 

 ﴿    ﴾ /ُمٝم٤مزيؾ :أي ،43يقؾمػ. 

ٛمـ :واًمٕمجػ ًّ  :ومجٕمٝم٤م ،قمجٗم٤مء :وإُٟمثك ،أقمجػ :واًمّذيمر ،ذه٤مب اًم

 .قِمج٤مف

ّٓ هٜم٤م :ىمٞمؾ  .وٓ ُُيٛمع أومٕمؾ قمغم ومِٕم٤مل إ

 ﴿      ﴾ /قِمجؾ وقَمجقل :ُي٘م٤مل ،وًمد اًمٌ٘مر :وهق ،51اًمٌ٘مرة، 

 .وهق ُمـ اًمٕمجٚم٦م

ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمٝمؿ  ،ٕهنؿ قَمِجٚمقا وم٤مختذوه إهل٤مً  :قمجالً  إٟمام ؾُمّٛمل :وىمٞمؾ

 .ُمقؾمك

﴿          ﴾/ُمـ اًمٕمدد ،وُمٕمٚم٦مٌ  :اًمِٕمّدة [482] 184اًمٌ٘مرة، 

 اعمحٛمقل. :واحلٛمؾ سمٛمٕمٜمك ،اعمٓمحقن :يم٤مًمّٓمحـ سمٛمٕمٜمك ،اعمٕمدود :وهل سمٛمٕمٜمك
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﴿       ﴾ /أن  :وذًمؽ ،هتـًمزُم٤من قمدّ  :أي ،1اًمٓمالق

  .ُيٓمّٚم٘مٝم٤م ذم ـمٝمٍر مل ُُي٤مُمٕمٝم٤م ومٞمف

وحتّمؾ ذم اًمِٕمّدة  ،ٕهن٤م شمٕمتدُّ سمذًمؽ اًمّٓمٝمر ُمـ قمّدهت٤م :وهذا هق اًمّٓمالق ًمٚمِٕمّدة

 .قُم٘مٞم٥م اًمّٓمالق

َـّ اًمذي حُيّمٞمٜمف :وم٤معمٕمٜمك َـّ ًمُٓمّٝمره َـّ حلٞمْمٝمـ اًمذي ٓ  ،ـمّٚم٘مقه وٓ شُمٓمٚم٘مقه

َـّ   .يٕمتتدن سمف ُمـ ىُمرئُٝم

 .اًمّٓمٝمر :ًمٕمّدةيٙمقن ا :ومٕمغم هذا

 .أي ذم ـمٝمٍر مل ُُي٤مُمٕمٝم٤م ومٞمف ،قمّدهتـ :أن اعمٕمٜمك :وىمٞمؾ

 .شمقو٠مت ًمٚمّمالة :يمام ُي٘م٤مل ،احلٞمض :واًمِٕمّدة

﴿     ﴾ /قُمّدوا إىمراء اًمتل شمٕمتدُّ هب٤م. :أي ،1اًمٓمالق 

 .ًمًتٓمّٚم٘مقا ًمٚمِٕمّدة ،قمّدوا أوىم٤مت اًمّٓمالق :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

طمتّك شمٜم٘ميض اعمّدة اعمؽُمشم٦ٌم ذم اًمنّميٕم٦م،  ،أة قمـ اًمّزوجهل ىمٕمقد اعمر :واًمِٕمّدة

 :ُمٜمٝم٤م :وهل قمغم رضوٍب 

 .وُمثٚمٝم٤م حتٞمض ،ومٞمٛمـ ٓ حتٞمض ،وهل صمالصم٦م أؿمٝمر ،سم٤مًمِّمٝمقر

 .وهل ومٞمٛمـ شمرى احلٞمض :سم٤مٕىمراء :وُمٜمٝم٤م

 .وهل ذم احل٤مُمؾ :سم٤مًمقوع :وُمٜمٝم٤م
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أؿمٝمر وقمنمًا،  أرسمٕم٦م :ومٗمل همػم احل٤مُمؾ ،وأُم٤م قمّدة اًمقوم٤مة ،هذا يمّٚمف ذم اًمّٓمالق

 .أسمٕمد إضمٚملم :وومٞمٝم٤م

أو ؿمٝمر وٟمّمػ ذم اًمّٓمالق، وهل٤م  ،واعمٜم٘مٓمٕم٦م وم٘مرآن ،وأُم٤م إََُم٦م ،هذا ذم احلّرة

 .حمٌؾ ذم اًمٗم٘مف

 ﴿     ﴾ /أي ًمٞمٙمقٟمقا  :ًمٞمّمؼموا هبؿ امم اًمٕمزّ  :أي ،81ُمريؿ

 .ويٜمٍموهنؿ ،ومٞمٛمٜمٕمقهنؿ ُمٜمّل ،هلؿ ؿُمٗمٕم٤مء ذم أظمرة

﴿         ﴾ /مج٤مقم٤مت  :أي ،37اعمٕم٤مرج

واطمدهتؿ  ،مج٤مقم٤مت ذم شمٗمرىم٦م :وقمزون ،ومج٤مقم٦ًم مج٤مقم٦م ،قمّم٦ًٌم قمّم٦ٌم ،ُُمتٗمرىملم

 .قمزة

ومٙمّؾ مج٤مقم٦ٍم  [483]إذ أو٤مومف امم همػمه  ،ُمـ قمزاه يٕمزوه ،قمزة قمزوة:وأصؾ

 .ُُمْم٤موم٦م امم إظُمرى ،ُمـ هذه اجلامقم٤مت

وهق  ،وهق ُمـ اعمٕمزه٤مت ،قمزه٦م :وإصؾ ،وف ُمـ قمزة ه٤مءأن اعمحذ :وىمٞمؾ

َـّ  ،اعُمٜم٘مٌض قمـ اًمٜم٤ًّمء  .وقمـ اًمّٚمٝمق ُمٕمٝم

 ﴿       ﴾ /اًمٜمّقق  :وهل :مجع قمنماء :اًمِٕمِم٤مر ،4اًمتٙمقير

وسمٕمد اًمقوع شُمًّٛمك قِمِم٤مرًا أيْم٤ًم، وهل  ،اًمتل أشم٧م قمٚمٞمٝم٤م قمنمة أؿمٝمر ،احلقاُمؾ

 .ربأٟمٗمس ُم٤مٍل قمٜمد اًمٕم

 .أي شُمريم٧م مهاًل سمال راعٍ  :قُمّٓمٚم٧م
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ح٤مب :اًمِٕمِم٤مر :وىمٞمؾ ًّ  .شمٕمّٓمؾ ومال مُتٓمر ،اًم

 ﴿         ﴾ /أي ٓ مُتًٙمقا سمٜمٙم٤مح  ،12اعمٛمتحٜم٦م

 .اًمٙم٤مومرات

ٕن اعمٜمٙمقطم٦م شمٙمقن ذم طم٤ٌمل  :وؾُمّٛمل اًمٜمّٙم٤مح قمّمٛم٦م ،اعمٜمع :وأصؾ اًمٕمّمٛم٦م

 .اًمّزوج وقمّمٛمتف

 ،وهل شمٕمؿُّ احلرسمٞم٦ّم ،ذه أي٦م دًٓم٦م قمغم طُمرُم٦م اًمٕم٘مد قمغم اًمٙم٤مومرةذم ه :ىمٞمؾ

َـّ  ،وٓ دًمٞمؾ قمغم ختّمٞمّمٝم٤م سمٕم٤مسمدة اًمقصمـ ،واًمّذُمٞم٦ّم ٕن اًمِٕمؼمة  :ًمٜمزوهل٤م سمًٌٌٝم

٥ٌم ًّ  .سمٕمٛمقم اًمّٚمٗمظ ٓ سم٤مًم

﴿  ﴾ /مجع  ،وشمِمديد اًمٞم٤مء ،سمٙمن اًمٕملم واًمّّم٤مد:قِمِصّ ،66ـمف

وىُمٚم٧ٌم اًمقاو ،وىمد شُمٗمتح اًمٕملم ،ت اًمٕملم عم٤ِم سمٕمده٤موإٟمام يُمن ،وهق ومٕمقل ،قمَم

 .ويُمنت اًمّّم٤مد عم٤ِم سمٕمده٤م ،ي٤مًء ًمٚمُٛمج٤مورة

﴿       ﴾ /وضمٕمٚمقا أقمْم٤مئف  ،ومّرىمقه :أي ،91احلجر

 .ويمٗمروا سمٌٕمْمف ،ومآُمٜمقا سمٌٕمْمف ،يم٠مقمْم٤مء اجلزور

وىم٤مًمقا:  ،ػم إوًملمأؾم٤مـم :وىم٤مًمقا ،ؾِمحر :وم٘م٤مًمقا ،أي ضمّزؤوه أضمزاءً  :وىمٞمؾ

 .ُُمٗمؽمًى 

وًمذًمؽ مُجٕم٧م قمْملم  ،ومٜمُ٘مّم٧م اًمقاو ،قمْمقة :وأصٚمف ،مجع قِمَْم٦م :وقمْملم

 .وإصؾ همزوة ،همزوة وهمزون :يمام ىم٤مل ،سم٤مًمٜمّقن
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أي ومّرىمتف  ،سم٘مقًمف قمْمٝم٧م اًمٌمء ،ُم٠مظمقٌذ ُمـ اإلقمْم٤مه ،اًمّتٗمريؼ :واًمّتٕمْمٞم٧م

 .وسمّٕمْمتف

 ،ُمـ ؿمٗمف وؿم٠مه يمام طُمذوم٧م ،ومُحذوم٧م اهل٤مء ،أصؾ قمْمتف قمْمٝمتف :وىمٞمؾ

واًمّتّمٖمػم  ،سم٤مهل٤مء [484]سمدًٓم٦م أن اجلٛمع ؿمٗم٤مه وؿمٞم٤مه  ،ؿمٗمٝم٦م وؿم٤مه٦م :وأصٚمٝمام

 .ؿمٗمٞمٝم٦م وؿمقهي٦م

﴿   ﴾ /ي٘مقل اًمٕمرب: صمٜمك ومالن  ،ُُمتٙمؼمًا ذم ٟمٗمًف :أي ،9احل٩م

 .إذا شمٙمؼّم ودمؼّم  ،قمٓمٗمف

ف وهق اعمقوع اًمذي يٕمٓمٗم ،ضم٤مٟم٤ٌمه ُمـ قمـ يٛملم أو ؿمامل :وقِمٓمػ اًمّرضمؾ

 وُيٛمٞمٚمف قمٜمد اإلقمراض قمـ اًمٌمء. ،أي يٚمقيف ،اإلٟم٤ًمن

 .إقمراو٤ًم قمـ اهلل ورؾمقًمف ،ٓوي قمٜم٘مف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /رضمٌؾ قمٗمري٧م  :ُي٘م٤مل ،ُم٤مرٌد ىمقّي داهٞم٦م :أي ،39اًمٜمٛمؾ

 .ظمٌٞم٨م داهٍ  :أي :ٟمٗمري٦م

ٕٟمف يٍمع ىمرٟمف ذم  :وهق اًمؽّماب ،ُمـ اًمٕمٗمر :وأصؾ اًمٕمٗمري٧م واًمٕمٗمري٦م

 .اًمٕمٗمر

 .وًمٚمٜم٤مىم٦م اًمِّمديدة قمٗمرٟم٤مة ،ىمٞمؾ ًمألؾمد قمٗمرٟمك :وُمٜمف

﴿ ﴾ /حمٗمقوم٦ٌم سم٤مجلالًم٦م.،ُمراشم٥م قم٤مًمٞم٦م:، أي18اعمٓمٗمٗملم 

٤مسمٕم٦م :وىمٞمؾ ًّ امء اًم ًّ  .وومٞمٝم٤م أرواح اعم١مُمٜملم ،ذم اًم
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 ُمـ أُمر اهلل شمٕم٤ممم ،ذم ؾمدرة اعمُٜمتٝمك :وىمٞمؾ
ٍ
 .وهل اًمتل يٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م يمّؾ رء

 .اًمٕمّٚمٞمقن اجلٜم٦ّم :وىمٞمؾ

 .ٓ هم٤مي٦م ًمف ،أي ذم ارشمٗم٤مٍع سمٕمد ارشمٗم٤مع :ؾوىمٞم

أقمامهلؿ ُمٙمتقسم٦م  ،ُُمٕمّٚمؼ حت٧م اًمٕمرش ،هق ًمقٌح ُمـ زسمرضمدٍة ظمياء :وىمٞمؾ

 .ومٞمٝم٤م

٤مسمٕم٦م :ىم٤مل ذم قمٚمٞملّم  وقمـ اًمٜمٌّّل  ًّ امء اًم ًّ  (1) .حت٧م اًمٕمرش ،ذم اًم

 ،شمٗمخٞماًم ًمِم٠مٟمف ،وهبذا مجع سم٤مًمقاو واًمٜمّقن ،سمٛمٕمٜمك قمٚمّق ُُمْم٤مقمػ :وقمٚمّٞمقن

 .حمٗمقوم٦ٌم سم٤مجلالًم٦م ،وهل ُمراشم٥ٌم قم٤مًمٞم٦م ،ذم قمٔمؿ اًمِم٠من ،ام ُيٕم٘مؾوشمِمٌٞمٝم٤ًم سم

ٕٟمف قمغم ًمٗمظ  :وإقمراسمف يم٢مقمراب اجلٛمع ،اؾمٌؿ ٕقمغم إُمٙمٜم٦م :قمٚمّٞمقن :وىمٞمؾ

 .ورأي٧م ىمٜمنيـ ،هذا ىمٜمنون :يمام شم٘مقل ،اجلٛمع

وظمٚمؼ ىمٚمقب  ،أن اهلل ظمٚم٘مٜم٤م ُمـ أقمغم قمٚمٞملّم  :ىم٤مل قمـ اًم٤ٌمىمر ( 2)اًمٙم٤مذم 

ٕهن٤م ظُمٚم٘م٧م  :وىمٚمقهبؿ هتقي إًمٞمٜم٤م ،وظمٚمؼ أسمداهنؿ دون ذًمؽ ،ُمٜمف ؿمٞمٕمتٜم٤م مم٤م ظمٚم٘مٜم٤م

   ﴿ :هذه أي٦م [485]صمؿ شمال  ،مم٤م ظُمٚم٘مٜم٤م         

 .اخلؼم ،أي٦م ،18اعمٓمٗمٗملم/ ﴾

                                                 

 .55/51 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،3/748 :اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم ضمقاُمع اجل٤مُمع :اٟمٔمر ((1

 .3ح  35 :اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ،4ح  1/392 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((2
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 ﴿     ﴾ /يٕمٜمل أهنؿ يم٤مٟمقا أهؾ قمٛمد ؾمّٞم٤مرة  :ىمٞمؾ ،7اًمٗمجر

 ،ُمٕمٜم٤مه ذات اًمّٓمقل واًمِّمدة :وىمٞمؾ .رطمٚمقا امم ُمٜم٤مزهلؿ ،وم٢مذا ه٤مج اًمٜم٧ٌّم ،سمٞمعذم اًمرّ 

 .أي اًم٘م٤مُم٦م :رضمٌؾ ُُمٕمّٛمد ًمٚمٓمقيؾ، ورضمٌؾ ـمقيؾ اًمٕمامد :ُمـ ىمقهلؿ

وُيًتٕمٛمؾ ذم اًم٘مّقة  ،وهق ُم٤م ُيٌٜمك سمف إسمٜمٞم٦م ،يمٕمٜمؼ ،مجٕمف قُمٛمد :واًمِٕمامد

 .ومالٌن رومٞمع اًمِٕمامد :ُي٘م٤مل ،واًمنّمف

﴿       ﴾ /ىمٞمؾ:أيٙم٤مًمّّمقف اعمّمٌقغ.9اعمٕم٤مرج، 

 .يم٤مًمّّمقف اعمٜمٗمقش :وىمٞمؾ

  .وشمتٗمّرق سمٕمد اإلضمتامع ،يٕمٜمل أهن٤م شمٚملم سمٕمد اًمِمّدة ،يم٤مًمّّمقف إمحر :وىمٞمؾ

 .صمؿ ه٤ٌمًء ُمٜمثقراً  ،صمؿ شمّمػم قِمٝمٜم٤ًم ُمٜمٗمقؿم٤مً  ،أهن٤م أوًٓ شمّمػم يمثٞم٤ًٌم ُمٝمٞمالً  :ىمٞمؾ

 .حٚمقجأي اعم :اًمّّمقف اعمٜمٗمقش :واًمٕمٝمـ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف      ﴾ /أي  ،5اًم٘م٤مرقم٦م

 .اعمٜمدوف

 ﴿       ﴾ /وومتح اًمقاو ،سمٙمن اًمٕملم :اًمِٕمقج ،99آل قمٛمران، 

 .وذم إرض ،وذم اًم٘مقل ،ذم ـمريؼ اًمّديـ ،اعمٞمؾ قمـ ـمريؼ آؾمتقاء :وهق

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف            ﴾ /127ـمف. 

 ٟمحق اًم٘مٜم٤مة، واحل٤مئط. ،ُمٞمؾ يمّؾ رء ُمٜمتّم٥م :وؾمٙمقن اًمقاو ،وسمٗمتح اًمٕملم
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 ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /وٓ يٕمدل  ،ًمدقم٤مء اًمّداقمل :أي ،128ـمف

 .سمؾ حينمهؿ مجٞمٕم٤مً  ،قمـ أطمد

 :وٓ يٕمدًمقن قمـ ٟمدائف ،ٓ يٛمٞمٚمقن قمٜمف ،ٓ قِمقج هلؿ قمـ دقم٤مئف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وٓ يٚمتٗمتقن يٛمٞمٜم٤ًم وٓ ؿمامًٓ  ،أي يتٌٕمقٟمف ِهاقم٤مً 

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ /همػم ذي ُمٞمٍؾ قمـ احلّؼ،  :أي ،28اًمزُمر

 .ُُمقِصٌؾ امم احلّؼ  ،سمؾ هق ُُمًت٘مٞمؿٌ 

﴿    ﴾ /اًم٘م٤مومٚم٦م ُمـ احلٛمػم :اًمٕمػم ،72يقؾمػ. 

صمؿ يمثر ومًّٛمك يمّؾ  ،وإصؾ ًمٚمحٛمػم ،هق اًم٘م٤مومٚم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م إمح٤مل :وىمٞمؾ

٤مئرة اعمريمقسم٦م :اًمٕمػم :وىمٞمؾ .ىم٤مومٚم٦م قمػماً  ًّ  .[486]واجلٛمع قِمػمَّ  ،اإلسمؾ اًم

﴿    ﴾ /قم٤مش يٕمٞمش قمٞمِم٤ًم وُمٕم٤مؿم٤ًم، وقِمٞمِم٦م  :ُي٘م٤مل ،21احل٤مىم٦م

 ،وُم٤م ُيٕم٤مش سمف ُمـ أٟمقاع اًمّرزق ،وهق احلٞم٤مة ،واًمِٕمٞمِم٦م واًمِٕمٞمش سمٛمٕمٜمًك  ،سم٤مًمٙمن

 .ووضمقه اًمٜمّٕمؿ ،واخلٌز

﴿     ﴾ /واؾمٕم٤مت اًمٕمٞمقن،  :أي ،48اًمّم٤موم٤مت

 .واًمقاطمدة قمٞمٜم٤مء

 :اًمٕمٞمٜم٤مء :وىمٞمؾ .اًمٜمّجؾ اًمٕمٞمقن حل٤ًمهن٤م :واًمٕملم .هل اًمِّمديدة ؾمقاده٤م :وىمٞمؾ

 .هل اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕمٞمٜملم
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﴿         ﴾ /أن َُمـ قمٜمده قمٚمؿ  :ىمٞمؾ ،43اًمرقمد

 .اًمٙمت٤مب هق اهلل

وؾمٚمامن  ،قمٌد اهلل سمـ ؾماّلم :ُمٜمٝمؿ ،اعمُراد سمف ُم١مُمٜمق أهؾ اًمٙمت٤مب :وىمٞمؾ

قرة ُمّٙمٞم٦م ،اًمٗم٤مرد ًّ  .وه١مٓء أؾمٚمٛمقا سمٕمد اهلجرة ،وُردَّ سم٠من اًم

وهق اعمروي قمـ أب  وإئٛم٦م  اعُمراد سمف قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م  :وىمٞمؾ

 . (1)وأب قمٌد اهلل  ضمٕمٗمر 

 :قمـ اًم٤ٌمىمر  (4) واًمٕمٞم٤مر( 3)واخلرائ٩م ( 2) اًمٙم٤مذم

 .وظمػمٟم٤م سمٕمد اًمٜمٌّّل  ،وقمكمٌّ أّوًمٜم٤م، وأومْمٚمٜم٤م ،إّي٤مٟم٤م قمٜمك 

 .هق أُمػم اعم١مُمٜملم  :قمـ اًمّّم٤مدق  (5)واًم٘مٛمل 

                                                 

 .3ح  1/257 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ،7ح  234 :اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :اٟمٔمر ((1

 .6ح  1/229 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((2

 .8ح  2/799 :ىمٓم٥م اًمديـ اًمراوٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح ((3

 .2/323 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن،76ح  2/222 :شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ((4

ُمـ  :وطمدي٨م ،3ح  4/299 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،322 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((5

ًمف ُمّم٤مدر يمثػمة  ،طمدي٨م ُمِمٝمقر ُمٕمروف وأن اعمٕمٜمل سمف هق أُمػم اعم١مُمٜملم  ،قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمت٤مب

 .قمٜمد اًمٗمري٘ملم
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 ؟أقمٚمؿ أم اًمذي قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمت٤مب ،وؾُمئؾ قمـ اًمذي قمٜمده قمٚمؿ ُمـ اًمٙمت٤مب

ّٓ  ،ُم٤م يم٤من قمٚمؿ اًمذي قمٜمده قمٚمؿ ُمـ اًمٙمت٤مب قمٜمد اًمذي قمٜمده قمٚمؿ اًمٙمت٤مب :وم٘م٤مل إ

  .در ُم٤م شم٠مظمذه اًمٌٕمقو٦م سمجٜم٤مطمٞمٝم٤م ُمـ ُم٤مء اًمٌحرسم٘م

قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واهلل يمّٚمف قمٜمدٟم٤م، قمٚمؿ اًمٙمت٤مب  :ىم٤مل ذم آظمره ،ذم ظمؼمٍ  (1) واًمٙم٤مذم

 .واهلل يمّٚمف قمٜمدٟم٤م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .3ح  1/257 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((1
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 ) فصل الغين املفتوحت (

 

 

﴿      ﴾ /ُمـ اًم٤ٌمىملم ذم ىمقُمف، :، أي83آقمراف

 .ٕهن٤م يم٤مٟم٧م قمغم ديٜمٝمؿ، ومٚمؿ شم١مُمـ سمف :طمّتك هٚمٙم٧م اعمٌتخّٚمٗملم قمـ ًمقط 

 .يم٤مٟم٧م ُمـ اًم٤ٌمىملم ذم قمذاب اهلل :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .همؼم ومٞمام ُم٣م :وُي٘م٤مل ،همؼمهؿ ُمـ سم٤مب ىمٕمد :ُي٘م٤مل ،اًم٤ٌمىمل :واًمٖم٤مسمر

﴿    ﴾ /ؾمقاٌد ويمآسم٦م ًمٚمٝمؿّ  :أي ،42قمٌس. 

 أي قمٚمٞمٝم٤م هم٤ٌمر :وهق اًمٕمج٤مج ،سمْمّؿ اًمٖملم ،اًمٖم٤ٌمر :سم٤مًمّتحريؽ :واًمٖمؼمة

 .ُمـ اًمّْمٞم٤مء واًمّرىم٦م [487]

﴿       ﴾ /اعُمجٚمِّٚم٦م ًمٚمٌمء،  :اًمٖم٤مؿمٞم٦م ،127يقؾمػ

 .سم٤مٟمًٞم٤مهب٤م قمٚمٞمف

 .اًمٖمٓم٤مء :واًمٖمِم٤مء ،إذا همّٓم٤مه ،وهمِّم٤مه يٖمِم٤مه

 .يٕمّٛمٝمؿ وحُيٞمط هبؿ ،ؿ قمذاٌب ُمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمفي٠مشمٞمٝم :اعُمراد :ىمٞمؾ
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    .هق قمذاب آؾمتئّم٤مل :وىمٞمؾ

 .هل اًمّّمقاقمؼ واًم٘مقارع :وىمٞمؾ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /أي :ىمٞمؾ ،1اًمٖم٤مؿمٞم٦م: 

 .ٕهن٤م شمٖمِمك اًمٜم٤ّمس أهقاهل٤م سمٖمت٦مً  :طمدي٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .سم٤مًمٕمذاب ٟم٤مٌر شمٖمِمك وضمقه اًمٙمٗم٤مر :اًمٖم٤مؿمٞم٦م :وىمٞمؾ

﴿ :وهذا يم٘مقًمف      ﴾ /52اسمراهٞمؿ. 

﴿     ﴾ /مجع هم٤مؿمٞم٦م. :، اًمٖمقار41آقمراف 

﴿:هذا ُِمثؾ ىمقًمف هلؿ :ىمٞمؾ       ﴾ /16اًمزُمر. 

 .اعمراد سمف احلّػ  :وىمٞمؾ

 .ـ أقمالهؿأن اًمٜم٤ّمر حُمٞمٓم٦ٌم هبؿ ُم :واعمٕمٜمك

 ﴿       ﴾/ٝمق قمـ اًمٌمء :اًمٖمٗمٚم٦م ،74اًمٌ٘مرة ًّ وهق ذه٤مب  ،اًم

 .اعمٕمٜمك قمـ اًمٜمّٗمس سمٕمد طمْمقره

 ﴿    ﴾ /اخلٞم٤مٟم٦م :اًمَٖمّؾ  ،161آل قمٛمران. 

وهق  ،وأصؾ اًمَٖمٚمقل ُمـ اًمَٖمٚمؾ ،إذا ظم٤من ومٞمٝم٤م ،همّؾ ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م يٖمّؾ  :٘م٤مليُ 

 .أٟمٖمؾَّ اعم٤مء ذم أصقل اًمِّمجر :ُي٘م٤مل ،دظمقل اعم٤مء ذم ظمٚمؾ اًمِّمجر
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  :اخلٞم٤مٟم٦م :واًمَٖمٚمقل
ٍ
ُمـ همػم اًمقضمف اًمذي حيّؾ  ،ٕهن٤م دمري ذم اعمُٚمؽ قمغم ظمٗم٤مء

 .يم٤مًمٖمٚمؾ

 .ٕٟمف ُيري ذم اًمٜمّٗمس يم٤مًمَٖمٚمؾ :احل٘مد :اًمٖمّؾ  :وُمٜمف

﴿   ﴾ /وٓ  ،همػم ذي رمح٦مٍ  ،ىم٤مد اًمٗم١ماد :، أي159آل قمٛمران

 .رأوم٦م

﴿      ﴾ /ح٤مب :اًمٖمامم ،57اًمٌ٘مرة ًّ واًم٘مٓمٕم٦م  ،اًم

 .ُمٜمٝم٤م اًمٖمامُم٦م

امء :وإٟمام ؾُمّٛمل همامُم٤مً  ًّ  ويمّؾ ُم٤م يًؽم ؿمٞمئ٤ًم وم٘مد همّٛمف. ،أي يًؽمه٤م ،ٕٟمف يٖمّؿ اًم

ح٤مب :وىمٞمؾ ًّ  .هق ُم٤م اسمٞمضَّ ُمـ اًم

 .ُمـ اًمٖمؿّ  ،اًمٖمٓم٤مء قمغم اًم٘مٚم٥م :واًمُٖمّٛم٦م

﴿        ﴾ ضمٕمؾ ُمٙم٤من  :أن ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،153ل قمٛمران/آ

سمٖمّٛمٙمؿ رؾمقل  ،ومٔمٗمر اعمنميمقن سمٙمؿ ،أن همّٛمٙمؿ سم٤مهلزيٛم٦م ،ُم٤م شمرضمقٟمف ُمـ اًمّثقاب

 .ووٞمّٕمتؿ أُمره ،إذ قمّمٞمتٛمقه  [488]اهلل 

 .واًمث٤مين ًمٚمٜمٌّّل  ،وم٤مًمٖمّؿ إول هلؿ

ٟمزًم٧م  :ليمام ُي٘م٤م ،أو هماّمً سمٕمد همؿّ  ،أو هماّمً سمٖمؿّ  ،أن ُمٕمٜم٤مه هماّمً قمغم همؿّ  :وىمٞمؾ

 .طمّتك ومٕمؾ يمذا ،وقمغم ومالن ،سمٗمالن
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وأهنؿ  ،وسمام أص٤مهبؿ ُمـ اًمِّمدائد ،سم٤مًمٜمّدم قمغم ُم٤م ومٕمٚمقه ،يمثرة اًمٖمؿّ  :أو أراد سمف

 .ٓ ُيريدون ُم٤م اؾمتحّ٘مقا سمف ُمـ قم٘م٤مب اهلل

 . اإلرضم٤مف سم٘متؾ حمّٛمد  :واًمث٤مين ،اًم٘متؾ واجِلراح :أن اًمٖمّؿ إول :وىمٞمؾ

 .سمٖمؿٍّ حِلَؼ اعمنميملم يقم سمدر ،أصم٤مسمٙمؿ هماّمً يقم ُأطمد :وىمٞمؾ

ُمـ ضمٝم٦م  ،ٕن ُم٤م حِلؼ اعمنميملم ُمـ اًمٖمّؿ يقم سمدر :وذم هذا اًم٘مقل ٟمٔمرٌ  :وىمٞمؾ

 .اعمًٚمٛملم

٥م اعُمج٤مزاة سم٤مًمٙمراُم٦م   .دون اًمٖمؿّ  ،إٟمام شمقضمَّ

 ،سمام فمٝمر ُمـ ىمّقة اعمًٚمٛملم قمغم ـمٚمٌٝمؿ ،أن اعُمراد همّؿ اعمنميملم :وىمٞمؾ

ا اًمٖمّؿ قِمقَو٤ًم قمـ همّؿ اعمًٚمٛملم سمام ىُمتؾ ومجٕمؾ هذ ،ؾمدوظمروضمٝمؿ امم محراء إُ 

 .ُمٜمٝمؿ

واًمٖمّؿ أظمر:  ،وم٤مهلزيٛم٦م واًم٘متؾ :وم٠مُم٤م اًمٖمّؿ إول :قمـ اًم٤ٌمىمر ( 1)اًم٘مٛمل 

 .وم٢مذاف ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد قمٚمٞمٝمؿ

. ،جُم٤مزاهتؿ قمـ ومِمٚمٝمؿ وقمّمٞم٤مهنؿ :ومٞمٙمقن اعُمراد  سمٖمؿٍّ ُمتّمؾ سمٖمؿٍّ

﴿     ﴾ /أي ذم ؿمدائد اعمقت قمٜمد  ،اعمقت :أي ،93آٟمٕم٤مم

  .ذم أؿمّد اًمٕمذاب ذم اًمٜم٤ّمر :وىمٞمؾ .اًمٜمّزع

                                                 

 .4ح  2/121 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،84 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1
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  ،اًمٖمِمٞم٦م :واًمٖمٛمرة
ٍ
 ،ؿمدائده :وهمٛمرات اعمقت ،ُمٕمٔمٛمف :وهمٛمرة يمّؾ رء

 .اًمٌمء َيٖمٛمر إؿمٞم٤مء ومُٞمٖمّٓمٞمٝم٤م :وأصٚمف

 ﴿       ﴾ /أن ىمٚمقب اًمٙمّٗم٤مر ذم همٗمٚم٦ٍم  :أي ،63اعم١مُمٜمقن

 .ومال يّمؾ احلّؼ إًمٞمٝم٤م ،إي ىمٚمقهبؿ ُُمٖمٓم٤مة :ٛمرت اًمٌمء إذا ؾمؽمشمفهم :ؿمديدة، ُي٘م٤مل

 ﴿    ﴾ /أي هم٤مُمر :ُم٤مٌء همقراً  ،41اًمٙمٝمػ. 

 أي ٟم٤موٞم٤ًم ذم أسم٤مر واًمٕمٞمقن.،أي هم٤مئراً :ُوِصػ سم٤معمّمدر ُُم٤ٌمًمٖم٦مً 

﴿       ﴾ /اًمّث٘م٥م اًمٕمٔمٞمؿ ذم اجلٌؾ.  ، اًمٖم٤مر:42اًمتقسم٦م 

 .قمغم ـمريؼ اعمديٜم٦م ،وهق ضمٌٌؾ سمٛمّٙم٦م ،هم٤مر صمقر :٤موأراد سمف هٜم

 ﴿   ﴾/اًمذي يٖمقص ذم اًمٌحر  :وهق سم٤مًمّتِمديد[ 489] 37ص

 .وومٕمٚمف اًمٖمٞم٤مص٦م ،قمغم اًمّٚم١مًم١م

 :واًمٖمقص ،ومٝمق هم٤مّص  ،هجؿ قمٚمٞمف ،ُمـ سم٤مب ىم٤مل ،وهم٤مص قمغم اًمٌمء همقص٤مً 

ٙمقن ًّ  .اًمٜمّزول حت٧م اعم٤مء ٓؾمتخراج ُم٤م ومٞمف :سم٤مًمٗمتح واًم

 طمّتك اؾمتخرج ُم٤م سَمُٕمَد ُمٜمٝم٤م. ،إذا سمٚمغ أىمّم٤مه٤م ،هم٤مص ذم اعمٕم٤مزم :وُمٜمف ىمٞمؾ

 ﴿      ﴾ /هق يمٜم٤مي٦م قمـ ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ،43اًمٜم٤ًمء. 
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ويم٤مٟمقا يتؼمزون  ،هم٤مئٌط وهمٞمٓم٤من :ُي٘م٤مل ،اعُمٓمٛمئـ ُمـ إرض :أصٚمف :واًمٖم٤مئط

 .طهم٤مئ :طمّتك ىم٤مًمقا ًمٚمُٛمحِدث ،صمؿ يمثر ذًمؽ ،هٜم٤مك ًمٞمٖمٞمٌقا قمـ قمٞمقن اًمٜم٤ّمس

 .ويمٜمّقا سم٤مًمّتٖمقط قمـ احلََدث ذم اًمٖم٤مئط

ّٛمل سم٤مؾمٛمف قمغم ؾمٌٞمؾ  ،أهنؿ يم٤مٟمقا ُيٚم٘مقن اًمٜمجق ذم هذا اعمٙم٤من :وىمٞمؾ ًُ وم

 .اعمج٤مز

 .ُمقوع يمثػم اعم٤مء :واًمٖمقـم٦م

هم٤مط  :واًمٗمٕمؾ ُمٜمف ،حتّٗمٝم٤م آيم٤مم شمًؽمه٤م ،ىمرارٌة ُمـ إرض :اًمٖم٤مئط :وىمٞمؾ

 .ُمثؾ قم٤مد ويٕمقد ،ويٖمقط

 ﴿     ﴾ وٓ  ،ٓ يٖمت٤مل قم٘مقهلؿ ومٞمذه٥م هب٤م :أي ،47وم٤مت/اًمّم٤م

 .وٓ ذم اًمرأس ،ُيّمٞمٌٝمؿ ُمٜمٝم٤م وضمٌع ذم اًمٌٓمـ

 .ٕٟمف ُي١مّدي امم اهلالك :همقٌل  :وُي٘م٤مل ًمٚمقضمع

وُمٜمف:  ،وهم٤مًمف همقًٓ  ،اهمت٤مًمف اهمتٞم٤مًٓ  :ُي٘م٤مل ،وم٤ًمد يٚمحؼ اًمٌمء ظمٗمّٞم٤مً  :واًمٖمقل

 .وهل اًم٘متؾ ّهاً  :اًمٖمٞمٚم٦م

﴿         ﴾ /ُمٕمٜم٤مه ظم٤مًمػ آدم  :ىمٞمؾ ،121ـمف 

 .ومخ٤مب ُمـ صمقاسمف ،أُمر رسّمف
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وٓ يٛمتٜمع أن ُيًّٛمك شم٤مرك  ،أو ٟمدسم٤مً  ،ؾمقاٌء يم٤من واضم٤ٌمً  ،خُم٤مًمٗم٦م إُمر :واعمٕمّمٞم٦م

ومالن أُمرشمف سمٙمذا ويمذا  :ي٘مقًمقن ،يمام ُيًّٛمك سمذًمؽ شم٤مرك اًمقاضم٥م ،قم٤مصٞم٤مً  :اًمٜمّٗمؾ

 .واضم٤ٌمً  وإن مل يٙمـ ذًمؽ ،ومٕمّم٤مين وظم٤مًمٗمٜمل ،ُمـ اخلػم

ومخ٤مب مم٤م يم٤من يٓمٛمع ومٞمف  :وُيقز أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه ،حيتٛمؾ اخلٞم٦ٌم ،همقى :وًمٗمٔم٦م

 .سم٠ميمؾ اًمِّمجرة ُمـ اخلٚمقد

 ﴿   ﴾ /اًمٖمّل  [494]يٚم٘مقن جُم٤مزات  :أي ،59ُمريؿ. 

 .أو ظمٞم٦ٌمً  ،أي ّذاً  :يٚم٘مقن همّٞم٤مً  :وىمٞمؾ

 .اًمٖمّل واٍد ذم ضمٝمٜمّؿ :وىمٞمؾ

 .ٜم٦ّمأي والًٓ قمـ ـمريؼ اجل :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /اعُمراد سم٤مًمِمٕمراء:  ، ىمٞمؾ:224اًمِمٕمراء

واضمتٛمع إًمٞمٝمؿ هُمقاٌة ُمـ ىمقُمٝمؿ، يًتٛمٕمقن  ،وم٢مهنؿ ىم٤مًمقا اًمِّمٕمر :ؿُمٕمراء اعمنميملم

 :وأصح٤مسمف، ومذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ويروون قمٜمٝمؿ طملم هيجقن اًمٜمٌّّل  ،أؿمٕم٤مرهؿ

﴿     ﴾. 

اًمذيـ همٚم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ  :أراد سم٤مًمِّمٕمراء :وىمٞمؾ .اًمِّمٞم٤مـملم :اًمٖم٤موون :ىمٞمؾو

هؿ اًمِّمٕمراء اًمذيـ إذا  :وىمٞمؾ .طمّتك اؿمتٖمٚمقا هب٤م قمـ اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم ،إؿمٕم٤مر

ٌّقا  .وإذا ىم٤مًمقا يمّذسمقا ،همْمٌقا ؾم
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وم٢من اًمِّم٤مقمر ُيّمّدر  ،ٕن اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمِٗمًؼ :وإٟمام ص٤مر إهمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ

 ،وهيجق قمـ محٞم٦ّم، ومٞمدقمقه ذًمؽ امم اًمٙمذب ،يٛمدح ًمٚمّمٚم٦م صمؿ ،يمالُمف سم٤مًمّتِمٌٞم٥م

 .ووصػ اإلٟم٤ًمن سمام ًمٞمس ومٞمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾ واًمّرذائؾ

 .وي٘مقًمقن ُم٤م خيٓمر سم٤ٌمهلؿ ،اًمذيـ ُيٙمّذسمقن ذم ىمّمّمٝمؿ ،أهنؿ اًمُ٘مّّم٤مص :وىمٞمؾ

وخُي٤مًمٗمقن  ،أهنؿ اًمذيـ ُيٖمػّمون ديـ اهلل شمٕم٤ممم :(1)وقمـ شمٗمًػم قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ 

 .أُمره

اًمذيـ ووٕمقا ديٜم٤ًم  :إٟمام قمٜمك سمذًمؽ ،وهؾ رأيتؿ ؿم٤مقمرًا ىمّط شمٌَِٕمف أطمد :ىم٤مل

  .ومتٌٕمٝمؿ اًمٜم٤ّمس قمغم ذًمؽ ،سمآرائٝمؿ

 ،هؿ ىمقٌم شمٕمّٚمٛمقا وشمٗم٘مٝمقا سمٖمػم قمٚمؿٍ  :ىم٤مل قمـ أب قمٌد اهلل  (2) واًمٕمٞم٤مر

 .ومْمّٚمقا وأوّٚمقا

 صمؿ ظم٤مًمٗمقه قمغم ،يٕمٜمل طمالًٓ وطمراُم٤ًم سم٠مًمًٜمتٝمؿ ،هؿ ىمقٌم وصٗمقا قمدًٓ  :وىمٞمؾ

 .همػمه

﴿      ﴾ /هق ىمٕمر اًمٌئر ؾُمّٛمل سمف ًمٖمٞمٌقسمتف  :اجل٥ُم ،12يقؾمػ

 همّٞم٥م قمٜمؽ ؿمٞمئ٤مً  .قمـ أقملم اًمٜم٤ّمفمريـ
ٍ
  [491] ومٖمٞم٤مسم٦م اًمٌئر ،ومٝمق همٞم٤مسم٦م ،ويمّؾ رء

 .ؿمٌف حلػ أو ـم٤مق ومقق ُم٤مء اًمٌئر

                                                 

 .116ح  4/72 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،442 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1

 .7/359 :اًمٓمؼمد ،قمٜمف جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،2/234 :شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ((2
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 ﴿       ﴾ /ٙمقن ،34ًم٘مامن ًّ ورسمام  ،اعمٓمر :وهق سم٤مًمٗمتح وم٤مًم

ح٤مب سمذًمؽؾُم  ًّ  .ّٛمل اًم

﴿     ﴾ /اًمٖمْم٥م اعُمحٞمط سم٤مًمٙمٌد:، اًمٖمٞمظ119آل قمٛمران، 

 واهمت٤مظ ومالن ُمـ يمذا. ،أهم٤مفمف:وٓ ُي٘م٤مل ،وهم٤مفمف ومٝمق ُُمٖمٞمظ

ّٓ سمقصقل ُمٙمروه امم اعمُٖمت٤مظ :ىمٞمؾ  .وٓ يٙمقن اًمٖمٞمظ إ

 ﴿      ﴾ /يمؾ أول سم٤معمّد اًمّٓمٕم٤مم اًمذي ُي١م :اًمٖمداء ،62اًمٙمٝمػ

       .اًمٜمّٝم٤مر
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 ) فصل الغين املمضووةت (

 

 

 ﴿      ﴾ /ٞمؾ ُمـ ٟم٤ٌمٍت ىمد  ،41اعم١مُمٜمقن ًّ هق ُم٤م ضم٤مء سمف اًم

ٞمؾ قمغم وضمف اعم٤مء ُمـ ىمّم٥ٍم وقمٞمدان ؿمجرة ومٝمق هُمث٤مء ًّ  .يٌس، ويمّؾ ُم٤م حيٛمٚمف اًم

 .مهدواىمد يًٌقا يمام يٌس اًمُٖمث٤مء و ،ومجٕمٚمٜم٤مهؿ هٚمٙمك :واعمٕمٜمك

ٞمؾ امم ضم٤مٟم٥م اًمقادي ،اًمُٖمث٤مء :وىمٞمؾ ًّ ُمـ احلِمٞمش  ،هق ُم٤م ي٘مذف سمف اًم

واًمٕمرب شُمًّٛمل اًم٘مقم إذا اضمتٛمٕمقا  ،وأصٚمف إظمالط ُمـ أضمٜم٤مٍس ؿمّتك ،واًمٜم٤ٌّمت

 .أظمالـم٤ًم وهُمث٤مءً  :ُمـ ىم٤ٌمئؾ ؿمّتك

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /هِمٞماًم ضم٤موّم٤مً  :أي ،5إقمغم، 

ٞمؾيم٤مًمُٖمث٤م ًّ  .ء اًمذي شمراه ومقق اًم

 .وذًمؽ أن اًمٙمأل إذا يٌس اؾمقدَّ  ،أي اؾمقدَّ سمٕمد اخلية :وأطمقى

 ،أي ؿمديد اخلية ،وُم٤م شمراه اًمٜمّٕمؿ أطمقى ،أظمرج اًمٕمِم٥م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

قاد ُمـ ؿمّدة ظميشمف ًّ  .شميب قمغم اًم
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 .وهق ىمقت اًمٌٝم٤مئؿ ذم احل٤مًملم ،أي ي٤مسم٤ًًم سمٕمد ُم٤م يم٤من رـم٤ٌمً  :ومجٕمٚمف هُمث٤مءً 

 ُمَثٌؾ رضسمف اهلل شمٕم٤ممم ًمذه٤مب اًمّدٟمٞم٤م سمٕمد ٟمْم٤مرهت٤م.  أٟمف:وىمٞمؾ

﴿     ﴾ /ُمًػم ؿمٝمر ،ضمرهي٤م سم٤مًمٖمداة :أي ،12ؾم٠ٌم. 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /سم٤مًمٖمدوات :أي ،225آقمراف، 

 .ومٖمػّم سم٤مًمٗمٕمؾ قمـ اًمقىم٧م

﴿     ﴾ /ُمّمدر  ،اًم٤ٌمـمؾ :سمْمّؿ اعمٕمجٛم٦م :اًمُٖمرور ،18آل قمٛمران

 .همررت

اًمذي ُيدًّمس سمف قمغم  ،وهق اعمت٤مع اًمرديء ،اخلداع ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف :وُمت٤مع اًمُٖمرور

 .صمؿ يتٌلّم ًمف رداءشمف ،طمّتك يِمؽميف ،ـم٤مًمٌف

﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:           ﴾/[492] 122اًمٜم٤ًمء 

 .وُيٛمٜمّٞمٝمؿ أصٌؾ وطم٘مٞم٘م٦م ،ٓ يٙمقن عم٤ِم يٕمدهؿ :أي

 .إهي٤مم اًمٜمّٗمع ومٞمام ومٞمف رضر :اًمُٖمرورو

 ﴿          ﴾ /َُمـ ذب ُمٚمئ  :أي ،249اًمٌ٘مرة ّٓ إ

 .همرف اعم٤مء يٖمؽمف همروم٤مً  :ُمـ ىمقهلؿ ،يمّٗمف

 .قملم اعم٤مء اعمٖمرووم٦م :واًمُٖمروم٦م

 .هق ُمٚمئ اًمٞمد ُمـ اعمٖمروف :وىمٞمؾ
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 .هَمروم٦م سم٤مًمٗمتح :وُمٜمٝمؿ َُمـ ىمرأ

ّٓ ُمَ  :واعمٕمٜمك  وهق ُمّمدر همرف. ،ـ أظمذ اعم٤مء ُمّرًة واطمدة سم٤مًمٞمدإ

﴿         ﴾ /أي:ُيث٤مسمقن اًمّدرضم٦م اًمّرومٞمٕم٦م.75اًمٗمرىم٤من، 

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /ُمٜم٤مزل ذم  :أي ،37ؾم٠ٌم

 .ُمـ ومقىمٝم٤م ُمٜم٤مزل رومٞمٕم٦م ،اجلٜم٦ّم رومٞمٕم٦م

 ﴿       ﴾ /هُمزاًة حُم٤مرسملم ًمٚمٕمدّو. :أي ،156آل قمٛمران 

 .وـم٤مًم٥م وـمٚم٥م ،و٤مرب ورضب:ٟمحق ،مجع هم٤مزٍ  :وهُمزًى 

 ﴿    ﴾ /ومال يدظمؾ وٓ  ،ي٠مظمذ احلٚمؼ ،ذا ؿمقكٍ  :أي ،13اعمزُمؾ

 .خيرج

 .وؿمّدة شمٙمّرهف ،خلِمقٟمتف ،ـمٕم٤مُم٤ًم يدظمؾ سم٤محلٚم٘مقم :وىمٞمؾ

 .واًمّييع ،يٕمٜمل اًمّزىمقم :وىمٞمؾ

همصَّ سمري٘مف يٖمصُّ  :ُي٘م٤مل ،ٓ ُيًٞمٖمف أيمٚمٝم٤م ،احلٚمؼشمردد اًمّٚم٘مٛم٦م ذم  :واًمُٖمّّم٦م

وهل يم٤مًمّٚمدهم٦م اًمتل يًقغ ُمٜمٝم٤م اًمٓمٕم٤مم  ،وذم ىمٚمٌف هُمّّم٦ٌم ُمـ يمذا ،همّمّم٤مً 

 .واًمنّماب

 ﴿     ﴾ /شمِمتٛمؾ قمغم أؿمج٤مٍر  ،وسم٤ًمشملم حمقـم٦م :أي ،32قمٌس

   .خمتٚمٗم٦م ،همالظ ،قمٔم٤مم
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 .ُُمٚمتّٗم٦م اًمِّمجر :هُمٚم٤ٌمً  :وىمٞمؾ

 .همٚمٞمٔم٦م :ؿمجرة همٚم٤ٌمء ،ِٖمالظاًم :واًمُٖمٚم٥م

 ﴿    ﴾ /حمجقسم٦ٌم قماّم  :أي ،سمًٙمقن اًماّلم ،88اًمٌ٘مرة

 :ىمٞمؾ .مجع همالف :أراد ،هُمُٚمػ سمْمّؿ اًماّلم :وَُمـ ىَمرأ .شم٘مقل، يم٠مهن٤م ذم همالف

 .ومٙمٞمػ دمٞمئٜم٤م سمام ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ،أي ىمٚمقسمٜم٤م أوقمٞم٦م ًمٚمٕمٚمؿ :وشمًٙملم اًماّلم ضم٤مئٌز أيْم٤مً 

ُُمٖمِم٤مة سم٠مهمٓمٞم٦م ٓ  ،أي هل ظِمٚم٘م٦م وضِمٌّٚم٦م :هُمٚمػ مجع أهمٚمػ :ٙمِم٤مفوقمـ اًم

اًمذي مل  ،ُُمًتٕم٤مر ُمـ إهمٚمػ ،وٓ شمٗم٘مٝمف ُيتقّصؾ إًمٞمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء سمف حمّٛمد 

 (1) .خُيتـ

ٕهن٤م ظُمٚم٘م٧م قمغم اًمٗمٓمرة، واًمّتٛمّٙمـ  :أن شمٙمقن خمٚمقىم٦ًم يمذًمؽ :ومردَّ اهلل قمٚمٞمٝمؿ

 .ُمـ ىمٌقل احلّؼ 

 ﴿       ﴾آسمـ اًمّّمٖمػم :اًمٖمالم :ىمٞمؾ[ 493] 82ًمٙمٝمػ/ا، 

 .همٚمامن :وذم اًمٙمثرة قمغم ،همٚمٛم٦م :وُُيٛمع ذم اًم٘مّٚم٦م قمغم ،هُمٚمٞمؿ :وشمّمٖمػمه

 سم٤مؾمؿ ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف.،وُيٓمٚمؼ اًمٖمالم قمغم اًمّرضمؾ اًمٙمٌػم أيْم٤ًم جم٤مزاً 

ذيمرًا: همالم،  ؾمٛمٕم٧م اًمٕمرب ي٘مقًمقن ًمٚمٛمقًمقد طملم ُيقًمد :وقمـ إزهري ىم٤مل

 (2) .وهق وم٤مٍش ذم يمالُمٝمؿ اٟمتٝمك ،مهمال :وؾمٛمٕمتٝمؿ ًمٚمٙمٝمؾ

                                                 

 .1/126 :نمياًمزخم ،اًمٙمِم٤مف ((1

 .ُم٤مدة ) همٚمؿ ( ،إزهري ،هتذي٥م اًمّٚمٖم٦م ((2
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 ﴿        ﴾ /يٙمـ قمٚمٞمٙمؿ ىمّمديمؿ امم  :أي ،71يقٟمس ٓ

 دُم٤مهروٟمٜمل ومٞمف. ،وًمٞمٙمـ ُمٙمِمقوم٤ًم ُمِمٝمقراً  ،إهاليمل ُمًتقرًا قمٚمٞمٙمؿ

ؽمة :واًمٖمّٛم٦م ًّ  .اًمٙمرسم٦م :واًمُٖمّٛم٦م سم٤مًمْمؿّ  ،ُمـ همّٛمف يٖمّٛمف ؾمؽمه ،اًم

واًمّْمٖمٓم٦م،  ،واًمُٖمّٛم٦م، واًمٙمرسم٦م ،قضِم٥م احلزناًمُٖمّٛم٦م وٞمؼ إُمر اًمذي يُ  :وم٘مٞمؾ

 .وٟم٘مٞمْمف اًمٗمرضم٦م ،واًمِمّدة ٟمٔم٤مئر

إذا طم٤مل دون رؤيتف  ،ُم٠مظمقذٌة ُمـ همّؿ اهلالل ،همّٛمف ُمٖمٓمك يٖمٓمف طمػّمه :وىمٞمؾ

 .همٞمؿ

 .سم٠من شمرّددوا ومٞمف ،ٓ يٙمـ أُمريمؿ قمٚمٞمٙمؿ هماّمً وطمزٟم٤مً  :وُمٕمٜمك أي٦م

 أن ُيتٛمع رأيٙمؿ قمٚمٞمف: وُمـ همػم ،ُمٕمٜم٤مه ٓ شم٠مشمقه ُمـ همػم أن شمتِم٤موروا :وىمٞمؾ

 .يم٤من أُمره هُمّٛم٦ًم قمٚمٞمف ،ٕن َُمـ طم٤مول أُمرًا ُمـ همػم أن يٕمٚمؿ يمٞمػ يت٠مشمك ذًمؽ
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 ) فصل الغين املكسورة (

 

﴿   ﴾ /اًمذي يٜمٖمًؾ سمًٞمالٟمف ُمـ أسمدان  ،اًمّّمديد :هق ،36احل٤مىم٦م

 .ُمـ اًمٖمًؾ ،ووزٟمف ومٕمٚملم ،أهؾ اًمٜم٤ّمر

 ﴿         ﴾ /ويمّؾ ُم٤م  ،اًمٖمٓم٤مء :اًمِٖمِم٤موة ،7اًمٌ٘مرة

 .واًمٕمّم٤مسم٦م ،واًم٘مالدة ،اًمٕمامُم٦م :سُمٜمل قمغم ومٕم٤مًم٦م ٟمحق ،اؿمتٛمؾ قمغم اًمٌمء

 ﴿     ﴾ /ؽم :اًمِٖمٓم٤مء يمٙم٤ًمء ،121اًمٙمٝمػ ًّ  :مجٕمف ،وُم٤م ُيٖمّٓمك سمف ،اًم

 .أهمٓمٞم٦م

 .إذا ؾمؽمت فمٚمٛمتف يمّؾ رء ،همٓم٤م اًمّٚمٞمؾ يٖمٓمق :ُم٠مظمقٌذ ُمـ ىمقهلؿ :ىمٞمؾ

 .ُم٤م شمٖمّٓمٞم٧م سمف ُمـ طمِمق اًمّثٞم٤مب :اًمٖمٓم٤مي٦مو

 ﴿   ﴾ /احل٘مد اًمذي يٜمٖمّؾ سمٚمٓمٗمف امم صٛمٞمؿ  :اًمٖمّؾ  ،43آقمراف

 .اًم٘مٚم٥م

﴿    ﴾ /أي ؿمج٤مقم٦م :ىمٞمؾ ،123اًمتقسم٦م. 

 .أي ؿمّدة :وىمٞمؾ

 .[494]صؼمًا قمغم اجلٝم٤مد  :وىمٞمؾ
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قا ُمٜمٙمؿ سمْمّد اًمّٚملم واًمقهـ :واعمٕمٜمك ًّ ًمٞمٙمقن  :ةوهق اًمٕمٜمػ واًمِمدّ  ،وًمُٞمح

 .زضمرًا هلؿ

وىمراءة اًمٜم٤ّمس  ،هِمٚمٔم٦م وهَمٚمٔم٦م وهُمٚمٔم٦م صمالث ًمٖم٤مت :ُي٘م٤مل :وقمـ اًمّزضم٤مج

 (1) .سم٤مًمٙمن

 ﴿    ﴾ /ذه٥م سمف قمـ وضمف إرض امم سم٤مـمٜمف :أي ،44هقد. 

 ،ذه٤مب اعم٤مئع ذم ضمٝم٦م اًمٕمٛمؼ :واًمٖمٞمض ،واٟمِمّ٘م٧م إرض ُم٤مؤه٤م :واعمٕمٜمك

 .ٟم٘مّمتف :وهمٞمْمتف ،ٟم٘مّم٧م :وهم٤مو٧م اعمٞم٤مه

 

 

                                                 

 .234 :اًمزضم٤مج ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ((1
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  صل  ف

 
 اءالف
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 ) فصل الفاء املفتوحت (

 

 

﴿      ﴾ /وهق إصؾ، صمؿ ،وّد اإلهمالق :اًمٗمتح ،1اًمٗمتح 

 .واًمٕمٚمؿ ،وومتح اًمٌٚمدان ،واًمٜمٍّم ،واًم٘مْم٤مء ،احلٙمؿ :ُمٜمٝم٤م ،اؾمُتٕمٛمؾ ذم ُمقاوع

 .أي ىمْمٞمٜم٤م ًمؽ ىمْم٤مًء فم٤مهراً  :ي٦موىمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك أ

 .يّنٟم٤م ًمؽ ُينًا سمّٞمٜم٤مً  :وىمٞمؾ

وأظمؼمٟم٤مك سمف ُمـ  ،ومٞمام أٟمزًمٜم٤مه قمٚمٞمؽ ُمـ اًم٘مرآن ،أقمٚمٛمٜم٤مك قِمٚماًم فم٤مهراً  :وىمٞمؾ

 .اًمّديـ

صمؿ اظمُتٚمػ ذم هذا  ،وومتحٜم٤م ًمؽ أُمر اًمّديـ ،أرؿمدٟم٤مك امم اإلؾمالم :وىمٞمؾ

 .أن اعُمراد سمف ومتح ُمّٙم٦م :وم٘مٞمؾ ،اًمٗمتح
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ويم٤من ومتح٤ًم سمٖمػم ىمت٤مل، وقمـ  ،عمُراد سم٤مًمٗمتح هٜم٤م صٚمح احلديٌّٞم٦مأن ا :وىمٞمؾ

 (1) .اًمٗمتح ىمد يٙمقن ُصٚمح٤مً  :اًمٗمّراء

 .ومتح اعُمٜمٖمٚمؼ :وُمٕمٜمك اًمٗمتح ذم اًمّٚمٖم٦م

يم٤من ُمًدودًا ُُمتٕمذرًا، طمّتك  ،واًمّّمٚمح اًمذي طمّمؾ ُمع اعمنميملم سم٤محلدي٨م

 .ومتحف اهلل

 .ومتح ظمٞمؼم :أن اعُمراد سم٤مًمٗمتح هٜم٤م :وىمٞمؾ

واعمٕمجزات اًمّٔم٤مهرات،  ،اًمّٔمٗمر قمغم إقمداء يمّٚمٝمؿ سم٤محُلج٩م :ًمٗمتحأن ا :وىمٞمؾ

 .وإقمالء يمٚمٛم٦م اإلؾمالم

 ﴿         ﴾ /ومتُح ُمّٙم٦م :اعمُراد سمف ،1اًمٜمٍم. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /اعُمراد سمف ومتح ُمّٙم٦م. :ىمٞمؾ ،28اًمًجدة 

 .وهق يقم سمدر ،ٕمذاهبؿاًمٗمتح هق اًم٘مْم٤مء سم :وىمٞمؾ

 .ويِمٝمد سمف مت٤مم أي٦م ،هق احلُٙمؿ سم٤مًمّثقاب واًمٕم٘م٤مب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىمٞمؾ

 ﴿     ﴾ /احل٤ميمؿ :أي ،26ؾم٠ٌم. 

 

                                                 

 .2/211 :اًمٗمراء ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ((1
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 ﴿           ﴾/ُمـ ومؽم قمـ  ،ومٕمٚم٦م :اًمَٗمؽمة [495] 19اعم٤مئدة

 .وومؽمشمف قمٜمف ،إذا ؾمٙمـ ومٞمف ،يٗمؽم ومتقراً  ،قمٛمٚمف

آٟم٘مٓم٤مع قماّم يم٤من إُمر قمٚمٞمف  :وإصؾ ومٞمٝم٤م ،اٟم٘مٓم٤مع ُم٤م سملم اًمٜمٌّٞملّم  :ًمَٗمؽمةوا

خقٟم٦م ،وومؽم اعم٤مء ،ُمـ اجلّد ذم اًمٕمٛمؾ ًّ  .إذا اٟم٘مٓمع قماّم يم٤من قمٚمٞمف ُمـ اًمؼمد قمغم اًم

﴿          ﴾ ودروٍس ُمـ  ،قمغم اٟم٘مٓم٤مع ُمـ اًمّرؾمؾ :أي

 .اًمّديـ واًمٙمت٥م

ويم٤من اًمٗمؽمة سملم  ،قمغم أن زُم٤من اًمَٗمؽمة مل يٙمـ ومٞمف ٟمٌلٌّ وومٞمف دًٓم٦م  :ىمٞمؾ

 .ويم٤مٟم٧م اًمٜمٌّقة ُُمتّمٚم٦م ىمٌؾ ذًمؽ ذم سمٜمل إهائٞمؾ وحمّٛمد  قمٞمًك

 ﴿     ﴾ /ُي٘م٤مل: ومت٘م٧م  ،اًمِّمؼ واًمٗمتح :أصؾ اًمٗمتؼ ،32آٟمٌٞم٤مء

 .اًمٌمء ومت٘م٤ًم ؿم٘م٘متف

اموات يم٤مٟم٧م ُُمرشم٘متلم ُُمٓمٌ٘متلم :ُمٕمٜمك أي٦م :ىمٞمؾ ًّ ، ومٗمت٘مٜم٤ممه٤م ؾمٌع أن اًم

 ومٗمت٘مٜم٤ممه٤م ؾمٌع أرولم.،ويم٤مٟم٧م إرض يمذًمؽ ؾماموات،

امء رشم٘م٤ًم ٓ مُتٓمر :وىمٞمؾ ًّ امء  ،يم٤مٟم٧م اًم ًّ ويم٤مٟم٧م إرض رشم٘م٤ًم ٓ شُمٜم٧ٌم، ومٗمت٘مٜم٤م اًم

 (1) .وهق اعمروي ،وإرض سم٤مًمٜم٤ٌّمت ،سم٤معمٓمر

 ﴿     ﴾ /أي ُم٘مدار ومتٞمؾ :ىمٞمؾ ،49اًمٜم٤ًمء. 

                                                 

 .7/82اًمٓمؼمد:  ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،67ح  8/95 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((1



 اًمٗم٤مء  ؾ.. ومّم.......................................................938

  .ُم٤م يٙمقن ذم ؿمّؼ اًمٜمّقاة :هق :واًمٗمتٞمؾ ،وذيمر اًمٗمتٞمؾ ُمثالً 

 .ذم سمٓمـ اًمٜمّقاة :اًمٗمتٞمؾ :وىمٞمؾ

 .ُم٤م ومتٚمتف سملم اصٌٕمٞمؽ ُمـ اًمقؾمخ :اًمٗمتٞمؾ :وىمٞمؾ

واًمٗمتٞمؾ سمٛمٕمٜمك  ،واًمٗمتٞمٚم٦م ُمٕمرووم٦م ،وهق زمُّ اًمٌمء ،ُم٤م ُيٗمتؾ :وأصؾ اًمٗمتٞمؾ

 .وهق قم٤ٌمرٌة قمـ اًمٌمء احل٘مػم ،اعمٗمتقل

﴿   ﴾ /اًمّداقمل امم اًمّْمالل سمتزّيٞمٜمف.:ـ، اًمٗم٤مشم162اًمّم٤موم٤مت 

إذا أظمرضمتف امم طم٤مل  ،ومتٜم٧م اًمّذه٥م سم٤مًمٜم٤ّمر :ُمـ ىمقهلؿ ،وأصؾ اًمٗمتٜم٦م

  .اخلالص٦م

﴿          ﴾ /اظمتؼمٟم٤مهؿ.:، أي53آٟمٕم٤مم 

 ﴿    ﴾ /أي اؾمتٕمٛمٚمتٛمقه٤م ذم اًمٙمٗمر واًمٜمّٗم٤مق :ىمٞمؾ ،14اًمذاري٤مت، 

 .ويمّٚمٝم٤م ومتٜم٦م

 .قمـ اإلؾمالم [496]واًمّرضمقع  ،شمٕمّروٝمؿ ًمٚمٗمتٜم٦م سم٤مًمٙمٗمر :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 أهٚمٙمتؿ أٟمٗمًٙمؿ سم٤مًمٜمّٗم٤مق. :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ﴿      ﴾ /ممٚمقيمٝم٤م :أي ،32يقؾمػ. 

 .وشُمًّٛمل اًمٕمرب اًمٕمٌد ومتك :ىمٞمؾ .ومت٤مة :واعمرأة ،اًمٖمالم اًمِّم٤مب :واًمٗمتك

﴿          ﴾ أي ؿم٤مسّم٤من طمَدصم٤من. ، ىمٞمؾ:36/يقؾمػ 
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 .أهنام ممٚمقيم٤من عمَٚمِؽ ُمٍم إيمؼم :وىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /أٟمف ُمقؾمك سمـ قمٛمران :ىمٞمؾ ،62اًمٙمٝمػ  وومت٤مه يقؿمع

ٌَف وٓزُمف :وؾماّمه ومت٤مه اسمـ ٟمقن   ؾمٗمرًا وطميًا ًمٚمتٕمّٚمؿ ُمٜمف. ،ٕٟمف َصِح

 .ٕٟمف يم٤من خيدُمف :وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /إُم٤مئٙمؿ ووٓئديمؿ :أي ،33اًمٜمقر. 

ّٓ أهن٤م يم٤مًمّمٖمػمة ذم أهن٤م  ،إَُم٦م وإن يم٤مٟم٧م قمجقزاً  :واًمٗمت٤مة ،اًمِّم٤مسم٦م :واًمٗمت٤مة إ

 .ٓ شُمقىَمر شمقىمػم احلّرة

 ﴿    ﴾ /اًمّٓمريؼ اًمقاؾمع سملم اجلٌٚملم :اًمٗم٩ّم  .سمٕمٞمد ،27احل٩م. 

﴿    ﴾ /ؿم٘م٘مٜم٤م :أي  ،33اًمٙمٝمػ. 

 ﴿   ﴾ /ومجره اهلل ًمٕم٤ٌمده ومجراً  ،ؿمّؼ قمٛمقد اًمّّمٌح :اًمٗمجر ،1اًمٗمجر، 

 .وإىم٤ٌمل اًمٜمّٝم٤مر اعميُضء ،ُي١مذن سم٢مدسم٤مر اًمّٚمٞمؾ اعُمٔمٚمؿ ،إذا أفمٝمره ذم أومؼ اعمنمق ُُمٜمتنماً 

يمذٟم٥م  ،اًمذي يّمٕمد ـمقًٓ  :وهق ،اعُمًتٓمٞمؾ :أطمدمه٤م :واًمٗمجُر ومجران

اعُمٜمتنم ذم  ،ًتٓمٞمؾ اعمُٕمؽِمضهق اعمُ  :وأظمر .وٓ طُمٙمؿ ًمف ذم اًمنّمع ،اًمّنطم٤من
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امء ًّ وهق اسمتداء  ،وهق اًمذي حَيرم قمٜمده إيمؾ عمَِـ أراد اًمّّمقم ذم رُمْم٤من ،أومؼ اًم

ٌّف ذم إظم٤ٌمر سمٜمٝمر ؾمقرى ،اًمٞمقم  (1) .وُيِم

أن اًمِّمٛمس قمٜمد  :يمام سمّٞمٜمف قمٚمامء اهلٞمئ٦م ،وؾم٥ٌم فمٝمقره أوًٓ ـمقًٓ صمؿ قمرو٤مً 

وهق  ،قس ُمـ دائرة ٟمّمػ اًمٜمّٝم٤مراًمتل هل ىم ،سمٚمقهمٝم٤م ذم دائرة ٟمّمػ اًمّٚمٞمؾ

ٌّٕمد ُمـ إرض ،اًم٘مقس اًمّتحت٤مين ُمٜمف  .وهق هن٤مي٦م فمالم اًمّٚمٞمؾ ،شمٙمقن ذم هم٤مي٦م اًم

ويمّٚمام زادت ارشمٗم٤مقم٤ًم زادت ىُمرسم٤ًم ُمـ  ،ىمرسم٧م ُمـ إرض ،صمؿ إذا ُم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م

 [497]امم أن يّمؾ طمّدًا يٜمٕمٙمس ؿمٕم٤مقمٝم٤م قمغم اهلقاء اعمُج٤مور ًمألرض  ،إرض

ًمٙمقٟمف أىمرب أوشم٤مره امم  :اًمذي هق ؿمٌف اًمقشمر ًمٚمٛمثٚم٨م ،إول ومٞمحدث ُمٜمف اًمٗمجر

 .اًمِّمٛمس

 ،وهق اعُمقازي٦م ًم٘مقى إوُمؼ ،ووصٚم٧م قمغم ىم٤مقمدة اعمثٚم٨م ،صمؿ إذا زاد ارشمٗمٕمٝم٤م

 .وهق اًمٗمجر اًمث٤مين ،اٟمٕمٙمس اًمِّمٕم٤مع قمرو٤مً 

 ،أصٖمر ُمـ ضمرم اًمِّمٛمس ،عم٤ّم يم٤مٟم٧م ضمرُم٤مً  ،أن إرض :وسمٕم٤ٌمرٍة أووح

ورأؾمف ذم اجل٤مٟم٥م اعُمخ٤مًمػ  ،شمٙمقن ىم٤مقمدشمف ذم إرض ،طمّمؾ هل٤م فمّؾ خمروـمل

يم٤من اًمّٔمؾ حت٧م  ،وم٢مذا وصٚم٧م اًمِّمٛمس امم دائرة ٟمّمػ اًمٜمّٝم٤مر اًمٗمقىم٤مين ،ًمٚمِمٛمس

 .إرض

                                                 

اًمٌحراين:  ،احلدائؼ اًمٜم٤مرضة ،1436ح  1/522 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف :اٟمٔمر ((1

6/221. 
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 ،ُم٤مل اًمّٔمؾ امم ـمرف اًمِّمٛمس ،يمّٚمام ُم٤مًم٧م اًمِّمٛمس امم ضمٝم٦م اعمٖمرب :صمؿ

ىمقس اًمتل هل احلّد اعُمِمؽمك سملم  ،وذًمؽ ىمٌؾ أن شمّمؾ امم ٟم٘مٓم٦م اعمٖمرب احل٘مٞم٘مل

اعمُ٘م٤مسمٚم٦م ًمٜم٘مٓم٦م اعمنمق  ،اعمُٕمؼّم قمٜمٝم٤م سمٜم٘مٓم٦م اعمٖمرب احل٘مٞم٘مل ،اًمّٚمٞمؾ وىمقس اًمٜمّٝم٤مر

 ،وُيٕمؼّم قمـ اخلّط اًمقاصؾ سمٞمٜمٝمام ،ومه٤م اًم٘مقؾم٤من اعُمت٤ًموي٤من ُمـ إوُمؼ ،احل٘مٞم٘مل

وم٢مذا وصٚم٧م اًمِّمٛمس امم احلّد إول،  ،اعم٤مّر سمٛمريمز إرض سمخّط اعمٖمرب واعمنمق

قاد ذم اعمنمق،  ،ق امم اهلقاء اعُمج٤مور ًمألرضوصؾ اًمٔمّؾ ذم ضمٝم٦م اعمنم ًّ ومتٌلّم اًم

وحيدث ومقق  ،ويٙمقن ذًمؽ ىمٌؾ همٞم٤مب اًمِّمٛمس قمـ اًمٜمّٔمر ،وُيٕمؼّم قمٜمف سم٤مًمِّمٗمؼ

 .وهل اًمٗمّمؾ سملم ؾمقاد اًمّٔمؾ ووقء اًمِّمٛمس ،ذًمؽ مُحرة

إذا وصٚم٧م امم هذا احلّد ُمـ إوُمؼ، ُمٜمع ؾمٓمح  ،أن اًمِّمٛمس :واًمّن ذم ذًمؽ

وهل اًم٘مٓمٕم٦م  ،قره٤م امم ىمٓمٕم٦م ُمـ إوُمؼ ذم ضمٝم٦م اعمنمقإرض قمـ وصقل ٟم

وٟم٘مٓم٦م شم٘م٤مـمع  ،اًمقاىمٕم٦م سملم ٟم٘مٓم٦م شم٘م٤مـمع وشمر هذا اًم٘مقس، ُمع ىمقس اًمٜمّٝم٤مر اًمنّمىمل

 .ىمقد اًمٜمّٝم٤مر اًمنّمىمل، ُمع دائرة إوُمؼ [498]

ذم اًمٜمّٔمر، يم٠مٟمف  يؽماءى ،يم٤من ـمرف اًمّٔمؾ أسمدًا ُُمًت٘مٞمامً  ،وعم٤ّم يم٤من اًمّٔمؾ خمروـمّٞم٤مً 

واًمّٓمرف أظمر ؾمٓمح  ،يٙمقن أطمد ـمرومٞمف رأس اعمخروط ،ًتٓمٞمؾظمطٌّ ُم

سمحٞم٨م ًمق أظمرج ُمـ ؾمٓمح إرض،  ،إرض، وشمٙمقن اًمِّمٛمس حُم٤مذي٦ًم هلذا اخلطّ 

 .ومٞمٙمقن ؾمٓمح هذا اًمّٔمؾ أسمدًا ذم ضمٝم٦م اعُمخ٤مًمػ ،ٟٓمتٝمك امم اًمِّمٛمس

وم٢مذا سمٚمٖم٧م اًمِمٛمس ُمـ  ،صٕمقدًا وٟمزوًٓ  ،ويتحرك هذا اًمّٔمؾ سمحريم٦م اًمِّمٛمس

يم٤من ذًمؽ اسمتداء  ،اًمٖمرب امم طمٍد يّمؾ قمٜمده ؾمٓمح اًمّٔمؾ امم اًمٜمّ٘مٓم٦م اًمنمىملإوُمؼ 
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ويمّٚمام  ،وذًمؽ ىمٌؾ سمٚمقغ اًمِّمٛمس امم اًمٜمّ٘مٓم٦م اًمٖمرب ،زوال اًمٜمّقر قمـ شمٚمؽ اًمٜمّ٘مٓم٦م

امم أن شمّمؾ اًمِّمٛمس امم اًمٜمّ٘مٓم٦م  ،صٕمد اًمّٔمؾ ،ىمرسم٧م اًمِّمٛمس ُمـ إوُمؼ اًمٖمرب

قاد ُمـ ـمرف ،احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمٖمرسمٞم٦ّم ًّ ومتٞمؾ  ،اعمنمق طمٞمٜمئٍذ امم ومقق اًمرأس ومٞمٌٚمغ اًم

 .اعمُٕمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤محلٛمرة اعمنمىمٞم٦ّم ،احلٛمرة احل٤مصٚم٦م ىمٌٚمٝم٤م امم ضم٤مٟم٥م اعمٖمرب

ويٙمقن ُمٞمؾ هذه احلُٛمرة إُم٤مرًة قمغم همروب  ،ومٞمدظمؾ طمٞمٜمئٍذ وىم٧م اعمٖمرب

 .اًمِّمٛمس قمـ إوُمؼ احل٘مٞم٘مل

ة ٟمّمػ امم أن متٞمؾ قمـ دائر ،ُُمتحريم٤ًم سمحريم٦م اًمِّمٛمس ،ويًتٛمر هذا اًمّٔمؾ

امم طمِد يتّمؾ ؾمٓمح هذا اًمّٔمؾ سمًٓمح  ،امم ـمرف اعمنمق ،اًمٜمّٝم٤مر اًمّتحت٤مٟمّٞم٦م

 ومٕمٜمد أّول ،ومٞمّمؾ ٟمقر اًمِّمٛمس طمٞمٜمئٍذ امم ؾمٓمح اهلقاء اعمُج٤مور ًمألرض ،إرض

وعم٤ّم يم٤من ذم هم٤مي٦م اًمّْمٕمػ مل ُيٚمتٗم٧م  ،يتٌلّم ٟمقره٤م ًمٚمرائل ؿمٌف اًمٜمّ٘مٓم٦م ،زُم٤من شم٘م٤مـمٕمف

 .إًمٞمف هم٤مًم٤ٌمً 

واًمٕمٙمس ُمـ يمّرة اهلقاء  ،ِّمٛمس دظمؾ ؾمٓمح اًمٜمّقر ذم اهلقاءويمّٚمام ارشمٗمٕم٧م اًم

 .وهق اًمٗمجر إول ،سمٕمٞمدًا قمـ ٟم٘مٓم٦م إوُمؼ

امم أن  ،ؾمٓمح اًمٜمّقر ُمـ إوُمؼ[ 541]ويمّٚمام ارشمٗمٕم٧م اًمِّمٛمس ىمرب ظمّط 

يمام  ،ومٞمتٌلّم اًمٗمجر اًمث٤مين ،ومٞمٕمؽمض اًمٜمّقر ،يّمؾ امم ؾمٓمح اهلقاء اعمُ٘م٤مـمع ًمأُلومؼ

 ا اًمِّمٙمؾ.ئمٝمر ُمـ اعُمت٠مُمؾ ذم هذ
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يمام  ،ٓ يزيد قمـ ؾمت٦ّم قمنم ومرؾمخ٤مً  ،أن ىمٓمر اهلقاء اعُمج٤مور ًمألرض :وًمُٞمٕمٚمؿ

وم٢مذن يٜمدومع قمٜمف سمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت  ،أهؾ هذا اًمٗمـ ،ضمّرسمف ُُمدىم٘مقا إرض

 .إذ ٓ يزيد هذا اعم٘مدار قمغم ىمٓمر إرض شمٌٞمّٞمٜم٤ًم وم٤مومٝمؿ واهمتٜمؿ ،اعُمتقمَه٦م

أو اًمٌمء اًمٙمثٞمػ،  ،مل يٜمٕمٙمس قمغم اهلقاءأن اًمٜمّقر إذا  ،ٓ سمّد أن ُيٕمٚمؿ :وأيْم٤مً 

وًمِذا شمرى  ،ومنمط فمٝمقره قمغم اجلرم اًمٙمثٞمػ ،ومل يتٌلّم ًمٚمرائل ،مل ئمٝمر ًمف أصمر

امء ُُمٔمٚمامً  ،اًمٌدر ُُمٜمقراً  ًّ ومٝمق ىم٤مسمؾ إلٟمٕمٙم٤مس  ،وذًمؽ ًمٙمث٤موم٦م اًم٘مٛمر ،وأـمراومف ُمـ اًم

 .اًمٜمّقر

ًمّن ذم وهذا هق ا ،قمغم أن ٟمقر اًم٘مٛمر ُُمٙمت٥ًٌم ُمـ اًمِّمٛمس :وىمد أمجٕمقا

دون ـمرومٝم٤م إسمٕمد  ،اظمتّم٤مص اٟمٕمٙم٤مس اًمٜمّقر ذم اًمٗمجر إول سمٜم٘مٓم٦ٍم خمّمقص٦م

 .وذًمؽ إلٟم٘مٓم٤مع ؾمٓمح اعُمٜمّقر قمـ اًمٓمروملم :وإىمرب إًمٞمٝم٤م ،قمـ اًمِّمٛمس

 .وهق اٟمٗمج٤مر اًمّّمٌح يمّؾ يقم ،ومجر اًمٜمّٝم٤مر :اعُمراد سم٤مًمٗمجر ذم أي٦م :ىمٞمؾ

ٜم٦مٕٟمف يتجدد قمٜمده  :اعمُراد ومجر أول اعمحرم :وىمٞمؾ ًّ  .اًم

 .ٕٟمف ي٘مع ومٞمف اًم٘مرسم٤من :ُيريد ومجر يقم اًمٜمّحر :وىمٞمؾ

 .هق ومجر ذي احلّج٦م :وىمٞمؾ .وىمٞمؾ أراد سم٤مًمٗمجر اًمٜمّٝم٤مر يمّٚمف

 ﴿   ﴾ /ُم٤مئاًل قمـ احلّؼ  :أي ،27ٟمقح. 

ووَمَجر احل٤مًمِػ ومجقرًا، يمذب  ،ُمـ سم٤مب ىمٕمد وزٟم٤مً  ،وَمَجر اًمٕمٌد ومجقراً  :ُي٘م٤مل

وذم اًمٙمثرة  ،مجع وم٤مضمر ذم اًم٘مّٚم٦م ،ًمٙمٗمرة اًمٗمجرة وزن ـمٚمٌفهؿ ا ،وُم٤مل قمـ اًمّّمدق

 .وزن ـماّلب ،ومج٤مر
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 ﴿      ﴾ /ذم ُُمّتًٍع ُمـ اًمٙمٝمػ :أي ،17اًمٙمٝمػ. 

 .ومْم٤مٌء ُمٜمف :وىمٞمؾ

 ،سمحٞم٨م ٓ يراه َُمـ يم٤من سم٤ٌمسمف ،داظمؾ اًمٙمٝمػ [542]يم٤من ُُمتًٕم٤ًم  :وىمٞمؾ

 .ويٜم٤مهلؿ ٟمًٞمؿ اًمّريح

وومجقة اًمّدار  ،ومجٕمف ومجقات وومج٤مء ممدوداً  ،رضاعُمّتًع ُمـ إ :واًمٗمجقة

 .ؾم٤مطمتٝم٤م

 ﴿           ﴾ /اعُمراد  :ىمٞمؾ ،169اًمٌ٘مرة

 .اًمّزٟم٤م :سم٤مًمٗمحِم٤مء

قء ُم٤م ٓ طمّد ومٞمف ،ُم٤م ومٞمف طمدّ  :اعمُراد سمف :وىمٞمؾ ًّ  .يمام أن اًم

ٞمئ٦م ،واًم٘مٌٞمح٦م ،اًمٗم٤مطمِم٦م :واًمٗمحِم٤مء ًّ  ،اًمّناء :ٟمحقوهل ُمّمدر  ،واًم

 ،ويمّؾ َُمـ دم٤موز ىمدره ومٝمق وم٤مطمش ،ومحش ومحِم٤ًم وومحِم٤مء :ُي٘م٤مل ،واًمّياء

 .ويمّؾ ُم٤م ٓ ُيقاومؼ احلّؼ ومٝمل وم٤مطمِم٦م ،إذا أشمك سم٤مًمٗمحِم٤مء ،وأومحش اًمّرضمؾ

﴿          ﴾ /اعُمراد: ظمروضمٝم٤م ُمـ :، ىمٞمؾ19اًمٜم٤ًمء

 .اًمٜمِّمقز :واعُمراد سمف ،هل٤م اعُمٓمٚمِّؼ ،سمٞمتٝم٤م سمٖمػم إذن زوضمٝم٤م

ّٓ أن يزٟملم :اعمُراد :وىمٞمؾ  .إ
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 . (1)وهق اعمروي قمـ أب ضمٕمٗمر ،إومم محؾ أي٦م قمغم اعمٕمّمٞم٦م :وىمٞمؾ

﴿         ﴾ /مجع وم٤مطمِم٦م. :، اًمٗمقاطمش151آٟمٕم٤مم 

 .واًم٘م٤ٌمئح يمّٚمٝم٤م ،اعمٕم٤ميص :واعُمراد هب٤م

 ﴿    ﴾ اًمذي يٙمثر ومخره :اًمٗمخقر ،12/هقد. 

عم٤ِم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتٙمؼّم  ،إذا ُأـمٚم٘م٧م ،وهل صٗم٦ُم ذمٍّ  ،اًمّتٓم٤مول سمتٕمديد اعمٜم٤مىم٥م :وهق

 .قمغم َُمـ ٓ ُيقز أن ُيتٙمؼّم قمٚمٞمف

 ﴿   ﴾ /يم٤مٔضمر واخلزف :أي ،14اًمرمحـ. 

 .طمّتك ص٤مر ظمزوم٤مً  ،اًمّٓملم اًمذي ـُمٌخ سم٤مًمٜم٤ّمر :اًمٗمّخ٤مر

واًمٚم٤ٌَّمن عمَـ  ،يم٤مًمّتامر عمَِـ يٌٞمع اًمّتٛمر ،أو يٌٞمٕمف ،يٕمٛمؾ ذًمؽ وىمد ُيٓمٚمؼ قمغم َُمـ

 .سم٤مًمٙمن مجع ًمٌٜم٦َم ،يٌٞمع اًمٚمٌِّـ

﴿          ﴾ /ضمٕمؾ اًمٌمء ًمدومع  :اًمٗمداء ،127اًمّم٤موم٤مت

 .اًمّير قمٜمف

﴿       ﴾/اًمّثٗمؾ اًمذي يٜمزل امم اًمٙمرش ، اًمٗمرث:66اًمٜمحؾ. 

 ،وأقماله دُم٤مً  ،ص٤مر أؾمٗمٚمف ومرصم٤مً  ،ذم اًمٙمرش [543]ذا اؾمت٘مرَّ اًمٕمٚمػ إ :ىمٞمؾ

 .ويٌ٘مك اًمٗمرث يمام هق ،ومٞمجري اًمذي ذم اًمٕمروق واًمّٚمٌـ ذم اًمّيع ،ووؾمٓمف ًمٌٜم٤مً 

                                                 

 .2/184 :اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي ،وم٘مف اًم٘مرآن ،3/47 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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 ﴿      ﴾ /سمال ُم٤مٍل، وٓ وًمٍد،  ،ي٠ميت أظمرة وطمٞمداً  :أي ،82ُمريؿ

 .وٓ قمدد ،وٓ قُمّدةٍ 

﴿    ﴾ /يم٤ٌمر اإلسمؾ :أن احلَٛمقًم٦م :ىمٞمؾ ،142آٟمٕم٤مم، 

 .صٖم٤مره :واًمٗمرش

  .واًمُٗمرش: صٖم٤مره٤م ،واًمٌ٘مر ،ُم٤م حُيٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اإلسمؾ :أن احلَٛمقًم٦م :وىمٞمؾ

 .اًمٖمٜمؿ واًمُٗمرش: واًمٌ٘مر، ُم٤م حُيٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اإلسمؾ،:أن احلٛمقًم٦م:وىمٞمؾ

 ،واًمٌٖم٤مل ،واخلٞمؾ ،واًمٌ٘مر ،يمّؾ ُمؾ مَحؾ ُمـ اإلسمؾ :أن احلٛمقًم٦م :وىمٞمؾ

 .اًمٖمٜمؿ :واًمٗمرش ،واحلٛمػم

ومٛمٕمٜمك  ،وُم٤م يٗمؽمؿمقٟمف ذم اًمّذسمح ،ُم٤م يٜمتٗمٕمقن سمف ذم احلّٛمؾ :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ًمٚمّذسمح آوٓمج٤مع :آومؽماش

 .ُم٤م ُيٗمرش ُمـ أصقاومٝم٤م وأوسم٤مره٤م :أن اًمُٗمرش :وىمٞمؾ

ٓؾمتقاء أؾمٜم٤مهن٤م ذم اًمّّمٖمر  :أطمدمه٤م :وإٟمام ىمٞمؾ ًمٚمّّمٖم٤مر وُمرش ُٕمريـ :ىمٞمؾ

أٟمف ُمـ اًمٗمرش: وهل إرض اعمًتقي٦م  :واًمث٤مين ،قاء ُم٤م ُيٗمرشيم٤مؾمت ،وآٟمحٓم٤مط

 .اًمتل يتقـّم٠مه٤م اًمٜم٤ّمس
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﴿       ﴾ /هق اًمّٓم٤مئر اًمذي  :اًمٗمراش :ىمٞمؾ ،4اًم٘م٤مرقم٦م

 .يت٤ًمىمط ذم اًمٜم٤ّمر واًمّناج

 .وٓ سمٕمقض ،ًمٞمس سمذسم٤مب ،هق ـمػٌم يٜمٗمرش :وىمٞمؾ

وهق همقهم٤مء  ،ريم٥م سمٕمْمف سمٕمْم٤مً وي ،اجلراد اًمذي يٜمٗمرش :اًمٗمراش :وىمٞمؾ

 .اًمٗمراش

 ﴿  ﴾ /اًمٙمٌػمة اعُمًٜم٦ّم :اًمٗم٤مرض ،68اًمٌ٘مرة. 

 .إذا أؾمٜم٧ّم ،شمٗمرض ومروو٤مً  ،ومرو٧م اًمٌ٘مرة :ُي٘م٤مل

ٕن  :ومٞمّتًع ًمذًمؽ ضمقومٝم٤م ،اًمتل ىمد وًمدت سمٓمقٟم٤ًم يمثػمة :أن اًمٗم٤مرض :وىمٞمؾ

 .اًمقاؾمع اًمّْمخؿ :ُمٕمٜمك اًمٗم٤مرض ذم اًمّٚمٖم٦م

 ﴿          ﴾ /أوضم٥م  :أي ،85اًم٘مّمص

 .اًمتقىمٞم٧م :واًمٗمرض .قمٚمٞمؽ شمالوشمف سمتٌٚمٞمٖمف واًمٕمٛمؾ سمام ومٞمف

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /[544] 197اًمٌ٘مرة 

 .وىّمتف وأوضمٌف :أي

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /ُٟمِّم٥َم ٟمّم٥م اعمّم٤مدر ،11اًمٜم٤ًمء، 

 .ومرض اهلل ومريْم٦م :أي
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﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:               ﴾ /24اًمٜم٤ًمء ،

 .سمٕمد اٟم٘مْم٤مء ُمّدة إضمؾ ،ُمـ اؾمتئٜم٤مف قم٘مدهؿ :أي

﴿        ﴾ /وأًمزُمٜم٤م اًمٕمٛمؾ هب٤م.،ومروٜم٤م ُم٤م ومٞمٝم٤م :، أي1اًمٜمقر 

 .أي ومّّمٚمٜم٤مه٤م :سم٤مًمّتِمديد ،ومّروٜم٤مه٤م :وىُمرأ

وآؾمؿ اًمٗمريْم٦م، وهل ُم٤م  ،أي أوضم٥م :واومؽمض ،وومرض اهلل قمٚمٞمٜم٤م يمذا

 .ٕن ًمف ُمٕم٤ممِل وطمدوداً  :أوضمٌف اهلل ُمـ اًمٗمرض

 ﴿        ﴾ /ووّٞمٕمٜم٤م ذم  ،قمغم ُم٤م شمريمٜم٤م :أي ،31آٟمٕم٤مم

 .اًمّدٟمٞم٤م، ُمـ شمٕمتٞمؿ أقمامل أظمرة

٤مقم٦م :وىمٞمؾ ًّ  .أن اهل٤مء شمٕمقد امم اًم

٤مقم٦مقمغم :واعمٕمٜمك ًّ  .واًمّت٘مدُم٦م هل٤م ، ُم٤م ومّرـمٜم٤م ذم اًمٕمٛمؾ ًمٚم

 .واًمٕمٛمؾ هل٤م ،أي ذم ـمٚمٌٝم٤م ،أن اهل٤مء شمٕمقد امم اجلٜم٦ّم :وىمٞمؾ

 .دّل قمغم اًمّمٗم٘م٦م ،ٕٟمف عم٤ّم ذيمر اخلنان :اهل٤مء شمٕمقد قمغم اًمّّمٗم٘م٦م :وىمٞمؾ

 ﴿ :أن شمٙمقن اهل٤مء قم٤مئدًا امم ُمٕمٜمك ُم٤م ذم ىمقًمف :وضمّقز سمٕمْمٝمؿ  ﴾ 

 اًمتل ومّرـمٜم٤م ومٞمٝم٤م. قمغم إقمامل اًمّّم٤محل٦م، ي٤م طمنشمٜم٤م،:أي

وقمغم اًمقضمقه اعمت٘مّدُم٦م،  ،سمٛمٕمٜمك اًمٜمّٝمل ،شمٙمقن ُم٤م ُمقصقًم٦م ،وقمغم هذا اًمقضمف

 .قمغم شمٗمريٓمٜم٤م :ويٙمقن شم٘مديره ،شمٙمقن ُمّمدرّي٦م
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 ،اًمّت٘مديؿ ذم جُم٤موزة احلدّ  :واإلومراط ،اًمّت٘مديؿ :وأصٚمف ،اًمّت٘مّمػم :واًمّتٗمريط

 .واًمّتٗمريط ذم اًمٕمجز واًمّت٘مّمػم

  ﴿ :قًمف شمٕم٤مممىم         ﴾ /ُم٤م شمريمٜم٤م :أي ،38آٟمٕم٤مم.  

 .ُم٤م ىمٍّمٟم٤م :وىمٞمؾ

طمّتك يٗمقت وىمتف، وُمثٚمف  ،إمه٤مل ُم٤م ُي٥م أن يت٘مّدم ومٞمف :اًمّتٗمريط :وىمٞمؾ

 .وومالٌن ُُمٗمرط ،ومالٌن طم٤مزم :ُي٘م٤مل ،ووّده إظمذ سم٤محلزم ،اًمّت٘مّمػم

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /56اًمزُمر 

 .ي٤م ٟمداُمتل قمغم ُم٤م وّٞمٕم٧م ُمـ صمقاب اهلل :أي [545]

 .ذم ـم٤مقم٦م اهلل :وىمٞمؾ .ىمٍّمت ذم أُمر اهلل :وىمٞمؾ

 ﴿                ﴾ /24اسمراهٞمؿ، 

وصمامره٤م  ،قم٤مًمٞم٦م أهمّم٤مهن٤م ،إرضأصقهل٤م ذم  ،راؾمخ٦م  ،ٟم٤مُمٞم٦مٍ  ،يمِمجرٍة زايمٞم٦مٍ  :أي

امء ًّ ّٓ أٟمف  ،واًمٗمرع قم٤مل ،وإصؾ ؾم٤مومؾ ،وأراد سمف اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمّرومٕم٦م .ذم اًم إ

 .ُيتقصؾ ُمـ إصؾ امم اًمٗمرع

 .أهن٤م ؿمجرٌة ذم اجلٜم٦ّم :وىمٞمؾ .هل اًمٜمّخٚم٦م :أن هذه اًمِمجرة اًمٓمّٞم٦ٌم :ىمٞمؾ

  وومرقمٝم٤م قمكمّ  رؾمقل اهلل  :أن اًمِّمجرة :وُروي قمـ أب ضمٕمٗمر 

 .وأهمّم٤مهن٤م وأوراىمٝم٤م ؿمٞمٕمتٜم٤م ،وصمٛمره٤م أوٓده٤م وقمٜمٍم اًمِّمجرة وم٤مـمٛم٦م 
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وأن  ،ومٞمً٘مط ُمـ اًمِّمجرة ورىم٦م ،أن اًمّرضمؾ ُمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م ًمٞمٛمقت :صمؿ ىم٤مل

 (1) .ومُٞمقرق ُمٙم٤من شمٚمؽ اًمقرىم٦م ورىم٦م ،اعمقًمقد ُمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م ًمُٞمقًَمد

  وقمكّم  ،أٟم٧م اًمِمجرة ىم٤مل ضمؼمئٞمؾ ًمٚمٜمٌّّل  :ىم٤مل ،وقمـ اسمـ قم٤ٌمس

 (2) .صمامره٤م واحلًـ واحلًلم  ،ورىمٝم٤م ووم٤مـمٛم٦م  ،همّمٜمٝم٤م

ًمٙمـ  ،وإن مل يٙمـ هل٤م وضمقٌد ذم اًمّدٟمٞم٤م ،ؿمجرٌة هذه صٗمتٝم٤م ،أراد سمتٚمؽ :وىمٞمؾ

 .اًمّّمٗم٦م ُمٕمٚمقُم٦م

﴿          ﴾ /أي ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ يمّؾ  :ىمٞمؾ ،12اًم٘مّمص

 
ٍ
ّٓ َُمـ ذيمر ُمقؾمك  ،رء  .إ

ؾمٙمقٟم٤ًم امم ُم٤م وقمده٤م اهلل  ،ٛمٝم٤م سم٠من اسمٜمٝم٤م ٟم٤مٍج ًمٕمٚم ،ص٤مر وم٤مرهم٤ًم ُمـ احلزن :أي

 .شمٕم٤ممم

وم٢مهن٤م ٟمًٞم٧م ُم٤م وقمده٤م  ،وُيٜم٠ٌم هب٤م ،وم٤مرهم٤ًم ُمـ اًمقطمل اًمذي ُأوطمل إًمٞمٝم٤م :وىمٞمؾ

 .اهلل شمٕم٤ممم سمف

 .يٙم٤مد خيرج ُمـ همالومف ،ىمٚم٘م٤مً  :وُمٕمٜم٤مه ،سم٤مًمٗم٤مء واًمّزاء اعمٕمجٛم٦م ،ومزقم٤مً  :وىُمرأ

ٕن رأس إىمرع يٙمقن  :٤مرعيرضمع امم ُمٕمٜمك ىم :وُمٕمٜم٤مه ،ىمرقم٤ًم سم٤مًم٘م٤مف :وىُمرأ

 .ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اًمِمٕمر

 .هذرًا وسم٤مـمالً  :وُمٕمٜم٤مه ،ومرهم٤مً  :وىُمرأ

                                                 

 .61ح  422 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ،2ح  79 :اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :اٟمٔمر ((1

 .251 :، شمٗمًػم همرائ٥م اًمٗمرىم٤من، اًمٓمرحيل6/74 :اٟمٔمر:جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، اًمٓمؼمد ((2
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﴿          ﴾ /طمّتك  ،أي ومّرىمٜم٤م سملم اعم٤مئلم :، ىمٞمؾ52اًمٌ٘مرة

 .متّرون ذم ـمريٍؼ يٌس،ومَِرىم٤ًم سمٞمٜمٝمام [546]ومٙمٜمتؿ  ،ُمررشمؿ ومٞمف

ومقىمع سملم يمّؾ ُمـ اًمٗمري٘ملم ُمـ  ،٤مهومّرىمٜم٤م اًمٌحر سمدظمقًمٙمؿ إيّ  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ومقىمع اًمٗمرق سمٙمؿ ،يًٚمٙمقن ـمري٘م٤ًم ي٤مسم٤ًمً  ،اًمٌحر ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٙمؿ

 .ًمتٛمّروا ومٞمف ،أي سمًٌٌٙمؿ اًمٌحر :ومّرىمٜم٤م سمٙمؿ :وىمٞمؾ

واًمٗمرق: اًمّٓم٤مئٗم٦م ُمـ  ،إذا يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمام وُمرضم٦م ،هق اًمٗمّمؾ سملم اًمِمٞمئلم :واًمٗمرق

 
ٍ
 ـم٤مئٗم٦ٍم ُمـ ذًمؽ ومرق. ومٙمّؾ  ،إذا اٟمٗمرق سمٕمْمف قمـ سمٕمض ،وُمـ اعم٤مء ،يمّؾ رء

  ﴿ :وُمٜمف          ﴾ /63اًمِمٕمراء. 

 ﴿             ﴾ /يٕمٜمل  :ىمٞمؾ ،122اًمٌ٘مرة

 ومُٞم١مّدي ذًمؽ امم اًمٗمرىم٦م. ،وُيٌّٖمْمقٟمف إًمٞمف ،أهنؿ ُيقددون أطمدمه٤م قمغم ص٤مطمٌف

ومٞمٙمقن  ،وحيٛمٚمقٟمف قمغم اًمٙمٗمر واًمنّمك سم٤مهلل ،وضملمأهنؿ ُيٖمقون أطمد اًمزّ  :وىمٞمؾ

 ،ومُٞمٗمّرق سمٞمٜمٝمام اظمتالف اًمٜمِّحٚم٦م ،اعمُ٘مٞمؿ قمغم ديٜمف ،سمذًمؽ ىمد وم٤مرق زوضمف أظمر

 .وشم٤ٌميـ اعمّٚم٦م

طمّتك ي١مول أُمرمه٤م امم  ،أهنؿ يًٕمقن سملم اًمّزوضملم سم٤مًمٜمّٛمٞمٛم٦م واًمقؿم٤مي٦م :وىمٞمؾ

 .اًمِٗمرىم٦م واعُم٤ٌميٜم٦م
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وهق مجع اًمٌمء  ،واًمٗمرق ٟم٘مٞمض اجلٛمع ،ًمٖمػمه ضمٕمؾ اًمٌمء ُُمٗم٤مرىم٤مً  :واًمّتٗمريؼ

 .واجلٛمع ضمٕمؾ اًمٌمء ُمع همػمه ،ٓ ُمع همػمه

 ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾/ُي١مُمٜمقن  :أي ،159آٟمٕم٤مم

 .سمٌٕمض، ويٙمٗمرون سمٌٕمض

 .وهق ُي١مل قمغم اعمٕمٜمك إول ،وظمرضمقا قمٜمف ،سم٤ميٜمقه :واعمٕمٜمك .وم٤مرىمقا :وىُمرأ

﴿       ﴾ /شم٠ميت سمام ُيٗمّرق سملم  ،يٕمٜمل اعمالئٙم٦م :ىمٞمؾ ،4اعمرؾمالت

 .واحلالل واحلرام ،احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ

 .واهلدى واًمّْمالل ،شُمٗمّرق سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ ،هل آي٤مت اًم٘مرآن :وىمٞمؾ

ح٤مب :وىمٞمؾ ًّ  .ومُتٌّدده ،إهن٤م اًمّري٤مح اًمتل شُمٗمّرق سملم اًم

﴿                ﴾ /مجٌع  :اًمٗمريؼ ،7اًمِمقرى

يمام ؾُمّٛمٞم٧م اجلامقم٦م  ،وهق ومٕمٞمٌؾ ُمـ اًمتٗمّرق ،ٓ واطمد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف ،يم٤مًمّٓم٤مئٗم٦م

 .[547]سم٤محلزب ُمـ اًمّتحّزب 

﴿    ﴾ /ُمـ ومره اًمّرضمؾ ومراه٦ًم،  ،طم٤مذىملم سمٜمحتٝم٤م :أي ،149اًمِمٕمراء

 .ومٝمق وم٤مره

 .أي أذيـ سمٓمريـ :ومرهلم :وىُمرأ

 .٤مء وم٤مرهلم سمٛمٕمٜمك ىم٤مرطملمضم :وىمٞمؾ
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 ﴿       ﴾ /سمديٕم٤ًم. ،أُمرًا قمٔمٞمامً  :أي ،27ُمريؿ 

 .وهق اًمٙمذب ،آومؽماءُمـ  ،أُمرًا ىمٌٞمح٤ًم ُُمٜمٙمراً  :وىمٞمؾ

صمؿ  ،إذا ىمّٓمٕمف قمغم وضمف اإلصالح ،ُم٠مظمقٌذ ُمـ ومري إديؿ :اًمٗمري :ىمٞمؾ

 .ُيًتٕمٛمؾ ذم اًمٙمذب

 .ا يم٤من يٕمٛمؾ قمٛماًل ُي٤ٌمًمِغ ومٞمفإذ ،ومالٌن يٗمري اًمٗمري :وُي٘م٤مل

﴿      ﴾ /وهق قمذاب  ،اخلقف إقمٔمؿ :أي ،123آٟمٌٞم٤مء

 .اًمٜم٤ّمر إذا أـمٌ٘م٧م قمغم أهٚمٝم٤م

 .هق اًمٜمّٗمخ٦م إظمػمة :وىمٞمؾ

 .هق طملم ُي١مَُمر سم٤مًمٕمٌد امم اًمٜم٤ّمر :وىمٞمؾ

٦م، ي٤م أهؾ اجلٜمّ  :وُيٜم٤مدى ،هق طملم ُيذسَمح اعمقت قمغم صقرة يمٌٍش أُمٚمح :وىمٞمؾ

 .ظمٚمقٌد وٓ ُمقت ،وي٤م أهؾ اًمٜم٤ّمر ،ظمٚمقٌد وٓ ُمقت

 :واإلومزاع ،وهق ذم إصؾ ُمّمدر ،وهق اخلقف اًمِّمديد ،اًمّذقمر :واًمٗمزع

 .اإلظم٤موم٦م واإلهم٤مصم٦م أيْم٤مً 

﴿            ﴾ /سم٤مًم٘محط،  :، وُمّن اًمٗم٤ًمد41اًمروم

  وحمؼ ،وىمّٚم٦م اًمّريع ذم اًمّزراقم٤مت واًمٌٞمقع
ٍ
 .اًمؼميم٤مت ُمـ يمّؾ رء

ٗمٞمٜم٦م همّم٤ٌمً  ،هق ىمتؾ اسمـ آدم أظم٤مه :وىمٞمؾ ًّ  .وأظمذ اًم

 .اًمٗم٤ًمد :وآؾمؿ ،ومٝمق وم٤مؾمد ،ُمـ سم٤مب ىمٕمد ،ومًد اًمٌمء ومًقداً  :ُي٘م٤مل



 اًمٗم٤مء  ؾ.. ومّم.......................................................954

 .ارشمٙم٤مب اعمٕم٤ميص :اًمٗم٤ًمد ذم أي٦م :وىمٞمؾ

قء ذم اًمؼّم واًمٌحر :وىمٞمؾ ًّ  .وٓة اًم

ويٙمقن ذًمؽ  ،ُمـ ؾمٚمقيمفُم٤م حيّمؾ ومٞمف ُمـ اعمخ٤موف اعم٤مٟمٕم٦م  :وم٤ًمد اًمؼمّ  :وىمٞمؾ

طمّتك ٓ  ،اوٓمراب أُمره :ووم٤ًمد اًمٌحر ،واًمٕم٘م٤مب سمف ،سمخذٓن اهلل شمٕم٤ممم ٕهٚمف

ف ومٞمف  .ويمّؾ ذًمؽ ًمػمشمدع اخلٚمؼ قمـ ُمٕم٤مصٞمف ،يٙمقن ًمٚمٕم٤ٌمد ُُمٜمٍَمَ

 .واعمقاوع اخلّم٦ٌم ،اًمّريػ :واًمٌحر ،اًمؼّم اًمؼمي٦م :وىمٞمؾ

يؼم  [548]اًمؼم: ٕٟمف  ويمذًمؽ ،ٕٟمف يؼم صالح اعم٘م٤مم ومٞمف :ُمـ اًمؼِم  :وأصؾ اًمؼمّ 

 .صمؿ صالطمف ،سمّمالطمف ذم اًمٖمذاء

ّٛمل اعم٤مء اعم٤مًمح ،صمؿ يمثر ،ٕٟمف ؿُمّؼ ذم إرض :اًمِّمؼ :وأصؾ اًمٌحر ًُ  .سمحراً  :وم

﴿    ﴾ /دمٌٜمقا، ورضمٌؾ ومِمؾ :وشمٗمِمٚمقا ،جلٌٜمتؿ :أي ،43آٟمٗم٤مل: 

 .إذا ضمٌـ ،ووَمِِمؾ سم٤مًمٙمن ومِمالً  ،أومِم٤مل :واجلٛمع .وٕمٞمٌػ ضم٤ٌمن :أي

﴿     ﴾ /ىَمٓمع اًمّٓمريؼ سم٤مجلٜمقد. :أي ،249اًمٌ٘مرة 

 ،وىمٓمٕمٝمؿ قمـ ُمقوٕمٝمؿ ،أي ؾم٤مر هبؿ :وومّمؾ سم٤مجلٜمقد ،اًم٘مٓمع :واًمٗمّمؾ

 .ىمٓمٕمف قمـ اًمّٚمٌـ ،وومّمؾ اًمّّمٌل ومّم٤مًٓ 

إذا  ،ومّمؾ قمـ ُمقوع يمذا :ُي٘م٤مل ،أي ضم٤موز ُمٙم٤مٟمف :ومّمؾ سم٤مجلٜمقد :وىمٞمؾ

 .اٟمٗمّمؾ قمٜمف وضم٤موزه
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﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /ظمرضم٧م ُمـ  :أي ،94يقؾمػ

 .وُمـ قمٛمراهن٤م ،ُمٍم

﴿    ﴾ /واًمّتٗمّمٞمؾ اًمّتٌٞملّم  .سملّم  :، أي119آٟمٕم٤مم. 

﴿      ﴾ /وأن اًمٌّٞمٜم٦م  ،يٕمٜمل اًمِّمٝمقد واإليامن :ىمٞمؾ ،22ص

ّٓ هبذا ٕن ظمٓم٤مب اخلّمقم ٓ :واًمٞمٛملم قمغم َُمـ أٟمٙمر ،قمغم اعمُّدقمل  .يٜمٗمّمؾ إ

 .هق اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مْم٤مء واًمٗمٝمؿ :ومّمؾ اخلٓم٤مب :وىمٞمؾ

 ﴿     ﴾ /أن اًم٘مرآن يٗمّمؾ سملم احلّؼ  :يٕمٜمل ،13اًمٓم٤مرق

 . (1)ُروي ذًمؽ قمـ اًمّّم٤مدق ،سم٤مًمٌٞم٤من قمـ يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام ،واًم٤ٌمـمؾ

ومّمؾ،  واإلطمٞم٤مء سمٕمد اعمقت، ىمقٌل  ،واجلزاء ،أن اًمققمد سم٤مًمٌٕم٨م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ٓ ظمالف وٓ ري٥م ومٞمف ،أي ُم٘مٓمقٌع سمف

 ﴿        ﴾ /قمِمػمشمف :أي ،13اعمٕم٤مرج. 

سمرضمققمٝم٤م امم أسمّقٍة ظم٤مّص٦ٍم قمـ  ،اجلامقم٦م اعُمٜم٘مٓمٕم٦م قمـ مجٚم٦م اًم٘مٌٞمٚم٦م :واًمٗمّمٞمٚم٦م

 .أسمّقٍة قم٤مُّم٦م

                                                 

 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،12/324 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .18ح  5/443
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 ﴿          ﴾ /أن اًمٗمْمؾ سمٛمٕمٜمك  :ىمٞمؾ ،3هقد

أو يمالٍم،  ،سماملٍ  ،إومْم٤مٍل قمغم همػمه [549]أي وُيٕمِط يمّؾ ذي  :اًمّتٗمْمؾ واإلومْم٤مل

قم٤مئدًا امم ذي  ،ومتٙمقن اهل٤مء ذم ومْمٚمف ،ضمزاء إومْم٤مًمف ،سمٞمد أو ِرضمؾ ،أو قمٛمؾٍ 

  .اًمٗمْمؾ

أي صمقاسمف قمغم ىمدر قمٛمٚمف،  ،ُيٕمٓمل يمّؾ ذي قمٛمٍؾ ص٤مًمٍح ومْمٚمف :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .زادت درضم٤مشمف ذم اجلٜم٦ّم ،وم٢منَّ َُمـ يمُثرت ـم٤مقمتف ذم اًمّدٟمٞم٤م

 .قم٤مئدًا قمغم اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم ،وم٤مٕومم أن شمٙمقن اهل٤مء ذم ومْمٚمف ،وقمغم هذا :ىمٞمؾ

﴿        ﴾ /ظم٤مًم٘مٝمام، وُُمٜمِم١ممه٤م  :أي ،14آٟمٕم٤مم

 قمغم ُِمث٤مل
ٍ
 .ُمـ همػم اطمتذاء

 .ؿّمؼ :وأصؾ اًمَٗمٓمر ،اسمتداء اخلٚم٘م٦م :واًمِٗمٓمرة

 ﴿ُمٜمف       ﴾ /أي اٟمِمّ٘م٧م ،1آٟمٗمٓم٤مر. 

 ،يمٞمػ يٙمقن اًمٗمٓمرة ذم ُمٕمٜمك اخلٚمؼ :وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ :ىم٤مل ،وقمـ اًمّزضم٤مج

 واطمدٍ  :ىمٞمؾ ؟آٟمِم٘م٤مقسمٛمٕمٜمك  وآٟمٗمٓم٤مر
ٍ
ٕن ُمٕمٜمك  :أهنام يرضمٕم٤من امم رء

 (1) .ظمٚم٘مٝمام ظمٚم٘م٤ًم ىم٤مـمٕم٤مً  :ومٓمرمه٤م

 ـ اًمِّمجر.يمام يٜمٗمٓمر اًمقرق قم ،اًمِّمؼ قمـ أُمر اهلل :اًمٗمٓمر :وىمٞمؾ

 .ٕٟمف سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ؿُمّؼ قمٜمف ومٔمٝمر :ومٓمر اهلل اخلٚمؼ :وُمٜمف

                                                 

 .2/432 :اًمزضم٤مج ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ((1
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  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف        ﴾ /أي ظمٚم٘مٜمل ،51هقد. 

 ﴿  ﴾ /دء اخلُٚمؼ ،ضم٤مومٞم٤مً  :أي ،159آل قمٛمران. 

وأٟم٧م  ،ومٔمٔم٧م شمٗمظ ومٔم٤مفم٦مً  :ُي٘م٤مل ُمٜمف ،اًم٘م٤مد اًم٘مٚم٥م ،اجل٤مذم ،اًمٖمٚمٞمظ :واًمٗمظّ 

ّٓ أٟمف ُأدهمؿ يمّم٥م ،قمغم وزن ومٕمؾ ،ومظٌّ   .ظمِمقٟم٦م اًمٙمالم :واًمٗمٔم٤مفم٦م ،إ

 ﴿         ﴾ /أن  ،شمٕمٚمؿ وشمًتٞم٘مـ :أي ،25اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .أي شمٙمنه :ُيٕمٛمؾ هب٤م داهٞم٦م شُمٗم٘مر فمٝمقرهؿ

 .اًمٙم٤مهة ًمٗم٘م٤مر اًمّٔمٝمر ؿمّدةً  :واًمٗم٤مىمرة

 .اًمّداهٞم٦م وأسمدة :اًمٗم٤مىمرة :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /رضمٕمقا ُُمٕمجٌلم سمام هؿ ومٞمف :أي ،31اعمٓمٗمٗملم، 

 .يتٗمّٙمٝمقن سمذيمرهؿ

 .اعُمزاح :واًمُٗمٙم٤مه٦م ،اعمرطمقن إذون :واًمٗمٙمٝمقن

 ﴿      ﴾ /ومرطمقن :أي ،55يس. 

 .ُُمتٕمجٌقن سمام هؿ ومٞمف ،ٟم٤مقمٛمقن :وىمٞمؾ

 .رضمٌؾ ومٙمِف ووم٤ميمف ،اًمّْمحقك ،اًمّٓمٞم٥م اًمٜمّٗمس :واًمٗمٙمِف

 .ُيًَٛمع هلذا ومٕمٌؾ ذم اًمثالصمل ومل :ىمٞمؾ

 .ومٝمق يمٜم٤مي٦ٌم قمـ إطم٤مدي٨م اًمٓمّٞم٦ٌم [514]أٟمف ُم٠مظمقٌذ قمـ اًمٗمٙم٤مه٦م  :وىمٞمؾ
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 وؿم٤مطمؿ. ،وشم٤مُمر،ٓسمـ :يمام ُي٘م٤مل ،ذووا وم٤ميمٝم٦م :وم٤ميمٝمقن :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /يتٜمٕمؿ  :أي :ُم٤م يتٗمّٙمف سمف اإلٟم٤ًمن :اًمٗم٤ميمٝم٦م ،75يس

واًمّتلم، واًمٌٓمٞمخ واًمّرُم٤من ًمٞم٤ًم  ،واًمّرـم٥م ،يم٤مًمّزسمٞم٥م ،رـم٤ًٌم يم٤من أو ي٤مسم٤ًمً  ،سم٠ميمٚمف

 .وسمت٠مويؾ اًم٘مرآن ،ومٚمجٝمٚمف سمٚمٖم٦م اًمٕمرب ،وَُمـ ىم٤مل ذًمؽ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ،ُمـ اًمٗم٤ميمٝم٦م

 ﴿      ﴾ /هق وقء  :ىمٞمؾ ،سم٤مًمّتحريؽ :اًمٗمٚمؼ ،1اًمٗمٚمؼ

 .وإٟم٤مرشمف ،اًمّّمٌح

 ،وُُمدسمره ،وظم٤مًم٘مف ،ّّمٌحاقمتّمؿ واُمتٜمع سمرّب اًم ،ىمؾ ي٤م حمّٛمد :واعمٕمٜمك

 .قمغم ُم٤م يرى ُمـ اًمّّمالح ومٞمف ،وُُمٓمٚمٕمف ُمتك ؿم٤مء

وأرطم٤مم  ،ٕهنؿ يٜمٗمٚم٘مقن سم٤مخلروج ُمـ أصالب أسم٤مء ،اخلٚمؼ يمّٚمف :هق :وُي٘م٤مل

 .يمام يٜمٗمٚمؼ احل٥ّم ُمـ اًمٜم٤ٌّمت ،إُُمٝم٤مت

وم٢مٟمف ضمؾَّ ؿم٠مٟمف  ،وهق َيٕمّؿ مجٞمع اعمُٛمٙمٜم٤مت ،ُم٤م يٜمٗمٚمؼ قمـ اًمٌمء :اًمٗمٚمؼ :وُي٘م٤مل

 .ٚمٛم٦ًم قمدُمٝم٤م سمٜمقر إُي٤مده٤مومٚمؼ فمُ 

ذم يمّؾ سمٞم٧م ؾمٌٕمقن أًمػ  ،ومٞمف ؾمٌٕمقن أًمػ سمٞم٧م ،صدٌع ذم اًمٜم٤ّمر :اًمٗمٚمؼ :وىمٞمؾ

ٓ سمّد ٕهؾ اًمٜم٤ّمر أن يٛمّروا  ،ذم ضمقف يمّؾ أؾمقد ؾمٌٕمقن أًمػ ضمّرة ؾمؿّ  ،أؾمقد

 (1) .يمذا قمـ ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ،قمٚمٞمٝم٤م

                                                 

 .17ح  8/287 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،1/ 227 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ((1
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ر ُمـ ؿمّدة طمّره، يتٕمّقذ أهؾ اًمٜم٤ّم ،ضُم٥ٌم ذم ضمٝمٜمّؿ :اًمٗمٚمؼ (1)وقمـ شمٗمًػم اًم٘مٛمل 

وذم ذًمؽ اجل٥ُّم صٜمدوٌق  ،وم٠مطمرق ضمٝمٜمّؿ ،وم٠مِذن ًمف ،ؾم٠مل اهلل أن ي٠مذن ًمف أن يتٜمٗمس

وذم ذًمؽ  ،وهق اًمّت٤مسمقت ،يتٕمّقذ أهؾ ذًمؽ اجل٥ّم ُمـ ذًمؽ اًمّّمٜمدوق ،ُمـ ٟم٤مر

وم٠مُم٤م اًمًت٦ّم ُمـ إّوًملم: وم٤مسمـ آدم  :وؾمّت٦م ُمـ أظمريـ ،اًمّت٤مسمقت ؾمّت٦م ُمـ إّوًملم

 ٟمٛمرود إسمراهٞمؿ و ،اًمذي ىمتؾ أظم٤مه  وومرقمقن ُمقؾمك  ٤مُمري ًّ واًم

وأُم٤م اًمًّت٦م ُمـ  ،وٟمٍّم اًمٜمّّم٤مرى ،واًمذي هّقد اًمٞمٝمقد ،اًمذي اختذ اًمٕمجؾ [511]

 واسمـ ُمٚمجؿ. ،وص٤مطم٥م اخلقارج ،وم٠مرسمٕم٦م ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم :أظمريـ

 ﴿    ﴾ /قمـ فمٚمٛم٦م  ،ؿم٤مق قمٛمقد اًمّّمٌح :أي ،96آٟمٕم٤مم

  .اًمّٚمٞمؾ

ٙمقن: اًمِّمؼ ،ؿم٘م٘متف ،وومٚم٘متف ُمـ سم٤مب رضب ،اًمِّمؼ :واًمٗمٚمؼ ًّ  ،واًمٗمٚمؼ سم٤مًم

 .شمِمّ٘مؼ :وشمٗمّٚمؼ اًمٌمء ،واًمّتٗمٚمٞمؼ ُمثٚمف

﴿     ﴾ /واطمد أومالك  :، اًمَٗمٚمؽ سم٤مًمّتحريؽ33آٟمٌٞم٤مء

 .ويمّؾ ُُمًتديٍر وَمٚمؽ ،ٓؾمتدارشمف :ؾُمّٛمل ومٚمٙم٤مً  ،يم٥ًٌم وأؾم٤ٌمب ،اًمٜمّجقم

امءأن اًمَٗمٚمؽ دوران اًم:وذم احلدي٨م  .ومٝمق اؾمٌؿ ًمٚمدوران ظم٤مّص٦م (2).ًّ

                                                 

 .6ح  8/438 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،742 :ًػم اًم٘مٛملشمٗم ((1

 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ ،55/128 :قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،5/755 :شمٗمًػم اًمرازي :اٟمٔمر ((2

3/429. 
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وٓ ُي٘مٍموٟمف قمغم  ،ُم٤م ُريّم٧ٌم ومٞمف اًمٜمّجقم :وم٤مًمٗمٚمؽ قمٜمدهؿ ،ٛمقنوأُم٤م اعمٜمجّ 

 .اًمدوران

ومّٚمؽ صمدي اعمرأة  :وُي٘م٤مل ،وُمٜمف ومٚمٙم٦م اعمٖمزل ،يمّؾ رء دائر :أصٚمف :واًمَٗمٚمؽ

 .إذا اؾمتدار ،شمٗمٚمٞمٙم٤مً 

ؽ هبذه أي٦م اًم٘م٤مئٚمقن سمحريم٦م اًمِّمٛمس ًّ ًّ  :وىمد مت ٤ٌمطم٦م ذم اًمَٗمٚمؽ هق ٕن اًم

 ُمٜمف امم ضمزء آظمر
ٍ
وأُم٤م احلريم٦م اًمدوري٦م ذم ٟم٘مٓم٦ٍم واطمدة ومٚمٞمس ُمـ  ،آٟمت٘م٤مل ذم ضمزء

٤ٌمطم٦م ذم اًمَٗمٚمؽ ًّ  .اًم

 ﴿    ﴾ /أي:  :ومٝمق وم٤من ،وم٤مقمٌؾ ُمـ ومٜمك يٗمٜمك ،26اًمرمحـ

 ُيٗمٜمقن وخُيرضمقن ُمـ اًمقضمقد امم ،يمّؾ َُمـ قمغم إرض ُمـ طمٞمقاٍن ومٝمق ه٤مًمؽ

 .اًمٕمدم

يمام أن اًمٌ٘م٤مء هق:  ،اخلروج ُمـ اًمقضمقد امم اًمٕمدم :وهق ،وّد اًمٌ٘م٤مء :واًمٗمٜم٤مء

ٌّس سم٤مًمقضمقد  .صمٌقت اًمقضمقد سمٕمد اًمتٚم

 صمؿ اًمٗمٜم٤مء وهق اًمّزوال. ،صمؿ اًمٌ٘م٤مء ،صمؿ اًمقضمقد ،اًمٕمدم إززم :وم٤معمراشم٥م أرسمع

 ﴿         ﴾ /اجلامقم٦م ُمـ اًمٜم٤ّمس،  :اًمٗمقج ،83اًمٜمٛمؾ

 .ُمثؾ صمقب وأصمقاب ،ٛمع أومقاجواجل

 (1) .يمام ذم اًم٘مٛمل ،ُمـ إدًّم٦م قمغم حت٘مؼ اًمّرضمٕم٦م ،وهذه أي٦م

                                                 

 .24 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1
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﴿ :أن ىمقًمف شمٕم٤ممم [512]أن اًمٕم٤مُّم٦م شمزقمؿ  :ىم٤مل اًمّرضمؾ ،وومٞمف ذم طمدي٨ٍم    

          ﴾ /وم٘م٤مل  ؟قمٜمك ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،83اًمٜمٛمؾ: 

وًمٙمٜمف ذم  ،! ٓ ؟ويدع اًم٤ٌمىملم ،قم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ يمّؾ ُأُم٦ٍم ومقضم٤مً ومٞمحنم اهلل قمزَّ وضمؾَّ ي

 (1) .اًمّرضمٕم٦م

﴿ :وأُم٤م آي٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٝمل           ﴾ 

 .47اًمٙمٝمػ/

 ﴿          ﴾ /أي ُمـ  :ىمٞمؾ ،125آل قمٛمران

 .وضمٝمٝمؿ

 .وهق اسمتداؤهؿ ،اء هلؿومٝمق ُمـ ومقر آسمتد ،وقمغم هذا

قماّم  ،ويم٤مٟمقا ىمد همِْمٌقا يقم ُأطمد ًمٞمقم سمدر ،ُِمـ همْمٌٝمؿ هذا :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

  .وهق همٚمٞم٤مٟمف ،ومٝمق ُمـ ومقر اًمٖمْم٥م ،ًم٘مقا

 :وُمٜمف ومقرة اًمٖمْم٥م ،ومٝمق همٚمٞم٤مهن٤م قمٜمد ؿمّدة احلَٛمك ومقر اًم٘مدر، :وأصؾ اًمٗمقر

 .إذا ضم٤مؿم٧م سمف،وم٤مرت اًمٕملم سم٤معم٤مء :وُمٜمف ،ٕٟمف يمٗمقر اًم٘مدر

 ﴿    ﴾ /ارشمٗمع اعم٤مء سمِمّدة اٟمدوم٤مع :أي ،42هقد. 

                                                 

 .25 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1
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ارشمٗمع ُم٤م ومٞمف  ،يٗمقر ومقرًا ووم١مرًا وومقراً  ،وم٤مر اًم٘مدر ،آرشمٗم٤مع :وأصؾ اًمٗمقر

 .أي ُمـ ىمٌؾ أن يًٙمـ ،وُمٜمف ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ ومقره ،سم٤مًمٖمٚمٞم٤من

﴿   ﴾ /ٌُٖمٞم٦م، وٟمج٤م ُمـ  ٟم٤مل اعمٜمٞم٦ّم، ، أي:185آل قمٛمران وفمٗمر سم٤مًم

ٌَط سمف، وم٘مد وم٤مز. ،ُي٘م٤مل ًمٙمّؾ َُمـ ٟمج٤م ُمـ َهٚمَٙم٦مٍ  .اهلََٚمٙم٦م  ويمّؾ َُمـ ًم٘مك ُم٤م ُيٖم

 .وًم٘مك ُم٤م حُي٥ّم  ،شم٤ٌمقَمد قمـ اعمٙمروه :وشم٠مويؾ وم٤مز :ىمٞمؾ

﴿       ﴾ /ُمـ  ،اًمٜمّج٤مة واًمٔمٗمر سم٤مخلػم :، اًمٗمقز119اعم٤مئدة

 .٤مومر سمفاًمٔمّ  :واًمٗم٤مئز سم٤مًمٌمء ،إذا فمٗمر وٟمج٤م ،وم٤مز يٗمقز ومقزاً  :ىمقهلؿ

﴿  :وُمٜمف    ﴾ /ٌُٖمٞم٦م :أي ،22اًمتقسم٦م  .اًمّٔم٤مومرون سم٤مًم

 ﴿     ﴾ /شمٙمقن ًمتٚمؽ اًمّّمٞمح٦م إوم٤مىم٦ٌم  :أي ،15ص ٓ

  .سم٤مًمّرضمقع امم اًمّدٟمٞم٤م

 .أي سٌف وردّ  :ُم٤م هل٤م ُمثٜمقي٦م :وىمٞمؾ

صمؿ  إذا أروٕم٧م اًمٌٝمٞمٛم٦م أُمٝم٤مهتؿ ،يمام يٗمؽم اعمريض ،ُم٤م هل٤م ُمـ ومتقر :وىمٞمؾ

 .ومتٚمؽ اإلوم٤مىم٦م واًمٗمقاق ،طمتك شمٜمزل [513]شمريمتٝم٤م 

 .ومقاق :صمؿ ىمٞمؾ ًمٙمّؾ راطم٦ٍم وإٟمٔم٤مر

﴿   ﴾ /سم٠من ُُي٤مُمٕمقا قمٜمد  :رضمٕمقا امم أُمر اهلل :، أي226اًمٌ٘مرة

 .قمٜمد اًمٕمجز قمـ اجلاُمع ،أو ُيراضمٕمقا سم٤مًم٘مقل ،اًم٘مدرة قمٚمٞمف
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٤مء اًمٗملء، إذا حتقل قمـ ووم ،إذا رضمع ،وم٤مء يٗملء ومٞم٤مءً  :ُي٘م٤مل ،اًمّرضمقع :واًمٗملء

 .ضمٝم٦م اًمٖمداة سمرضمقع اًمِّمٛمس قمٜمف

 ﴿   ﴾ /وأٟم٤مسم٧م امم  ،وأىمٚمٕم٧م ،وشم٤مسم٧م ،رضمٕم٧م :أي ،9احلجرات

 .ـم٤مقم٦م اهلل
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 ) فصل الفاء املمضووةت (

 

  ﴿    ﴾ /إومئدة :واجلٛمع ،اًم٘مٚم٥م ،11اًمٜمجؿ. 

 ،ٕن اًمٗم١ماد همِم٤مء اًم٘مٚم٥م :ًم٘مٚمقب سم٤مًمّٚملموا ،إومئدة شُمقصػ سم٤مًمّرىم٦م :وُي٘م٤مل

وإذا همٚمظ يتٕمّذر وصقًمف امم داظمٚمف،  ،وظمٚمص امم ُم٤م وراءه ،إذا رقَّ ٟمٗمذ اًم٘مقل ومٞمف

 .وإذا ص٤مدف اًم٘مٚم٥م ؿمٞمئ٤ًم قَمُٚمَؼ سمف إذا يم٤من ًمّٞمٜم٤مً 

 .وهق اعمًتقي :ُم٠مظمقٌذ ُمـ اعمٗمت٤مد ،اًمٗم١ماد اًم٘مٚم٥م :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /تؼمٟم٤مك اظمت٤ٌمراً أي اظم :ىمٞمؾ ،42ـمف. 

 .طمّتك ظمٚمّم٧م ًمإلصٓمٗم٤مء سم٤مًمّرؾم٤مًم٦م ،إّٟم٤م قم٤مُمٚمٜم٤مك ُُمٕم٤مُمٚم٦م اعُمختؼِم  :وُمٕمٜم٤مه

وُمتِـ سمٛمٕمٜمك ظمٚمص،  :ُمـ ىمقهلؿ ،وظمٚمّّمٜم٤مك ُمـ اعمَِحـ ختٚمٞمّم٤مً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ومتقٟم٤مً 

ٕم٥م قمنم  ،وؿمددٟم٤م قمٚمٞمؽ اًمّتٕمٌد ذم أُمر اعمٕم٤مش :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ طمّتك رقمٞم٧م اًمِمِّ

 .ؾمٜملم
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﴿   ﴾ /ؿمديد اًمّٓمٞم٥م. ،ـمّٞم٥ٌم  :أي :ىمٞمؾ ،53اًمٗمرىم٤من 

 .اًمٗمرات اًم٤ٌمرد :وىمٞمؾ

 إذا قمذب. ،ومٝمق وُمرات ،يٗمرت ومروشم٦مً  ،اًمٗمرات قمذب اعمٞم٤مه :وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /ؿم٘مقٌق وومتقق :أي ،6ق. 

 .ًمٞمس ومٞمٝم٤م شمٗم٤موٌت واظمتالف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 :وم٢مذا ىمٞمؾ ،ْمّؿ اًمٗم٤مءسم ،وُمرضم٦م :وذم احل٤مئط ،اًمِّم٘مقق واًمّّمدوع :واًمٗمروج

 .ُمـ اهلؿّ  [514]اًمّتٗمص  ،سمٗمتح اًمٗم٤مء ،وَمرضم٦م

 ﴿       ﴾ /ُم٤مل ًمٙمؿ ،وطمداٟم٤مً  :أي ،94آٟمٕم٤مم ٓ، 

 .وٓ طمِمؿ ،وٓ وًمد ،وٓ ظمقل

 .قمغم طمدة ،واطمدًا واطمداً  :وىمٞمؾ

ومرد  مجع :ووُمرادى ،يمّؾ واطمد ُُمٜمٗمردًا ُمـ ذيٙمف ذم اًمٖمّل وؿم٘مٞم٘مف :وىمٞمؾ

 .شمِمٌٞمٝم٤ًم سمثالث ورسم٤مع ،ومال يٍمومقهن٤م ،وُمرادى وومراد :واًمٕمرب شم٘مقل ،وومريد وومرد

    ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ /اصمٜملم  :أي ،46ؾم٠ٌم

 .وواطمدًا واطمداً  ،اصمٜملم

 ﴿         ﴾ /وم٤ًم وإومراـم٤مً  :ىمٞمؾ ،28اًمٙمٝمػ  .أي َهَ
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 .َوٞم٤مقم٤ًم وَهاليم٤مً  :وىمٞمؾ .ّٚمحددم٤موز اًم :وىمٞمؾ

 .أومرط إومراـم٤ًم، إذا أهف :ُمـ ىمقهلؿ ،واخلروج قمٜمف ،اًمّتج٤موز ًمٚمحّؼ  :واًمٗمرط

 ﴿            ﴾ /اعمُراد  :ىمٞمؾ ،53اًمٌ٘مرة

 .وإٟمام قمٓمٗمف قمٚمٞمف ٓظمتالف اًمّٚمٗمٔملم :سم٤مًمٗمرىم٤من هٜم٤م هق اًمّتقراة

 . واًمٗمرىم٤من اًمٌحر اًمذي أشم٤مه ُمقؾمك ،قم٤ٌمرة قمـ اًمّتقراة ،بأن اًمٙمت٤م :وىمٞمؾ

 واًمٗمرق سملم ُمقؾمك ،اًمٗمرق سملم احلالل واحلرام :أن اعُمراد سم٤مًمٗمرىم٤من :وىمٞمؾ

أٟمف ٟمّج٤م  :ُمٜمٝم٤م ،وسملم ومرقمقن وأصح٤مسمف اًمٙم٤مومريـ، سم٠مؿمٞم٤مء يمثػمة ،وأصح٤مسمف اعم١مُمٜملم

 .وأهمرق ه١مٓء ،ه١مٓء

اًمّتقراة  وآشمٞمٜم٤م ُمقؾمك :ويٙمقن شم٘مديره ،اًم٘مرآن :أن اعمُراد سم٤مًمٗمرىم٤من :وىمٞمؾ

 .ًمدًٓم٦م ُم٤م أسم٘م٤مه قمٚمٞمف :ومحذف ُم٤م طمذف ،اًمٗمرىم٤من وآشمٞمٜم٤م حمّٛمد 

ُمع أن اهلل أظمؼم أٟمف  ،سم٠من ومٞمف محؾ اًم٘مرآن قمغم اعمج٤مز ُمـ همػم رضورة :وُوّٕمػ

﴿ :اًمٗمرىم٤من ذم ىمقًمف أشمك ُمقؾمك           

 ﴾ ٌ48ٞم٤مء/آٟم. 
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وُيًّٛمك يمّؾ وم٤مرٍق  ،أومرق ومرىم٤ًم وومرىم٤مٟم٤مً  ،ومّرىم٧م سملم اًمِمٞمئلم ،ُمّمدر :واًمٗمرىم٤من

وؾُمّٛمل يقم  ،ًمٗمّمٚمف سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ :يمام ؾُمّٛمل يمت٤مب اهلل ومرىم٤مٟم٤مً  [515]ومرىم٤مٟم٤ًم 

 .ٕٟمف ومّرق ذم ذًمؽ اًمٞمقم سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ :سمدر يقم اًمٗمرىم٤من

    ﴿ :وىم٤مل       ﴾ /ُيٗمّرق  :أي ،29آٟمٗم٤مل

  .سمٞمٜمٙمؿ وسملم ذٟمقسمٙمؿ

﴿ :ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم         ﴾ /اًم٘مرآن  :أي ،1اًمٗمرىم٤من

سمام ومٞمف ُمـ  ،واًمّّمقاب واخلٓم٠م ذم أُمقر اًمّديـ ،اًمذي ُيٗمّرق سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ

 .نّم واًمّزضمر قمـ اًم٘م٤ٌمئح واًم ،احل٨ّم قمغم أومٕم٤مل اخلػم

﴿          ﴾ /ويمن اًمّزاء  ،سمْمّؿ اًمٗم٤مء :، ىُمرأ23ؾم٠ٌم

 .يمِمػ اًمٗمزع قمـ ىمٚمقهبؿ :أي :قمغم اعمجٝمقل ،اعمُٕمجٛم٦م اعُمِمدّدة

 يمِمػ اهلل اًمٗمزع قمـ ىمٚمقهبؿ. :أي :قمغم اًمٌٜم٤مء قمغم اًمٗم٤مقمؾ ،سمٗمتح اًمٗم٤مء :وىُمرأ

إذا ُأزيؾ  ،ومزع ووُمزع :ُي٘م٤مل ،اًمّزاءوختٗمٞمػ  ،سمْمّؿ اًمٗم٤مء ،ذم اًمِّمقاذ وُمزع :وىُمرأ

 .اًمٗمزع قمٜمٝم٤م

﴿    ﴾/وهق اعمروي،،ىمٞمؾ أٟمف اًمٙمذب197اًمٌ٘مرة. 

 .ويدظمؾ ومٞمف اًمٙمذب ،وهذا أقمؿُّ  ،هق ُمٕم٤ميص اهلل يمّٚمٝم٤م :وىمٞمؾ
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  ﴿ :ًم٘مقًمف :هل اًمّتٜم٤مسمز سم٤مًٕم٘م٤مب :وىمٞمؾ      

  ﴾ 11رات/احلج. 

٤ٌمب :وىمٞمؾ ًُّ  .وىمت٤مًمف يمٗمر ،ؾم٤ٌمب اعم١مُمـ ومًقق :ًم٘مقًمف :هق اًم

 .ظمروٌج قماّم أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف :أي :وم٢مٟمف ومًقق سمٙمؿ :وىُمرأت

﴿    ﴾ /وومتقق. ،أي ؿم٘مقق :، ىمٞمؾ3اعمٚمؽ 

ـٍ وظمٚمؾٍ  :وىمٞمؾ ُمـ اًمٗمٓمر، وهق  ،اًمِّم٘مقق واًمّّمدوع :واًمٗمٓمقر .ُمـ وه

 .اًمِّمؼ

﴿           ﴾ /ٗمـ :اًمُٗمٚمؽ ،164اًمٌ٘مرة ًّ ي٘مع  ،اًم

 .قمغم اًمقاطمد واجلٛمٞمع

 ﴿        ﴾ /يٕمٜمل أسمّٞم٤مً  :ىمٞمؾ ،28اًمٗمرىم٤من. 

 .يمّؾ ظمٚمٞمٍؾ ُيْمّؾ قمـ اًمّديـ :اعُمراد سمف :وىمٞمؾ  .أراد سمف اًمِّمٞمٓم٤من :وىمٞمؾ

 .ٕٟمف ُمٕمروم٦م [516]ٜم٤ّمس وومالٌن يمٜم٤مي٦ًم قمـ واطمٍد سمٕمٞمٜمف ُمـ اًم

 .وقمـ يمّؾ ُم١مٟم٨م سمٗمالٟم٦م ،أهنؿ يمٜمّقا قمـ يمّؾ ُُمذيّمر سمٗمالن ،وُٟم٘مؾ قمـ اًمٕمرب

 .اًمٗمالن واًمٗمالٟم٦م :وم٘م٤مًمقا ،أدظمٚمقا قمٚمٞمف إًمػ واًماّلم ،وم٢مذا يمٜمّقا قمـ اًمٌٝم٤مئؿ

 ﴿ :واًم٘مٛمل        ﴾ (1) .اًمث٤مين :يٕمٜمل 

                                                 

 .5/283 ،قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ،428 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1
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ٕمرووم٦م سمخٓم٦ٌم اًمقؾمٞمٚم٦م ُم٤م يدّل قمغم ذًمؽ اعم وذم ظمٓم٦ٌٍم ُٕمػم اعم١مُمٜملم 

 (1) .أيْم٤مً 

﴿  ﴾ /وُروي ذًمؽ قمـ أب  ،هق احلٜمٓم٦م :اًمٗمقم :ىمٞمؾ ،61اًمٌ٘مرة

 . (2)ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر 

 .هق احلٌقب اًمتل خُتٌز :وىمٞمؾ .هق احلٜمٓم٦م واخلٌز :وىمٞمؾ

 .ضمدث وضمدف :يمام ىم٤مًمقا ،ُأسمدل ُمـ اًمث٤ّمء وم٤مءً  ،هق اًمّثقم :وىمٞمؾ

 .وصمقُمٝم٤م سم٤مًمّث٤مء :واسمـ قم٤ٌمس ذم اًمِّمقاذ ،ة اسمـ ُمًٕمقدوُأّيد سم٘مراء

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .9ح 36/4 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،3ح  8/18 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،ذماًمٙم٤م :اٟمٔمر ((1

 .1/443 :وشمٗمًػم اًمٓمؼمي ،1/275 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((2
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 ) فصل الفاء املكسورة (

 

 ﴿         ﴾ /ومرىم٦م ىمٚمٞمٚم٦م :أي ،249اًمٌ٘مرة. 

وأصٚمف اًم٘مٓمع: ٕهنؿ ىمٓمٕم٦م  ،واجلٛمع ومئقن وومئ٤مت ،اًمّٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤ّمس :واًمٗمئ٦م

 .ُمـ اًمٜم٤ّمس

ٞمػ :وُي٘م٤مل ًّ  .إذا ىمٓمٕمتف ،وم٤موُت رأؾمف سم٤مًم

﴿       ﴾ /وآظمت٤ٌمر ٟمٔم٤مئر ،وآُمتح٤من ،، اًمٗمتٜم٦م122اًمٌ٘مرة، 

ًمتٕمٚمؿ أظم٤مًمٌص هق أم ،اظمتؼمشمف ومٞمٝم٤م:وومتٜم٧م اًمّذه٥م ذم اًمٜم٤ّمر،ومتٜمتف ومتٜم٦ًم وأومتٜمف:ُي٘م٤مل

 .وم٘مٞمؾ ًمٙمّؾ ُم٤م أمحٞمتف ذم اًمٜم٤ّمر: ومتٜمتف؟ُمِمقب

  :ُمٜمٝم٤م :صمؿ يٜمٍمف امم ُمٕم٤منٍ  ،أصٚمٝم٤م آظمت٤ٌمر :اًمٗمتٜم٦م :وىمٞمؾ

 ﴿ :ٟمحق ىمقًمف ،آسمتالء    ﴾ /اسمتٚمٞمٜم٤مك اسمتالءً  :أي ،42ـمف. 

﴿ :يم٘مقًمف ،اًمٕمذاب :وُمٜمٝم٤م          ﴾ 

 .12اًمٕمٜمٙمٌقت/
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 ﴿ :ٟمحق ىمقًمف ،اًمّمّد قمـ اًمّديـ :وُمٜمٝم٤م         

       ﴾ /49اعم٤مئدة. 

﴿ٟمحق ىمقًمف: ،اًمنّمك :وُمٜمٝم٤م         ﴾ /191اًمٌ٘مرة . 

أقمٔمؿ  ،أي ذيمٙمؿ سم٤مهلل وسمرؾمقًمف :اًمنّمط سم٤مهلل وسمرؾمقًمف :واعُمراد هب٤م ذم أي٦م

ُي١مّدي امم  [517]ٕن اًمٙمٗمر  :ومتٜم٦م :وؾمّٛمك اًمٙمٗمر ،ُمـ اًم٘متؾ ذم اًمِّمٝمر احلرام

 .يمام أن اًمٗمتٜم٦م شُم١مّدي امم اهلالك ،اهلالك

 .ئمٝمر قمٜمد اإلظمت٤ٌمر ،ٕن اًمٙمٗمر وم٤ًمدٌ  :وىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /وهق  ،ذك :أي ،193اًمٌ٘مرة

 . (1)اعمروي قمـ اًمّّم٤مدق 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /يٓمٚمٌقن ًمٙمؿ  :أي :ىمٞمؾ ،47اًمتقسم٦م

 .الف اًمٙمٚمٛم٦م واًمِٗمرىم٦مسم٤مظمت ،اعمحٜم٦م

 .اًمنّمك :واًمٗمتٜم٦م ،يٌٖمقٟمٙمؿ أن شمٙمقٟمقا ُُمنميملم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

وأن قمدّويمؿ  ،وخُيؼموٟمٙمؿ أٟمٙمؿ ُُمٜمٝمزُمقن ،خُيّقومقٟمٙمؿ سم٤مًمٕمدوّ  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ئمٝمر قمٚمٞمٙمؿ

                                                 

 .22/321 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،243ح  8/221 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((1
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ /اًمٗمتٜم٦م  :ىمٞمؾ ،48اًمتقسم٦م

 شم٘مع قمغم يمّؾ ؾم
ٍ
 .قء

 ،وشمِمت٧م أهقائٙمؿ ،ًم٘مد ـمٚم٥م ه١مٓء اعمٜم٤موم٘مقن اظمتالف يمٚمٛمتٙمؿ :واعمٕمٜمك

 .ُمـ ىمٌؾ همزوة شمٌقك ،واومؽماق أرائٙمؿ

ٌف امم وٕمٗم٤مء  ،سف اًمٜم٤ّمس قمـ اإليامن :أراد سم٤مًمٗمتٜم٦م :وىمٞمؾ وإًم٘م٤مء اًمِمُّ

 .اعمًٚمٛملم

واًم٘مّّم٦م  ،ًمٞمٚم٦م اًمٕم٘م٦ٌم ،ذم همزوة شمٌقك اًمٗمتؽ سم٤مًمٜمٌّّل  :أراد سم٤مًمٗمتٜم٦م :وىمٞمؾ

 .وم٦مُمٕمرو

 ﴿       ﴾ /ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،155آقمراف:  ّٓ أن اًمّرضمٗم٦م إ

ٌّد :اظمت٤ٌمرك واسمتالؤك وحمٜمتؽ واًمتٙمٚمٞمػ قمٚمٞمٜم٤م، سم٤مًمّّمؼم قمغم ُم٤م  ،أي شمِمديدك اًمتٕم

 أٟمزًمتف سمٜم٤م. 

 .ٕٟمف يِمتّد اًمّّمؼم قمٚمٞمٝم٤م :وإٟمام ؾمّٛمك ذًمؽ ومتٜم٦م

ّٓ قمذاسمؽ :أن اعُمراد :وىمٞمؾ  .إن هل إ

﴿ :ذم ىمقًمف ، اًمٕمذاب ومتٜم٦موىمد ؾمّٛمك اهلل        ﴾ 

 .ُيٕمذسمقن :أي ،13اًمذاري٤مت/

ّٓ قمذاسمؽ هلؿ سمام ومٕمٚمقه ُمـ اًمٙمٗمر ،ًمٞمس هذا اإلهالك :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل وقم٤ٌمدة  ،إ

 .أو ؾم١ماهلؿ اًمّرؤي٤م ،اًمٕمجؾ
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 ﴿         ﴾ /ٜم٤م قمغم اظمُتٚمػ ذم ُمٕمٜمك اًمٗمتٜم٦م ه ،23آٟمٕم٤مم

ٕهنؿ طملم ؾُمئٚمقا اظمتؼم ُم٤م قمٜمدهؿ  :صمؿ مل يٙمـ ضمقاهبؿ :أن ُمٕمٜم٤مه٤م :وضمقٍه،  وم٘مٞمؾ

قء  ًّ ّٓ هذا اًم٘مقل آظمت٤ٌمرومٚمؿ يٙمـ اجلقاب قمـ ذًمؽ  [518]سم٤مًم  .إ

ّٓ أن ىم٤مًمقا :أن اعُمراد :وىمٞمؾ وهق اعمروي قمـ أب قمٌد  ،مل يٙمـ ُمٕمذرهتؿ إ

 (1) .وهذا راضمع امم ُمٕمٜمك اجلقاب أيْم٤مً  اهلل

 :وُمٜمٝم٤م ُم٤م طُمٙمل قمـ اًمّزضم٤مج

ـٌ ًمٓمٞمػ :أن شم٠مويٚمف  ّٓ َُمـ قمرف ُمٕم٤مين اًمٙمالم ،طمً وشمٍّمف  ،ٓ يٕمرومف إ

واهلل قمزَّ وضمؾَّ ذيمر ذم هذه أي٦م إىم٤مصٞمص اًمتل ضمرت ُمـ أُمر  ،اًمٕمرب ذم ذًمؽ

 .وأهنؿ ُمٗمتقٟمقن سمنميمٝمؿ ،اعمنميملم

ّٓ أن ،وإىم٤مُمتٝمؿ قمٚمٞمف ،أٟمف مل يٙمـ اومتٜم٤مهنؿ سمنميمٝمؿ :صمؿ اقمٚمؿ  ،شمؼمؤا ُمٜمف إ

 .ومحٚمٗمقا أهنؿ ُم٤م يم٤مٟمقا ُمنميملم ،واٟمتٗمقا ُمٜمف

ومت٘مقل  ،وم٢مذا وىمع ذم هَٚمٙم٦ٍم شمؼمأ ُمٜمف ،أن شمرى إٟم٤ًمٟم٤ًم هم٤موي٤مً  :وُمثؾ ذًمؽ ذم اًمّٚمٖم٦م

ّٓ أن اٟمتٗمٞم٧م ُمٜمف ،ُم٤م يم٤مٟم٧م حمٜمتؽ ومالٟم٤مً  :ًمف  وآومتٜم٤منوم٤مًمٗمتٜم٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمنّمك  ،إ

  .سم٤مٕوصم٤من

                                                 

 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،4/26 :داًمٓمؼم ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .38ح  1/728
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ّٓ  :ٕن اعمٕمٜمك :٤مفومال سُمدَّ ُمـ طمذف اعُمْم :وقمغم هذا مل شمٙمـ قم٤مىم٦ٌم ومتٜمتٝمؿ إ

 (1) .اًمؼماءة ُمٜمٝم٤م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            

   ﴾/اًمٗمتٜم٦م هٜم٤م اًمٕمذاب :، ىمٞمؾ25آٟمٗم٤مل. 

 ،ومٞمٕمٛمٝمؿ اهلل سم٤مًمٕمذاب ،أُمَر اهلل اعم١مُمٜملم أن ٓ ُي٘مّروا اعمٜمٙمر سملم أفمٝمرهؿ

 .ظم٤مّص٦م ٓم٤مب ٕصح٤مب اًمٜمٌّّل واخل

وىمٞمؾ هل اًمٌٚمٞم٦ّم أًمتل شُمٓمّٝمر سم٤مـمـ أُمر اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م وىمٞمؾ هل اًمْمالًم٦م واومؽماق 

اهلرج اًمذي يريم٥م اًمٜم٤ّمس ومٞمف اًمّٔمٚمؿ،  :هل :وىمٞمؾ اًمٙمٚمٛم٦م وخُم٤مًمٗم٦م سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم 

 .ويدظمؾ رضره قمغم يمّؾ أطمد

ومتٜم٦م سمٕمد ُم٤م  أص٤مسم٧م اًمٜم٤ّمس :ىم٤مل ،ذم هذه أي٦م قمـ اًمّّم٤مدق  (2) اًمٕمٞم٤مر

وهل اًمٗمتٜم٦م اًمتل  [519]وسم٤ميٕمقا همػمه  طمّتك شمريمقا قمٚمّٞم٤ًم  ىَمٌض اهلل ٟمٌّٞمف 

وإوصٞم٤مء ُمـ آل حمّٛمد  سم٤مشم٤ٌمع قمكّم  وىمد أُمرهؿ رؾمقل اهلل  ،وُمتٜمقا هب٤م

. 

 .وفمٚمٛمقه عم٤ّم طم٤مرسمقا أُمػم اعم١مُمٜملم ،ٟمزًم٧م ذم ـمٚمح٦م واًمّزسمػم (3)واًم٘مٛمل 

                                                 

 .12/182 :شمٗمًػم اًمرازي ،4/26 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .1/656 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،42ح  2/53 :شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ((2

 .4ح  3/296 :ٌحرايناًم ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،215 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((3
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﴿     ﴾ ـُمرىم٤ًم واؾمٕم٦م سملم اجل٤ٌمل :أي ،31/آٟمٌٞم٤مء. 

 .وهق اًمّٓمريؼ اًمقاؾمع سملم اجلٌٚملم ،مجع وم٩ّم  :واًمٗمج٤مج

﴿          ﴾ /اًمٗمداء :اًمٗمدي٦م ،184اًمٌ٘مرة: 

 .وهق ضمٕمؾ اًمٌمء ُمٙم٤من اًمٌمء

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /٘مٍمُيٛمدُّ ويُ  ،سمٙمن أّوًمف :اًمِٗمداء ،4حمّٛمد، 

  .وإذا وُمتح ومٝمق ُم٘مّمقر

إذا  ،ومداه ُمـ إه يٗمديف :ُي٘م٤مل ،واؾمتٜم٘م٤مذه سم٤معم٤مل ،ومِٙم٤مك إؾمػم :واعُمراد سمف

 .إذا أقمٓمك ومدائف وأٟم٘مذه ،ووم٤مداه ُيٗم٤مديف ،اؾمتٜم٘مذه سماملٍ 

 ﴿       ﴾ /هق أـمٞم٥م ُمقوٍع ذم اجلٜم٦ّم،  :ىمٞمؾ ،127اًمٙمٝمػ

 .وأرومٕمٝم٤م ،وأومْمٚمٝم٤م ،وأوؾمٓمٝم٤م

  .هق اجلٜم٦ّم اعمُٚمتّٗم٦م إؿمج٤مر :ؾوىمٞم

 .هق اًمًٌت٤من اًمذي ومٞمف إقمٜم٤مب :وىمٞمؾ

ُم٤م سملم يمّؾ درضمتلم، يمام سملم ،اجلٜم٦ّم ُم٤مئ٦م درضم٦م:ىم٤مل  ٌّل وُروي قمـ اًمٜمّ 

امء وإرض ًّ وم٢مذا  ،ُمٜمٝم٤م شُمٗمّجر أهن٤مر اجلٜم٦ّم إرسمٕم٦م ،واًمٗمردوس أقماله٤م درضم٦مً  ،اًم

 (1).وم٤مؾم٠مًمقا اًمٗمردوس ،ؾم٠مًمتؿ اهلل شمٕم٤ممم

                                                 

 .2/225 :اًمًٞمقـمل ،اًمدر اعمٜمثقر ،6/394 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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 .وؾم٤مئره ُيٛمّتع ويٚمدّ  ،اًمًٌت٤من اًمذي ُيتٛمع اًمّثٛمر واًمّزهر :اًمٗمردوس :وىمٞمؾ

 .اًمًٌت٤من اًمذي ُيٛمع حم٤مؾمـ يمّؾ سمًت٤من :هق :وىمٞمؾ

 .إودي٦م اًمتل شُمٜم٧ٌم رضوسم٤ًم ُمـ اًمٜم٧ٌّم :أن اًمٗمردوس :وىمٞمؾ

 .ُمٜم٘مقل امم ًمٗمظ اًمٕمرسمّٞم٦م ،سم٤مًمّروو٦م :هق :وىمٞمؾ

﴿          ﴾ سم٤ًمـم٤ُم، ُيٛمٙمٜمٙمؿ  ، أي:22رة/اًمٌ٘م

  .وشمتٍمومقا ومٞمٝم٤م ،وشمٗمرؿمقه٤م ،أن شمًت٘مروا قمٚمٞمف

 .اًم٤ًٌمط :واًمِٗمراش

﴿        ﴾ /وّد اًمقص٤مل.:،اًمِٗمراق87اًمٙمٝمػ 

﴿   ﴾ /اخلروج ُمـ اًمٕم٘مٞمدة، ويمّؾ َُمـ :اًمِٗمًؼ ذم اًمّٚمٖم٦م ،3اعم٤مئدة

 وم٘مد [524]ظمرج 
ٍ
 .ومًؼ قمـ رء

 أو ـم٤مقمتف. ،خمّمقٌص سم٤مخلروج قمـ أُمر اهلل شمٕم٤ممم :وذم اًمنّمع

 ﴿    ﴾ /واإلؾمالم ،وهل اًمّديـ :ُمّٚم٦م اهلل :أي ،32اًمروم، 

ومٞمٙمقن  ،واًمّتٛمًؽ هب٤م ،أي ٕضمٚمٝم٤م :وهب٤م ،وهل٤م ،واًمّتقطمٞمد اًمتل ظُمٚمؼ اًمٜم٤ّمس قمٚمٞمٝم٤م

 ﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ 

  .56اًمذاري٤مت/
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طمّتك يٙمقن أسمقاه مه٤م  ،يمّؾ ُمقًمقٍد ُيقًَمد قمغم اًمٗمٓمرة :وُمٜمف ىمقل اًمٜمٌّّل 

 (1) .وُيٜمٍّماٟمف وُيٛمج٤ًمٟمف ،اًمّٚمذان هُيقداٟمف

وهق اسمتداء ظمٚم٘مف  ،ُم٤م دًّمؽ قمٚمٞمف ومٓمرة اهلل ،اشمٌع ُمـ اًمّديـ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ،وضمٍف يدلُّ قمغم أن هلؿ ص٤مٟمٕم٤مً  وصّقرهؿ قمغم ،وريّمٌٝمؿ ،ٕٟمف ظمٚم٘مٝمؿ :ًمألؿمٞم٤مء

   .ٓ ُيِمٌف ؿمٞمئ٤ًم، وٓ ُيِمٌٝمف رءٌ  ،واطمداً  ،طمّٞم٤مً  ،داّرًا، قم٤معم٤ِمً 
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 ) فصل القاف املفتوحت ( 

 

﴿  ﴾ /هق اؾمٌؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم :ىمٞمؾ ،1ق. 

امء ُمٜمٝم٤م.  ،هق اؾمؿ ضمٌٍؾ حُمٞمٌط سم٤مٕرض :وىمٞمؾ ًّ  ُمـ زُمّردة ظمياء ظمية اًم

 .أو ىم٣م ُم٤م هق يم٤مئـ ،ىم٣م إُمر :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ُمـ وراء ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ،ضمٌٌؾ حُمٞمٌط سم٤مًمّدٟمٞم٤م :ىم٤مل (1) واًم٘مٛمل

﴿     ﴾ /اًمٌمء اعم٘مٌقس :اًم٘مٌس ،12ـمف. 

 ﴿  :سمدًمٞمؾ ىمقًمف ذم اًم٘مّمص ،اًمٜم٤ّمر :واعُمراد هٜم٤م ،ىمًٌتف أىمًٌف ىم٤ًٌمً  :ُي٘م٤مل  

      ﴾ /29اًم٘مّمص. 

 ،واًم٘م٤ٌمس واعم٘م٤ٌمس ُمثٚمف ،اؾمتٗمدشمف :واىمت٧ًٌم ُمٜمف قِمٚمامً  ،ىم٧ًٌم ٟم٤مراً  :ُي٘م٤مل

 .اًمٜم٤ّمر اعم٘مٌقؾم٦م :واًم٘مٌس

﴿      ﴾ /مجع إضمزاء اعُمٜمًٌٓم٦م. :اًم٘مٌض ،46اًمٗمرىم٤من 

                                                 

 .618 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1
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ٕن اًمِّمٛمس يمّٚمام شمٕمٚمق يٜم٘مص  :ىمٌْمٜم٤م اًمّٔمؾ سم٤مرشمٗم٤مع اًمِّمٛمس :٤مهُمٕمٜم :ىمٞمؾ

  .ومجٕمؾ ؾمٌح٤مٟمف ذًمؽ ىمٌْم٤مً  ،اًمّٔمؾ

 .ىمٌْم٤ًم ظمٗمّٞم٤مً  [521]ىمٌض اهلل اًمّٔمؾ  ،إذا ـمٚمٕم٧م اًمِّمٛمس :وىمٞمؾ

طمّتك شمٜمًخٝم٤م  ،صمؿ مجٕمٜم٤م أضمزاء اًمّٔمؾ اعُمٜمًٌٓم٦م سمتًٚمٞمط اًمِّمٛمس قمٚمٞمف :واعمٕمٜمك

 .ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤مً 

أي امم اعمقوع اًمذي  :اًمّٔمؾ سمٖمروب اًمِّمٛمس إًمٞمٜم٤مصمؿ ىمٌْمٜم٤م  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ٕن اًمّٔمؾ ٓ  ،وإٟمام ىمٞمؾ ذًمؽ :أي ظمٗمّٞم٤مً  :ىمٌْم٤ًم يًػماً  ،طمٙمٛم٧م سمٙمقن اًمّٔمؾ ومٞمف

ومٙمّٚمام  ،سمؾ يذه٥م ضمزًء ومجزء سمحدوث اًمّٔمالم ،َيذه٥م سمٖمروب اًمِّمٛمس دومٕم٦مً 

 وم٤معمًراد ُمـ اًمّٔمؾ هق ٟمقر ،وقمغم هذا ،طمدث ضمزء ُمـ اًمّٔمالم ٟم٘مص ضمزء ُمـ اًمّٔمؾ

 .وقمغم إول وّده ،اًمِّمٛمس

 ﴿       ﴾ /ُم٤م ىمٌْم٧م  :اًم٘مٌْم٦م ذم اًمّٚمٖم٦م ،67اًمزُمر

 .قمٚمٞمف سمجٛمٞمع يمّٗمؽ

ذم ُم٘مدوره  ،ُمع قمٔمٛمٝم٤م ،سم٠من إرض يمّٚمٝم٤م :وهق يمٜم٤مي٦ٌم قمـ يمامل ىمدرشمف

 .ومٞمٙمقن ذم ىمٌْمتف ،يم٤مًمٌمء اًمذي َي٘مٌض قمٚمٞمف اًم٘م٤مسمض سمٙمّٗمف

 .وإن مل ي٘مٌض قمٚمٞمف ،إذا ه٤من قمٚمٞمف اًمّتٍمف ومٞمف ،نومالٌن ذم يد ومال :يمام ُي٘م٤مل

 ﴿       ﴾ /أي ٟمًٚمف :ىمٞمؾ ،27آقمراف. 

ـّ واًمِّمٞم٤مـملم :وىمٞمؾ  .ضمٜمقده وأشم٤ٌمقمف ُمـ اجل
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 .وإذا يم٤مٟمقا ُمـ أٍب وُأمٍّ واطمد ومٝمؿ ىمٌٞمٚم٦م ،اجلامقم٦م ُمـ ىم٤ٌمئٍؾ ؿمّتك :واًم٘مٌٞمؾ

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمٙمٗمٞمؾ :واًم٘مٌٞمؾ      ﴾ 

 .يمٗمٞمالً  :أي ،92آهاء/

 و٤مُمٜم٤ًم ًمٜم٤م سمام شم٘مقل. ،طمّتك يٙمقن يمٗمٞمالً  ،شم٠ميت سمٙمّؾ واطمدٍ  :وُمٕمٜم٤مه

 .شم٠ميت سم٠مصٜم٤مف اعمالئٙم٦م ىمٌٞمٚم٦ًم ىمٌٞمٚم٦م :أي :هق هٜم٤م مجع اًم٘مٌٞمٚم٦م :وىمٞمؾ

أي  :طمّتك ُٟمِم٤مهدهؿ ىمٌٞمالً  ،يم٤مًمٌمء ُي٘م٤مسمؾ اًمٌمء ،ُمٕمٜم٤مه ُُم٘م٤مسمٚملم ًمٜم٤م :وىمٞمؾ

 .صدىم٤ًم سمؽ ،ويِمٝمدون سم٠مٟمؽ طمؼٌّ  ،٘م٤مسمٚم٦مً ُمُ 

﴿     ﴾ /اًمّدم.  :واًم٘مت٤مر ،اًمٖمؼمة :واًم٘مؽمة ،اًمٖم٤ٌمر :اًم٘مؽم ،26يقٟمس

[522]  

امء امم  :هق ،اًمٗمرق سملم اًم٘مؽمة واًمٖمؼمة :وىمٞمؾ ًّ أن اًمٖمؼمة ُم٤م اٟمحّٓم٧م ُمـ اًم

امء ،إرض ًّ  .واًم٘مؽمة ُم٤م ارشمٗمٕم٧م ُمـ إرض امم اًم

﴿      ﴾ /أي سمخٞمالً  :ىمٞمؾ ،122آهاء. 

ىمؽم ي٘مؽم وشم٘مؽم وأىمؽم  :وُي٘م٤مل ،ومٕمقٌل ُمٜمف ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م :واًم٘متقر ،اًمّتْمٞمّٞمؼ :واًم٘مؽم

 .إذا ىمّدر ذم اًمٜمّٗم٘م٦م ،وىمؽم

﴿        ﴾ /مجع  :، اًم٘متغم178اًمٌ٘مرة

 .ىمتغم وٟمًقةٌ  ،رضم٤مٌل ىمتغم :ُي٘م٤مل ،ُم٘متقل
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 ﴿      ﴾ /ؿمّ٘متف ـمقًٓ  :أي ،25يقؾمػ. 

إذا  ،ومٝمق ُم٘مدود ،ىمّده ي٘مّده ىمّداً  :ُي٘م٤مل ،ُمثؾ ىمّد إديؿ ،وًم٘مد ؿمّؼ اًمٌمء ـمقًٓ 

ػم اعم٘مٓمقع ـمقًٓ  :واًم٘مّد سمٙمن اًم٘م٤مف ،يم٤من ذاه٤ًٌم ذم اًمّٓمقل قمغم اؾمتقاء ًّ  .اًم

 ﴿   ﴾ /وأهقاء ُُمتٗمّرىم٦م،  ،ه٥م خُمتٚمٗم٦مومِرىم٤ًم ؿمّتك ع، مم ُمذا :أي ،11اجلـ

  .وص٤مًمح دون اًمّّم٤مًمح ،ُمـ ُمًٚمٍؿ ويم٤مومر

  .خُمتٚمٗملم ،ىمددًا: أًمقاٟم٤ًم ؿمتّك :وىمٞمؾ

يمام يٌلم اعم٘مدود سمٕمروف ُمـ  ،يمّؾ ومرىم٦م شُم٤ٌميـ ص٤مطمٌتٝم٤م ،ومرىم٤ًم ُُمت٤ٌميٜم٦م :وىمٞمؾ

 .سمٕمض

 (1).وهل اعمًتٛمرة سم٤مًم٘مّد ذم ضمٝم٦ٍم واطمدة:مجع ىمّدة،اًمِ٘مٓمع:واًم٘مدد

﴿      ﴾ /صّؽ احلديد سم٤محلجر:، اًم٘مدح2اًمٕم٤مدي٤مت، 

 .واًمّزٟم٤مد واًمّزٟمد ،اًم٘مّداح واًم٘مداطم٦م:واحلجر،سم٤معم٘مدطم٦م:وشُمًّٛمك احلديدة

 .إذا وىمٕم٧م قمغم احلج٤مرة ،شُمقري اًمٜم٤ّمر ؾمٜم٤مسمٙمٝم٤م ،أي اخلٞمؾ :واعمٕمٜمك

 ﴿       ﴾ /وضمٕمٚمف قمغم ىمدر  ،وٞمّؼ وىمؽم :أي ،16اًمٗمجر

 .ٚمٖم٦ماًمٌُ 

 .وّٞمؼ رزىمف قمٚمٞمف ،ُمثؾ ىمؽم ،ىُمدر قمغم اإلٟم٤ًمن رزىمف ىمدراً  :ُي٘م٤مل

                                                 

 .اً وًمٕمٚمٝم٤م وردت هٜم٤م ؾمٝمق ،هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُي٥م أن يٙمقن حمٚمٝم٤م ذم ومّمؾ اًم٘م٤مف اعمٙمًقرة ((1
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 ﴿    ﴾ /[523]ٕهن٤م اًمّٚمٞمٚم٦م  :ؾُمّٛمٞم٧م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر :ىمٞمؾ ،1اًم٘مدر 

ٜم٦م سم٠ممجٕمٝم٤م ،اًمتل حيٙمؿ اهلل ومٞمٝم٤م ًّ  .ُمـ يمّؾ أُمٍر وهنٍل  ،وي٘ميض سمام يٙمقن ذم اًم

صمؿ  ،ًمٞمٚم٦م اًمٜمّّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمني٘ميض اًم٘مْم٤مي٤م ذم  :أٟمف ىم٤مل ،وقمـ اسمـ قم٤ٌمس

 (1) .ُيًّٚمٛمٝم٤م امم أرسم٤مهب٤م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

رضمٌؾ ًمف ىمدر قمٜمد  :ُمـ ىمقهلؿ ،وقمٔمؿ اًمِم٠من ،ًمٞمٚم٦م اًمنّمف واخلٓمر :أي

 .أي ُمٜمزًم٦م وذف ،اًمٜم٤ّمس

 ﴿ :وُمٜمف          ﴾ /ُم٤م قمّٔمٛمقه طمّؼ  :أي ،91آٟمٕم٤مم

 .قمٔمٛمتف

 .وصمقاسم٤ًم ضمزيالً  ،٤م ىمدرًا قمٔمٞمامً ٕن ًمٚمّٓم٤مقم٤مت ومٞمٝم :وىمٞمؾ

امم رؾمقٍل ذو ىمدر،  ،ٕٟمف ُأٟمزل ومٞمٝم٤م يمت٤مب ذو ىمدر :ؾُمّٛمٞم٧م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر :وىمٞمؾ

ٕن اهلل ىمّدر ومٞمٝم٤م إٟمزال  :وىمٞمؾ .قمغم يدي َُمَٚمٍؽ ذي ىمدر ،ٕضمؾ ُاُم٦م ذات ىمدر

 :ُمـ ىمقًمف ،ٕن إرض شمْمٞمؼ ومٞمٝم٤م سم٤معمالئٙم٦م :ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ :وىمٞمؾ .اًم٘مرآن

﴿       ﴾/16اًمٗمجر. 

                                                 

 .3/465 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ ،12/425 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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 ﴿                  ﴾ /قمغم  :أي ،236اًمٌ٘مرة

وقمغم اًمٗم٘مػم اًمذي هق ذم وٞمٍؼ سم٘مدر  ،قمغم ىمدر طم٤مًمف ،اًمٖمٜمل اًمذي هق ذم ؾَمٕم٦مٍ 

 .إُمٙم٤مٟمف وـم٤مىمتف

أىمدر قمٚمٞمف  ،وىمدرت قمغم اًمٌمء ،ُأىمِدره وأىمَدره ىمدراً  ،ىمدرت اًمٌمء :ُي٘م٤مل

 .ىمدرًة وىمدوراً 

﴿         ﴾ /قمدٌل ذم ٟم٩ًم اًمّدروع :أي ،11ؾم٠ٌم. 

 .وٓ همالفم٤ًم ومتٙمن احلٚمؼ ،ٓ دمٕمؾ اعم٤ًمُمػم ِدىم٤مىم٤ًم ومتٗمٚمؼ :واعمٕمٜمك

 .ُمـ همػم زي٤مدٍة وٓ ٟم٘مّم٤من ،يمقن اًمٌمء ُُم٤ًموي٤ًم ًمٖمػمه :واًم٘مدر

 ﴿      ﴾ /امم آظمر ظمٚم٘مف،  ،٦م صمؿ قمٚم٘م٦مٟمٓمٗم ،أـمقاراً  ،19قمٌس

وُمّدة  ،وطمقاؾّمف وأقمْم٤مئف ،وؾمٛمٕمف وسمٍمه ،ُمـ ـمقًمف وىمٍمه :وقمغم طمٍد ُمٕمٚمقم

 .[524]ورزىمف ومجٞمع أطمقاًمف  ،قمٛمره

﴿         ﴾ /قمغم  ،ىمّدرٟم٤م :ىُمرأ ،23اعمرؾمالت

 .اًمّتْمٕمٞمػ

ومٜمٕمؿ  ،يمرًا أم ُأٟمثكذ ،ىمّمػمًا أم ـمقيالً  ،يمٞمػ يٙمقن ،ىمّدرٟم٤م ظَمٚم٘مف :وُمٕمٜم٤مه

 .ومٜمٕمؿ اعمُ٘مّدرون ٟمحـ :اًم٘م٤مدرون، أي
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ىمدرٟم٤م قمغم مجٞمع ذًمؽ، ومٜمٕمؿ اًم٘م٤مدرون  :أي :وهق ُمـ اًم٘مدرة ،وىُمرأ سم٤مًمتخٗمٞمػ

ّٓ ٟمحـ، ومحذف اعمخّمقص سم٤معمدح ،قمغم شمدسمػم ذًمؽ  .وقمغم ُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إ

٤مب ُمـ سم ،ىمدرت قمغم اًمٌمء :وهق ُمـ ىمقهلؿ :ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم :واًم٘م٤مدر

 .ومتّٙمٜم٧م ُمٜمف ،ىمقي٧م قمٚمٞمف ،رضب

 .واًمٌمء ُم٘مدوٌر قمٚمٞمف ،ىم٤مدر وىمدير :واًمٗم٤مقمؾ ،وآؾمؿ: اًم٘مدرة

  .إذا ُوِصَػ اهلل شمٕم٤ممم هبام ،واًم٘م٤مدر واعمُ٘متدر

 .اًمٕمجز قمٜمف ومٞمام يِم٤مء وُيريد :وم٤معُمراد

أن يمّؾ  :ويزقمٛمقن ،وهؿ اعمٜمًقسمقن امم اًم٘مدر ،ذيمر اًم٘مدري٦م (1) وذم احلدي٨م

ومٜمًٌُقا امم  ،وٓ يرون اعمٕم٤ميص واًمٙمٗمر سمت٘مدير اهلل وُمِمٞمئتف ،ٗمٕمٚمفقمٌٍد ظم٤مًمٌؼ ًم

 .اًم٘مدر: ٕٟمف سمدقمتٝمؿ ووالهلؿ

إلؾمٜم٤مد أومٕم٤مهلؿ امم  ،اًم٘مدري٦م هؿ اعمٕمتزًم٦م :ىمٞمؾ (2)وقمـ ذح اعمقاىمػ 

 (3) .ٓ يدظمؾ اجلٜم٦ّم ىمدري :وذم احلدي٨م .ىمدرهتؿ

 .إلٟم٤ًمنويٙمقن ُم٤م ؿم٤مء ا ،ٓ يٙمقن ُم٤م ؿم٤مء اهلل :وهق اًمذي ي٘مقل :ىمٞمؾ

                                                 

، سمّم٤مئر 88ح  1/156 :اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :يمام ذم ،ومٞمٝمؿ اٟمٔمر ىمقل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ((1

 .1ح  271 :اًمّمٗم٤مر ،اًمدرضم٤مت

 .2/342 :اًمنميػ اجلرضم٤مين ،ذح اعمقاىمػ ((2

 .3/467اًمٓمرحيل:  ،جمٛمع اًمٌحريـ ،4/546 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمٗم٘مٞمف ُمـ ٓ حييه :اٟمٔمر ((3
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 ،ـمريٌؼ ُُمٔمٚمؿ ومال شمًٚمٙمقه :وم٘م٤مل ،وىمد ؾُمئؾ قمـ اًم٘مدر ،أٟمف ىم٤مل :وذم احلدي٨م

 (1) .وّذ اهلل ومال شمتٙمّٚمٗمقه ،وسمحٌر قمٛمٞمؼ ومال شمٚمجقه

﴿         ﴾ قمّرومٝمؿ ُم٤م ومٞمف اًمنّمف، واخلٚمقد  ، أي:2ٟمس/قي

 ًمّم٤مًمح إقمامل. ،قمغم وضمف اإليمرام واإلضمالل ذم ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦ّم،

وُمٜمزًم٦ًم رومٞمٕم٦ًم سمام ىمّدُمقا ُمـ  ،أي أضمرًا طمًٜم٤مً  :أن هلؿ ىمدم صدٍق  :وىمٞمؾ

ٕم٤مدة ذم اًمّذيمر إول :أن اعمٕمٜمك :وىمٞمؾ .أقمامهلؿ ًّ  .ؾمٌ٘م٧م هلؿ اًم

 .يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،شم٘مديؿ اهلل شمٕم٤ممم إّي٤مهؿ ذم اًمٌٕم٨م :هق :وىمٞمؾ

ـ ُمـ اًمٕمٌد :وىمٞمؾ ًَ ًمٚمُحًٜمك ُمـ  [525]واًمٙمّؾ اؾمٌؿ  ،أن اًم٘مدم اؾمٌؿ ًمٚمح

هلؿ  ىمدم صدٍق ٟمٌّقة حمّٛمد  :أن ُمٕمٜمك :وىمٞمؾ .د، ًمٚمٗمرق سملم اًمًّٞمد واًمٕمٌداًمًٞمّ 

 . (2)وهق اعمروي قمـ أب قمٌد اهلل  ،يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

طمّتك شَم٘مدم  ،ًمٞمٙمقن قمّدًة ًمؽ ،اًمٌمء اًمذي شُم٘مّدُمف ىُمداُمؽ :اًم٘مدم :ىمٞمؾ

  .اًم٘مدم اعمُ٘مّدم :قمٚمٞمف. وىمٞمؾ

 .اًم٘مدم اعُمت٘مّدم ذم اًمنّمف :وىمٞمؾ

 .إذا شم٘مّدم ذم اًمنّمف ،ومالٌن يٛمٌم اًم٘مدُمٞم٦م واًمت٘مدُمٞم٦م ُي٘م٤مل :ىمٞمؾ

  ،ومٝمق قمٜمد اًمٕمرب ىمدم ،ظمػم أو ّذ  ،يمّؾ ؾم٤مسمؼ :وىمٞمؾ

                                                 

 ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،( ُمـ طمٙمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم  287احلٙمٛم٦م )  ،716 :هن٩م اًمٌالهم٦م :اٟمٔمر ((1

 .1ح  1/212 :اعمجٚمز

 .554ح  8/364 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ،285 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل :اٟمٔمر ((2
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 .ىمدٌم طَمًٜم٦َم :ُي٘م٤مل ،وهق ُم١مٟم٨م ،ًمٗمالن ىمدم ذم اإلؾمالم :وُي٘م٤مل

 ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /هذا ُمثٌؾ  :ىمٞمؾ ،94اًمٜمحؾ

 .رضسمف اهلل شمٕم٤ممم

 .سمٕمد أن شمٙمقٟمقا قمغم ُهدًى  ،ومتْمّٚمقا قمـ اًمّرؿمد :هوُمٕمٜم٤م

 .إذا قَمِدَل قمـ اًمّّمقاب ،زّل ىمدم ومالن ذم أُمر يمذا :ُي٘م٤مل

ٕن صم٤ٌمت اًم٘مدم يٙمقن  :سمٕمد رو٤مه قمٜمٙمؿ ،ومٞمًخط اهلل قمٚمٞمٙمؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وزًّم٦م اًم٘مدم يٙمقن سمًخٓمف ،سمرو٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف

 ﴿     ﴾ /أؾم٤مـمػم  :أي ،يريمذٌب ُُمتٓم٤م :أي ،11آطم٘م٤مف

  .إوًملم

 هق اًمذي ٓ أّول ًمقضمقده. :وذم قمرف اعمتٙمٚمٛملم ،ُم٤م شم٘م٤مدم وضمقده :واًم٘مديؿ

﴿           ﴾ /ىمّمدٟم٤م  :أي ،23اًمٗمرىم٤من

  .مم٤م مل يٙمـ رآه ىمٌؾ ومُٞمٌٍمه ،أي ىمّمدٟم٤م إًمٞمف ىمّمد اًم٘م٤مدم قمغم ُم٤م يٙمرهف :وقمٛمدٟم٤م

 ،مم٤م رضمقا سمف اًمٜمّٗمع وإضمر ،ًمذي قمٛمٚمف اًمٙمّٗم٤مر ذم اًمّدٟمٞم٤مهق اًمٕمٛمؾ ا :وىمٞمؾ

 ،وٟمٍمهؿ ًمٚمٛمٔمٚمقم ،ٟمحق إٟمّم٤مومٝمؿ عمَِـ ُيٕم٤مُمٚمٝمؿ ،وـمٚمٌقا اًمّثقاب واًمؼِم 

 .ويم٤مٟمقا يت٘مّرسمقن سمف امم إصٜم٤مم ،وصدىم٤مهتؿ ،وإقمت٤مىمٝمؿ

﴿      ﴾ /٤مُمري اًمتل أوىمده٤م ذم  :أي ،87ـمف ًّ ـمرطمٜم٤مه٤م ذم ٟم٤مر اًم

  .رٟم٤م أن ٟمٓمرح احلكُمّ وُأُم ،احلٗمرة
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 .رُمٞم٧م هب٤م ،ُمـ سم٤مب رضب ،ىمذومف سم٤محلج٤مرة ىمذوم٤مً  :ُي٘م٤مل ،اًمّرُمل :واًم٘مذف

﴿   ﴾ /(1).[526]وـّمٜمل ٟمٗمًؽ  ، ذم اًمتٗمًػم:26ُمريؿ  

ٕن دُمٕم٦م اًمّنور  :هورًا هبذا اًمقًمد اًمذي شمريـ ،ًمٜمردَّ قمٞمٜمؽ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ودُمٕم٦م احلزن طم٤مّرة ،ٟم٤مدرة

ٌّلم ،ٜم٤مه ًمتًٙمـ قمٞمٜم٤مكُمٕم :وىمٞمؾ ُي٘م٤مل ىمررت سمف  ،ؾمٙمقن هوٍر سمرؤيتؽ ُم٤م حُت

أىمّر  ،سمٗمتح اًمٕملم ،وأهؾ ٟمجد ي٘مقًمقن: ىَمررت سمف ،ذم ًمٖم٦م ىمريش ،أىمّر ىمروراً  ،قمٞمٜم٤مً 

أو ُمـ  ،اًمّرد :سمٛمٕمٜمك :وهق إُم٤م ُمـ اًم٘مرّ  ،ىَمررت سم٤معمٙم٤من سم٤مًمٗمتح :يمام ي٘مقًمقن ،ىمراراً 

ٙمقن :سمٛمٕمٜمك ،اًم٘مرار ًّ  .اًم

 ﴿       ﴾ /ذات ُمقوع ىمرار :أي :ىمٞمؾ ،52اعم١مُمٜمقن، 

يًت٘مّر  :أي :ذات صمامر :وىمٞمؾ .يًت٘مّر قمٚمٞمٝم٤م ؾم٤ميمٜمقه٤م ،هل أرٌض ُُمًتقي٦م :أي

 ُروي ذًمؽ قمـ أب ضمٕمٗمر  ،طمػمة اًمٙمقوم٦م :هل :وىمٞمؾ .قمٚمٞمٝم٤م ٕضمؾ اًمّثامر

 . (2)وأب قمٌد اهلل

 ﴿     ﴾ /صم٤ٌمت :أي ،26اسمراهٞمؿ. 

﴿       ﴾/اًمّزضم٤مج :وهل :مجع ىم٤مرورة :، هل16آٟم٤ًمن. 

                                                 

 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،6/418 :اًمٓمؼمد ،٘مرآنجمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم :اٟمٔمر ((1

 .26ح  3/279

 .2/586 :اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم مجع اجلقاُمع ،428 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل :اٟمٔمر ((2
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ىمد مجٕم٧م سملم سمٞم٤مض اًمٗمّْم٦م  ،أهن٤م خمٚمقىم٦ٌم ُمـ ومّْم٦م :وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك أي٦م

 .وسملم صٗم٤مء اًم٘مقارير وؿمٗمٞمٗمٝم٤م ،وطُمًٜمٝم٤م

وشمٗمخٞمؿ ًمتٚمؽ اخِلٚم٘م٦م  ،أهن٤م شمٙمقن ىمقارير سمتٙمقيـ اهلل إّي٤مه٤م :وُمٕمٜمك يم٤مٟم٧م

يمٞمػ يٙمقن اًم٘مقارير ُمـ  :وىمٞمؾ .سملم صٗمتل اجلقهريـ اعمُت٤ٌميٜملماجل٤مُمٕم٦م  ،اًمٕمجٞم٦ٌم

 ،سم٠من ىمقارير يمّؾ أرٍض ُمـ شمرسمتٝم٤م :وُأضمٞم٥م ،وإٟمام اًم٘مقارير ُمـ اًمّرُمؾ دوهن٤م :ومّْم٦م

 (1) .ومٚمذًمؽ يم٤مٟم٧م ىمقاريره٤م ُمثؾ اًمٗمّْم٦م اٟمتٝمك ،وأرض اجلٜم٦ّم ومّْم٦م

ُمـ يمذا، وإن أٟمف  :ىمٞمؾ ،واؿمتّدت ُُمالسمًتف ًمف ،أن اًمٌمء إذا ىم٤مرسمف رءٌ  :وىمٞمؾ

 أو ُي٘مّدر اعُمْم٤مف. ،أهن٤م ذم صٗم٤مء اًمٗمّْم٦م :ومٞمٙمقن اعُمراد ،مل يٙمـ ُمٜمف ذم احل٘مٞم٘م٦م

﴿       ﴾ /اىمررن  :أراد ،سمٗمتح اًم٘م٤مف :ىُمرأ ،33آطمزاب

ومً٘مٓم٧م أًمػ  [527]وطمّقل ومتحتٝم٤م قمغم اًم٘م٤مف  ،وُمحذوم٧م اًمّراء إومم ختٗمٞمٗم٤مً 

 .اًمقصؾ

اصمٌتـ ذم  :أي ،إذا صم٧ٌم ،ومٝمل ُمـ وىمر اًمّرضمؾ ُي٘مر ،وإن ىُمرأ سمٙمن اًم٘م٤مف

َـّ   .سمٞمقشمُٙم

 

                                                 

 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،12/221 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

8/111. 
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﴿        ﴾ /وم٘مد  ،إن ُيّمٞمٌٙمؿ ضمراٌح  :ُمٕمٜم٤مه ،142آل قمٛمران

 .أص٤مب اًم٘مقم ضمراٌح ُمثٚمف

 .وم٘مد أص٤مب اًم٘مقم ذًمؽ يقم سمدر ،إن ُيّمٞمٌٙمؿ أملٌ وضمراح يقم ُأطمد :وىمٞمؾ

ٙمقن :ىمٞمؾ ًّ وأٟمٙمره سمٕمْمٝمؿ  ،أمل اجلراح :سم٤مًمْمؿّ و ،اجلراح :اًمَ٘مرح سم٤مًمٗمتح وم٤مًم

ّٓ سمدًمٞمٚمف  اًمٗمتح واًمّْمؿ ًمٖمت٤من. :وىمٞمؾ .إ

 ﴿     ﴾ /ُمـ اعم٤مل  :اًم٘مرض ،245اًمٌ٘مرة 
ٍ
هق ىمٓمع ضمزء

 .أو ُيرّد ُمثٚمف سمدًٓ ُمٜمف ،قمغم أن ُيرّد سمٕمٞمٜمف ،سم٤مإلقمٓم٤مء

وأىمرض  ،إذا ىمٓمٕمف سمٜم٤مسمف ،ىمرض اًمٌمء ي٘مرض :ُي٘م٤مل ،وأصؾ اًم٘مرض سم٤مًمٜم٤ّمب

 .وآؾمؿ ُمٜمف: اًم٘مرض ،إذا أقمٓم٤مه ُم٤م يتج٤موزاه ُمٜمف ،ومالٟم٤مً  ومالن

ـ ًَ ـٍ وٓ أذى ،أن ُيٜمٗمؼ ُمـ طمالل :واًم٘مرض احل  .وٓ ُيٗمًده سمٛم

 .هق أن يٙمقن حُمت٤ًًٌم ـمّٞم٤ًٌم سمف ٟمٗمًف :وىمٞمؾ

ـ اعمقىمع قمٜمد اإلٟمٗم٤مق :وىمٞمؾ ًَ  ومال يٙمقن ظمًٞم٤ًًم.،هق أن يٙمقن طم

 ومال شمٜم٤مذم سمٞمٜمٝم٤م.،ٝم٤مإومَم أن يٙمقن ضم٤مُمٕم٤ًم هلذه إُمقر يمٚمّ  :وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /ٟم٤مزًم٦ٌم وداهٞم٦ٌم  :أي ،31اًمرقمد

قمغم  ،وإه قمٚمٞمٝمؿ ،واًم٘متؾ ،واجلدب ،ُمـ احلرب ،وُُمّمٞم٦ٌٌم ؿمديدة ،شم٘مرقمٝمؿ

 .ضمٝم٦م اًمٕم٘مقسم٦م، ًمٚمتٜمٌٞمف واًمّزضمر

 .يم٤من يٌٕمثٝم٤م إًمٞمٝمؿ أراد سم٤مًم٘م٤مرقم٦م هاي٤م اًمٜمٌّّل  :وىمٞمؾ
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وُمٜمف ؾُمّٛمٞم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م ىم٤مرقم٦م ذم ىمقًمف  ،ديدة ُمـ ؿمدائد اًمّدهراًمِّم  :واًم٘م٤مرقم٦م

 ﴿ :شمٕم٤ممم            ﴾ /وهق:  ،وأصٚمف ُمـ اًم٘مرع ،1اًم٘م٤مرقم٦م

 .اًمّيب

وشم٘مرع أقمداء اهلل  ،ٕهن٤م شَم٘مرع اًم٘مٚمقب سم٤مًمٗمزع :وهل اؾمٌؿ ُمـ أؾمامء اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .سم٤مًمٕمذاب

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م :أي ،4احل٤مىم٦م.   

امم أن يّمػم  ،ٕهن٤م شم٘مرع ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد سم٤معمخ٤موم٦م :ؾُمّٛمٞم٧م سم٤مًم٘م٤مرقم٦م :ىمٞمؾ

 .امم ُم٠مُمـ [528]اعم١مُمٜمقن 

 ﴿    ﴾ /مج٤مقم٦م أظمرى :أي ،6آٟمٕم٤مم. 

 .ُم٠مظمقٌذ ُمـ اىمؽماهنؿ ذم اًمٕمٍم ،اًم٘مرن أهؾ يمّؾ قمٍٍم  :ىمٞمؾ

 .ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م :وىمٞمؾ .٘مرن صمامٟمقن ؾمٜم٦ماًم :وىمٞمؾ

أو يم٤من ومٞمٝم٤م ـمٌ٘م٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،  ،أهؾ يمّؾ ُمّدة يم٤من ومٞمٝم٤م ٟمٌّل  :اًم٘مرن :وىمٞمؾ

ٜمقن أو يمثرت ًّ  ،صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ ،: ىمريناؾمُتدّل قمٚمٞمف سم٘مقل اًمٜمٌّّل  ،ىمّٚم٧م اًم

 (1) .صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ

                                                 

 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،4/11 :اًمٓمؼمد ،٘مرآنجمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم :اٟمٔمر ((1

 .3/151 :صحٞمح اًمٌخ٤مري ،1/378 :، ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ1/724
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 ﴿           ﴾ /ىمرن اًمِّم٤مة  :رناًم٘م ،83اًمٙمٝمػ

 .وهمػمه٤م

 .اًمّذوائ٥م :وىمرون اًمِّمٕمر

  .أٟمف يم٤مٟم٧م ًمف وٗمػمشم٤من :وىمٞمؾ ذم ؾم٥ٌم شمًٛمٞمتف

  .شُمقاريف اًمٕمامُم٦م ،أٟمف يم٤من قمغم رأؾمف ؿُمٌف اًم٘مرٟملم :وىمٞمؾ

ّٛمل سمذًمؽ ٓؾمتٞمالئف  ،أٟمف سمٚمغ ىُمٓمري إرض ُمـ اعمنمق واعمٖمرب :وىمٞمؾ ًُ وم

 .وىمرهن٤م ُمـ ُمٓمٚمٕمٝم٤م ،قمغم ىمرن اًمِّمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م

طمّتك أظمذ سم٘مرٟمٞمٝم٤م ذم ذىمٝم٤م  ،أٟمف دٟمك ُمـ اًمِّمٛمس ،أٟمف رأى ذم ُمٜم٤مُمف :ىمٞمؾو

 .ذا اًم٘مرٟملم :ومًّٛمقه ،وم٘مصَّ رؤي٤مه قمغم ىمقُمف ،وهمرهب٤م

 .وم٤مٟم٘مرض ذم وىمتف ىمرٟم٤من ُمـ اًمٜم٤ّمس، وهق طملٌّ  ،أٟمف قم٤مش قمٞمش ىمرٟملم :وىمٞمؾ

 .ُمـ أهؾ سمٞم٧م اًمنّمف ُمـ ىمٌَِؾ ُأُمف وأسمٞمف ،أٟمف يم٤من يمريؿ اًمّٓمروملم :وىمٞمؾ

 .وهق اًمذي سمٜمك آؾمٙمٜمدرّي٦م ،واؾمٛمف اإلؾمٙمٜمدر ،يم٤من ُمـ أسمٜم٤مء اًمّروم :ىمٞمؾ

 ومتح اهلل قمغم يديف إرض. ،أٟمف ٟمٌلٌّ ُمٌٕمقث :وم٘مٞمؾ :واظمُتٚمػ ومٞمف

 .أٟمف يم٤من َُمٚمِٙم٤ًم قم٤مدًٓ  :وىمٞمؾ

أطم٥مَّ اهلل  ،يم٤من قمٌدًا ص٤محل٤مً  :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م 

ٌّف اهلل أُمر ىمقُمف سمت٘مقى اهلل، وميسمقه قمغم ىمرٟمف  ىمد ،وٟم٤مصح اهلل وٟم٤مصحف ،وم٠مطم

ٞمػ ًّ  ،ومدقم٤مهؿ امم اهلل ،صمؿ رضمع إًمٞمٝمؿ ،ومٖم٤مب قمٜمٝمؿ ُم٤م ؿم٤مء اهلل ،رضسم٦ًم سم٤مًم
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ٞمػ [529]وميسمقه قمغم ىمرٟمف أظمر  ًّ  يٕمٜمل ،وومٞمٙمؿ ُمثٚمف ،ومذًمؽ ىمرٟم٤مه ،سم٤مًم

 (1) .ُمثٚمف

﴿                 ﴾ /أي ،38اًمٜم٤ًمء: 

 .وُيقاوم٘مف قمغم اًمٙمٗمر ،ص٤مطم٤ًٌم وظمٚمٞماًل ذم اًمّدٟمٞم٤م يتٌع أُمره

ٕٟمف يدقمقه امم  ،ومٌئس اًم٘مريـ اًمِّمٞمٓم٤من ،وذم اًمٜم٤ّمر ،يٕمٜمل ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىمٞمؾ

طمٞم٨م يتالقمٜم٤من  ،سمئس اًم٘مريـ اًمِّمٞمٓم٤من :وىمٞمؾ .اعمٕمّمٞم٦م اعُم١مّدي٦م امم اًمٜم٤ّمر

 .ُمـ اإلىمران وأصٚمف ،واًم٘مريـ: اًمّّم٤مطم٥م اعم٠مًمقف .ويت٤ٌمهمْم٤من ذم اًمٜم٤ّمر

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف           ﴾ /أي ،23ق: 

 .ٕٟمف ُي٘مَرن سمف ذم اًمٕمذاب :وإٟمام ؾُمّٛمل ىمريٜمف ،ؿمٞمٓم٤مٟمف اًمذي أهمقاه

قء واعمتٌققمقن ،ىمريٜمف ُمـ اإلٟمس :وىمٞمؾ ًّ  .وهق قمٚمامء اًم

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /يٕمٜمل اعمََٚمؽ   :ىمٞمؾ ،23ق

 . (2)وأب قمٌد اهلل  وهق اعمروي قمـ أب ضمٕمٗمر  ،اًمِّمٝمٞمد قمٚمٞمف

 .ىمريٜمف ُمـ اإلٟمس :وىمٞمؾ .ىمريٜمف اًمذي ىُمٞمّض ًمف ُمـ اًمِّمٞم٤مـملم :وىمٞمؾ

                                                 

 .2/932 :اًمرواٟمدي ،اخلرائ٩م واجلرائح ،112ح  248 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل :اٟمٔمر ((1

 .8/266 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،3/417 :اًمٓمؼمد ،شمٗمًػم ضمقاُمع اجل٤مُمع :اٟمٔمر ((2
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 ﴿         ﴾ /ؾُمّٛمٞم٧م  ،اًمّْمٞمٕم٦م واعمديٜم٦م :اًم٘مري٦م ،58اًمٌ٘مرة

وهل ًمٖم٦م  ،ورسمام ضم٤مءت سم٤مًمٙمن يمٚمحٞم٦م ،أي ُُيٛمع ،سمذًمؽ: ٕن اعم٤مء ُي٘مرى ومٞمٝم٤م

 .يامٟمّٞم٦م

وريمقة قمغم  ،يمٔمٌٞم٦م قمغم فم٤ٌمء ،قمغم همػم اًم٘مٞم٤مس سم٤معمدّ  ،ومجع اًم٘مري٦م قمغم ىمرى

 .ريم٤مء

 ﴿        ﴾ /إؾمد :يٕمٜمل ،51اعمدصمر. 

ُم٤مة ذم اًم٘مٜمص :اًم٘مًقرة :وىمٞمؾ  .اًمرُّ

 .إذا ىمٝمره ،ُمـ ىمنه ي٘منه ىمناً  ،اًم٘مٜم٤ّمص :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /اجل٤مئرون قمـ ـمريؼ احلّؼ. :، أي14اجلـ 

 .اًمٕم٤مدل :واعمُ٘مًط ،اجل٤مئر :واًم٘م٤مؾمط

 .اًمٕم٤مدل امم احلّؼ  :واعمُ٘مًط ،اًمٕم٤مدل قمـ احلّؼ  :اًم٘م٤مؾِمط :وإن ؿمئ٧م ىمٚم٧م

 ﴿    ﴾ /طمّتك  ،وطمٚمػ هلام سم٤مهلل شمٕم٤ممم :أي ،21آقمراف

  .ظمدقمٝمام

ّٓ سملم اصمٜملماعمُ٘م٤مؾمٛم٦م ٓ :وىمٞمؾ يم٤من ُمـ إسمٚمٞمس ٓ ُمـ  [534]واًم٘مًؿ  ، شمٙمقن إ

 .وـم٤مرىم٧م اًمٜمّٕمؾ، وقم٤موم٤مه اهلل ،قم٤مىم٧ٌم اًمّٚمص :ومٝمق ُمـ سم٤مب آدم 

ويمذًمؽ  ،ُُم٘م٤مسمٚم٦ٌم سم٤مجلزاء :وم٤معمُٕم٤مىم٦ٌم ،أن ذم مجٞمع ذًمؽ ُمٕمٜمك اعمُ٘م٤مسمٚم٦م :وىمٞمؾ

الُم٦م :اعمُٕم٤موم٤مة ًّ  .سم٤مًمٞمٛملمُُم٘م٤مسمٚم٦م ذم اعُمٜم٤مزقم٦م  :واعمُ٘م٤مؾمٛم٦م ،ُُم٘م٤مسمٚم٦م اعمرض سم٤مًم
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﴿    ﴾ /وقمت٧م. ،وي٧ًٌم ،همٚمٔم٧م :، أي74اًمٌ٘مرة 

ي٘مًق ىمًقًا  ،ىم٤ًم ىمٚمٌف :ُي٘م٤مل ،ذه٤مب اًمّٚملم واًمّرمح٦م ُمـ اًم٘مٚم٥م :واًم٘مًقة

 .وىمًقًة وىم٤ًموةً 

 .وٟم٘مٞمْمف اًمّرىم٦م ،اًمّّمالسم٦م ذم يمّؾ رء :واًم٘مًقة

 ﴿   ﴾ /شمتٌع إُمر :اًم٘مّمص ،64اًمٙمٝمػ. 

 .ـ طمٞم٨م ضم٤مءرضمقع اًمّرضمؾ ُم :وهق

﴿    ﴾ /وأن يٙمقن  ،ُيٛمٙمـ يمقٟمف ُمّمدراً  :، ىمٞمؾ3يقؾمػ

ٟمحـ ٟم٘مصُّ قمٚمٞمؽ أطمًـ  :وم٤معمٕمٜمك ،وم٢من ُأريد اعمّمدر ،اعم٘مّمقص :سمٛمٕمٜمك

 :واإلىمّم٤مص ،وأطمًـ ـمري٘م٦ٍم، وأقمج٥م ٟمٔمؿٍ  ،أسمدع اؾمٚمقٍب  :أي ،اإلىمّم٤مص

 أي ٟمحـ ُٟمٌلّم ًمؽ أطمًـ اًمٌٞم٤من.:اًمٌٞم٤من

ٟم٘مصُّ قمٚمٞمؽ أطمًـ ُم٤م ُي٘مّص ُمـ إطم٤مدي٨م ذم  :٤معمٕمٜمكوم ،وإن ُأريد اعم٘مّمقص

 .اًمٌٞم٤من :واًم٘مّص  ،سم٤مسمف

 .مجع ىمّّم٦م :وسم٤مًمٙمن ،آؾمؿ :واًمَ٘مّمص سم٤مًمٗمتح

 ،ٕٟمف يٕمٜمل اًمٜمّٝم٤مي٦م ذم اًمٗمّم٤مطم٦م :وإٟمام ؾُمّٛمل اًم٘مرآن أطمًـ اًم٘مّمص :ىمٞمؾ

واًمّتِم٤ميمؾ سملم  ،ُمع اًمّتالزم اعُمٜم٤مذم ًمٚمتٜم٤مومر ،وقمذوسم٦م إًمٗم٤مظ ،وطُمًـ اعمٕم٤مين

 .٘م٤مـمع واًمٗمقاصؾاعم
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ومجٞمع ُم٤م حيت٤مج  ،وأظم٤ٌمر اًمٙم٤مئٜم٤مت ،ٕٟمف ذيمر ومٞمف أظم٤ٌمر إُُمؿ اعم٤موٞم٦م :وىمٞمؾ

 .ذم أطمًـ ٟمٔمٍؿ وشمرشمٞم٥م ،سم٠مقمذب ًمٗمٍظ وهتذي٥م ،إًمٞمف اًمٕم٤ٌمد امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ٕهن٤م شمتْمٛمـ ُمـ  :وطمده٤م ىمّّم٦م يقؾمػ  ،أراد سم٠مطمًـ اًم٘مّمص :وىمٞمؾ

تْمٛمٜمف همػمه٤م، وٕهن٤م متتّد إُمتدادًا ٓ ُم٤م ٓ ي ،واًمٖمرائ٥م [531]واًمٜمُٙم٧م  ،اًمٗمقائد

 .يٛمتّد همػمه٤م ُمثٚمف

﴿     ﴾ /أي:ذم ىمّمص يقؾمػ111يقؾمػ، .وإظمقشمف 

 .ُمـ أظم٤ٌمر َُمـ شم٘مّدم ،اخلؼم يتٚمق سمٕمْمف سمٕمْم٤مً  :اًم٘مّمص :ىمٞمؾ

 ﴿      ﴾ /ىمري٤ًٌم هٞمّٜم٤مً  :أي ،42اًمتقسم٦م. 

 .وٓسمـ ،شم٤مضمر :ٟمحق ،أي ذا ىمّمدٍ  :ىم٤مصداً  :وىمٞمؾ

 .همػم ؿم٤مّق  ،ؾمٝماًل ُمتقؾمٓم٤مً  :وىمٞمؾ

ٝمؾ اعمُ٘متّمد :واًم٘م٤مصد ًّ  .ٕٟمف مم٤م ُي٘مّمد ًمًٝمقًمتف :ُمـ همػم ـمقلٍ  ،اًم

 .ٕٟمف مم٤م يٜمٌٖمل أن ُي٘مّمد :ىمّمداً  :وؾُمّٛمل اًمٕمدل

﴿        ﴾ /ٌٞمؾ. ، ىمٞمؾ:9اًمٜمحؾ ًّ  أي سمٞم٤من ىمّمد اًم

وهق سمٞم٤من اهلُدى ُمـ  ،ًت٘مٞمؿسمٞم٤من اًمّٓمريؼ اعم ،واضم٥ٌم قمغم اهلل ذم قمدًمف :يٕمٜمل

 ًمُٞمتٌع اهلدى واحلالل، وُيتجٜم٥ّم اًمّْمالًم٦م واحلرام.  ،واحلالل ُمـ احلرام ،اًمّْمالًم٦م

 .وقمغم اهلل اعمٛمر :يٕمٜمل :وىمٞمؾ
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ٌٞمؾ اًم٘مّمد :وىمٞمؾ ًّ  .قمغم اهلل ُمـ ذي اًم

﴿      ﴾/ٌُٜمٞم٤من. هق واطمد اًم٘مّمقر ُمـ ، ىمٞمؾ:32اعمرؾمالت  اًم

 .يم٠مصقل اًمِّمجر اًمِٕمٔم٤مم :أي :يم٤مًم٘مٍم :وىمٞمؾ

 .يم٠مهن٤م أقمٜم٤مق اإلسمؾ :أي :وهق مجع ىمٍمة ،سمٗمتح اًمّّم٤مد ،يم٤مًم٘مٍَم  :وىُمرأ

 وهل طُمزم اًمِّمجر. ،واطمدهت٤م ىمٍمة ،اًم٘مٍم أصقل اًمِّمجر :وىمٞمؾ

 .ُمثؾ مجرة ،ىمٍمة وىمٍم :ىمٞمؾ

 .واًمٕم٤مُّم٦م ُيٕمٚمقهن٤م قمغم اًم٘مّمقر :ىمٞمؾ

 .ٟمزًمقا قمغم اعم٤مء يم٤مٟمقا ييسمقن هب٤م إذا ،اًمٌٞمقت ُمـ أدم :اًم٘مّمقر :وىمٞمؾ

 ﴿     ﴾ /ـّ  ،48اًمّم٤موم٤مت َـّ قمغم أزواضمٝم  ،ىمٍمت ـمرومٝم

َـّ إّي٤مهؿ :ومال ُيردن همػمهؿ  .حلٌٝم

  .دًٓٓ وهُمٜمج٤مً  ،ٓ يٗمتحـ أقمٞمٜمٝمـ :وىمٞمؾ

 .مجع ىم٤مسة :واًم٘م٤مسات

َـّ  :وقمغم اعمٕمٜمك إول َـّ قمغم أزواضمٝم َـّ اًماّليت ي٘مٍمن ـمرومٝم ٓ يٜمٔمرن امم  ،ُه

 .احلٌس :وم٤مًم٘مٍم ُمٕمٜم٤مه .[532]هؿ همػم

﴿    ﴾ /يم٤مهة ًمٚمًٗمٞمٜم٦م.،،أي:رحي٤ًم ؿمديدة69آهاء 

 .اعمُٝمٚمٙم٦م ذم اًمٌحر :واًم٘م٤مصػ ،اًمّريح اعمُٝمٚمٙم٦م ذم اًمؼمّ  :احل٤مص٥م :وىمٞمؾ

 .ي٘مّمٗمف ىمّمٗم٤مً  ،اًمٙم٤مه سمِمّدة ىمّمٗمف :واًم٘م٤مصػ
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أي  :يم٠مهن٤م شم٘مّمػ ،أي صقٌت ؿمديد ،اًمّريح اًمتل هل٤م ىمّمٌػ  :اًم٘م٤مصػ :وىمٞمؾ

ّٓ ىمّمٗمتف ،شمٙمن  إ
ٍ
 .ٕهن٤م ٓ متّر سمٌمء

 أي يمنشمف وم٤مٟمٙمن، وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك. :وىمّمٗم٧م اًمٕمقد ىمّمٗم٤ًم وم٤مٟم٘مّمػ

 ﴿     ﴾ /أهٚمٙمٜم٤م :أي ،11آٟمٌٞم٤مء.  

 .قمّذسمٜم٤م :وىمٞمؾ

 .وهق ىم٤مصؿ اجل٤ٌمسمرة ،ىمّمٛمف ي٘مّمٛمف :ُي٘م٤مل ،اًمٙمن :واًم٘مّمؿ

﴿    ﴾ /ي٘مْم٥م ُمّرًة سمٕمد  (1)اًم٘م٧ّم اًمّرـم٥م هق  :ىمٞمؾ ،28قمٌس

  .يٙمقن قمٚمٗم٤ًم ًمٚمدواب ،أظمرى

 .اًم٘مٓمع ،ٟمحق ومٚمس :واًم٘مْم٥م

 .وُأيمؾ ـمرّي٤مً  ،يمّؾ ٟم٧ٌٍم اىمتْم٥م :اًم٘مْم٥م :ىمٞمؾ

﴿     ﴾ /ُمٜمٝم٤م: :ي٠ميت عمٕم٤منٍ  :اًم٘مْم٤مء ،47آل قمٛمران 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اإلشمٞم٤من سم٤مًمٌمء       ﴾ 

 .أديتٛمقه٤م :أي ،222ًمٌ٘مرة/ا

 .ظم٤مرضم٤ًم قمٜمف ،ذات اًمقىم٧م اعمحدود اعمُٕملّم سم٤مًمِّمخص ،ومٕمؾ اًمٕم٤ٌمدة :وُمٜمٝم٤م

                                                 

 .ُم٤مدة ) ىم٧ّم ( ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،ُم٤م يم٤من رـم٤ًٌم ُمـ قمٚمػ اًمّدواب :اًم٘م٧م ((1
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وُيًّٛمك  ،خُم٤مًمٗم٤ًم ًمٌٕمض إوو٤مع اعمٖمؼمة ،اؾمتدرايم٤ًم عم٤ِم وىمع ،ومٕمؾ اًمٕم٤ٌمدة :وُمٜمف

 .هذا إقم٤مدة

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،إطمٙم٤مم :وُمٜمٝم٤م      ﴾ /أي ،47آل قمٛمران: 

 .طمٙمٛمفأ

ٜمع :وُمٜمٝم٤م  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اخلٚمؼ واًمّمُّ      ﴾ 

َـّ  :أي ،12ومّمٚم٧م/ َـّ وصٜمٕمٝم  .ظمٚم٘مٝم

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،إُمر :وُمٜمٝم٤م     ﴾ /أُمر  :، أي23آهاء

 .أو طمٙمؿ سمذًمؽ ،أُمرًا ُم٘مٓمققم٤ًم سمف

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،احلتؿ :وُمٜمٝم٤م     ﴾ /طمتؿ  :، أي2آٟمٕم٤مم

 .وأشمؿّ 

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اإلقمالم :وُمٜمف          ﴾ 

 ﴿ :وُمثٚمف ،أقمٚمٛمٜم٤مهؿ إقمالُم٤ًم ىمٓمٕمّٞم٤مً  :أي ،4آهاء/        

    ﴾/[533] 66احلجر. 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اإلُم٤مشم٦م :وُمٜمٝم٤م     ﴾ /أي ،18اًم٘مّمص: 

 .ىمتٚمف ُمٙم٤مٟمف
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 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اإلُمْم٤مء :وُمٜمٝم٤م      ﴾ /72ـمف ،

 .أو اطمٙمؿ سمف ،اُمض ُم٤م أٟم٧م مُمضٍ  :أي

 ﴿         ﴾ /اًم٘م٤مـمٕم٦م ًمٚمحٞم٤مة :أي ،27احل٤مىم٦م. 

 .ده٤مٟمحٞم٤م سمٕم ،أي ًمٞم٧م اعمقشم٦م اًمتل ُُمتٜم٤م :ىمٞمؾ

 .وأٟمف مل ُيٌٕم٨م ًمٚمحٞم٤مة ،يتٛمٜمك دوام اعمقت :ىمٞمؾ

 .ومل يٙمـ ذم اًمّدٟمٞم٤م قمٜمده أيمره ُمـ اعمقت ،متٜمّك يقُمئٍذ اعمقت :وىمٞمؾ

ومّمؾ  :وأصٚمف ،ىم٣م ومالن إذا ُم٤مت :ُي٘م٤مل ،اًمٗم٤مصٚم٦م سم٤مإلُم٤مشم٦م :واًم٘م٤موٞم٦م

 .إُمر

 وهق ذم إظم٤ٌمر سمام يٙمقن قمغم ،ىُمْم٤مة اهلل :وُمٜمف ،ىمْمٞم٦ّم احل٤ميمؿ ،وُمٜمف :ىمٞمؾ

 .اًم٘مٓمع

﴿         ﴾ /أي: واؾمت٠مصٚمٜم٤م اًمذيـ 72آقمراف ،

 وٓ ذّري٦م.،ومٚمؿ َيٌؼ هلؿ ٟمًٌؾ ،سمٕمذاب آؾمتئّم٤مل،يمّذسمقا سمحججٜم٤م

 ﴿     ﴾ /ومّرىمٜم٤مهؿ ،162آقمراف. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /أي ،168آقمراف: 

 .ذم اًمٌالدوومّرىمٜم٤مهؿ 

 ﴿     ﴾ /ممُْمٞمتف :أي ،32اًمٜمٛمؾ. 
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 ﴿         ﴾ /أشمٌٕمٜم٤م ُمـ سمٕمد ُمقؾمك :أي ،87اًمٌ٘مرة 

 ،إول ذم اًمّدقم٤مء امم وطمداٟمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ،يتٌع أظمر ،رؾمقًٓ سمٕمد رؾمقل ،سم٤مًمّرؾمؾ

 .واًم٘مٞم٤مم قمغم ُمٜمٝم٤مٍج واطمد

 :وأصٚمف ُمـ اًم٘مٗم٤م، شم٘مقل ،ْمٝمؿ ظمٚمػ سمٕمضواشمٌٕمٜم٤م سمٕم ،أي أردومٜم٤م :وىمّٗمٞمٜم٤م

 .دسمرشمف :يمام ُي٘م٤مل ،إذا هت ظمٚمػ ىمٗم٤مه ،ىمٗمقت ومالٟم٤مً 

﴿        ﴾ /اظمت٤مروا ذم شمقهلم أُمرك :أي ،48اًمتقسم٦م، 

 .وذم ىمتٚمؽ سمٙمّؾ ُم٤م أُمٙمٜمٝمؿ ومٞمف،ومٚمؿ ي٘مدروا قمٚمٞمف ،وإي٘م٤مع آظمتالف سملم اعم١مُمٜملم

 [534]وم٢مذا مل يتؿ ذًمؽ  ،يمٞمده وضمٝم٤ًم ُمـ اًمّتدسمػمأهنؿ يم٤مٟمقا ُيريدون ذم  :وىمٞمؾ

 .ومٝمذا شم٘مٚمٞم٥م إُمقر ،وـمٚمٌقا اعمٙمٞمدة ،ومٞمف شمريمقه

وىمّٚمٌقا ًمؽ إُمقر: أي  ،شمٍميػ اًمٌمء سمجٕمؾ أقماله أؾمٗمٚمف :واًمّت٘مٚمٞم٥م

 .يٌٖمقن ًمؽ اًمٖمقائؾ

 ﴿        ﴾ /قم٘مؾ :أي ،37ق. 

 .ٚمؽقم٘م :أي :ىمٚمٌؽ ُمٕمؽ :يمذًمؽ ُي٘م٤مل ،وذم اخلؼم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ 

ٕن ذًمؽ ُي١مّدي أن شمٙمقن اجلٛمٚم٦م اًمقاطمدة ُُمّتّمٗم٦ًم  :اعمٕمٜمك :ىمٞمؾ ،4آطمزاب/

 واطمد
ٍ
ويمره  ،إذا أراد سم٠مطمد اًم٘مٚمٌلم ،ذم طم٤مًم٦ٍم واطمدةٍ  ،سمٙمقهن٤م ُُمريدة ويم٤مره٦م سمٌمء

 .سم٤مٔظمر
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 (1) .ْمٖم٦ٌم ُمـ ضمًدهىمٚم٥م اإلٟم٤ًمن ُمُ  :وذم احلدي٨م

 (2)  .وٓ يمٗمر ،ُم٤م ومٞمف إيامن :اًم٘مٚم٥م ،وومٞمف أيْم٤مً 

 .اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمّٚمحؿ :واعُمْمٖم٦م هل ،ؿُمٌف اعُمْمٖم٦م

ّٓ قمـ رأيف ،اًم٘مٚم٥م أُملم اجلقارح :وومٞمف   .وٓ شمّمدر إ

إذا أدرك اعمقت ص٤مطمٌف قمغم  ،ومٞمف ٟمٗم٤مق وإيامن :ىمٚم٥ٌم  :اًم٘مٚمقب أرسمٕم٦م :وومٞمف

 ،ومج٤مء ىمٚم٥م ُمٜمٙمقس: وهق ىمٚم٥م اعمنمك ،امٟمفوإن أدريمف قمغم إي ،ٟمٗم٤مٍق َهٚمؽ

ومٞمف يمٝمٞمئ٦م  ،وهق ىمٚم٥م اعم١مُمـ :وىمٚم٥م أزهٌر أضمرد ،هق ىمٚم٥م اعمٜم٤مومؼ :وىمٚم٥ٌم ُمٓمٌقع

 (3) .وإن اسمتاله صؼم ،إن أقمٓم٤مه اهلل ؿمٙمر ،اًمّناج

 .هق اًمٗم١ماد :واًم٘مٚم٥م

 .مه٤م ؾمقاءٌ  :وىمٞمؾ .هق أظمٍم ُمٜمف :وىمٞمؾ

 .يمٗمٚمس وومٚمقس ،ىمٚمقب :واجلٛمع

أطمدمه٤م: اًمّٚمحؿ  ،أن اًم٘مٚم٥م ُيٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمٞملّم  :ٞمؼوقمـ سمٕمض أهؾ اًمتح٘م

اعُمقَدع ذم اجل٤مٟم٥م إين ُمـ اًمّّمدر، وهق حلٌؿ خمّمقص،  ،اًمّّمٜمقسمري اعمُتِمّٙمؾ

 ،وهق ُمٜمٌع اًمّروح وُمٕمدٟمف ،وذم ذًمؽ اًمّتجقيػ دٌم أؾمقد ،وذم سم٤مـمٜمف دمقيػ

 .[535]سمؾ ًمٚمٛمّٞم٧م  ،وهذا اعمٕمٜمك ُمـ اًم٘مٚم٥م ُمقضمقٌد ًمٚمٌٝم٤مئؿ

                                                 

 .3/537 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ :اٟمٔمر ((1

 .2ح  2/422 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((2

 .51ح  395 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ،2ح  2/422 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((3
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هل٤م هبذا اًم٘مٚم٥م شمٕمّٚمؼ، وشمٚمؽ اًمّٚمٓمٞمٗم٦م  ،ًمٓمٞمٗم٦م دي٤مٟمّٞم٦م روطم٤مٟمّٞم٦م :واعمٕمٜمك اًمث٤مين

 ،وسم٤مإلٟم٤ًمن أيْم٤مً  ،وسم٤مًمّروح ُأظمرى ،وسم٤مًمٜمّٗمس ُأظمرى ،هل اعمُٕمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤مًم٘مٚم٥م شم٤مرةً 

وًمف قمالىم٦م ُمع  ،واعمُٕم٤مىم٥م ،واعُمٓم٤مًم٥م ،وهق اعُمخ٤مـَم٥م ،اًمٕم٤ممِل اًمٕم٤مرف ،وهق اعُمدِرك

وأن شمٕمّٚم٘مف  ،خلٚمؼ ذم إدراك وضمف قمالىمتفوىمد يتحػّم أيمثر ا ،اًم٘مٚم٥م اجلًداين

أو شمٕمّٚمؼ  ،وإوص٤مف سم٤معمقصقوم٤مت ،ُيْم٤مهل شمٕمّٚمؼ إقمراض سم٤مٕضم٤ًمم

 (1) .وؿمٌف ذًمؽ، اٟمتٝمك ،أو شمٕمّٚمؼ اعُمتٛمّٙمـ سم٤معمٙم٤من ،اعُمًتٕمِٛمؾ ًممًم٦م سم٤مًٔم٦م

 ﴿      ﴾ /حتّٚمقا اًم٘مالئد :أي ،2اعم٤مئدة ٓ. 

وإٟمام يمرر ٕٟمف أراد اعمٜمع ُمـ طمّؾ اهلدي  ،دي اعمُ٘مّٚمداهل :أٟمف قمٜمك سم٤مًم٘مالئد :ىمٞمؾ

 .اًمذي ىُمّٚمد :واهلدي ،اًمذي مل ُي٘مّٚمد

اًم٘مالئد اًمتل يم٤من اعمنميمقن يت٘مّٚمدوهن٤م إذا أرادوا احل٩ّم،  :أن اعمُراد سمذًمؽ :وىمٞمؾ

ٛمر ًّ ُُمٜمٍموملم ُمٜمٝم٤م امم  ،وم٢مذا ظمرضمقا ُمٜمٝم٤م امم ُمٜم٤مزهلؿ ،ُُم٘مٌٚملم امم ُمّٙم٦م ُمـ حلك اًم

ٕمرىمٚمّ  ،اعمِِمٕمر  .دوه٤م سم٤مًمِمَّ

ُي٘مّٚمد ُمـ  ،ُيريد احل٩ّم  ،إذا ظمرج اًمّرضمؾ ُمـ أهٚمف ،يم٤من ذم اجل٤مهٚمّٞم٦م :ىمٞمؾ

ٛمر ًّ  .ومال يتٕمّرض ًمف أطمد ،وإذا رضمع ُي٘مّٚمد ىمالدة ؿمٕمر ،ومٚمؿ يتٕمّرض ًمف أطمد ،اًم

 .ي٠مُمٜمقن سمف إذا ظمرضمقا ُمـ احلرم ،أهنؿ يم٤مٟمقا يت٘مّٚمدون سمٚمحك ؿمجرٍ  :وىمٞمؾ

                                                 

 .3/538 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ ،123 :يمام ذم رؾم٤مئٚمف ،٤مينهذا اًمٙمالم ُمٜمًقب ًمٚمِمٝمٞمد اًمث ((1
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وأهؾ همػم احلرم يم٤مٟمقا يت٘مّٚمدون  ،حك ؿمجرٍ أهؾ احلرم ىمد يت٘مّٚمدون سمٚم :وىمٞمؾ

 .وهمػممه٤م ،واًمِّمٕمر ،سم٤مًمّّمقف

 ،هن٤مهؿ أن يٜمزقمقا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ؿمجر احلرم يت٘مّٚمدون سمف ،أٟمف قمٜمك سمف اعم١مُمٜملم :وىمٞمؾ

 .يمام يم٤من اعمنميمقن يٗمٕمٚمقٟمف ذم ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ

ٕٟمف يم٤من ُي٥م  :ومٜمٝم٤مهؿ قمـ طمّٚمٝم٤م [536]ُم٤م ُي٘مّٚمد سمف اهلدي  :أن اًم٘مالئد :وىمٞمؾ

 .تّمّدق هب٤مأن ي

 .وُيٕمّٚمؼ ذم قمٜمؼ اهلدي ،ُيٗمتؾ سمف ،هق صقف :ىم٤مل

 .إن يم٤مٟم٧م هل٤م ىمٞمٛم٦م ،وُي٥م اًمّتّمّدق هب٤م ،ُي٘مّٚمد سمف اإلسمؾ واًمٌ٘مر :هق ٟمٕمؾ :وىمٞمؾ

ومٞمدظمؾ ومٞمف اإلٟم٤ًمن  ،إومَم أن يٙمقن هنٞم٤ًم قمـ اؾمتحالل اًم٘مالئد :وىمٞمؾ

 .٤من ذًمؽ أو إٟم٤ًمٟم٤مً هدي٤ًم يم ،أو يٙمقن هنٞم٤ًم قمـ اؾمتحالل طُمرُم٦م اعمُ٘مٚمِّد ،واًمٌٝمٞمٛم٦م

ٌُدن: أن ُيٕمّٚمؼ ذم  ،وهل ُم٤م ُي٘مّٚمد سمف اهلدي ،مجع ىمالدة :واًم٘مالئد واًمّت٘مٚمٞمد ذم اًم

قار :واًم٘مٚمد ،ًمُٞمٕمٚمؿ أهن٤م هدي ،قمٜم٘مٝم٤م رءٌ  ًِّ  .ٕهن٤م يم٤مًم٘مالدة ًمٚمٞمد :اًم

 ﴿     ﴾ /ُم٤م أسمٖمْمؽ ُمٜمذ اصٓمٗمٞمتؽ :أي ،3اًمْمحك. 

 .ُُمّدت :تح٧موإذا ومُ  ،إذا يُمنت اًم٘م٤مف ،اًمٌٖمض :واًم٘مغم

 ﴿       ﴾ /اعُمٌٖمض :اًم٘م٤مزم ،168اًمِمٕمراء. 

 .ًمٕمٛمٚمٙمؿ ُمـ اعُمٌٖمْملم اًمٙم٤مرهلم :أي ،أسمٖمْمف :ىماله ُي٘مٚمٞمف ىمكم :ُي٘م٤مل
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 ﴿   ﴾ /صٕم٤ًٌم ؿمديداً  :أي ،12آٟم٤ًمن. 

ُمـ  ،وُم٤م سملم إقملم ،وي٘مٌض احلٞم٤مة ،اًمذي ُي٘مّٚمص اًمقضمقد :اًم٘مٛمٓمرير :وىمٞمؾ

 .ؿمّدشمف

ويقٌم ىمٛمٓمرير  ،وىمد اىمٛمٓمر اًمٞمقم اىمٛمٓمراراً  ،اًمِّمديد ذم اًمنّم  :واًم٘مٛمٓمرير

 .يم٠مٟمف ىمد اًمتػَّ ّذ سمٕمْمف قمغم سمٕمض ،وىمامـمر

 ﴿    ﴾ /داقملم :أي ،238اًمٌ٘مرة. 

ُروي ذًمؽ قمـ أب  ،ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم ،هق اًمّدقم٤مء ذم اًمّّمالة :واًم٘مٜمقت

 .  (1)وأب قمٌد اهلل  ضمٕمٗمر

 .ظم٤مؿمٕملم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ .ـم٤مئٕملم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ؿم٤ميّملم :وىمٞمؾ  .ذم اًمّّمالة وآًمتٗم٤متهُنقا قمـ اًمٕم٨ٌم  :ىم٤مل

 .اعُمّمكّم  :واًم٘م٤مٟم٧م ،اًمّداقمل :واًم٘م٤مٟم٧م

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /9اًمزُمر.  

 .اًمّدائؿ قمغم اًمّٓم٤مقم٦م :وىمٞمؾ  (2) .صالة اًمّٚمٞمؾ :اعمُراد :وذم اخلؼم

 وىمٞم٤مم اًمّٚمٞمؾ. ،اًمّدائؿ قمغم ىمراءة اًم٘مرآن :وىمٞمؾ

                                                 

 :اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي ،وم٘مف اًم٘مرآن ،2/128 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

1/115. 

 .135 :اًمٓمرحيل ،همري٥م اًم٘مرآن ،1/428 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((2
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 ﴿    ﴾ /اًمٞم٠مس :اًمُ٘مٜمقط ،49ومّمٚم٧م. 

وذم  ،ُمـ سم٤مب ضمٚمس وىمٕمد ،ىمٜمط ي٘مٜمط :ُي٘م٤مل ،أؿمدُّ اًمٞم٠مس ُمـ اًمٌمء :وىمٞمؾ

 :واًم٘مٜمقط .ومٝمق ىمٜمط وىم٤مٟمط وىمٜمقط ،ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،ىمٜمط ي٘مٜمط ىمٜمقـم٤مً  :ًمٖم٦ٍم صم٤مًمث٦م

 .ّْمؿ اعمّمدرسم٤مًم

 ﴿          ﴾ /أن اًم٘م٤مٟمع اًمذي ي٘مٜمع سمام  :ىمٞمؾ ،36احل٩م

إن شُمٓمٕمٛمف ُمـ  ،يتٕمرض ًمؽ :اًمذي :واعمُٕمؽم .وٓ َي٠ًمل ،أو سمام قمٜمده ،ُأقمٓمل

 وٓ َي٠ًمل. ،اًمذي يتٕمّرض :واعمُٕمؽم ،اًمذي ي٠ًمل :اًم٘م٤مٟمع :وىمٞمؾ .وَي٠ًمل ،اًمّٚمحؿ

وٓ  ،اًمذي ي٘مٜمع سمام أقمٓمٞمتف :اًم٘م٤مٟمع أب قمٌد اهلل و وقمـ أب ضمٕمٗمر 

 (1) .اعم٤مّر سمؽ شُمٓمٕمٛمف :واعمُٕمؽم ،وٓ يٚمقي ؿمدىمف همْم٤ٌمً  ،وٓ يٙمٚمح ،يًخط

ومػمى سمام ُأقمٓمل،  ،اًم٘م٤مٟمع اًمذي َي٠ًمل :ىم٤مل قمـ أب قمٌد اهلل  ،وذم رواي٦مٍ 

 (2)مِمَـ ٓ َي٠ًمل. ،اًمذي يٕمؽمي رطمٚمؽ:واعمُٕمؽم

 .اًمذي يٕمؽمي إسمقاب :واعمُٕمؽم ،ع سمام ُأقمٓملاًمذي ي٘مٜم :اًم٘م٤مٟمع :وىمٞمؾ

﴿         ﴾/اًمٖم٤مًم٥م مجٞمع قم٤ٌمده. :، اًم٘م٤مهر18آٟمٕم٤مم 

                                                 

 :يمٚمحو ،1ح  228 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ،2ح  4/499 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((1

ُم٤مدة )يمٚمح( و  ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،ومه٤م دًٓم٦م قمغم اًمتٙمؼّم  ،زاوي٦م اًمٗمؿ :واًمِمدق ،قمٌس وشمٙمنّم 

 ) ؿمدق (.

 .1/296 :اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي ،وم٘مف اًم٘مرآن ،3ح  4/499 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((2



 1229 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 ،ومٝمق ىم٤مهرٌ  ،ىمٝمره ي٘مٝمره ىمٝمرًا همٚمٌف :ُي٘م٤مل ،ؿمديد اًم٘مدرة واًمٖمٚم٦ٌم :واًم٘م٤مهر

 .وىمّٝم٤مر

 ﴿      ﴾ /ؿ حت٧م شمًخػمه  أهن :ُيريد ،127آقمراف

 .وشمذًمٞمٚمف

 ﴿     ﴾ /ُم٤م ُيرُمك سمف :اًم٘مقس :ىمٞمؾ ،9اًمٜمجؿ. 

وىم٥م ىمقس،  ،وىمٞم٥م ىمقس ،ىم٤مب ىمقسٍ  :ُي٘م٤مل ،وظُمّّم٧م سم٤مًمّذيمر قمغم قم٤مدهتؿ

 .وىم٤مد ىمقس

 ،ُم٤م ُي٘م٤مس سمف اًمٌمء :ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًم٘مقؾملم ،ويم٤من ىمدر ذراقملم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

إذا  ،ومٝمق ىم٤مؾمف ي٘مٞمًف ،اًمٌمء ي٘مقؾمف ىمقؾم٤مً  ىم٤مس :ُمـ ىمقهلؿ ،واًمّذراع ُم٤م ُي٘م٤مس سمف

 .ىمّدره

 .واًم٘مٞمد قم٤ٌمرة قمـ ُم٘مدار اًمٌمء ،واًم٘م٤مد ،واًم٘مٞم٥م :واًم٘م٤مب

 .وًمٙمّؾ ىمقٍس ىم٤مسم٤من ،اًمًّٞم٦م [538]اًم٘مقس ُم٤م سملم اعم٘مٌض و  :اًم٘م٤مب :وىمٞمؾ

  ﴿وىمقًمف     ﴾ ىم٤مب ىمقس :أراد. 

 (1)امم رأؾمٝم٤م. ،ُم٤م سملم ؾمّٞمتٝم٤م:ُم٤م ىم٤مب ىمقؾملم؟ ىم٤مل وذم احلدي٨م:

                                                 

وؾمٞمت٤م  ،13ح  18/326 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،13ح  1/433 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((1

  .ُم٤مدة ) ؾمٞم٤م ( ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،ـمرومٞمٝم٤م :اًم٘مقس
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﴿    ﴾ /اعُمًتقي ُمـ إرض :اًم٘م٤مع ،126ـمف. 

 .اعُمٜمٙمِمٗم٦م :وىمٞمؾ .إرض اعمٚم٤ًمء :وىمٞمؾ

 .وىمٞمٕم٦م ،وىمٞمٕم٤من ،أىمقاع :ومجٕمف ،ُُمًتٜم٘مع اعم٤مء :وىمٞمؾ

 ﴿          ﴾ /َـّ  :أي ،34اًمٜم٤ًمء  ،هلؿ قمٚمٞمٝم

ٞم٤مؾم٦م ًّ  .ىمٞم٤مم اًمقٓء واًم

 ﴿     ﴾ /ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم :اًم٘مّٞمقم ،255اًمٌ٘مرة. 

 :وأصٚمف ،أو اًمذي سمف ىمٞم٤مم يمّؾ ُمقضمقد ،اًمذي ٓ يزول ،اًم٘م٤مئؿ اًمّدائؿ :أي

ومُ٘مٚم٧ٌم اًمقاو  ،وأوًمٞمٝمام ؾم٤ميمٜم٦م ،وم٤مضمتٛمٕم٧م اًمقاو واًمٞم٤مء ،قمغم وزن ومٞمٕمقل ،ىمٞمقوم

 .ي٤مًء، وُأدهمٛم٧م اًمٞم٤مء ذم اًمٞم٤مء ىمٞم٤مؾم٤ًم ُُمّٓمرداً 

وإيّم٤مل أرزاىمٝمؿ  ،ُمـ إٟمِم٤مئٝمؿ اسمتداءً  ،اًم٘م٤مئؿ سمتدّيـ ظمٚم٘مف :ٜم٤مهُمٕم :وىمٞمؾ

  .إًمٞمٝمؿ

أي يٕمٚمؿ  :هذا ي٘مقم هبذا اًمٙمت٤مب :ُمـ ىمقهلؿ ،هق اًمٕم٤ممِل سم٤مُٕمقر :اًم٘مّٞمقم :وىمٞمؾ

 .ُم٤م ومٞمف

ُمـ طمٞم٨م هق  ،طمّتك ُُي٤مزهي٤م ،اًم٘م٤مئؿ قمغم يمّؾ ٟمٗمٍس سمام يم٧ًٌم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .قضمقه حُمتٛمؾاًمّٚمٗمظ جلٛمٞمع هذه اًم :وىمٞمؾ .قم٤ممِلٌ هب٤م
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 ﴿        ﴾ /ىمقم اًمّرضمؾ: أىمرسم٤مؤه،  :ىمٞمؾ ،11احلجرات

ومُٞمًّٛمٞمف ىمقُمف  ،وىمد يٕمؿُّ اًمّرضمؾ ُمـ إضم٤مٟم٥م ،واًمذيـ ُيتٛمٕمقن ُمٕمف ذم طمٍد واطمد

 .شمقؾمٕم٤ًم ًمٚمُٛمج٤مورة

: ورسمام دظمؾ اًمٜم٤ًّمء شمٌٕم٤مً  ،ًم٘مٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمٕمٔم٤مئؿ واعمُٝماّمت :وإٟمام ؾُمّٛمقا سمذًمؽ :ىمٞمؾ

 .ٕن ىمقم يمّؾ ٟمٌلٍّ رضم٤مل وٟم٤ًمء

 .أىم٤موم :ومجع اجلٛمع ،أىمقام :ومجع اًم٘مقم

ىم٤مم  :ُي٘م٤مل ،وُيذيمر وُي١مّٟم٨م ،ُمثؾ رهط ،اؾمؿ مجٍع ٓ واطمد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف :واًم٘مقم

 .وىم٤مُم٧م اًم٘مقم ،اًم٘مقم

﴿    ﴾ /احل٤ًمب اعمًُت٘مٞمؿ اًمّّمحٞمح :، أي36اًمتقسم٦م. 

 :واًم٘مّٞمؿ .ُمـ اًم٘مٞم٤مم [539]ومٕمٞمٌؾ  ،احلّؼ اًم٘مّٞمؿ ،ًت٘مٞمؿأي اًم٘مْم٤مء اعمُ  :وىمٞمؾ

 .اعُمًت٘مٞمؿ

 ﴿  ﴾ /شمٜم٤مىمض ومٞمف ،ُُمًتقي٤مً  ،ُُمًت٘مٞمامً  ،ُُمٕمتدًٓ  :أي ،161آٟمٕم٤مم ٓ. 

 ،ويٜمٗمل اًمًٌط قمٜمٝم٤م ،وحيٗمٔمٝم٤م ،ُيّمّدىمٝم٤م ،ىمٞمّاًم قمغم ؾم٤مئر اًمٙمت٥م اعُمت٘مّدُم٦م :وىمٞمؾ

 .وهق ٟم٤مؾمٌخ ًمنمائٕمٝم٤م

ومٝمق يم٘مّٞمؿ اًمّدار، اًمذي ُيرضّمع  ،يٚمزم اًمّرضمقع إًمٞمف ومٞمٝم٤م ،ّديـىمّٞماًم ُٕمقر اًم :وىمٞمؾ

 .إًمٞمف ذم أُمره٤م

خ ،يدوم ويث٧ٌم امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ىمٞمّاًم دائامً  :وىمٞمؾ ًَ  .ٓ ُيٜم
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 ﴿      ﴾ /شُمٌلّم  ،همػم ذات قِمقج ،ُُمًت٘مٞمٛم٦ٌم قم٤مدًم٦م :أي ،3اًمٌٞمٜم٦م

رٌة ُمـ اًم٤ٌمـم :وىمٞمؾ .احلّؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ  .ؾُُمٓمٝمَّ

 .ُيريد اًم٘مرآن ،واًمٙمذب ،واًمّزور ،ُُمٓمّٝمرة قمـ اًم٤ٌمـمؾ :وىمٞمؾ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /ديـ اًمٙمت٥م اًم٘مّٞمٛم٦م اًمتل شم٘مّدم  :أي ،5اًمٌٞمٜم٦م

 .واًمنّميٕم٦م اًم٘مّٞمٛم٦م ،ديـ اعمّٚم٦م اًم٘مّٞمٛم٦م :وىمٞمؾ .ذيمره٤م

ـ اًم٘م٤مئٛملم وذًمؽ دي :وم٤معُمراد ،واًم٘مّٞمؿ واًم٘م٤مئؿ واطمد ،مجع اًم٘مّٞمؿ :اًم٘مّٞمٛم٦م :ىمٞمؾ

 .هلل سم٤مًمّتقطمٞمد

 ﴿          ﴾ /اًمَ٘مقام ُمـ  :ىمٞمؾ ،67اًمٗمرىم٤من

 .ُم٤م أىم٤مُمؽ وأهمٜم٤مك ،اًمٕمٞمش

ُم٤م ي٘مقم سمف إُمر  :وسم٤مًمٙمن ،وآؾمت٘م٤مُم٦مهق اًمٕمدل  :سم٤مًمٗمتح ،اًم٘مقام :وىمٞمؾ

 (1) .هق اًمقؾمط :اًم٘مقام :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل  .ويًت٘مر

 ﴿      ﴾ /دائٛملم قمغم اًم٘مٞم٤مم  :أي ،135اًمٜم٤ًمء

 .اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمدل ذم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ ،وًمتٙمـ قم٤مدشمٙمؿ :أي .سم٤مًمٕمدل

ُمـ  ،وعمَـ يم٤مٟم٧م ،يمقٟمقا ىمّقاُملم سم٤محلّؼ ذم اًمِّمٝم٤مدة قمغم َُمـ يم٤مٟم٧م :أي :وىمٞمؾ

 .ىمري٥ٍم أو سمٕمٞمد

                                                 

  .24/112 :شمٗمًػم اًمرازي ،7/311 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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 .وهق أن يٙمقن قم٤مدشمف اًم٘مٞم٤مم :ومِٕم٤مل ُمـ اًم٘مٞم٤مم :واًم٘مقام

﴿        ﴾ /هٞمئٜم٤م هلؿ ىمرٟم٤ًم ُمـ  :أي :ىمٞمؾ ،25ومّمٚم٧م

  .اًمِّمٞم٤مـملم

ـّ واإلٟمس :وُمٕمٜم٤مه  ُمـ اجل
ٍ
ُمٙم٤من ىُمرٟم٤مء اًمّّمدق اًمذيـ ُأُمروا  ،سمّدًمٜم٤م ىُمرٟم٤مء ؾمقء

 .ومٚمؿ يْمّٚمقا ،سمٛم٘م٤مرٟمتٝمؿ

قء :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ  .سمام اؾمتقضمٌقه ُمـ اخلذٓن ،ظمٚمّٞمٜم٤م سمٞمٜمٝمؿ وسملم ىمرٟم٤مء اًم

 .ُُم٤ٌمدًم٦م ىم٤مل سمامل :وهل ،وُمٜمف اعمُ٘م٤ميْم٦م ،اًمّتٌديؾ :اًمت٘مٞمّض [544]وأصؾ 

 ﴿      ﴾ /اعماُلزم اًمذي ٓ يؼمح :اعُمراد سمف :ىمٞمؾ ،17ق، 

 .اًم٘م٤مقمد اًمذي هق وّد اًم٘م٤مئؿ :أي
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 ) فصل القاف املمضووةت ( 

 

﴿    ﴾ /اًمُ٘مٌؾ ،26يقؾمػ:  
ٍ
 ظمالف ُدسمره. ،ُمـ يمّؾ رء

 .ٕن ص٤مطمٌف ُي٘م٤مسمِؾ سمف همػمه :ؾُمّٛمل ىُمٌالً  :ىمٞمؾ

 .ؿُمّؼ ُمـ ىُمداُمف :يٕمٜمل ،وذم أي٦م

﴿       ﴾ /أي ُُمٕم٤ميٜم٦ًم  :، ىمٞمؾ111آٟمٕم٤مم

 .أي ُُمقاضمٝم٦مً  :ويٙمقن ىُمٌاًل سمٛمٕمٜمك ىُمٌؾ ،طمّتك ُيقاضمٝمقه٤م ،وُُم٘م٤مسمٚم٦مً 

 ،هذا إذا مُحٚم٧م ىُمٌاًل قمغم مجع اًم٘مٌٞمؾ ،قم٦ًم مج٤مقم٦مً مج٤م :يٕمٜمل :أي ىمٌٞمالً  :وىمٞمؾ

 .اًمذي هق اًمْمٞمؼ

 .اًمٙمٗمٞمؾ :سمٛمٕمٜمك ،وحُيتٛمؾ أن يٙمقن مجع ىمٌٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /ىمٞمؾ: أي قمٞم٤مٟم٤ًم  ،55اًمٙمٝمػ

 .ُمـ طمٞم٨م يروهن٤م ،ُُم٘م٤مسمٚم٦مً 
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٠مشمٞمٝمؿ اًمٕمذاب رضوسم٤ًم، ي :أي :وهق اجلامقم٦م ،وُيقز أن يٙمقن مجُع ىمٌٞمؾ :ىمٞمؾ

 ُمـ يمّؾ ضمٝم٦م.

 ﴿     ﴾ /أي اًمّٓم٤مهر ُمـ يمّؾ قمٞم٥ٍم  :ىمٞمؾ ،23احلنم، 

 .اعُمٜمزه قمـ اًم٘م٤ٌمئح ،وآوم٦مٍ  ،وٟم٘مصٍ 

ر قمـ اًمِّمؽ :وىمٞمؾ وٓ  ،ٓ ُيقَصػ سمّمٗم٤مت إضم٤ًمم ،واًمَقًَمد ،هق اعُمٓمٝمَّ

 .وآٟم٘م٤ًممسم٤مًمّتجزئ٦م 

 .٤مت ُمـ قمٜمدهاًمذي شمٜمزل اًمؼميم ،هق اعُم٤ٌمرك :وىمٞمؾ

 :وقمـ ؾمٞمٌقيف ،ُمـ أن شمدظمٚمٝم٤م صٗم٦م ٟم٘مصٍ  ،اعمُٕمٔمَّؿ سمتٓمٝمػم صٗم٤مشمف :واًمُ٘مّدوس

 .دمقيز اًمٗمتح ومٞمف

ٌقح ًّ  .وشمٜمقر ،وؾمّٛمقر ،يمِمٌقط ،سم٤مًمْمؿّ  :واًم

 ﴿      ﴾ /اًمّٓمٝمر :اًمُ٘مدس ،87اًمٌ٘مرة. 

﴿    ﴾ /صمؿ ؾُمّٛمل سمف ،اجلٛمع  :أصٚمف سم٤مًمْمؿّ  :ىمٞمؾ ،185اًمٌ٘مرة 

ل قمغم حمّٛمد سمـ قمٌد اهلل   .اًمٙمت٤مب اعُمٜمزَّ

 ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /وشم٠مًمٞمٗمف :أي ،17اًم٘مٞم٤مُم٦م، 

 .قمغم ُم٤م ُاٟمزل قمٚمٞمؽ

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /ىمراءشمف :أي ،18اًم٘مٞم٤مُم٦م. 
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 .واحلرام ،حلاللوا ،أي وم٤مقمٛمؾ سمام ومٞمف ُمـ إطمٙم٤مم :وم٤مشمٌع ىمرآٟمف :وىمٞمؾ

ومُٞم٘م٤مل  ،طملم ُيٚم٘مك إًمٞمٝمؿ يُمت٥م أقمامهلؿ ،هذا سمٞم٤مٌن حل٤مل اًمٕم٤ٌمد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىمٞمؾ

٧ٌّم ًمتتٕمّٚمؿ احلّج٦م قمٚمٞمؽ ،وٓ شمٕمجؾ ذم ىمراءشمف ،اىمرأ يمت٤مسمؽ :ًمٚمٕمٌد وم٢مّٟم٤م  ،وشمث

 وآؾمتًالم [541]وم٤مشمٌع ُم٤م مُجع قمٚمٞمؽ سم٤مإلٟم٘مٞم٤مد  ،وم٢مذا مجٕمٜم٤مه ،ٟمجٛمٕمٝم٤م ًمؽ

 ُيٛمٙمٜمؽ إٟمٙم٤مره. وم٢مٟمف ٓ ،ًمٚمتٌٕم٦م ومٞمف

﴿       ﴾ /صالة اًمٗمجر :أي :ىمٞمؾ ،78آهاء. 

 ﴿ :أن ذم ىمقًمف :وىمٞمؾ     ﴾ شمدّل قمغم أن اًمّّمالة  ،وم٤مئدٌة قمٔمٞمٛم٦م

ّٓ سم٘مراءشمف  ﴿ :ٕن ىمقًمف :ٓ شمٙمقن إ    ﴾ /وأىمؿ ىمرآن  ،78آهاء

ومال  ،ىُمرآٟم٤مً  :ٞمؿ اًمّّمالة سم٤مًم٘مراءة، طمّتك ؾُمّٛمٞم٧م اًمّّمالةىمد أُمر ومٞمف أن شُم٘م ،اًمٗمجر

ّٓ سم٘مراءشمف ،شمٙمقن صالةً   .إ

 ﴿     ﴾ /إـمٝم٤مر :اعُمراد سم٤مًم٘مروء قمٜمدٟم٤م ،228اًمٌ٘مرة. 

 .احلٞمض :اًمُ٘مرء :وىمٞمؾ

 ،أىمرء :ومجٕمف اًم٘مٚمٞمؾ ،مجع ىمرء :واًم٘مروء ،احلٞمض :واعُمراد سمثالصم٦م ىمروء

 .وهق ُمـ إوداد ،أىمراء وىمروء :واًمٙمثػم

ىمرأت  :وُمٜمف ،آضمتامع :أطمدمه٤م :حيتٛمؾ وضمٝملم ،وأصٚمف ذم اًمّٚمٖم٦م :ىمٞمؾ

 .ٓضمتامع طمروومف ،اًم٘مرآن
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 وذًمؽ ٓضمتامع اًمّدم ذم اًمّرطمؿ.  :إذا طم٤مو٧م ،أىمرأت اعمرأة :ُي٘م٤مل ،وقمغم هذا

 .ٓضمتامع اًمّدم ذم مجٚم٦م اًمٌدن :أن يٙمقن اًمُ٘مرء اًمّٓمٝمر ،وُيلء قمغم هذا

وهق  ،اًمقىم٧م اجل٤مري ذم اًمٗمٕمؾ قمغم قم٤مدة :أن أصؾ اًمُ٘مرء :ينواًمقضمف اًمث٤م

 .أي وىم٧م هٌقهب٤م :هذا ىم٤مرئ اًمّري٤مح :ُي٘م٤مل ،يّمٚمح ًمٚمحٞمض واًمّٓمٝمر

 ﴿       ﴾ /ىمرسم٧م ُمـ رطمؿ  ،ُمّمدر ىمقهلؿ :اًمُ٘مرسمك ،83اًمٌ٘مرة

 .ومالن ىمراسم٦ًم وىُمرسمك وىُمرسم٤مً 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /ىمٞمؾ ،23اًمِمقرى:  ّٓ ُمٕمٜم٤مه إ

ب امم اهلل شمٕم٤ممم ،اًمّتقاد واًمّتح٤مسم٥م  .ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّّم٤مًمح ،ومٞمام ُي٘مرِّ

ّٓ أن شَمقّدوين ذم ىمراسمتل ُمٜمٙمؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ويمّؾ ىمريش  :ىم٤مل ،وحتٗمٔمقين هل٤م ،إ

 .وهذا ًم٘مريش ظم٤مّص٦م ،ىمراسم٦م  يم٤مٟم٧م سمٞمٜمف وسملم رؾمقل اهلل 

 شمقّدوين ٕضمؾ اًم٘مراسم٦م اًمتل سمٞمٜمل وسمٞمٜمٙمؿ.  ،ّقةإن مل شمقّدوين ٕضمؾ اًمٜمٌ :واعمٕمٜمك

ّٓ أن شمقّدوا ىمراسمتل وقمؽميت :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ  وحتٗمٔمقين ومٞمٝمؿ. ،إ

   ﴿ :عم٤ّم ٟمزًم٧م :ىم٤مل ،ُروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس      ﴾ 

 ؟ُمـ ه١مٓء اًمذيـ أُمرٟم٤م اهلل سمٛمقّدهتؿ [542]أهّيؿ  :ىم٤مًمقا ،أي٦م ،23اًمِمقرى/

 . (1)ووًمدمه٤م  ووم٤مـمٛم٦م  ٤مل قمكّم ىم

 

                                                 

  .23/232 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،2641ح  3/47 :اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم :اٟمٔمر ((1
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 .^هؿ إئٛم٦م :وم٘م٤مل ؟أٟمف ؾُمئؾ قمٜمٝم٤م قمـ اًم٤ٌمىمر  (1)واًمٙم٤مذم

أصح٤مب  :هؿ :وىمد وردت أظم٤ٌمٌر ُُمًتٗمٞمْم٦ٌم سحي٦ٌم ذم أن اعُمراد ُمـ هذه أي٦م

 .اًمٙم٤ًمء

﴿       ﴾ /أي: ـم٤مقم٤مت  ،وهل اًمّٓم٤مقم٦م :مجع ىُمرسم٦م ،99اًمتقسم٦م

 .ورقم٤مي٦م طمّ٘مف ،أُمره وشمٕمٔمٞمؿ ،قمٜمد اهلل

 ويٓمٚم٥م سمذًمؽ صمقاسمف ورو٤مه. ،يت٘مّرب امم اهلل سم٢مٟمٗم٤مىمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /أن صٚمقات اًمّرؾمقل  :يٕمٜمل ،99اًمتقسم٦م ىمرسم٦ًم هلؿ، 

 .شُم٘مرهبؿ امم صمقاب اهلل

 سمُحًـ اًمّٓم٤مقم٦م.،هل ـمٚم٥م اًمّثقاب واًمٙمراُم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم :واًمُ٘مرسم٦م

 ﴿      ﴾ /وًمد اًمٜمّٔمر سمـ يمٜم٤مٟم٦م :هؿ ،1ىمريش. 

 .ومجٕمف ،وـمٚم٥م اعم٤مل ،ًمٚمتج٤مرة :ؾُمّٛمقا ىمريِم٤مً  :وىمٞمؾ

 ،ومل يٙمقٟمقا أصح٤مب زراقم٦مٍ  ،ومل يٙمقٟمقا أصح٤مب دم٤مرةٍ  ،ويم٤مٟمقا أهؾ دم٤مرةٍ 

 .وٓ رضع

 .أي يٙمت٥ًم هلؿ :هق ي٘مرش ًمٕمٞم٤مًمف :ُي٘م٤مل ،اًمٙم٥ًم :واًم٘مرش

 :ُي٘م٤مل هل٤م ،ُمـ أقمٔمؿ دواسّمف ،ًمداسم٦ٍم شمٙمقن ذم اًمٌحر :ؾُمّٛمٞم٧م ىمريِم٤مً  :وىمٞمؾ

ّٓ أيمٚمتف ،اًم٘مريش ٛملم إ ًّ  ُمـ اًمٖم٨ّم واًم
ٍ
 .ٓ مترُّ سمٌمء

                                                 

   .7ح  1/413 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((1
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ويم٤من ٓ يتٕمّرض هلؿ أطمٌد سمًقء، ويم٤مٟمقا  ،ويم٤مٟم٧م شمٕمٞمش سمتج٤مرهتؿ ورطمٚمتٝمؿ

 .ووٓة سمٞمتف ،ىمريش ؾمٙم٤من طمرم اهلل :ي٘مقًمقن

﴿                     ﴾ 

 .18ؾم٠ٌم/

ٟمحـ واهلل اًمُ٘مرى اًمتل سم٤مرك  :ىم٤مل ،ذم هذه أي٦م قمـ اًم٤ٌمىمر  (1) اإليمامل

 .وأٟمتؿ اًم٘مرى اًمّٔم٤مهرة  ،اهلل ومٞمٝم٤م

 ،ه١مٓء ىمقمٌ  :وم٘م٤مل ؟أٟمف ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م قمـ اًمّّم٤مدق  (2) اًمٙم٤مذم

ومٙمٗمروا  ،وأهن٤م ضم٤مري٦م، وأُمقال فم٤مهرة ،يٜمٔمر سمٕمْمٝمؿ امم سمٕمض ،يم٤مٟم٧م هلؿ ىُمرًى 

 ،ومٖمػّم اهلل ُم٤م هبؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦مٍ  ،وهمػّموا ُم٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُمـ قم٤مومٞم٦ٍم اهلل ،ٟمِٕمؿ اهلل قمزَّ وضمؾَّ 

 .[543]وأن اهلل ٓ ُيٖمػّم ُم٤م سم٘مقٍم طمتك ُيٖمػّموا ُم٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُمـ قم٤مومٞم٦م اهلل 

وذه٥م سم٠مُمقاهلؿ،  ،وظمّرب دي٤مرهؿ ،ومٖمّرق ىُمراهؿ ،وم٠مرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ ؾمٞمؾ اًمٕمرم

 .وأصمؾ ورٌء ُمـ ؾمدر ىمٚمٞمؾ ،لم ذوايت ُأيمٍؾ سطٍ وأسمدهلؿ ُمٙم٤من ضمٜمّتٞمٝمؿ ضمٜمّت

﴿      ﴾ /سم٤مًمِّمٗمػم إىمَم ُمـ اعمديٜم٦م :، أي42آٟمٗم٤مل. 

                                                 

 27/152 :احلر اًمٕم٤مُمكم ،قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،2ح  483 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ايمامل اًمديـ ((1

 .  33461ح

 13/532 :اًمؼموضمردي ،قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،23ح  2/274 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((2

   .1522ح
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وىمّمقت  ،اًمٌٕمٞمد :واًم٘مّص  ،إسمٕمد  :وإىمَم ،شم٠مٟمٞم٨م إىمَم :واًمُ٘مّمقى

 .شم٤ٌمقمدت :أي :ُمٜمف أىمص

ّٓ أن أهؾ احلج٤م ،اًم٘مٞم٤مس ذم اًم٘مّمقى اًمُ٘مّمّٞم٤م :وىمٞمؾ  ،اًم٘مّمقى :ز ىم٤مًمقاإ

 .واًمٕمٚمٞم٤م ،ُمثؾ اًمّدٟمٞم٤م ،اًمُ٘مّمّٞم٤م :وهمػمهؿ ي٘مقًمقن ،وهق ٟم٤مدرٌ  ،وم٠مفمٝمروا اًمقاو

 ﴿     ﴾ /صمامره٤م ىمري٦ٌٌم مِمَـ يتٜم٤موهل٤م. :أي ،23احل٤مىم٦م 

 .ٓ ُيرّد أيدهيؿ قمـ صمٛمره٤م سُمٕمٌد وٓ ؿمقك :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وهق ُم٤م ُي٘مٓمػ ُمـ اًمّثٛمر :مجع ىمٓمػ :واًمُ٘مٓمقف

 .اعمّمدر :واًمَ٘مٓمػ سم٤مًمٗمتح

﴿  ﴾ /اجل٤مًمس. :سمٛمٕمٜمك،مجع اًم٘م٤مقمد :، اًم٘مٕمقد6اًمؼموج 

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ُمّمدر ىمٕمد ي٘مٕمد ىمٕمقداً  :اًم٘مٕمقد ،وأيْم٤مً    

 ﴾ /191آل قمٛمران . 

 ﴿    ﴾ /صٖم٤مر اجلراد :وهق :هق اًمّدسم٤م :ىمٞمؾ ،133آقمراف،  ٓ

 .اًمٓمّٞم٤مرة اًمتل هل٤م أضمٜمح٦م :واجلراد ،أضمٜمح٦م ًمف

دواٌب ؾمقٌد  :وىمٞمؾ .اًمؼماهمٞم٨م :اًمٌ٘مّٛمؾ :وىمٞمؾ .سمٜم٤مت اجلراد :اًمُ٘مّٛمؾ :وىمٞمؾ

قس اًمذي خيرج ُمـ احلٜمٓم٦م :وىمٞمؾ .صٖم٤مر ًّ  .هق اًم

 واطمدشمف محٜم٦م ومّحٜم٤مٟم٦م. ،احلٛمٜم٤من :وهق ،هق يم٤ٌمر اًم٘مردان :وىمٞمؾ
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 ﴿     ﴾ /ضمؼمئٞمؾ :يٕمٜمل ،5اًمٜمجؿ. 

 .وظمٚم٘متف ،اًم٘مقّي ذم ٟمٗمًف :أي

 .اًمِمّدة :وأصٚمف ،اًم٘مدرة :واًم٘مّقة ،مجع اًم٘مّقة :واًم٘مقى
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 ) فصل القاف املكسورة (

 

﴿          ﴾ /ُُمقاضمٝم٤مً  :أي ،177اًمٌ٘مرة. 

 ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /ىُمدرة و ،ٓ ـم٤مىم٦م هلؿ هب٤م :أي ،37اًمٜمٛمؾ ٓ

 .هلؿ قمغم دومٕمٝم٤م

 ﴿    ﴾ /ضمٝم٦م شمرو٤مه٤م :أي ،144اًمٌ٘مرة. 

ٕن  :ىمٌٚم٦مً  :وؾُمّٛمٞم٧م اًم٘مٌٚم٦م ؟أي امم أيـ ضمٝمتؽ ؟امم أيـ ىمٌٚمتؽ :ُمـ ىمقهلؿ

 .[544]اعُمّمكّم ُي٘م٤مسمٚمٝم٤م وشُم٘م٤مسمٚمف 

يمام أن اجلٚم٦ًم  ،احل٤مل اًمتل شُم٘م٤مسمؾ اًمٌمء همػمه قمٚمٞمٝم٤م ،اًم٘مٌٚم٦م ُمثؾ اجلٚم٦ًم :وىمٞمؾ

صمؿ ص٤مر قَمَٚماًم  ،وأٟم٤م ًمف ىمٌٚم٦م ،هق زم ىمٌٚم٦م :ويم٤من ُي٘م٤مل ومٞمام طُمٙمل ،ح٤مل اًمتل قمٚمٞمٝم٤مًمٚم

 .قمغم اجلٝم٦م اًمتل شُمًَت٘مٌؾ ذم اًمّّمالة

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /عم٤ّم دظمؾ  :ىمٞمؾ ،87يقٟمس

 ُيذيمر ومٞمٝم٤م ،ُأُمروا سم٤مخت٤مذ ُم٤ًمضمد ،سمٕمد ُم٤م أهٚمؽ اهلل ومرقمقن ،ُمٍم ُمقؾمك 
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ويم٤مٟم٧م ىمٌٚمتٝمؿ  ،اًمٙمٕم٦ٌم :وأن ُيٕمٚمقا ُم٤ًمضمدهؿ ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م: أي ،اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم

  .امم اًمٙمٕم٦ٌم

وُمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمّّمالة،  ،أُمر سمتخري٥م ُم٤ًمضمد سمٜمل إهائٞمؾ ،أن ومرقمقن :وىمٞمؾ

وذًمؽ  ،ظمقوم٤ًم ُمـ ومرقمقن ،ُيّمّٚمقن ومٞمٝم٤م ،وم٠ُمُمروا سم٠من يتخذوا ُم٤ًمضمد ذم سمٞمقهتؿ

 ﴿ :ىمقًمف     ﴾ ًمت٠مُمٜمقا ُمـ  ،صّٚمقا ذم سمٞمقشمٙمؿ :أي

 .اضمٕمٚمقا سمٞمقشمٙمؿ ُي٘م٤مسمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ .اخلقف

أوطمك اهلل امم  ،عم٤ّم ظم٤موم٧م سمٜمق إهائٞمؾ ضم٤ٌمسمرهت٤م :قمـ اًمٙم٤مفمؿ  (1) واًم٘مٛمل

ُأُمروا أن ُيّمّٚمقا ذم  :ىم٤مل ،أن شمٌقءا واضمٕمٚمقا سمٞمقشمٙمؿ ىمٌٚم٦مً  ،وه٤مرون  ُمقؾمك 

 .سمٞمقهتؿ

﴿    ﴾ /وشمِمديد اعمثٚمث٦م، ويمن  ،اًم٘مّث٤مء سم٤معمدّ ( 2)اعمجٛمع  ،61اًمٌ٘مرة

  .اًمقاطمدة ىمّث٤مءة ،اخلٞم٤مر :اًم٘م٤مف أيمثر ُمـ وّٛمٝم٤م

 .اٟمتٝمك (3)ىم٤مًمف ذم اعمص  ،وسمٕمٌض ُيٓمٚمؼ اًم٘مّث٤مء قمغم ٟمقٍع ؿمٌف اخلٞم٤مر

 ﴿   ﴾ /ىمد ُمّر ذم اًم٘م٤مف اعمٗمتقطم٦م ؾمٝمقاً  ،11اجلـ. 

                                                 

    2و  1ح  4/43 :اًمٌحراين ،شمٗمًػم اًم٘مرآنقمٜمف اًمؼمه٤من ذم  ،253 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1

    .3/459 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ ((2

    .ُم٤مدة ) ىمث٤م ( ،اًمٗمٞمقُمل ،اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ((3
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 ﴿   ﴾ /ىم٤مسمؾ ًمٚمتٕمٚمٞمؿ ،طمٞمقان ُمٕمروف :وهق ،مجع ىمرد ،65اًمٌ٘مرة، 

 .وأصٚمٝم٤م ذم سمالد اهلٜمد يمثػمة .جلقج ،قمٜمقد ،ُُم٘مٚمِّد

 ﴿       ﴾ /وأراد  ،أي يمت٤مسم٦ًم ذم صحٞمٗم٦م :ىمٞمؾ ،7آٟمٕم٤مم

 :اًمّّمحٞمٗم٦م :وسم٤مًم٘مرـم٤مس ،اعمّمدر :سم٤مًمٙمت٤مب

امء امم إرض :وىمٞمؾ ًّ ٦م اًم٘م٤مف يمجٕمٗمر ُُمثٚمث :واًم٘مرـم٤مس ،يمت٤مسم٤ًم ُُمٕمّٚم٘م٤ًم ُمـ اًم

 .ويمن اًم٘م٤مف أؿمٝمر ُمـ وّٛمٝم٤م ،ُيٙمت٥م سمف ،اًمٙم٤مهمد :ودرهؿ [545]

﴿  ﴾ /رؤؾم٤مء اًمٜمّّم٤مرى وقمٚمامؤهؿ :اًم٘مًٞمًقن ،82اعم٤مئدة، 

 .اًمٕم٤مملِ  :وهق سمٚمٖم٦م اًمّروم ،واطمدهؿ ىمًٞمس

وم٤مًم٘مًٞمس ؾُمّٛمل  ،إذا شمتٌٕمتف ،هق ومٕمٞمؾ ُمـ ىمًًتف وىمّمّمتف :وقمـ سمٕمْمٝمؿ

 .ٕم٤مينًمتتٌٕمف آصم٤مر اعم :سمذًمؽ

رئٞمس ُمـ رؤؾم٤مء اًمٜمّّم٤مرى ذم اًمّديـ واًمٕمٚمؿ،  ،يمٗمٚمس :اًم٘مّس  (1) وقمـ اًمص

 .واًمّني٤مٟمّٞم٦م ًمٖمتٝمؿ ،ويمذًمؽ اًم٘مًٞمس

﴿        ﴾ /سم٤مًمْمّؿ واًمٙمن،  :اًم٘مًٓم٤مس ،35آهاء

ٌٕم٦م ًّ  .أي ُمٞمزان يم٤من :اعمٞمزان :وهبام ىمرأ اًم

 .دلاًمٕمَ  :ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمِ٘مًط ،هق قمربّ  :ىمٞمؾ

                                                 

    .ُم٤مدة ) ىمًس ( ،اًمٗمٞمقُمل ،اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ((1
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ب :وىمٞمؾ  .ىم٤ًمـمٞمس :واجلٛمع .روُمل ُُمٕمرَّ

﴿   ﴾ /اجل٤مئر،  :واًم٘م٤مؾمط ،اًمٕمدل :، اًم٘مًط18آل قمٛمران

 .اًمٕم٤مدل :واعمُ٘مًط

 ُمـ إوداد.،ضم٤مر وقَمِدل :ُمـ سم٤مب رضب ،ىمًط ي٘مًط :ُي٘م٤مل

﴿    ﴾ /سم٤مًمٙمن: ًمإلؾمت٘مٗم٤مء ،، اًمِ٘مّم٤مص45اعم٤مئدة

 .أو ضمرح ،أو رضب ،أو ىمٓمع ،ُمـ ىمتؾ ،واعُمج٤مزاة ىمٌِؾ اجلٜم٤مي٦م

ومَٞمجرح  ،ومٞمٗمٕمؾ ُمثؾ ومٕمٚمف ،ومٙم٠من اعمُ٘متص شمتٌَع أصمر اجل٤مين ،اىمتٗم٤مء إصمر :وأصٚمف

 .وٟمحق ذًمؽ ،وَي٘متؾ ُمثؾ ىمتٚمف ،ُمثؾ ضمرطمف

 .واعمُٕم٤مدًم٦م ٟمٔم٤مئر ،واعمُٕم٤مرو٦م ،واعمُ٘م٤مّص٦م ،واًم٘مّم٤مص

﴿   ﴾ /ٟمّمٞمٌٜم٤م ُمـ اًمٕمذاب :أي ،16ص. 

 .ؾمتٝمزاءٓىم٤مًمقه قمغم وضمف ا :ىمٞمؾ

 .طمّتك ُٟم١مُمـ ،أِرٟم٤م طمّٔمٜم٤م ُمـ اًمٜمّٕمٞمؿ ذم اجلٜم٦ّم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

اؾمتٝمزاًء ُمٜمٝمؿ سم٤مًمققمٞمد ذم  أي قمّجؾ ًمٜم٤م يمتٌٜم٤م اًمتل ٟم٘مرؤه٤م ذم أظمرة،:وىمٞمؾ

﴿ىمقًمف:         ﴾ /وشمٙمذي٤ًٌم سمف.25احل٤مىم٦م ، 

اًم٘مٓمع: ٕهن٤م شم٘مٓمع  :سمٛمٕمٜمك ،واؿمت٘م٤مىمف ُمـ اًم٘مط ،اًمٙمت٤مب :سم٤مًمٙمن ،واًمِ٘مًط

 .اًمٜمّّمٞم٥م ًمٙمّؾ واطمٍد سمام يُمت٥ِم ومٞمٝم٤م

 .احل٤ًمب :اًم٘مطّ  :وىمٞمؾ .اًمٜمّّمٞم٥م أيْم٤مً  :واًم٘مطّ 
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 ﴿       ﴾ /أو ُصٗمرًا  ،أي ُٟمح٤مؾم٤ًم ُُمذاسم٤مً  :ىمٞمؾ ،96اًمٙمٝمػ

 .[546]أو طمديدًا ُُمذاسم٤ًم  ،ُُمذاسم٤مً 

اًمّرص٤مص واحلديد إذا  ٕن :وأصٚمف ُمـ اًم٘مٓمر ،احلديد اعُمذاب :اًم٘مٓمر :وىمٞمؾ

 .ُأذي٥م ىُمّٓمر يمام ُي٘مّٓمر اعم٤مء

 ﴿         ﴾ /أي أذسمٜم٤م ًمف قملم اًمٜمّح٤مس :ىمٞمؾ ،12ؾم٠ٌم، 

 .وأفمٝمرٟم٤مه٤م ًمف

َـّ  :ىم٤مًمقا وإٟمام  ،ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ًمف يم٤معم٤مء ،ُأضمري٧م ًمف قملم اًمّّمٗمر صمالصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم

 .ُمٜمف يٕمٛمؾ اًمٜم٤ّمس سمام ُأقمٓمل ؾمٚمٞمامن 

 ﴿      ﴾ /ذم اًم٘مٓمران صمالث ًمٖم٤مت:  ،52اسمراهٞمؿ

وىَمْٓمران سمٗمتح اًم٘م٤مف، وإؾمٙم٤من  ،ويمن اًمّٓم٤مء ،سمٗمتح اًم٘م٤مف ،ىَمٓمِران قمغم ومٕمالن

 .وهق: ُم٤م ُيٓمغم سمف اإلسمؾ ،وإؾمٙم٤من اًمّٓم٤مء ،وىِمْٓمران سمٙمن اًم٘م٤مف ،اًمّٓم٤مء

صمؿ ُيرؾِمؾ اًمٜم٤ّمر  ،ٚمٞمٝمؿومٞمّمػم يم٤مًم٘مٛمٞمص قم ،يٓمٚمقن سمف ،ًمزج ُُمٜمتـ ،رٌء أؾمقد

 .وأؿمدُّ ذم اًمٕمذاب ،آؿمتٕم٤ملوأسمٚمغ ذم  ،ًمٞمٙمقن أهع إًمٞمٝمؿ ،إًمٞمٝمؿ

 .ىمد اٟمتٝمك طمّره ،ُيذاب ،أو صٗمر ،ٟمح٤مٌس  :وىمٞمؾ

ىمٓمر اطمتٛمك هم٤مي٦م  :أي :وأن ،ىمٓمر :ُمـ ،ىمٓمران ُُمريّم٦ٌم ُمـ يمٚمٛمتلم :وىُمرأ

 .آطمتامء
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﴿       ﴾ /ويٌ٘مك  ،يمثر اًمّٚمٞمؾسمٕمد ُم٤م يٛميض أ :أي ،81هقد

 .ىمٓمٕم٦ًم ُمٜمف

 وصمٛمرة وصمٛمر. ،ُمثؾ سُمنة وسُمن ،يم٠مٟمف مجع ىمٓمٕم٦م ،واًم٘مٓمع :ىمٞمؾ

﴿        ﴾ /٧م وضمقهٝمؿ  :، أي27يقٟمس ًَ يم٠مٟمام ُأًمٌ

 .فُمٚمٛم٦م اًمّٚمٞمؾ

قاد :واعُمراد ًّ ﴿ :يم٘مقًمف ؾمٌح٤مٟمف ،وصػ وضمقهٝمؿ سم٤مًم          

            ﴾ /62اًمزُمر. 

 ﴿   ﴾ /ًمّٗم٤موم٦م اًمٜمّقاة :اًم٘مٓمٛمػم :ىمٞمؾ ،13وم٤مـمر. 

٦ٌّم ذم سمٓمـ اًمٜمّقاة :وىمٞمؾ  .احل

 ﴿      ﴾ /هق اعم٤مل اًمٙمثػم :اًم٘مٜمٓم٤مر :ىمٞمؾ ،75آل قمٛمران، 

 .اًمٕمٔمٞمؿ

 .أطمٙمٛمتف :ءىمٜمٓمرت اًمٌم :ُي٘م٤مل ،وأصٚمف ُمـ اإلطمٙم٤مم

 .اًمّداهٞم٦م :واًم٘مٜمٓمر

 .[549]اًمٌٜم٤مء اعمٕم٘مقد ًمٚمٕمٌقر  :وهق ،أصٚمف ُمـ اًم٘مٜمٓمرة :وىمٞمؾ
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                          ) فصل الكاف املفتوحت (

                 

 

﴿        ﴾ /اًمٙمثػم ذم اًمّداريـ. :، اًمٙمقصمر1اًمٙمقصمر 

وُمٕمل قمؽميت  أٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1) اخلّم٤مل

وًمٞمٕمٛمؾ قمٛمٚمٜم٤م، وم٢من ًمٙمّؾ أُمٍر ٟمجٞم٤ًٌم،  ،ومَٛمـ أرادٟم٤م ومٚمٞم٠مظمذ سم٘مقًمٜم٤م ،قمغم احلقض

٤مئٜم٤م قمغم احلقض، ومتٜم٤مومًقا ذم ًم٘م ،وٕهؾ ُمقّدشمٜم٤م ؿمٗم٤مقم٦م ،وًمٜم٤م ؿمٗم٤مقم٦م ،وًمٜم٤م ٟمجٞم٥م

َُمـ ِذب ُمٜمف ُذسم٦ًم، مل ئمٛم٠م  ،وٟمً٘مل ُمٜمف أطم٤ٌمءٟم٤م وأوًمٞم٤مءٟم٤م ،وم٢مّٟم٤م ٟمذود قمٜمف أقمدائٜم٤م

٤ٌّمن ُمـ اجلٜم٦ّم ،سمٕمده٤م أسمداً  وأظمر ُمـ  ،أطمدمه٤م ُمـ شمًٜمٞمؿ ،طمقوٜم٤م ومٞمف ؿمٕم٤ٌمن يٜمّم

 وهق اًمٙمقصمر. ،وطمّم٤مه اًمّٚم١مًم١م ،قمغم طم٤مومتٞمف اًمّزقمٗمران ،ُمٕملم

﴿           ﴾/أي:ؾم٤مٍع إًمٞمف ذم قمٛمٚمؽ.6آٟمِم٘م٤مق، 

ٕمل اًمِّمديد ذم إُمر :واًمٙمدح ًّ يمدح اإلٟم٤ًمن  :ُي٘م٤مل ،واًمّدأب ذم اًمٕمٛمؾ ،اًم

ٕمل :أي ،يمدوح ،وصمّقر ومٞمف ،ذم قمٛمٚمف يٙمدح ًّ  .آصم٤مر ُمـ ؿمّدة اًم

                                                 

    .9ح  8/22 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،624 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل ( (1
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 ﴿     ﴾ /وهق ُمّمدر ،سمدٍم ُمٙمذوب ومٞمف :أي ،18يقؾمػ، 

   .ُوِصػ سمف

 .سمدٍم ذي يمذب :أن شم٘مديره :وىمٞمؾ

 .دٍم ـمرّي  :أي :سم٢مسمدال اعمُٝمٛمٚم٦م ،سمدٍم يمدب :وىُمرأ ؿم٤مّذاً 

﴿      ﴾ /ووم٤مقمؾ اًمّتٙمٚمٞمػ. ،قمقدٌة امم دار اًمّدٟمٞم٤م، 167اًمٌ٘مرة 

 .اًمّرضمقع قمـ اًمٌمء :اًمٙمرّ  :وىمٞمؾ .ٟم٘مٞمض اًمٗمرّ  :واًمٙمرّ  ،ًمّرضمٕم٦ما :واًمٙمّرة

﴿       ﴾ /ُمٕمٜم٤مه اًمّرضمٕم٦م واًمّدوًم٦م :ًمٙمّرة، ا6آهاء. 

 وقم٤مد ُُمٚمٙمٙمؿ قمغم ُم٤م يم٤من.،وأفمٝمرٟم٤ميمؿ قمٚمٞمٝمؿ،أي:رددٟم٤م ًمٙمؿ اًمّدوًم٦م

﴿    ﴾ /يمُٖمروم٦م  ،واًمُٙمرسم٦م ،يم٤مًمّيب :اًمٙمرب ،64آٟمٕم٤مم

 .وهُمرف ،يمٖمروم٦م ،اًمُٙمرب :واجلٛمع ،اًمٖمّؿ اًمذي ي٠مظمذ سم٤مًمٜمّٗمس :سم٤مًمْمؿّ 

 ﴿     ﴾ /ُمـ سم٤مب  ،يمًد اًمٌمء يٙمًد :ُي٘م٤مل ،24اًمتقسم٦م

 .مل ُيرهَم٥م ومٞمف :ومٝمق يم٤مؾمد ،يم٤ًمداً  ،ىمتؾ

قق :وُمٜمف ًّ  .سم٤مهل٤مء :وىمٞمؾ ،ومٝمل يم٤مؾمٌد سمٖمػم ه٤مء ،يمًدت اًم

 ﴿        ﴾ /إذا هَمِمٞم٧َم اخلَٚمؼ ؿمدائده٤م  ،58اًمٜمجؿ

 .يم٤مؿمٗم٦م :وشم٠مٟمٞمثف ،ومل يرّده٤م ،مل َيٙمِمػ همّٞمٝمؿ أطمد ،وأهقاهل٤م

 .مج٤مقم٦ٌم يم٤مؿمٗم٦م [554]أو  ،٘مدير ٟمٗمٌس يم٤مؿمٗم٦مقمغم شم :ىمٞمؾ
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ومٞمٙمقن  ،واخل٤مئٜم٦م ،واًمقاىمٞم٦م ،واًمٕم٤مىم٦ٌم ،ُيقز أن يٙمقن ُمّمدرًا يم٤مًمٕم٤مومٞم٦م :وىمٞمؾ

 .ًمٞمس هل٤م ُمـ دون اهلل يمِمٌػ  :اعمٕمٜمك

  ﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،وٓ ُئمٝمره٤م ؾمقاه ،ٓ َيٙمِمػ قمٜمٝم٤م همػمه :أي  

    ﴾ /187آقمراف. 

 ﴿        ﴾ /احل٤مسمًلم همٞمٔمٝمؿ :أي ،134آل قمٛمران، 

 .وهق ىم٤مدٌر قمغم إُمْم٤مئف ،إذا دمرقمف وطمًٌف ،يمٔمؿ همٞمٔمف يمٔمامً  :ُِمـ ،اعُمتجرقمٞمٜمف

 ﴿   ﴾ /احل٤مسمُس همٞمٔمف :اًمٙمٔمٞمؿ ،84يقؾمػ. 

 (1) .أقمٓم٤مه اهلل أضمر ؿمٝمٞمد ،َُمـ يمَٔمؿ همٞمٔمف :وذم احلدي٨م

  .(2)أن أومْمؾ إقمامل أمحزه٤م :ُمـ ،سمُٛمٜم٤موم٤مشمف ًمٔم٤مهر ُم٤م اؿمُتٝمر ،واؾمُتِمٙمِؾ ومٞمف

أضمره ُُمْم٤مقَمػ سمٕمنم أُمث٤مًمف ًممي٦م،  ،ويمّؾ وم٤مقمؾ طمًٜم٦مٍ  ،سم٠من اًمِّمٝمٞمد :وُأضمٞم٥م

 .ٓ سمدوهن٤م ،ومٚمٕمّؾ أضمر يم٤مفمؿ اًمٖمٞمظ ُمع اعمُْم٤مقَمٗم٦م ُمثؾ أضمر اًمِّمٝمٞمد

 ﴿       ﴾ /ن ذم فمٝمر اًم٘مدم، مه٤م اًمٕمٔمامن اًمٜم٤مشمئ٤م :اًمٙمٕم٤ٌمن ،6اعم٤مئدة

 .قمٜمد َُمٕمِ٘مد اًمنّماك

                                                 

    .432 :اًمٓمؼمد ،ُمٙم٤مرم إظمالق ،4/15 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،حييه اًمٗم٘مٞمف ُمـ ٓ :اٟمٔمر ((1

 .2945ح  3/2126 :اًمريِمٝمري ،ُمٞمزان احلٙمٛم٦م ،67/191 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار :اٟمٔمر ((2
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٤مىملم :اًمٙمٕم٤ٌمن :وىمٞمؾ ًّ ًم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:  ،سم٠مٟمف ًمق يم٤من يمذًمؽ :وُردَّ  ،مه٤م قمٔمام اًم

يٙمقن ًمٙمؾِّ  ،ٕن قمغم ذًمؽ اًم٘مقل :امم اًمٙمٕمٌلم :ومل ي٘مؾ ،وأرضمٚمٙمؿ امم اًمٙمٕم٤مب

٤مق :اًمٙمٕمٌلم :وىمٞمؾ.رضمٍؾ يمٕمٌلم ًّ  .مه٤م اًمٕمٔمامن اًمٜم٤مشمئ٤من ذم ضم٤مٟمٌل اًم

٦ٌّم اًم٘مدم :سم٠مٟمف :وقمـ سمٕمْمٝمؿ  .ىٌم

أقماله٤م  ،ُُم١مًمٌػ ُمـ ؾمّت٦م وقمنميـ قمٔمامً  ،أن اًم٘مدم :وقمـ سمٕمض قمٚمامء اًمّتنميح

٤مق واًم٘مدم، ًمف  ،آؾمتدارةقمٔمٌؿ ُم٤مئٌؾ امم  :وهق ،اًمٙمٕم٥م ًّ واىمٌع ذم ُُمٚمت٘مك اًم

ٞم٦م ووطمِمّٞم٦م ،زائدشم٤من ًّ ٤مق. ،ذم أقماله اًم ًّ  يمّؾ ُمٜمٝمام ذم طمٗمرٍة ُمـ طُمٗمريت ىمّم٦ٌم اًم

 ،ىمٚمٜم٤م ًمف :ىم٤مٓ قمـ اًم٤ٌمىمر ،اسمٜمل أقملم (2)وسُمٙمػم  (1) وذم صحٞمح زرارة

٤مق  :يٕمٜمل ،ه٤م هٜم٤م :وم٘م٤مل ؟أيـ اًمٙمٕم٤ٌمن ،أصٚمحؽ اهلل ًّ اعمٗمّمؾ دون قمٔمؿ اًم

[553]. (3) 

                                                 

ُمـ رضم٤مل اإلُم٤مُملم اًم٤ٌمىمر  ،وزرارة ًم٘مٌف ،واؾمٛمف قمٌد رسّمف ،زرارة سمـ أقملم سمـ ؾمٜمًـ اًمِمٞم٤ٌمين ((1

وردت ومٞمف رواي٤مت ُمدح  ،وأىمرهبؿ ُمٜمزًم٦م اًمٜم٤مس سم٤مٕئٛم٦م  يم٤من ُمـ أظمّص  واًمّم٤مدق 

 132 :رضم٤مل اًمٜمج٤مر :ه ( اٟمٔمر 152شمقذم ؾمٜم٦م )  ،أضمؾ ُمـ اًمتقصمٞمؼ ،ومٝمق رومٞمع اعمٜمزًم٦م قمٜمٝمؿ

   .( 8393)  28/88 :اعم٤مُم٘م٤مين ،( شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل 16)  123 :( رضم٤مل اًمٓمقد457)

 ُمدطمف إئٛم٦م  ٤مُملم اًم٤ٌمىمر واًمّم٤مدق ُمـ رضم٤مل اإلُم ،سمٙمػم سمـ أقملم سمـ ؾمٜمًـ اًمِمٞم٤ٌمين ((2

واًمٔم٤مهر  ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ قمّده طمًٜم٤ًم وآظمر قمّده ممدوطم٤م ،واظمتٚمػ ذم شمقصمٞم٘مف ،وشمرطمقا قمٚمٞمف سمٕمد ووم٤مشمف

  28 :اًمٕمالُم٦م احلكم ،( ظمالص٦م إىمقال 17)  129 :رضم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمقد :اٟمٔمر ،قمداًمتف ووصم٤مىمتف

 .1/93 :ِمٞمخ اًمٓمقداًم ،اخلالف ،5ح  3/26 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((3
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﴿       ﴾ /امم زيمري٤م  ،37آل قمٛمران  وضمٕمٚمف يمٗمٞمٚمٝم٤م، ومٞم٘مقم

 .قمغم وزن قمٚمؿ ،سم٤مًمّتخٗمٞمػ :هب٤م. وىُمرأ

 .وَوِٛمـ اًم٘مٞم٤مم سم٠مُمره٤م ،مم ٟمٗمًفا وّٛمٝم٤م زيمري٤م  :وُمٕمٜم٤مه

 ﴿    ﴾ /يمٗم٤م اًمٌمء  :ُمـ ىمقهلؿ ،سمٛمٕمٜمك قمٌده :أي ،36اًمزُمر

 .إذا طمّّمؾ سمف آؾمتٖمٜم٤مء قمـ همػمه ،يٙمٗمل يمٗم٤مي٦مً 

﴿:ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمثٚمف           ﴾ /أي: 25آطمزاب ،

 .أهمٜم٤مهؿ قمٜمف

 ﴿ ﴾ /دٍع وزضمرٍ يمٚمٛم٦م ر ،79ُمريؿ. 

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،أو يمام زقمؿ ،ًمٞمس إُمر يمذًمؽ :وُمٕمٜم٤مه   

    ﴾ /79ُمريؿ.  

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،طمّ٘م٤مً  :ويٙمقن سمٛمٕمٜمك :ىمٞمؾ    ﴾ 

 .62آطمزاب/

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /يٜمٌٖمل أن  :أي ،21اًمٗمجر ٓ

  .إُمر هٙمذا يٙمقن

 .ٓ شمٗمٕمؾ هٙمذا :شم٘مديره ،زضمرٌ  :يماّل  :وىمٞمؾ
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 ،ٓ يدّل قمغم أٟمف يمف ،ارشمدع :وشمْمّٛمٜمف ُمٕمٜمك ،وًمٞمس سم٤مؾمؿ ،طمرٌف  :يماّل  :وىمٞمؾ

ُمٝمام يٙمـ  :أن أُم٤م شمتْمٛمـ ُمٕمٜمك ،أٓ شمرى ،ايمٗمػ :وُمف سمٛمٕمٜمك ،سمٛمٕمٜمك اؾمٙم٧م

 وهق طمرف
ٍ
 .ومٙمذا يماّل يٜمٌٖمل أن يٙمقن طمروم٤مً  ،ُمـ رء

وإٟمام ؿُمّددت ٕهن٤م ًمت٘مقي٦م  :ُمـ يم٤مف اًمّتِمٌٞمف وٓ اًمٜم٤ّمهٞم٦م ،هل ُُمريّم٦ٌم :وىمٞمؾ

  .ُي٘م٤مل ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛمتلم ،وًمدومع شمقهؿ ،اعمٕمٜمك

 .سمؾ هل سمًٞمٓم٦م :وىمٞمؾ

ّٓ  ،ٓ ُمٕمٜمك هلام قمٜمدهؿ ،اًمّردع واًمّزضمر :ُمٕمٜم٤مه ،قمغم أهن٤م طمرٌف  :وإيمثر إ

 .ذًمؽ

وا ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمًك أهنؿ مل يروا ُمٕمٜمك اًمّردع واًمّزضمر ُمًتٛمرًا ومٞمٝم٤م، وم٠مدّ  :وقمـ سمٕمْمٝمؿ

 .وُيٌتدأ هب٤م، وم٘مٞمؾ: أهن٤م سمٛمٕمٜمك طمّ٘م٤مً  ،يّمّح قمٚمٞمف أن ُيقىَمػ دوهن٤م ،صم٤مٟمٞم٤مً 

ّٓ آؾمتٗمت٤مطمٞم٦ّم :وىمٞمؾ  .سمٛمٕمٜمك إ

  ﴿ :ومحٚمقا قمٚمٞمف ،سمٛمٜمزًم٦م أي وٟمِٕمؿ ،طمرف ضمقاب :وىمٞمؾ  ﴾  

  .أي واًم٘مٛمر :ُمٕمٜم٤مه :وم٘م٤مًمقا ،32اعمدصمر/

 ﴿     ﴾ /هق ُِمـ قمدا اًمقًمد :اًمٙمالًم٦م :ىمٞمؾ ،12اًمٜم٤ًمء، 

 .أهن٤م ُِمـ قمدا اًمقاًمد :وىمٞمؾ .واًمقاًمد

 .أٟمف إذا ؾمّٛمك ًمٚمٛمّٞم٧م اًمذي ُيقّرث قمٜمف :وىمٞمؾ
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واعمذيمقر ذم  (1)وإظمقات  ،إظمقة :أن اًمٙمالًم٦م واعمروي قمـ أئٛمتٜم٤م 

قرة َُمـ يم٤من  ،إم ُمٜمٝمؿ [554]هذه أي٦م َُمـ يم٤من ُمـ ىِمٌؾ  ًّ واعمذيمقر ذم آظمر اًم

 .أو ُمـ ىِمٌؾ أسم٤مء ،ُمـ ىمٌِؾ إم ُمٜمٝمؿ

 :وُمٜمف ،إلطم٤مـمتف سم٤مًمرأس :اإليمٚمٞمؾ :وُمٜمف ،اإلطم٤مـم٦م :وأصؾ اًمٙمالًم٦م :ىمٞمؾ

 .وم٤مًمٙمالًم٦م حُتٞمط سم٠مصؾ اًمٜم٥ًّم اًمذي هق اًمقًمد واًمقاًمد ،إلطم٤مـمتف سم٤مًمٕمدد :اًمٙمؾ

ومٙم٠من اًمٙمالًم٦م شمٜم٤مول اعمػماث ُمـ سُمٕمد قمغم  ،أي أقمٞم٤م :أصٚمٝم٤م ُمـ يمؾَّ  :وىمٞمؾ

 .يمالٍل وإقمٞم٤مء

 ،وهق اًمّٔمٝمر ،ُم٠مظمقٌذ ُمـ إيمؾ ،أصٚمف ُم٤م شمريمف اإلٟم٤ًمن وراء فمٝمره :ٞمؾوىم

ين ومالن أيمٚمف :شم٘مقل اًمٕمرب ّٓ ين فمٝمره :قمغم وزن أفمّٚمف ،و ّٓ واًمٕمرب دُمٞمز  ،أي: و

 .هبذا آؾمؿ قمـ مجٚم٦م اًمٜم٥ًّم واًمقرصم٦م

ٕٟمف  :ٓ شُمثٜمّك وٓ دُمٛمع ،واُمرأة يمالًم٦م ،وىمقم يمالًم٦م ،رضمٌؾ يمالًم٦م :وُي٘م٤مل

واؾمُتٕمػمت  ،وٟم٘مّم٤من اًم٘مّقة ،اإلقمٞم٤مء ذم اًمتٙمّٚمؿ :وهق ،اًمٙم٤مل :كُمّمدر سمٛمٕمٜم

 .ًمْمٕمٗمٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌّم امم اًم٘مراسم٦م ُمـ ضمٝمتٝمام :ًمٚم٘مراسم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمقًمد واًمقاًمد

 :اًمّث٘مؾ :سمٛمٕمٜمك ،ُمـ اًمُٙمّؾ  ،وقمـ اًمِّمٝمٞمد اًمث٤مين )ره( شُمًّٛمك إظمّقة يمالًم٦م

اًمذي ُيقضِم٥م ُمزيد  ،ًم٘مٞم٤مُمف سمٛمّم٤محلٝمؿ ُمع قمدم اًمّتقًمد ،ًمٙمقهن٤م صم٘ماًل قمغم اًمّرضمؾ

                                                 

 .39/151 :اجلقاهري ،ضمقاهر اًمٙمالم ،4/34 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اخلالف :اٟمٔمر ((1
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ؿمٌف  ،وهق ُم٤م ُيزّيـ سم٤مجلقهر :اإليمٚمٞمؾ :أو ُمـ ،اإلىم٤ٌمل واخلّٗم٦م قمغم اًمٜمّٗمس

ضمؾ ،اًمٕمّم٤مسم٦م  (1) .يم٢مطم٤مـمتف سم٤مًمرأس ،إلطم٤مـمتٝمؿ سم٤مًمرِّ

﴿       ﴾ /أي: صم٘مٌؾ قمغم وًمّٞمف وىمراسمتف.76اًمٜمحؾ ، 

 (2) .ُمٚمٕمقن َُمـ أًم٘مك يمّٚمف قمغم اًمٜم٤ّمس :احلدي٨م ،وُمٜمف

 .صم٘مٚمف واًمٙمّؾ اًمّث٘مؾ واًمٙمّؾ اًمٕمٞم٤مل :أي

 ﴿    ﴾ /قم٤مسمًقن :أي ،124اعم١مُمٜمقن. 

 .وشمٌدو أؾمٜم٤مهنؿ يم٤مًمرؤوس اًمًّقي٦م ،هق أن يت٘مّٚمص ؿمٗم٤مهٝمؿ :وىمٞمؾ

 .طمّتك شمٌدوا إؾمٜم٤من ،شم٘مّٚمص اًمِّمٗمتلم قمـ إؾمٜم٤من :واًمٙمٚمقح

 ﴿     ﴾ /قمٞمًك  :هق ،39آل قمٛمران. 

 ومِم٤مسمف اًمٌدقمٞم٤مت. ،ٕٟمف ُوضِمَد سم٠مُمره ُمـ دون أٍب  :ؾُمّٛمل سمذًمؽ :ىمٞمؾ

 ﴿ :وُمثٚمف       ﴾ /171اًمٜم٤ًمء. 

 .ىمقل يمـ [555]ٕٟمف ُوضِمَد ذم  :هل يمٚمٛم٦م اهلل :وىمٞمؾ

﴿        ﴾/يٕمٜمل: إسمراهٞمؿ28اًمزظمرف،. 

                                                 

 .8/69 :اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ،ذح اًمّٚمٛمٕم٦م ((1

 .1741ح 2/68:اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ،9ح  4/12 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اٟمٔمر: اًمٙم٤مذم ((2
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َُمـ ُيد اهلل شمٕم٤ممم،  ،ومال شمزال ومٞمٝمؿ ،سم٤مىمٞم٦ٌم ذم ذّريتف ،ضمٕمؾ يمٚمٛمتف اًمتل شمٙمّٚمؿ هب٤م

  .ويدقمق امم شمقطمٞمده

 ﴿قمـ ىمقًمف  وىمد ؾُمئؾ  :وذم احلدي٨م  ﴾ ىم٤مل: يٕمٜمل  ؟أي٦م

أن  وًمٞمس ٕطمدٍ  ،امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ذم قم٘م٥م احلًلم  ،سمذًمؽ اإلُم٤مُم٦م

ٕم٤ممم هق احلٙمٞمؿ ذم أومٕم٤مًمف، ٓ ٕن اهلل شم مِلَ ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ذم صٚم٥م احلًلم  :ي٘مقل

 (1) ُي٠ًمل قماّم يٗمٕمؾ وهؿ ُي٠ًمًمقن.

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /هل: ىمقًمف 19اًمزُمر ،

 ﴿ :شمٕم٤ممم           ﴾ /ىمقًمف شمٕم٤ممم111هقد.: 

﴿       ﴾ /ذم شم٠مظمػم اًمٕمذاب قمـ 19يقٟمس ،

 ﴿ :وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ىمقُمؽ     ﴾ /46اًم٘مٛمر. 

﴿ :هق ىمقًمف شمٕم٤ممم :وىمٞمؾ             ﴾ 

  .33آٟمٗم٤مل/

 ﴿ :ىمقًمف    ﴾ /هل اإليامن :ىمٞمؾ ،26اًمٗمتح. 

                                                 

 ،سمح٤مر إٟمقار ،325 :ٞمخ اًمّمدوقاًمِم ،اخلّم٤مل :اٟمٔمر روي ذًمؽ قمـ آُم٤مم اًمّم٤مدق  ((1

 .12/66 :اعمجٚمز
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ّٓ اهلل :وىمٞمؾ   .سم٤مؾمؿ اهلل اًمّرمحـ اًمّرطمٞمؿ :وىمٞمؾ  .حمٛمد رؾمقل اهلل  ،ٓ إًمف إ

ذم ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م  :وذم احلدي٨م.ٕهن٤م ؾم٥ٌٌم هل٤م وأؾم٤ٌمهب٤م :وأو٤مومٝم٤م امم اًمّت٘مقى

  :ىم٤مل قمـ اًمٜمٌّّل  ،اًمّت٘مقى

 :اؾمتٛمع، ىم٤مل :ىم٤مل ؟سمّٞمٜمف زم ،رّب  ي٤م :ىمٚم٧م ،أن اهلل قَمِٝمَد ازمَّ ذم قمكّم قمٝمداً  

 :ىم٤مل ،ؾمٛمٕم٧م

وهق اًمٙمٚمٛم٦م أًمتل ُأًمزُمٝم٤م  ،وٟمقر َُمـ أـم٤مقمٜمل ،اهلدى وإُم٤مم أوًمٞم٤مئل إن قمٚمّٞم٤ًم آي٦م 

ٌّف ٌّٜمل أطم  (1) .وَُمـ أـم٤مقمٜمل أـم٤مقمف ،اعُمت٘ملم، َُمـ أطم

﴿ىمقًمف:         ﴾هل دقمقشمف قمغم اإلؾمالم42اًمتقسم٦م،. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            \﴾ 

 .هل دقمقهتؿ امم اًمٙمٗمر ،٦42م/اًمتقسم

 ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:     ﴾أي:ٓ ظُمٚمػ ًمققمده64يقٟمس،. 

 ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /سمٙمن  :اًمٙمٚمِؿ ،12وم٤مـمر

 .يمتٛمر ومترة ،ضمٜمٌس ٓ مجع ًمف :اًماّلم

ّٓ قمغم اًمثالصم٦م ومّم٤مقمداً  ،مجعٌ  :وىمٞمؾ  .طمٞم٨م ٓ ي٘مع إ

                                                 

 ،، اجلقاهر اًمًٜمّٞم٦م655ح   2/429 :اًمٌحراين ،ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز ،297 :اسمـ ـم٤مووس ،اًمٞم٘ملم :اٟمٔمر ((1

 .226 :احلر اًمٕم٤مُمكم
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 ،وشم٘مديًف ،وهق متجٞمد اهلل ،ُي١مل سمٌٕمض اًمٙمٚمؿ اًمٓمّٞم٥م :واًمٙمٚمؿ اًمٓمّٞم٥م

 .هق يمٚمٛم٦م اًمِّمٝم٤مدشملم :وىمٞمؾ  .وحتٛمٞمده

ّٓ  ،اًمٙمٚمؿ اًمٓمّٞم٥م :ىم٤مل  [556]وقمـ اًمّّم٤مدق  هق ىمقل اعم١مُمـ: ٓ إًمف إ

واًمٕمٛمؾ  :ىم٤مل وظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل  ،قمكّم وزّم اهلل حمّٛمد رؾمقل اهلل  ،اهلل

 (1) .ُمـ رّب اًمٕم٤معملم ،ٓ ؿمؽَّ ومٞمف ،٠مٟمف هق احلّؼ ُمـ قمٜمد اهللسم آقمت٘م٤مد :اًمّّم٤مًمح

 ،وشم٘مع قمغم إًمٗم٤مظ اعمٜمٔمقُم٦م ،واحلرف ،واًمٗمٕمؾ ،واًمٙمٚمٛم٦م شم٘مع قمغم آؾمؿ

وُي٘م٤مل ًمٚمحّج٦م  ،ًمٙمّؾ ىمْمٞم٦ّم يمٚمٛم٦م :وهلذا شم٘مقل اًمٕمرب ،واعمٕم٤مين اعمجٛمققم٦م حتتٝم٤م

 .يمٚمٛم٦م

  ﴿وُمٜمف       ﴾ /سمحججف :أي ،7آٟمٗم٤مل. 

﴿          ﴾ /اظمتُٚمػ ذم اًمٙمٚمامت ُم٤م 37اًمٌ٘مرة ،

﴿:هل ىمقًمف:وم٘مٞمؾ ؟هل      ﴾ /أي٦م.23آقمراف، 

ّٓ أٟم٧م :هل :وىمٞمؾ ربِّ إيّن فمٚمٛم٧م  ،ؾمٌح٤مٟمؽ وسمحٛمدك ،اًمّٚمٝمؿ ٓ إًمف إ

ّٓ أٟم٧م، ؾمٌح٤مٟمؽ وسمحٛمدك، أ ،إّٟمؽ ظمػم اًمٖم٤مومريـ ،وم٤مهمٗمر زم ،ٟمٗمز ًمّٚمٝمؿ ٓ إًمف إ

ّٓ أٟم٧م ،إٟمؽ ظمػم اًمّرامحلم ،رّب إيّن فمٚمٛم٧م ٟمٗمز وم٤مرمحٜمل  ،أًمّٚمٝمؿ ٓ إًمف إ

 

                                                 

 . قمـ اإلُم٤مم اًمرو٤م ،76ح  24/358 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،544 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل :اٟمٔمر ((1
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إّٟمؽ أٟم٧م اًمّتقاب  ،ومت٥م قمكمَّ  ،ربِّ إين فمٚمٛم٧م ٟمٗمز ،ؾمٌح٤مٟمؽ وسمحٛمدك 

 .اًمّرطمٞمؿ

 .ُمٙم٤من ربِّ إيّن  ،قَمٛمٚم٧ُم ؾمقء :سمزي٤مدة قمـ اًمّّم٤مدق  (1)رواه ذم اًمٙم٤مذم 

 واحلًـ ووم٤مـمٛم٦م  وقمكّم  سمحّؼ حمّٛمد  :هق سمزي٤مدة ،رواي٦مٍ وذم 

 (2) .وآل حمّٛمد وسمحّؼ حمّٛمد  :وذم رواي٦ٍم أظمرى .واحلًلم 

ّٓ اهلل ،احلٛمد هلل ،ؾمٌح٤من هلل ،هل :وىمٞمؾ  (3)اهلل أيمؼم. ،ٓ إًمف إ

رأى ُمٙمتقسم٤ًم قمغم اًمٕمرش أؾمامء ُُمٙمّرُم٦م  أن آدم  :ُم٤م حُمّّمٚمف ،وذم رواي٦مٍ 

هذه أؾمامء أضمؾِّ اخلٚمؼ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم َُمٜمِزًم٦ًم،  :وم٘مٞمؾ ًمف ؟وم٠ًمل قمٜمٝم٤م ،ُُمٕمّٔمٛم٦م

 واحلًلم  واحلًـ  ووم٤مـمٛم٦م  وقمكّم  حمّٛمد  :وإؾمامء

ومت٤مب قمٚمٞمف، وىَمٌَِؾ  ،ورومع ُمٜمزًمتف ،امم رسّمف هبؿ، ذم ىمٌقل شمقسمتف ومتقؾّمؾ آدم 

 (4) شمقسمتف.

﴿       ﴾ /ؿمٝم٤مدة أن  ،يمٚمٛم٦م اًمّتقطمٞمد :هل :ىمٞمؾ ،24اسمراهٞمؿ

ّٓ اهلل  .ٓ إًمف إ

                                                 

 .745ح  362 :اسمـ اًمٌٓمريؼ ،اًمٕمٛمدة ،372ح  8/324 :لاًمٙمٚمٞمٜم ،اًمٙم٤مذم ((1

 .125 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر :اٟمٔمر ((2

 .426 :اًمٗمت٤مل اًمٜمٞم٤ًمسمقري ،روو٦م اًمقاقمٔملم :اٟمٔمر ((3

 .11/157 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،1/175 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((4
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ٕهن٤م  :وإّٟمام ؾماّمه٤م ـمّٞم٦ٌم ،هل يمّؾ يمالٍم أُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف ُمـ اًمّٓم٤مقم٤مت :وىمٞمؾ

 .زايمٞم٦ًم ٟم٤مُمٞم٦ًم ًمّم٤مطمٌٝم٤م سم٤مخلػمات واًمؼميم٤مت

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /يمٚمٛم٦م  :هل :ىمٞمؾ ،26اسمراهٞمؿ

 .[557]ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم  يمّؾ يمالمٍ  :هق :اًمٙمٗمر. وىمٞمؾ

اًمٙمٚمٛم٦م  ،وُي٘م٤مسمٚمٝم٤م ،واًمّدقم٤مء امم اًمّّمالح ،اًم٘مقل احلّؼ  :اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمّٞم٦ٌم :وىمٞمؾ

وهذا ي٘مرب ُمـ  ،واًمّدقم٤مء امم اًمّْمالل واًمٗم٤ًمد ،اًم٘مقل اًم٤ٌمـمؾ :وهق :اخلٌٞمث٦م

 .اًم٘مقل اًمث٤مين

﴿          ﴾ /ٗمقر، اًمٙم :اًمٙمٜمقد :ىمٞمؾ ،6اًمٕم٤مدي٤مت

 .اجلحقد ًمِٜمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم

 ،ورسمٞمٕم٦م ،وسمٚم٤ًمن ُمي ،اًمٕم٤ميص :وطميُمقت ،سمٚم٤ًمن يمٜمدة :هق :وىمٞمؾ

 .ويٜمًك اًمٜمِّٕمؿ ،هق اًمذي ُيٕمّد اعمّم٤مئ٥م :وىمٞمؾ .اًمٙمٗمقر :وىمْم٤مقم٦م

اهلل ورؾمقًمف  :ىم٤مًمقا ؟أشمدرون َُمـ اًمٙمٜمقد :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 (1) .وييب قمٌده ،رومدهويٛمٜمع  ،اًمذي ي٠ميمؾ وطمده :اًمٙمٜمقد :أقمٚمؿ، ىم٤مل

 .اًمذي ٓ ُيٕمٓمل ذم اًمٜم٤ّمئ٦ٌم ُمع ىمقُمف :اًمٙمٜمقد :وىمٞمؾ

 .ُمٜمع اخلػم واحلّؼ  :وإصؾ ومٞمف .اًم٘مٚمٞمؾ اخلػم :هق :وىمٞمؾ

                                                 

 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،12/424 :اًمٓمؼمد ، اًم٘مرآنجمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم :اٟمٔمر ((1

 .8/245 :اًمٓمؼماين ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،13ح  5/657
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 .اًمتل ٓ شُمٜم٧ٌم ؿمٞمئ٤مً  :وهل :وُمٜمف إرض اًمٙمٜمقد

 ﴿        ﴾ /مجٕمتؿ اعم٤مل،  :أي ،35اًمتقسم٦م

 .ٟمٗمًٙمؿوضمٕمٚمتٛمقه٤م ذظمػمًة ٕ

اًمٌمء اًمذي مُجَِع سمٕمْمف امم سمٕمض، وُي٘م٤مل ًمٚمٌمء  :هق :اًمٙمٜمز ذم اًمّٚمٖم٦م

 .أو ؿمٌٝمف ،اعم٤مل اعمخٗمل ذم اًمؽّماب :وقمٜمد اًمٕم٤مُّم٦م ،اعمُٙمتٜمز :اعُمجتٛمع

 ﴿      ﴾ /أٟمف  ،اعمٖم٤مرة ذم اجلٌؾ :اًمٙمٝمػ ،9اًمٙمٝمػ ّٓ إ

 .واؾمٌع، وم٢مذا َصُٖمر ومٝمق هم٤مر

اجلٌؾ اًمذي آوى إًمٞمف اًم٘مقم اًمذيـ ىمصَّ اهلل شمٕم٤ممم  يمٝمػ :واعُمراد سم٤مًمٙمٝمػ

 .أظم٤ٌمرهؿ

﴿  ﴾ /اًمٙمٝمؾ ُم٤م سملم اًمِّم٤مب واًمِّمٞمخ.:ىمٞمؾ ،46آل قمٛمران 

 .واعمرأة يمٝمٚم٦م ،إذا ـم٤مل وىمقي ،ايمتٝمؾ اًمٜم٧ٌّم :وُمٜمف

 .سمٚمقغ أرسمع وصمالصملم ؾمٜم٦م :اًمٙمٝمقًم٦م :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /اًمٖمٞم٥م سمٓمريؼ  اًمذي ُيقِهؿ أٟمف يٕمٚمؿ :هق :اًمٙم٤مهـ ،29اًمٓمقر

ـّ   .وُم٤م ي٘مرب ُمٜمف ،ظمدُم٦م اجل

 ،قمغم ـمريؼ اًمٕمزائؿ ،هق اًمذي يذيمر أٟمف خُيؼم قمـ احلّؼ  :اًمٙم٤مهـ :وىمٞمؾ

 .ُصٜمٕم٦م اًمٙم٤مهـ :واًمٙمٝم٤مٟم٦م
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﴿ ﴾ /ُمـ :وه٤مء ،ُمـ يمريؿ :أن يم٤مف :ىمٞمؾ [558] 1ُمريؿ

أٟمف يم٤مٍف  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ .ُمـ ص٤مدق:ص٤مد ،ُمـ قمٚمٞمؿ:قملم ،ُمـ طمٙمٞمؿ:ي٤مء ،ه٤مد

 .ص٤مدٌق ذم وقمده ،قم٤ممِلٌ سمؼميتف ،يده ومقق أيدهيؿ ،ه٤مٍد ًمٕم٤ٌمده ،خلٚم٘مف

أٟمف ؾُمئؾ قمـ  ،قمـ احلّج٦م اًم٘م٤مئؿ ) قمّجؾ اهلل ومرضمف ( ذم طمدي٨ٍم  (1)وذم اإليمامل 

 ،قمٚمٞمٝم٤م أـمٚمع اهلل قمٌده زيمري٤م  ،هذه احلروف ُمـ أٟم٤ٌمء اًمٖمٞم٥م :وم٘م٤مل ؟شم٠مويٚمٝم٤م

ُيٕمّٚمٛمف أؾمامء أن  ،ؾم٠مل رسّمف أن زيمري٤م  :وذًمؽ صمؿ ىمّّمٝم٤م قمغم حمّٛمد 

إذا ذيمر  ومٙم٤من زيمري٤م  ،ومٕمّٚمٛمف إّي٤مه٤م وم٠مهٌط اهلل قمٚمٞمف ضمؼمئٞمؾ  ،اخلٛم٦ًم

 واٟمجغم يمرسمف.  ،هي قمٜمف مّهف واحلًـ  ووم٤مـمٛم٦م  وقمٚمّٞم٤ًم  حمّٛمدًا 

وم٘م٤مل ذات يقٍم:  ،ووىمٕم٧م قمٚمٞمف اًمٌٝمرة ،اظمتٜم٘متف اًمَٕمؼمة وإذا ذيمر احلًلم 

 وإذا ذيمرت ،ٞم٧م سم٠مؾمامئٝمؿ ُمـ مهقُملُم٤م سم٤مزم إذا ذيمرت أرسمٕم٤ًم ُمٜمٝمؿ شمًٚمّ  ،إهلل

 :وم٘م٤مل ،وم٠مٟم٠ٌم شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمـ ىمّّمتف ،وشمثقر زومريت ،شمدُمع قمٞمٜمل احلًلم 

﴿  ﴾ يزيد ًمٕمٜمف  :واًمٞم٤مء ،هالك اًمٕمؽمة :واهل٤مء ،اؾمؿ يمرسمالء :وم٤مًمٙم٤مف

 .صؼمه :واًمّّم٤مد ،قمٓمِمف :واًمٕملم وهق فم٤ممل احلًلم  ،اهلل شمٕم٤ممم

 

                                                 

 .3/237 :اسمـ ؿمٝمرآؿمقب ،ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ،461 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إيمامل اًمديـ ((1
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اًمٕم٤ممِل،  ،اًمقزم ،اهل٤مدي ،ُمٕمٜم٤مه  أٟم٤م اًمٙم٤مذم :قمـ اًمّّم٤مدق  (1) واعمٕم٤مين

 .اًمّّم٤مدق اًمققمد

ٌ سم٠مهؾ ـم٤مقمتٜم٤م، ص٤مدٌق هلؿ  ،وزمٌّ هلؿ ،ه٤مٍد هلؿ ،يم٤مٍف ًمِمٞمٕمتٜم٤م :وقمٜمف  قم٤ممِل

 (2) .طمّتك يٌٚمغ اعمٜمزًم٦م اًمتل وقمدهؿ إّي٤مه٤م ذم سمٓمـ اًم٘مرآن ،وقمده

﴿   ﴾ /ىم٤مرب :أي ،119اًمتقسم٦م. 

 .ومَٕمَؾ أو مل يٗمٕمؾ ،٘م٤مرسم٦م اًمٌمءُووٕم٧م عمُ  :يم٤مد (3) واًمص

 ،ومٕمٚم٧م سمٕمد إسمٓم٤مء :وُمٕمٜم٤مه ،أومٕمؾ [559]يمّدت  :ىم٤مل اًمّٚمٖمقيقن( 4)واعمص 

﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:،يِمٝمد سمف        ﴾ /71اًمٌ٘مرة ،

 .ًمتٕمّذر وضمدان اًمٌ٘مر:ذسمحقه٤م سمٕمد إسمٓم٤مء:وُمٕمٜم٤مه

وًمق يم٤من يمام  ،عمٙم٤من اًمٜمّٗمل :ىم٤مرب أفمٝمر :سمؾ هل ذم ُمٕمٜمك ،أىمقل: وومٞمف شم٠مُّمؾ

 .ُم٤م ومٕمٚمقه سمٕمد إسمٓم٤مء، وهق ظمالف اعمُراد :ًمٙم٤من اعمٕمٜمك ،ىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /يمقايم٥م. :ومجٕمف ،اًمٜمّجؿ :اًمٙمقيم٥م ،76آٟمٕم٤مم 

هرة :وىمٞمؾ ،اعُمِمؽمي :هق ،اًمٙمقيم٥م هٜم٤م :وىمٞمؾ  .اًمزُّ

                                                 

 .89/373 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،22 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ((1

 .3/273 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم :اٟمٔمر ((2

 .ُم٤مدة ) يمٞمد ( ،اجلقهري ،اًمّمح٤مح ((3

 .ُم٤مدة ) يمٞمد ( ،اًمٗمٞمقُمل ،اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ((4
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﴿       ﴾ /هل ،خُمٗمّٗم٦م :يمل ،42ـمف:  َ  ومٕمٚم٧م ضمقاب ًم٘مقًمؽ مِل

 .يمل يٙمقن يمذا :ومت٘مقل ؟يمذا

 .ويٜمّم٥م اًمٗمٕمؾ اعمًت٘مٌؾ سمٕمده٤م ،وهل ًمٚمٕم٤مىم٦ٌم يم٤مًمّذم

﴿      ﴾ /واعمٙمٞمدة: اعمٙمر اًمذي ،، اًمٙمٞمد122آل قمٛمران

 .ًمٞم٘مع ذم ُمٙمروه سمف ،يٖمت٤مل سمف ص٤مطمٌف ُمـ ضمٝم٦م طمٞمٚم٦ٍم قمٚمٞمف

 عمِمّ٘م٦م.ُي٘م٤مد ا:أي،رأي٧م ومالٟم٤ًم يٙمٞمد سمٜمٗمًف:ىم٤مل ،اعمِمّ٘م٦م:وأصٚمف

 ُمِمٞمئتف سم٤مًمذي ي٘مع سمف اًمٙمٞمد.:ُمـ اهلل ،طمتٞم٤مٌل ا واًمٙمٞمد ُمـ اعمخٚمقىملم:

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف   ﴾ /183آقمراف. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /حيت٤مًمقا ًمؽ اطمتٞم٤مًٓ  :أي ،5يقؾمػ. 

 .ٓطمتٞم٤مل اًمٜم٤ّمس ومٞمف :يمٞمداً  :وًمذا ؾُمّٛمٞم٧م احلرب

﴿        ﴾ /َـّ سم٤مًمِٕمَٔمؿ ٕهن٤م  :، ىمٞمؾ28يقؾمػ إٟمام َوَصػ يمٞمده

ووريم٧م  ،ُدهش ومل يتحػّم ذم أُمره٤م ،طملم وم٤مضم٠مت زوضمٝم٤م قمٜمد اًم٤ٌمب مل يدظمٚمٝم٤م

ُمـ  ،أؾمٌؼ قمغم ىمٚمقب اًمّرضم٤مل ،وٕن ىمٚمٞمؾ طمٞمؾ اًمٜم٤ًّمء اًمّذٟم٥م قمغم يقؾمػ 

 .يمثػم طمٞمؾ اًمّرضم٤مل

﴿           ﴾ /إٟمام َوصػ  :، ىمٞمؾ76اًمٜم٤ًمء

 .[564]سم٤مإلو٤موم٦م امم ُٟمٍمة اهلل اعم١مُمٜملم  ،ؾمٌح٤مٟمف يمٞمد اًمِّمٞمٓم٤من سم٤مًمّْمٕمػ
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ًمْمٕمػ دواقمل أوًمٞم٤مء  :وىمٞمؾ .ٕٟمف أظمؼم سم٠مٟمف ؾمُٞمٔمٝمر قمٚمٞمٝمؿ اعم١مُمٜملم :وىمٞمؾ

ن واعم١مُمٜمقن ُي٘م٤مشمٚمق ،وإٟمام ُي٘م٤مشمٚمقن سمام شمدقمق إًمٞمف اًمِّمٌٝم٦م ،إذ ٓ سمّمػمة هلؿ ،اًمِّمٞمٓم٤من

 .سمام شمدقمق إًمٞمف احلّج٦م

﴿     ﴾ /اعمٙمٞمؾ. :واًمٙمٞمؾ ،اعمٙمٞم٤مل :اًمٙمٞمؾ ،59يقؾمػ 

  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /62يقؾمػ. 

 .يمِٚم٧م ًمف يمٞمالً  :ُي٘م٤مل ،اعمّمدر :واًمٙمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /ويمِٚم٧م ًمف ،يمِٚمتف :ُي٘م٤مل ،يم٤مًمقا هلؿ :أي ،3اعمٓمٗمٗملم، 

 .وٟمّمح٧م ًمف ،ٟمّمحتف :ؾُمث

﴿     ﴾ /اًمّرُمؾ اعُمجتٛمع :اًمٙمثٞم٥م ،14اعمزُمؾ. 
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 ) فصل الكاف املمضووةت (

 

﴿             ﴾ /ُأذًّمقا :أي ،5اعمج٤مدًم٦م، 

 .ُمـ أهؾ اًمنّمك ،يمام ُأظمزى اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ ،وُأظمزوا

 أظمزاه وأذًّمف. :أي :ل ُمّمدر يم٧ٌم اهلل اًمٕمدوّ وه،اخلزي :واًمٙم٧ٌم

 :وطم٘مٞم٘م٦م اًمٙم٧ٌم ،يمٌتٝمؿ اهلل وم٤مٟمٙمٌتقا ،سع اًمٌمء قمغم وضمٝمف :اًمٙم٧ٌم :وىمٞمؾ

ورسمام سع اإلٟم٤ًمن ًمقضمٝمف ًمٚمخقر اًمذي  ،ؿمّدة اًمقهك اًمذي ي٘مع ذم اًم٘مٚم٥م

 .يدظمٚمف

﴿      ﴾ /٤ٌّمر ،22ٟمقح  .اًمٙمٌػم ضمداً  :يمرُم٤من :اًمُٙم

٤ٌّمر ،يمٌػمٌ  :ُي٘م٤مل أي يمٌػمًا  :وقِمج٤مب ،وقُمج٤مب ،قمجٞم٥م :وُمثٚمف ،صمؿ يم٤ٌِمر ،صمؿ يُم

 .قمٔمٞمامً 

 .ويمّذسمقا ُرؾمٚمف ،أظمؼموا قمغم اهلل :وىمٞمؾ .ىم٤مًمقا ىمقًٓ قمٔمٞمامً  :وىمٞمؾ

 .حتريِمٝمؿ ؾَمَٗمٚمتٝمؿ قمغم ىمتؾ ٟمقح  :ُمٙمرهؿ :وىمٞمؾ
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﴿       ﴾  /أي :شم٠مٟمٞم٨م إيمؼم ،مجع اًمٙمؼمى ،35اعمدصمر: 

َـّ  :سمٛمٕمٜمك ،اًمٙمؼمى إلطمدى اًمّدواهل َـّ  ،أهن٤م ًمقاطمدٌة ذم اًمِٕمٔمؿ ُمـ سمٞمٜمٝم  .ٓ ٟمٔمػم هل

 ﴿      ﴾ /اًمٕمّم٤م :يٕمٜمل ،22اًمٜم٤مزقم٤مت. 

 .اًمٞمد اًمٌٞمْم٤مء :وىمٞمؾ

﴿     ﴾ /ٟم٤مر ضمٝمٜمّؿ.  :وهل ،اًمتل هل أيمؼم اًمٜمػّمان ،12آقمغم

 .ٟم٤مر اًمّدٟمٞم٤م :واًمٜم٤ّمر اًمّّمٖمرى

ٗمغم ُمـ ضمٝمٜمّؿ. :هل :اًمٙمؼمى [561]أن اًمٜم٤ّمر  :ؾوىمٞم ًّ  اًمّٓمٌ٘م٦م اًم

﴿    ﴾ /سمٕمْمٝمؿ قمغم  ،أو ـُمرطمقا ،مُجٕمقا :أي ،94اًمِمٕمراء

 .ُٟمّٙمًقا ومٞمٝم٤م قمغم رؤوؾمٝمؿ :وىمٞمؾ .سمٕمض

ّٓ أٟمف ُوققِمػ سمتٙمرير اًمّٗم٤مء ،يمٌٌقا :يُمٌٙمٌقا أصٚمف وـُمرح ومٞمٝم٤م  ،ُدهِدهقا :أي :إ

 .مج٤مقم٦ًم مج٤مقم٦م ،سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمضٍ 

﴿       ﴾ /سم٤مًمْمّؿ واًمٙمن اًمّنير. :اًمُٙمرد ،255اًمٌ٘مرة 

اموات وإرض ،ضمًٌؿ سملم يدي اًمٕمرش :واًمٕمٚمؿ واًمُٙمرد ًّ وُم٤م  ،حُمٞمٌط سم٤مًم

 .إلطم٤مـمتف :وؾُمّٛمل يُمرؾمّٞم٤مً  ،وُم٤م حت٧م اًمّثرى ،سمٞمٜمٝمام

 .قمٚمٛمف :يٕمٜمل :َوؾِمع يُمرؾمّٞمف :وىمٞمؾ
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 .اًمذي هق ُمٙم٤من اعمُٚمؽ شمًٛمٞم٦ًم سمٛمٙم٤مٟمف :ُُمٚمٙمف :وىمٞمؾ

 .ًمؽميمٞم٥م سمٕمْمف قمغم سمٕمضٍ  :إٟمام ؾُمّٛمل يُمرؾمّٞم٤مً  :وىمٞمؾ

ًمؽمايم٥م سمٕمض ورىمٝم٤م  :اًمُٙمّراؾم٦م :وُمٜمف ،يمّؾ أصٍؾ ُيٕمتَٛمد قمٚمٞمف :اًمُٙمرد :وىمٞمؾ

 .قمغم سمٕمض

 .شَمرايم٥م اًمٌمء سمٕمْمف قمغم سمٕمض ،اًمٙمرد :وأصؾ اًم٤ٌمب

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم              ﴾ /قمغم  :أي ،34ص

 .هيره

 ﴿     ﴾ /اعمِمّ٘م٦م اًمتل حُتٛمؾ  :سم٤مًمٗمتح ،اًمُٙمره :ىمٞمؾ ،216اًمٌ٘مرة

 .قمغم اًمٜمّٗمس

 .مَحََؾ قمغم اًمٜمّٗمس أو مل حيٛمؾ ،اعمِمّ٘م٦م :واًمُٙمره

وىمد يٙمره اإلٟم٤ًمن ُم٤م ٓ يِمّؼ  ،اعمِمّ٘م٦م :واًمُٙمره ،اًمُٙمره قمغم اًمٙمراه٦م :وىمٞمؾ

 .قمٚمٞمف ُم٤م ٓ يٙمره

ٕمػ :ُمثؾ ،واًمَٙمره ًُمٖمت٤من ،ُٙمرهاًم :وىمٞمؾ ٕمػ ،اًمْمَّ  .واًمْمُّ

 ﴿   ﴾ /يتث٤مىمٚمقن :أي ،142اًمٜم٤ًمء. 

 .اًمّتث٤مىمؾ قمـ إُمر :واًمَٙمًؾ

ؾ سم٤مًمٙمن يمًالً  ًِ  .وىمقٌم يُم٤ًممم ،ومٝمق يمًالن ،ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،وىمد يَم
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﴿      ﴾ /ُأزيٚم٧م قمـ ُمقوٕمٝم٤م،  :، أي11اًمتٙمقير

 .صمؿ يٓمقهي٤م اهلل ،ُيزال قمـ اجلزور يم٤مجلٚمد

٘مػ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ  .يُمِمٗم٧م قمّٛمـ ومٞمٝم٤م [562] :وىمٞمؾ .ىُمٚمٕم٧م يمام ُي٘مٚمع اًم

 ىمد همّٓم٤مه :وُمٕمٜمك اًمٙمِمط
ٍ
يمام ُيٙمِمػ اجلٚمد قمـ  ،رومٕمؽ ؿمٞمئ٤ًم قمـ رء

ٜم٤مم ًّ  .اًم

وذم سمٕمض  ،واًمّٙمِمط واًم٘مِمط واطمدٌ  .اًم٘مٚمع قمـ ؿمّدة :اًمّٙمِمط :وىمٞمؾ

امء ىُمِمٓم٧م. ،اًمّّمحػ ًّ  وإذا اًم

﴿    ﴾ /وهق:  ،واًمٙمٗم٠م واطمدٌ  ،واًمُٙمٗمكء ،اًمٙمٗمقء ،4اًمتقطمٞمد

 .قمدياًل وٟمٔمػمًا ُيامصمٚمف :أي ،مل يٙمـ ًمف أطمد يمٗمقاً  :أي :اعمِثؾ واًمٜمّٔمػم

ٕن اًمقًمد يٙمقن ُمـ  :ومتٚمد ُمٜمف ،ومل شمٙمـ ًمف ص٤مطم٦ٌٌم وزوضم٦م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وضمٝم٤م يمٛمثؾٕن اًمّزوضم٦م شمٙمقن يمٗمقًا ًمز :ومُٙمٗمل قمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمٗمق ،اًمّزوضم٦م

 ﴿      ﴾ /أقمج٥م اًمّزراع ُم٤م يٜم٧ٌم  :أي ،22احلديد

 .ُمـ ذًمؽ اًمٖمٞم٨م

 :أي ،ٕٟمف إذا أًم٘مك اًمٌذر يمّٗمره :وإٟمام ىمٞمؾ ًمٚمزّراع يمٗم٤مر ،اًمزّراع :واًمٙمّٗم٤مر

 .همّٓم٤مه

 .وىمد يَمٗمرت اًمٌمء أيمٗمر سم٤مًمٙمن يمٗمرًا ؾمؽمشمف ،اًمّتٖمٓمٞم٦م :واًمّٙمٗمر سم٤مًمٗمتح
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وٕن اعم١مُمـ إذا  :ٕهنؿ أؿمّد إقمج٤مسم٤ًم سمزيٜم٦م اًمّدٟمٞم٤م :اًمٙم٤مومريـ سم٤مهللأقمج٥م  :وىمٞمؾ

 وم٠مقمج٥م هب٤م.،رأى ُُمٕمج٤ًٌم اٟمت٘مؾ ومٙمره امم ىُمدرة ص٤مٟمٕمف

 .ومٞمًتٖمرق ومٞمف إقمج٤مسم٤مً  ،ٓ يتخّٓمك ومٙمره قماّم أطمًـ سمف :واًمٙم٤مومر

 ﴿      ﴾ /ؽم ،مجع يم٤مٟمس :اًمُٙمٜمّس ،16اًمتٙمقير ًّ  .وأصٚمف: اًم

واًمٙمقايم٥م شُمٙمٜمس ذم سمروضمٝم٤م،  ،سمٞم٧ٌم يتخذه وخيتٗمل :ًمّٓمػم واًمقطمشويُمٜم٤مس ا

 .يم٤مًمّٔم٤ٌمء شمدظمؾ ذم يُمٜم٤مؾمٝم٤م

يمام أهن٤م ختتٗمل سم٤مًمٜمّٝم٤مر ومال  ،ومٝمذا يمٜمقؾمٝم٤م ،شمتقارى ذم وىم٧م همروهب٤م :أي :وىمٞمؾ

 :وىمٞمؾ .هل اًمّٔم٤ٌمء :وىمٞمؾ .اعُمراد ُمٜمٝم٤م سم٘مر اًمقطمش :وىمٞمؾ .وهق ظمٜمقؾمٝم٤م ،شُمرى

 .ومال شمٌلم ،اًمٜمّجقم شُمٙمٜمس سم٤مًمٜمّٝم٤مر :وىمٞمؾ .اًمِّمٛمسحت٧م وقء  [563]اعُمتقاري٤مت 

إُم٤مم خيٜمس ؾمٜم٦م ؾمتلم  :وم٘م٤مل ؟اٟمف ؾُمئؾ قمٜمٝم٤م قمـ اًم٤ٌمىمر  (1)واًمٙم٤مذم 

وإن أدريم٧م زُم٤مٟمف ىمّرت  ،يتقىّمد ذم اًمّٚمٞمٚم٦م اًمّٔمٚمامء ،صمؿ ئمٝمر يم٤مًمِّمٝم٤مب ،وُم٤مئتلم

 .ُم٤م ي٘مرب ُمٜمف (2) وذم اإليمامل  .قمٞمٜمؽ

 ﴿       ﴾ ذه٥م وقؤه٤م وٟمقره٤م :أي ،1تٙمقير/اًم، 

 .وم٠مفمٚمٛم٧م واوٛمحّٚم٧م

 

                                                 

 .111 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمٖمٞم٦ٌم ،22ح  1/341 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((1

 .2/324 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،يمامل اًمديـ ((2
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 .وًُمّٗم٧م يمام شُمٚمػ اًمَٕمامَُم٦م ،مُجِع وقؤه٤م :وىمٞمؾ .وُرُمل هب٤م ،ُأًم٘مٞم٧م :وىمٞمؾ

طمّتك شمّمػم يم٤مًمٙم٤مرة  ،سم٠من ُُيَٛمع ٟمقره٤م ،أن اًمِّمٛمس شُمٙمّقر :واعمٕمٜمك :ىمٞمؾ

 .وحُيِدث اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٕم٤ٌمد وٞم٤مًء همػمه٤م ،ويذه٥م وقؤه٤م ،اعمُٚم٘م٤مة

يمرت اًمٕمامُم٦م  ،يمقر اًمٕمامُم٦م :وُمٜمف ،آؾمتدارةاًمّتٚمٗمٞمػ قمغم ضمٝم٦م  :قيرواًمّتٙم

 .إذا أًم٘م٤مه جُمتٛمٕم٤مً  :وـمٕمٜمف ومٙمّقره ،ويمقرهت٤م شمٙمقيراً  ،أيمقره٤م يمقراً  ،قمغم رأد
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 ) فصل الكاف املكسورة (

 

 ﴿       ﴾ /٘مف اًمِّمٞمخقظم٦م :أي ،266اًمٌ٘مرة ـ.  ،حَلِ ًّ  وـمٕمـ ذم اًم

ـ :وومتح اًم٤ٌمء ،واًمٙمؼِم سمٙمن اًمٙم٤مف ًّ   .يمؼم اًم

 ﴿    ﴾ /إصمٛمف :أي :سم٤مًمٙمن ،11اًمٜمقر. 

 .ُمٕمٔمٛمف :أي :سمْمّؿ اًمٙم٤مف ،يُمؼمه :وىُمرأ ذم اًمِّمقاذ

 ﴿         ﴾ /أي ،56هم٤مومر:  ّٓ ًمٞمس ذم صدورهؿ إ

سم٤ٌمًمغ ُُم٘مت٣م شمٚمؽ  :ٞمف: أيُم٤م هؿ سم٤ٌمًمٖم ،وضمؼمي٦م وشمٙمؼّم قمغم حمّٛمد  ،قمٔمٛم٦م

 .ٕن اهلل شمٕم٤ممم ُُمذهّلؿ :اًمٕمٔمٛم٦م

 .يمؼٌم حيًدك قمغم اًمٜمٌّقة اًمتل أيمرُمؽ اهلل هب٤م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /ٚمٓم٤من اًم٘م٤مهر :أي ،37اجل٤مصمٞم٦م ًّ  ،واًمٕمٔمٛم٦م اًم٘م٤مهرة ،اًم

 .واًمٕمٚمّق واًمّرومٕم٦م
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   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /أي اعمُٚمؽ :ىمٞمؾ ،78يقٟمس. 

ٚمٓم٤من :وىمٞمؾ ًّ  .اًمٕمٔمٛم٦م واًم

 .ذم أقمغم اعمراشم٥م ،اًمٙمؼم [564]أن اًمٙمؼمي٤مء سم٤مؾمتح٘م٤مق صٗم٦م  :وإصؾ

 ﴿  ﴾ /ُمّمدر يمذب يٙمذب  :واًمٙمّذاب .شمٙمذي٤ٌمً  :أي ،28اًمٜم٠ٌم

 .شمٙمذي٤ًٌم ويمّذاسم٤مً 

 .ُمثؾ يمت٤مب ُمّمدر يمت٥م ،وهق ُمّمدر يمذب سم٤مًمتخٗمٞمػ ،يمذاسم٤ًم ظمٗمٞمٗم٦م :وىُمرأ

وٟمّمٌف قمغم  ،وهق مجع يم٤مذب ،سمْمّؿ اًمّٙم٤مف واًمّتِمديد ،يُمّذاسم٤مً  :وىُمرأ ذم اًمِّمقاذّ 

 .احل٤مل

﴿      ﴾ /ُمثؾ ؾمدرة  ،مجع يمًِٗم٦م :اًمٙمًِػ ،187اًمِمٕمراء

 .سم٘مدر ُم٤م ُيٙمًػ وقء اًمِّمٛمس ،اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ اًمٖمٞمؿ :واًمٙمًِٗم٦م ،وؾمدر

﴿  ﴾ /إذا وّٛمف ،يمٗمت٤ًم ويمٗم٤مشم٤مً يمٗم٧م اًمٌمء يٙمٗمتف  ،25اعمرؾمالت، 

 أوقمٞم٦ًم ًمف.:أي :يمِٗم٤مشم٤مً  :ىمٞمؾ .ويمٗمٞم٧م ،يمٗم٧م :وُي٘م٤مل ًمٚمققم٤مء

﴿   ﴾ /ٟمّمٞم٥ٌم وطمّظ ُمٜمٝم٤م :وىمٞمؾ .أي أصمٌؿ ُمٜمٝم٤م :ىمٞمؾ ،85اًمٜم٤ًمء. 

 :وأصٚمف ،ايمتٗمٚم٧م اًمٌٕمػم :وُأظمذ ُمـ ىمقهلؿ ،اًمٜمّّمٞم٥م :واًمٙمٗمؾ ذم اًمّٚمٖم٦م

 .اعمِثؾ :واًمٙمِٗمؾ .وهق ردف اًمٕمجز :اًمٙمِٗمؾ
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 ﴿     ﴾ /اظمُتٚمػ ذم ذي اًمٙمٗمؾ ،85آٟمٌٞم٤مء. 

وًمٙمٜمف شمٙمّٗمؾ ًمٜمٌلٍّ سمّمقم اًمٜمّٝم٤مر،  ،ومل يٙمـ ٟمٌّٞم٤مً  ،أٟمف يم٤من رضماُل ص٤محل٤مً  :وم٘مٞمؾ

 .ومِمٙمر اهلل ذًمؽ ًمف ،ومقرم سمذًمؽ ،ويٕمٛمؾ سم٤محلّؼ  ،وأن ٓ يٖمْم٥م ،وىمٞم٤مم اًمّٚمٞمؾ

 .ٗمّّمالً ومل ي٘مّص اهلل ظمؼمه ُمُ  ،اؾمٛمف ذو اًمٙمٗمؾ ،هق ٟمٌلٌّ  :وىمٞمؾ

ٕمػ :سمٛمٕمٜمك :وؾُمّٛمل ذا اًمٙمٗمؾ ،ويم٤من ٟمٌّٞم٤مً  ،هق إًمٞم٤مس :وىمٞمؾ ومٚمف  ،أٟمف ذو اًمْمِّ

 .ًمنمف قمٛمٚمف :ممـ هق ذم زُم٤مٟمف ،ِوٕمػ صمقاب همػمه

وًمٞمس إًمٞمًع اًمذي ذيمره  ،اًمذي يم٤من ُمع إًمٞم٤مس ،هق إًمٞمًع سمـ ظمٓمقب :وىمٞمؾ

 ،يمت٤مسم٤ًم سمذًمؽودومع إًمٞمف  ،إن هق شم٤مب دظمؾ اجلٜم٦ّم ،شمٙمّٗمؾ عمٚمٍِؽ ضم٤ٌمر ،اهلل ذم اًم٘مرآن

ّٛمل ذا اًمٙمٗمؾ ،ويم٤من اؾمٛمف يمٜمٕم٤من ،ومت٤مب اعمٚمِؽ ًُ  .وم

 .هق احلظّ  :واًمٙمٗمؾ ذم اًمّٚمٖم٦م

أؾم٠مًمف  يمت٧ٌم امم أب ضمٕمٗمر  :ىم٤مل ،احلًٜمل [565]وذم رواي٦م قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ 

 :ومٙمت٥م ؟وهؾ يم٤من ُمـ اعُمرؾَمٚملم ،وُم٤م اؾمٛمف ،قمـ ذي اًمٙمٗمؾ

اعمرؾمٚملم ُمٜمٝمؿ صمالصمامئ٦م  ،وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ٟمٌّل  ،أن اهلل سمٕم٨م ُم٤مئ٦م أًمػ ٟمٌّل 

ويم٤من  ويم٤من سمٕمد ؾمٚمٞمامن سمـ داود ،وأن ذا اًمٙمٗمؾ ُمٜمٝمؿ ،وصمالصم٦م قمنم رضمالً 

ّٓ هلل شمٕم٤ممم يمام ي٘ميض داود ،ي٘ميض سملم اًمٜم٤ّمس ويم٤من اؾمٛمف  ،ومل يٖمْم٥م ىمط إ

 (1)قمدوي٤م سمـ أدار سمـ أزم.

                                                 

 .7/127 :ؼمداًمٓم ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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 ﴿      ﴾ /ٟمّمٞمٌلم ُمـ رمحتف، ٟمّمٞم٤ًٌم  :أي ،28احلديد

 .وٟمّمٞم٤ًٌم إليامٟمٙمؿ سمٛمحّٛمد  ،إليامٟمٙمؿ قمـ شم٘مّدم ُمـ إٟمٌٞم٤مء

﴿    ﴾ /وُمٕمٜم٤مه:  ،اؾمٌؿ ُمٗمرد :يماِل سم٤مًمٙمن واًمّتخٗمٞمػ ،23آهاء

 .ٟمٔمػم يمّؾ ذم اعمجٛمقع آصمٜملمُي٘م٤مل ذم شم٠ميمٞمد  ،ُمثٜمّك

﴿      ﴾ /وٌأضمٞمز ذم وٛمػمه٤م  ،ُم١مّٟم٨م يماِل :يمٚمت٤م ،33اًمٙمٝمػ

وسمف ضم٤مء  ،واقمت٤ٌمر اًمّٚمٗمظ أيمثر ،واًمّتثٜمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر اعمٕمٜمك ،سم٤مقمت٤ٌمر اًمّٚمٗمظاإلومراد 

  ﴿ :ًم٘مقًمف ،اًمّتٜمزيؾ  ﴾ /أشمت٤م :، ومل ي٘مؾ33اًمٙمٝمػ. 

 ﴿          ﴾ /ًم٘مد ىم٤مرسم٧م أن  :أي ،74آهاء

ٙمقن ًّ ٧م أن أومٕمٚمف ومل ىم٤مرسم :أي :يمّدُت أومٕمؾ يمذا :ُي٘م٤مل ،شمًٙمـ إًمٞمٝمؿ سمٕمض اًم

 .ىمرب :سمٛمٕمٜمك ،وهق ُمـ يم٤مد يٙم٤مد ،أومٕمٚمف

﴿    ﴾ /أهلٛمٜم٤م يقؾمػ  :أي ،76يقؾمػ  هذا اًمٙمٞمد

 .ومج٤مزيٜم٤مهؿ قمغم يمٞمدهؿ ،واحلٞمٚم٦م

 .أهلٛمٜم٤م :وىمٞمؾ .أن ُمٕمٜمك يمدٟم٤م صٜمٕمٜم٤م :وىمٞمؾ

 .اطمت٤مل :سمٛمٕمٜمك ،وهق ُمـ يم٤مد يٙمٞمد ،دسّمرٟم٤م :وىمٞمؾ
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م املفتوحت (
 

 ) فصل الَّل

 

﴿      ﴾ /إذا  ،أًمًٌف ًم٤ًٌمً  ،ُي٘م٤مل ِ: ًَم٧ًٌم إُمر قمغم اًم٘مقم ،9آٟمٕم٤مم

 .وضمٕمٚمتف ُُمِمٙمالً  ،أؿمٌٝمتف قمٚمٞمٝمؿ

طمّتك ٓ َيٕمرف  ،قمٚمٞمف [566]إذا ظمٚمٓمتف  ،ُي٘م٤مل ًم٧ًٌم قمٚمٞمف إُمر :وىمٞمؾ

 .ضمٝمتف

ؽم ًمف وم٤مصٚم٦م ُمـ  ،ُمٜمع اًمٜمّٗمس ُمـ إدراك اًمٌمء سمام هق :ّٚمٌسوُمٕمٜمك اًم ًّ يم٤مًم

ؽم سم٤مًمّثقب ًّ ًم٧ًٌم اًمّثقب أًمًٌف  :ُي٘م٤مل ،ٕٟمف يًؽم اًمٜمّٗمس :وهق ًمٌس اًمثّقب ،اًم

 .ًم٤ًًٌم وًم٤ٌمؾم٤مً 

 أهنؿ يم٤مٟمقا ُيٚمًٌِقن قمغم وٕمَٗمتٝمؿ ذم أُمر اًمٜمٌّّل  :ىمٞمؾ ذم شمٗمًػم أي٦م

 ًمٙم٤من ،ق أٟمزًمٜم٤م َُمَٚمٙم٤ًم، ومرأوا اعمََٚمؽ رضمالً ًم :وم٘م٤مل ،إٟمام هذا سمنٌم ُمثٚمٙمؿ :ومٞم٘مقًمقن

 ،وم٢مٟمام ـمٚمٌقا طم٤مل ًمٌس :أي :يٚمح٘مٝمؿ ومٞمف ُمـ اًمّٚمٌس ُمثؾ ُم٤م ُأحلؼ وٕمٗمتٝمؿ ُمٜمٝمؿ

 .ٓ طم٤مل سمٞم٤من
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سمؾ يٙمقن إُمر ذم  ،ٓ يزيدهؿ سمٞم٤مٟم٤مً  ،سم٠من اًمذي ـمٚمٌقه ،وهذا اطمتج٤مٌج قمٚمٞمٝمؿ

 .ذًمؽ قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ احلػمة

ّٓ سم٤مًمّتٗمٙمػموًمق أٟمزًمٜم٤م ُمَ  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ  ،وهؿ ٓ يتٗمّٙمرون ،َٚمٙم٤ًم عم٤َم قمرومقه إ

ٕٟمف ي٘مع قمٜمد إٟمزال  ،وم٠مو٤مف اًمّٚمٌس امم ٟمٗمًف ،ومٞمٌ٘مقن ذم اًمّٚمٌس اًمذي يم٤مٟمقا ومٞمف

 .اعمالئٙم٦م

 ﴿     ﴾ /اؾمٌؿ ًمٚمًالح يمّٚمف قمٜمد  :اًمّٚمٌقس :ىمٞمؾ ،82آٟمٌٞم٤مء

 .أو رحم٤مً  ،أو ؾمٞمٗم٤مً  ،أو ضمقؿمٜم٤مً  ،اًمٕمرب، درقم٤مً 

ٌَس :هق :وىمٞمؾ  .اًمّدرع :هق :ُمـ صمٞم٤مٍب ودرٍع. وىمٞمؾ ،يمّؾ ُم٤م ُيٚم

 :وؾُمّٛمل اًمّٚمٞمؾ ،ًم٤ٌمؾم٤مً  :وُمٜمف ؾُمّٛمٞم٧م اعمرأة ،ُمـ آظمتالط :وأصؾ اًمّٚم٤ٌمس

  .ٕٟمف ُي٤ٌمذ اًمٜم٤ّمس سمٔمٚمٛمتف :ًم٤ٌمؾم٤مً 

 ﴿        ﴾ /ًم٩مَّ ذم إُمر جل٤ًّم، ُمـ سم٤مب  :ُي٘م٤مل ،75اعم١مُمٜمقن

 .ومٝمق جلقج ،وُمـ سم٤مب رضب ًمٖم٦م ،ٓزم اًمٌمء ووافمٌف إذا ،وجل٤مضم٦مً  ،شمٕم٥م

﴿   ﴾ /ذم ومحقى يمالُمٝمؿ. ، أي: وشمٕمرومٝمؿ أن،32حمٛمد 

 .ٕن يمالم اإلٟم٤ًمن يدلُّ قمغم ُم٤م ذم وٛمػمه :وُم٘مّمده وُمٖمزاه :وُمٕمٜم٤مه

 .  [567]سُمٖمْمٝمؿ قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م  :حلـ اًم٘مقل :وىمٞمؾ
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صمؿ أٟمف ُيًتٕمٛمؾ قمغم وضمٝملم ذم  ،ـ ضمٝمتفإزاًم٦م اًمٙمالم قم :وأصؾ اًمّٚمحـ :ىمٞمؾ

و اًمٕمدول قمـ  ،ومٛمٕمٜم٤مه: اًمٙمٜم٤مي٦م قمـ اًمٌمء ،أُم٤م ذم اًمّّمقاب ،اًمّّمقاب واخلٓم٠م

 .اإلومّم٤مح قمٜمف

سمؾ ُيًتدلُّ قمٚمٞمف  ،أن اعمٜم٤موم٘ملم ٓ ُئمِٝمرون ٟمٗم٤مىمٝمؿ سحي٤مً  :ومٛمٕمٜمك أي٦م ،وقمٚمٞمف

 .سمٙمالُمٝمؿ

ومٝمق  ،ـ يٚمحـحل :واًمٗمٕمؾ ُمٜمف ،وهقم٦م اًمٗمٝمؿ ،هل اًمٗمٓمٜم٦م :اًمّٚمحـ :وىمٞمؾ

ٕٟمف ِذه٤مٌب سم٤مًمٙمالم امم ظمالف  :حلٜم٤مً  :وإٟمام ُيًّٛمك اًمّتٕمريض ،إذا وَمٓمِـ ،حلـ

  .ضمٝمتف

حلـ  :واًمٗمٕمؾ ُمٜمف ،إزاًم٦م اإلقمراب قمـ ضمٝمتف :وم٢من اًمّٚمحـ :وأُم٤م ذم اخلٓم٠م

 .ومٝمق ٓطمـ ،يٚمحـ

﴿      ﴾ /ذم ًمدن سس ًمٖم٤مت، ًَمدن :ىمٞمؾ ،8آل قمٛمران، 

وًَمْدِن سمٗمتح اًماّلم وؾمٙمقن اًمّدال ويمن  ،وًُمدن سمْمّٛمٝم٤م ،اًمّدال سمٗمتح اًماّلم ووؿّ 

 ،أو هق أىمرب ُمٜمف ،قمٜمد :وهق سمٛمٕمٜمك ،وزيد ًمدن ،وًمد سمحذف اًمٜمّقن ،اًمٜمّقن

ّٓ عم٤ِم يٚمٞمؽ ،ًمدين :قمٜمدي ُم٤مل عم٤ّم هم٤مب قمٜمؽ، وٓ شم٘مقل :شم٘مقل  .إ

وىمد أدظمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ  ،سمٛمٜمزًم٦م قمٜمد ،هق فمرف ُمٙم٤من همػم ُمتٛمٙمـ :وىمٞمؾ

 .وذيمر اًمٗمروق ،ُمـ طمروف اجلر وطمده٤م
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وًمدن  ،وًمدن يمٙمِمػ ،وًمدن يمٗمرس ،ًمدن يمٕمْمد :وذم ًمدن أطمد قمنم ًمٖم٦مً 

وًمد سمٗمتح  ،وًمدا يم٘مٗم٤م، وًمدن يمْمقء ،وًمد يمٛمد ،وًمد يمٙمؿ ،وًمدن يمجػم ،يمٗمٕمؾ

 .هق فمرٌف زُم٤مين وُمٙم٤مين :ىم٤مل ،وًمدى ،اًماّلم ووّؿ اًمّدال

 ﴿      ﴾ /قمٜمدهؿ :أي ،44آل قمٛمران. 

 .ًمٖم٦ٌم ذم ًمدن :ًمدى

﴿       ﴾ /ًمذيذة :أي ،46اًمّم٤موم٤مت. 

 .وذاٌب ًمذيذ ُيٚمتذُّ سمف ،ص٤مر ؿمٝمّٞم٤مً  ،ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،ًمذَّ اًمٌمء يٚمذُّ  :ُي٘م٤مل

واعمزاج قمَرض، ومٝمل قمٜمد  ،وإمل شم٤مسمٕم٤من ًمٚمٛمزاج [568]اًمّٚمذة  :وقمـ سمٕمْمٝمؿ

 .امم اًمٗم٤ًمداحل٤مًم٦م احل٤مصٚم٦م قمٜمد شمٖمػّم اعمزاج  :سمٕمض اعمتٙمٚمٛملم

إدراك  :وإمل ،ُمـ طمٞم٨م هق ُُمالئؿ ،هل إدراك اعماُلئؿ :اًمّٚمذة :وقمٜمد احلٙمامء

 .ُمـ طمٞم٨م هق ُُمٜم٤مٍف  ،اعُمٜم٤مذم

 .ُُمتٕمّٚمؼ اًمٜمّٗمرة :وقمٜمد سمٕمض اعمٕمتزًم٦م

وقم٘مٚمٞم٦ّم  (1) وهل ُم٤م ُأدرك سم٢مطمدى احلقاسِّ اًمٕمنمة :امم طمًّٞم٦م :واًمّٚمذة شمٜم٘مًؿ

 (2) .ُم٤م شُمدرك سم٤مًمٕم٘مؾ اٟمتٝمك :وهل

                                                 

 .2/422 :شمٗمًػم اسمـ قمرب :اٟمٔمر ،وهل احلقاس اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م ًمإلٟم٤ًمن ((1

 .4/117 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ :اٟمٔمر ((2
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﴿    ﴾ /يٚمزم سمٕمْمف  ،ُُمتامؾمؽ ،ممُتزج :أي ،11اًمّم٤موم٤مت

 .سمٕمْم٤مً 

 .ٓؾمتدارشمف ،يٚمزق سم٤مًمٞمد :ـملٌم ٓزب :ُي٘م٤مل

 .واًماّلزب واًماّلصؼ سمٛمٕمٜمًك 

 .ُأسمدًم٧م ُمـ اعمٞمؿ اًم٤ٌمء ،واًماّلزم سمٛمٕمٜمًك  اًمالزب :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /سمٕم٤ٌمده، أٟمف اًماّلـمػ:ُمٕمٜم٤مه ، ىمٞمؾ:123آٟمٕم٤مم 

 همػم أٟمف قَمِدل قمـ وزن وم٤مقمؾ امم ومٕمٞمؾ ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م. سمًٌقغ آٟمٕم٤مم،

ّٓ أٟمف طُمذف ًمدًٓم٦م اًمٙمالم قمٚمٞمف ،ًمٓمٞمػ اًمّتدسمػم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ  .إ

ويِمٙمر اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ ـم٤مقم٦م  ،أن اًمّٚمٓمٞمػ اًمذي يًت٘مؾُّ اًمٙمثػم ُمـ ٟمِٕمَٛمف :وىمٞمؾ

 .قم٤ٌمده

٤ٌّمك :أن اًمّٚمٓمٞمػ :وىمٞمؾ وإن أطمٌٌتف  ،شمف آواكوإذا ىمّمد ،اًمذي إذا دقمقشمف ًم

وإن  ،وإن أقمرو٧م قمٜمف دقم٤مك ،وإن قمّمٞمتف قم٤موم٤مك ،وإن أـمٕمتف يم٤موم٤مك ،أدٟم٤مك

 .أىمٌٚم٧م إًمٞمف هداك

 .ويٕمٗمق قمـ اجل٤مذم ،ُمـ ُيٙم٤مومئ اًمقاذم :اًمّٚمٓمٞمػ :وىمٞمؾ

 .[569]وُيٖمٜمل اعمُٗمت٘مر ًمف ،ُمـ يٕمّز اعمُٗمتخر سمف :اًمّٚمٓمٞمػ :وىمٞمؾ

 .ظمػمةوُمٜمٕمف ذ ،َُمـ يٙمقن قمٓم٤مؤه ظمػمة :اًمّٚمٓمٞمػ :وىمٞمؾ
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اًمذي ُيقِصؾ إًمٞمٝمؿ ُم٤م  ،وهق اًمّرومٞمؼ سمٕم٤ٌمده ،ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم :اًمّٚمٓمٞمػ :وىمٞمؾ

ُمـ طمٞم٨م ٓ  ،وهُيلء هلؿ ُم٤م يٜمتًٌقن سمف إمم اعمّم٤مًمح ،يٜمتٗمٕمقن سمف ذم اًمّداريـ

 .رومٌؼ سمٜم٤م :ُمـ سم٤مب ـمٚم٥م :وًمٓمػ اهلل سمٜم٤م ،وُمـ طمٞم٨م ٓ حيتًٌقن ،يٕمٚمٛمقن

 ،وومْم٤مو٦م ،س قمغم ىمّٚم٦مٍ ومٚمٞم ،وأُم٤م اًمّٚمٓمٞمػ :قمـ اًمرو٤م ( 1)اًمٙم٤مذم 

ًمُٓمػ قمـ  ،وآُمتٜم٤مع ُمـ أن ُيدَرك ،وصٖمر، وًمٙمـ ذًمؽ قمغم اًمٜمّٗم٤مذ ذم إؿمٞم٤مء

 .هذا إُمر

 ،ووم٤مت اًمّٓمٚم٥م ،خُيؼمك أٟمف همٛمض ومٞمف اًمٕم٘مؾ :وًمٓمػ ومالن ذم ُمذهٌف وىمقًمف

ومٙمذًمؽ ًمٓمػ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمـ أن  ،ٓ ُيدريمف اًمقهؿ ،وقم٤مد ُُمتٕمٛم٘م٤ًم ُُمتٚمّٓمٗم٤مً 

 ،وم٘مد مجٕمٜم٤م آؾمؿ ،واًمّٚمٓم٤موم٦م ُمٜم٤ّم اًمّّمٖمر واًم٘مّٚم٦م ،أو حُيدُّ سمقصٍػ  ،ُيدَرك سمحدٍ 

 .واظمتٚمػ اعمٕمٜمك

وُيٌّٕمد قمـ  ،ُم٤م ُي٘مّرب ُمـ اًمّٓم٤مقم٦م :اخلٌػم واًمّٚمٓمٞمػ ذم قمرف اعمتٙمٚمٛملم

يم٤مجلذب  ،عُمٜم٤موم٤مشمف ًمٚمتٙمٚمٞمػ :٤مءاإلجلوٓ يٌٚمغ  ،وٓ طمظَّ ًمف ذم اًمتّٛمٙملم ،اعمٕم٤ميص

 .ُمـ اًمّزٟم٤م امم جمٚمس اًمٕمٚمؿ

 ،وٟمّم٥م إدًّم٦م ،وإيمامل اًمٕم٘مؾ ،يمخٚمؼ اًم٘مدرة ًمٚمٕمٌد ،يٙمقن ُمـ اهللوىمد 

 .ومٞمٙمقن واضم٤ًٌم قمٚمٞمف شمٕم٤ممم ،وشمرك اعمٕمّمٞم٦م ،وهتٞمئ٦م آٓت ومٕمؾ اًمّٓم٤مقم٦م

ويتقصؾ امم  ،وٟمٔمره ومٞمام ُي٥م قمٚمٞمف ،يمٗمٙمره ،وأُم٤م يٙمقن سمٗمٕمؾ اعمُٙمّٚمػ ٟمٗمًف

 .وُيقضِم٥م قمٚمٞمف ،ومٞمج٥م قمغم اهلل أن ُيٕمّرومف ذًمؽ ،حتّمٞمٚمف

                                                 

 .189 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد ،1/122 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((1
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 ،ُمثؾ اإلقم٤مٟم٦م ذم حتّمٞمؾ ُمّم٤محلف ،قن ومٕمؾ همػممه٤م ُمـ اعمُٙمٚمَّٗملموأُم٤م أن يٙم

 .ودومع ُمٗم٤مؾمده

قمـ أومٕم٤مًمف اًمٗم٤مؾمدة،  وآٟمزضم٤مر ،وـم٤مقمتف ،أومٕم٤مًمف اًمّّم٤محل٦م ذم [574] :واًمث٤مين

اًمٕمٚمؿ سم٠من ذًمؽ اًمٖمػم يٗمٕمؾ  ،ومُٞمِمؽمط ذم اًمتّٙمٚمٞمػ سم٤معمٚمٓمقف ومٞمف ،اقمت٤ٌمرًا سمف

 .اًمّٚمٓمػ

﴿    ﴾/ظمقذُة ُمـ اًمّتقىمد.٠مُم ُمـ أؾمامء ضمٝمٜمّؿ،،اؾمٌؿ 15اعمٕم٤مرج 

 .ٕهن٤م شمِمتٕمؾ وشمٚمتٝم٥م قمغم أهٚمٝم٤م :ؾُمّٛمٞم٧م ًمٔمك :وىمٞمؾ

 .هل اًمّدريم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م :وىمٞمؾ

﴿      ﴾ /واًمّٓمرد. ،واإلىمّم٤مء ،اإلسمٕم٤مد :اًمّٚمٕمـ ،88اًمٌ٘مرة 

 .اإلسمٕم٤مد ُمـ رمح٦م اهلل :هق :وذم اًم٘مرآن

﴿       ﴾ واعم١مُمٜمقن ،هؿ اعمالئٙم٦م :ىمٞمؾ ،159رة/اًمٌ٘م. 

 .ُُمٜمٕمٜم٤م اًم٘مٓمر سمٛمٕم٤ميص سمٜمل آدم :شم٘مقل ،وهقاُمٝم٤م ،دوابُّ إرض :وىمٞمؾ

 ؾمقى اًمّث٘مٚملم :وىمٞمؾ
ٍ
ـّ واإلٟمس ،يمّؾ رء  .اجل

وم٢من مل يًتحّ٘مٝم٤م  ،رضمٕم٧م اًمّٚمٕمٜم٦م قمغم اعُمًتِحّؼ هل٤م ،إذا شمالقمـ اًمّرضمالن :وىمٞمؾ

 .تٛمقا ُم٤م أٟمزل اهلل شمٕم٤ممماًمذيـ يم ،رضمٕم٧م قمغم اًمٞمٝمقد ،واطمٌد ُمٜمٝمام

 ﴿       ﴾ /اًمٗمحش ُمـ  :واًمّٚمٖمق ،اًم٤ٌمـمؾ :اًمّٚمٖمق ،72اًمٗمرىم٤من

 .واًمٖمٜم٤مء ،واًمّٚمٝمق ،اًمٙمذب :واًمّٚمٖمق ،اًمٙمالم
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 .ـمرطمتف وأؾم٘مٓمتف :ًمٕمٜم٧م اًمٌمء :شم٘مقل ،اعُمًَ٘مط اعمُٚم٘مك :واًمّٚمٖمق أيْم٤مً 

  ﴿ :ىمقًمف               ﴾ /يٕمٜمل ،225اًمٌ٘مرة: 

 .وسمغم واهلل ،ٓ واهلل :ٟمحق ،ومل شُمقضمٌقه قمغم أٟمٗمًٙمؿ ،سمام مل شمٕمت٘مدوه يٛمٞمٜم٤مً 

 .ُم٤م ٓ ُيٕمتدُّ سمف :اًمّٚمٖمق ذم اًمّٚمٖم٦م :ىمٞمؾ

وسمغم  ،ٓ واهلل :ُمثؾ ىمقل اًم٘م٤مئؾ ،هق احلٚمػ قمغم وضمف اًمٖمٚمط :وًمٖمق اًمٞمٛملم

  .قمغم ؾمٌؼ اًمّٚم٤ًمن ،واهلل

 .(1)وأب قمٌد اهلل  وي قمـ أب ضمٕمٗمر وهذا هق اعمر

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /3اعم١مُمٜمقن 

 .قمـ يمؾَّ ًمٕم٥ٍم وُمٕمّمٞم٦م :يٕمٜمل [571]

 ﴿        ﴾ /أو ؾم٤مىمٓم٦م ٓ  ،يمٚمٛم٦ًم ذات ًمٖمقٍ  :أي ،11اًمٖم٤مؿمٞم٦م

 .وم٤مئدة ومٞمٝم٤م

﴿   ﴾ /ضمئٜم٤م سمٙمؿ ُمـ اًم٘مٌقر  :ُمٕمٜم٤مه :، ىمٞمؾ124آهاء

وٓ  ،ٓ يتٕم٤مرومقن ،اًمتػَّ سمٕمْمٙمؿ سمٌٕمضٍ  ،خُمتٚمٓملم ،امم اعمقىمػ ًمٚمح٤ًمب واجلزاء

 .يٜمح٤مز أطمٌد ُمٜمٙمؿ امم ىمٌٞمٚمتف

  .أّوًمٙمؿ وآظمريمؿ ،أي مجٞمٕم٤مً  :ًمٗمٞمٗم٤مً  :وىمٞمؾ

                                                 

 .3/427اًمٓمؼمد:  ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ،4/12 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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ٗمتف ًمٗم :ُي٘م٤مل ،وًمٗمٗم٧م اًمٌمء: مجٕمتف .اجلامقم٤مت ُمـ ىم٤ٌمئؾ ؿمّتك :اًمّٚمٗمٞمػ :وىمٞمؾ

 .وًمٗمٞمٗم٤مً  ،ًمّٗم٤مً 

 ﴿        ﴾ /ح٤مب :ىمٞمؾ ،22احلجر ًّ ح٦ًم ًمٚم  ،أي ُُمٚم٘مِّ

 .حُمّٛمٚم٦ًم سم٤معمٓمر

ح٤مب :اًمّٚمقاىمح  :وىمٞمؾ ًّ أي ُيٚم٘مل إًمٞمف  ،طمّتك حيٛمؾ اعم٤مء ،اًمّري٤مح اًمتل شُمٚمّ٘مح اًم

 .وأًم٘محٝم٤م اًمٗمحؾ ،إذا محٚم٧م ،ًم٘مح٧م اًمٜم٤ّمىم٦م :ُي٘م٤مل ،ُم٤م حيٛمؾ سمف اعم٤مء

ح٤مت :٤مًمّٚمقاىمح ذم اعمٕمٜمكوم  .اعمُٚم٘مِّ

 .اًمتل شُمٚمّ٘مح إؿمج٤مر :اًمّٚمقاىمح (1) واًم٘مٛمل 

ح٤مب :مجع ُمٚم٘مح٦م ،يٕمٜمل ُمالىمح :ًمقاىمح :وىمٞمؾ ًّ  ،أي شُمٚمّ٘مح اًمِّمجرة واًم

 .صمؿ متّر سمف ومُتدّره ،وشُم٘مّٚمف وشمٍمومف

﴿    ﴾ /أن يٗمٕمؾ اإلٟم٤ًمن  :اًمّٚمٛمؿ قمٜمد اًمٕمرب :ىمٞمؾ ،32اًمٜمجؿ

 .ٓ يٙمقن ًمف قم٤مدةٌ  ،اًمٌمء ذم احللم

 ،صمؿ يٜمدم ،هق ُم٤م ُيٚمِؿ سمف اًمٕمٌد ُمـ ذٟمقٍب صٖم٤مٍر سمجٝم٤مًم٦مٍ  :اًمّٚمٛمؿ :وُي٘م٤مل

 .ومُٞمٖمَٗمر ًمف ،ويتقب ،ويًتٖمٗمر

 (2) .وأظمرة ،طمّد اًمّدٟمٞم٤م :ُم٤م سملم احلّديـ :اًمّٚمٛمؿ :وذم احلدي٨م

                                                 

 .1ح  4/385 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،328 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1

 .4/142اًمٓمرحيل:  ،جمٛمع اًمٌحريـ ،1/352 :اسمـ إصمػم ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م :اٟمٔمر ((2



 اًمالم ؾ......................... ومّم................................1272

وطمّد أظمرة:  ،واًم٘مذف ،واًمّزٟم٤م ،يم٤مًمّنىم٦م :سمام ومٞمف احلدود :ووُمن طمّد اًمّدٟمٞم٤م

 وأيمؾ اًمّرسم٤م. ،وقم٘مقق اًمقاًمديـ ،يم٤مًم٘متؾ :سمام ومٞمف اًمٕمذاب

وآؾمتثٜم٤مء  ،وٓ قمذاسم٤مً  ،ُم٤م مل ُيقضَم٥م قمٚمٞمف طمداً  :أن اًمّٚمٛمؿ [572]وم٠مراد 

 .همػم :سمٛمٕمٜمك ،وُيقز أن يٙمقن اهلل صٗم٦مً  ،ُمٜم٘مٓمع

 :واًمّٚمٛمؿ ،واًمّنىم٦م ،اًمّزٟم٤م :اًمٗمقاطمش :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (1)واًمٙم٤مذم 

 .ومٞمًتٖمٗمر اهلل ُمٜمف ،اًمّرضمؾ ُيٚمؿُّ سم٤مًمّذٟم٥م

 ،ًمٞمس سمًٚمٞم٘متف ،اًمٕمٌد اًمذي ُيٚمؿ سم٤مًمّذٟم٥م سمٕمد اًمّذٟم٥م :اًمّٚمامم :ىم٤مل ،وذم آظمر

 (2) .ُمـ ـمٌٞمٕمتف :أي

 .ويٜمزل إًمٞمف ومٞمٗمٕمٚمف ،ُي٘م٤مرسمف :أي :ُيٚمؿ سم٤مًمّذٟم٥م :ىمقًمف

﴿   ﴾ /شُمٚمّٛمقن مجٞمٕمف ذم إيمؾ ،ؿمديداً  :أي :، ىمٞمؾ19اًمٗمجر.  

وٓ ُيٗمٙمر  ،أن ي٠ميمؾ ُم٤م ُيده :وىمٞمؾ .٥م همػمهوٟمّمٞم ،هق أن ي٠ميمؾ ٟمّمٞمٌف :وىمٞمؾ

 ُمـ ظمٌٞم٨ٍم وـمٞم٥ٍّم. ،ومٞمام ي٠ميمٚمف

يم٠مٟمف ي٠ميمؾ ُم٤م أملَّ  ،إذا أيمٚمتف أمجع ،وعمٛم٧م ُم٤م قمغم اخلقان أعمّف عم٤مً  ،اجلٛمع :واًمّٚمٛمؿ

  ،سمف
ٍ
 .وٓ ُيٛمّٞمز ؿمٞمئ٤ًم ُمـ رء

 

                                                 

 .2824ح 14/364 :اًمؼموضمردي ،قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،7ح  2/278 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((1

 .2/1227 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف اًمتٗمًػم إصٗمك ،3ح  2/442 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،٤مذماًمٙم :اٟمٔمر ((2
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﴿       ﴾ /يمٓمرف اًمٕملم :أي :ىمٞمؾ ،77اًمٜمحؾ.  

 .يمرّد اًمٌٍم :وىمٞمؾ

إذا أسمٍمشمف سمٜمٔمٍر  ،وأعمحتف سم٤مًٕمػ ًمٖم٦مٌ  ،ُمـ سم٤مب ٟمٗمع ،عمح٧م اًمٌمء :ُي٘م٤مل

 .اًمّٚمٛمح :واعمّمدر ،اًمّٚمٛمح٦م :وآؾمؿ ،ظمٗمٞمٍػ 

٤مقم٦م :واعمٕمٜمك ًّ  .يٙمقن ذم أىمرب وىم٧ٍم وأهقمف ،وإطمٞم٤مء اعمقشمك ،إىم٤مُم٦م اًم

 ﴿         ﴾ /ُم٤م يٕمٚمق قمغم اًمٜم٤ّمر إذا  :اًمّٚمٝم٥م ،31اعمرؾمالت

 .وأظمي ،وأصٗمرٍ  ،ُمـ أمحرٍ  ،رسم٧ماوٓم

 .مل يدومع قمٜمٝمؿ طمّر اًمّٚمٝم٥م ،أهنؿ إذا اؾمتٔمّٚمقا سمذًمؽ اًمّٔمؾ :يٕمٜمل

﴿     ﴾ /وقمّؿ اًمٜمٌّّل  ،اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م :، هق1اعمًد. 

ويم٤مٟم٧م وضمٜمت٤مه يم٠مهنام شمٚمتٝم٤ٌمن  ،وإذاق وضمٝمف ،حُلًٜمف :ؾُمّٛمل سمذًمؽ :ىمٞمؾ

 .ٟم٤مراً 

 ﴿    ﴾ /وهل ٟم٤مر  ،ٞمدظمؾ ٟم٤مرًا ذات ىمّقٍة واؿمتٕم٤ملؾم :أي ،3اعمًد

 .ضمٝمٜمّؿ

﴿      /سم٤مـمؾ احلدي٨م :أي[ 573] 6﴾ لقامن. 
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 (1) .أو وُمٜمف اًمٖمٜم٤مء ،أٟمف اًمٖمٜم٤مء :وقمـ ائٛمتٜم٤م 

 (2) .وآؾمتٝمزاء سمف ،أٟمف اًمّٓمٕمـ ذم احلّؼ  :وذم رواي٦مٍ 

 ُيٚمٝمل قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل وقمـ ـم٤مقمتف
ٍ
 ،ؾُمـ إسم٤مـمٞم ،ومٞمدظمؾ ومٞمف يمّؾ رء

 .واعمٕم٤مزف ،واعمالهل ،واعمزاُمػم

خري٦م سم٤مًم٘مرآن :ويدظمؾ ومٞمف ًّ واًم٤ًٌمسمس، ويمّؾ هلٍق  ،واًمؽّمه٤مت ،واًمّٚمٖمق ومٞمف ،اًم

 .وإؾم٤مـمػم اعمُٚمٝمٞم٦م قمـ اًم٘مرآن ،وإطم٤مدي٨م اًمٙم٤مذسم٦م ،وًمٕم٥م

وم٢من  ،وأُم٤م إُمث٤مل وإؾم٤مـمػم اًمتل اظمؽمقمٝم٤م احلٙمامء قمـ ًم٤ًمن اًمٌٝم٤مئؿ وهمػمه٤م

ّٓ ومٝمل أيْم٤ًم داظمٚم٦م ذم هلق  ،آقمت٤ٌمر ومال سم٤مس يم٤من اعم٘مّمقد ُمـ ىمراءهت٤م وإ

 احلدي٨م.

﴿       ﴾ /ُمِمٖمقًم٦م سم٤مًم٤ٌمـمؾ قمـ  ،هم٤مومٚم٦م ،ؾم٤مهٞم٦م :أي ،3آٟمٌٞم٤مء

 .وشمذيّمره ،احلّؼ 

 ﴿  :ىمقًمف       ﴾ /اًمقًمد :ىمٞمؾ ،17آٟمٌٞم٤مء. 

 .اعمرأة :وىمٞمؾ

 .وٟم٤مزع اًمِّمٝمقة ،هق داقمل اهلقااًمّٚمٝمق اًمذي  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

                                                 

 1/245 :اسمـ اب مجٝمقر ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم ،7/177 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .17ح  3/529 :احلقيزي ،شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،173ح 

 .9/136 :اعمجٚمز ،ارسمح٤مر إٟمق ،3/23 :اًمٓمؼمد ،ضمقاُمع اجل٤مُمع :اٟمٔمر ((2
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صمؿ ىمٞمؾ  ،يمام يمٜمّك قمٜمف سم٤مًمّن  ،يمٜمّك قمٜمف سم٤مًمّٚمٝمق ،اجلامع :أصؾ اًمّٚمٝمق :وىمٞمؾ

 .ٕهن٤م دُم٤مَُمع :هلق :ًمٚمٛمرأة

عم٤ّم ىم٤مًم٧م ذم اعمًٞمح وأُمف ُم٤م ىم٤مًم٧م، ىم٤مل اهلل قمزَّ  ،أن اًمٜمّّم٤مرى :وشم٠مويؾ أي٦م

﴿ :وضمؾَّ                    ﴾ /يمام  ،3اجلـ

ٕٟمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن أن وًمد  ،ومل ٟمتخذ ُمـ قمٜمديمؿ ،ٓختذٟم٤م ذًمؽ ُمـ قمٜمدٟم٤م ،شم٘مقًمقن

 .يٙمقٟم٤من قمٜمده ٓ قمٜمد همػمه ،اًمّرضمؾ وزوضمتف

 ﴿    ﴾ /اظمُتٚمػ ومٞمٝم٤م قمغم  :(1) ىم٤مل اسمـ هِم٤مم ،3ص

 :أطمده٤م ،وذًمؽ صمالث ُمذاه٥م ،أُمريـ ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م

 ،قمغم ىمقًملم [574]صمؿ اظمتٚمػ ه١مٓء  ،ومٕمؾ ُم٤مضٍ  ،هن٤م يمٚمٛم٦م واطمدةأ

  ﴿ذم ىمقًمف:  ،ُمـ ٓت ،أهن٤م ذم إصؾ سمٛمٕمٜمك ٟم٘مص :أطمدمه٤م   

     ﴾ /صمؿ  ،ٟم٘مص :سمٛمٕمٜمك ،ٓت يٚمٞم٧م :وم٢مٟمف ُي٘م٤مل ،14احلجرات

 .اؾمُتٕمٛمٚم٧م ًمٚمٜمٗمل

 ،٧م أًمٗم٤ًم ًمتحّريمٝم٤م واٟمٗمت٤مح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤مومُ٘مٚمٌ ،أن أصٚمٝم٤م ًمٞمس سمٙمن اًمٞم٤مء :اًمث٤مين

لم شم٤مءً  ًّ  .وُأسمدًم٧م اًم

                                                 

 .1/254 :اسمـ هِم٤مم إٟمّم٤مري ،ُمٖمٜمل اًمّٚمٌٞم٥م قمـ يمت٥م إقم٤مري٥م ((1
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يمام ذم صمّٛم٦م، وإٟمام  ،واًمّت٤مء ًمت٠مٟمٞم٨م اًمّٚمٗمظ ،ٓ اًمٜم٤ّمومٞم٦م ،أهن٤م يمٚمٛمت٤من :اعمذه٥م اًمث٤مين

٤ميمٜملم ًّ  .ىم٤مًمف اجلٛمٝمقر ،وضم٥م حتريٙمٝم٤م ًٓمت٘م٤مء اًم

ل واًمّت٤مء زائدة ذم أو ،وذًمؽ ٕهن٤م ٓ اًمٜم٤ّمومٞم٦م ،أهن٤م يمٚمٛم٦م وسمٕمض يمٚمٛم٦م :اًمث٤مًم٨م

 .احللم

  :أطمده٤م ،وذم ذًمؽ صمالصم٦م ُمذاه٥م ،ذم قمٛمٚمٝم٤م :اًمث٤مين

أو ُمٜمّمقب  ،وم٢من وًمٞمٝم٤م ُمرومقع ومٛمٌتدأ طُمذف ظمؼمه ،أهن٤م ٓ شمٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤مً 

ٓ أرى  :واًمت٘مدير قمٜمده ذم أي٦م ،ذه٥م إًمٞمف إظمٗمش ،ومٛمٕمٛمقل سمٗمٕمٍؾ حمذوف

 ( 1) .طملم ُمٜم٤مص

 .وٓت طملم ُمٜم٤مص يم٤من هلؿ :وقمغم ىمراءة اًمّرومع

 .وشمرومع اخلؼم ،ومتٜمّم٥م آؾمؿ ،شمٕمٛمؾ قمٛمؾ أن أهن٤م :اًمث٤مين

 .وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ،أهن٤م شمٕمٛمؾ قمٛمؾ ًمٞمس :واًمث٤مًم٨م

ّٓ أطمد اعمٕمٛمقًملم ،وقمغم يمّؾ ىمقل واًمٖم٤مًم٥م أن يٙمقن  ،ومال ُيذيمر سمٕمده٤م إ

 .اعمحذوف اعمرومقع

ّٓ ذم ًمٗمظ طملم (2) وم٤مًمٗمّراء ،واظمُتٚمػ ذم ُمٕمٛمقهل٤م وهق  ،قمغم أهن٤م ٓ شمٕمٛمؾ إ

امم أن  -واًمٗم٤مرد وَُمـ واوم٘مف شمٕمٛمؾ ذم احللم، وذم ُُمرادومف  ،فم٤مهر ىمقل ؾمٞمٌقيف

                                                 

 .274-273 :إظمٗمش ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ((1

 .382-2/379 :اًمٗمراء ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ((2
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أن ٓت شُمًتٕمٛمؾ  :ومزقمؿ اًمٗمّراء ،وٓ طملم ُمٜم٤مص سمخٗمض طملم :وىُمرأ :-ىم٤مل 

 .اٟمتٝمك ،طمروم٤ُم ضم٤مّرًا ٕؾمامء اًمّزُم٤من ظم٤مّص٦م 

﴿      ﴾ /اؾمؿ صٜمٍؿ يم٤مٟم٧م ًمث٘مٞمػ شمٕمٌده. :، هل19اًمٜمجؿ 

وم٘م٤مًمقا: اًماّلت ُمـ  ،أؾمامء اهلل [575]أصٜم٤مُمٝمؿ ُمـ  أهنؿ اؿمت٘مقا أؾمامء :وىمٞمؾ

 .ُمـ اًمٕمزيز :واًمُٕمّزى ،اهلل

﴿      ﴾ /أي حمٗمقٍظ ُمـ اًمتٖمٞمػّم واًمّتٌديؾ،  :ىمٞمؾ ،22اًمؼموج

 .ومجٕمٚمف ُمـ صٗم٦م اًم٘مرآن ،وهذا قمغم ىمراءة َُمـ رومٕمف ،واًمٜمّ٘مّم٤من واًمّزي٤مدة

ٓ يّٓمٚمع قمٚمٞمف همػم  ،حمٗمقظٌ أٟمف  :وم٤معمٕمٜمك ،ومجٕمٚمف صٗم٦ًم ًمٚمقح ،وَُمـ ضمّره

 .اعمالئٙم٦م

وهق  ،وُمٜمف ُٟمًخ اًم٘مرآن واًمٙمت٥م ،وهق أم اًمٙمت٤مب ،حمٗمقٌظ قمٜمد اهلل :وىمٞمؾ

امء  ،وهق ُمـ دّرٍة سمٞمْم٤مء ،سم٤مًمّٚمقح اعمحٗمقظ :اًمذي ُيٕمرف ًّ ـمقًمف ُم٤م سملم اًم

 .وإرض، وقمروف ُم٤م سملم اعمنمق واعمٖمرب

 .ومٞمؾذيمره اهلل ذم ضمٌٝم٦م إها ،أن اًمّٚمقح اعمحٗمقظ :وىمٞمؾ

 .قمـ يٛملم اًمٕمرش ،اًمّٚمقح اعمحٗمقظ :وىمٞمؾ

وقمٜمده  ،ضم٤مًمٌس  سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (1) واًم٘مٛمل

امء  ًّ ٌَؾ اًم  ىم٤مل ضمؼمئٞمؾ  -امم أن ىم٤مل  -ضمؼمئٞمؾ، إذ طم٤مٟم٧م ُمـ ضمؼمئٞمؾ ٟمٔمرة ىِم

                                                 

 .162ح  16/292 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،347 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1
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ُمـ  ،واًمّٚمقح سملم قمٞمٜمٞمف ،وأىمرب ظمٚمؼ اهلل ُمٜمف ،طم٤مضم٥م اًمّرب ،أن هذا إهاومٞمؾ

ومٜمٔمر  ،رضب اًمّٚمقح ضمٌٞمٜمف ،ء، وم٢مذا شمٙمّٚمؿ اًمّرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سم٤مًمقطملي٤مىمقشم٦ٍم محرا

اموات وإرض ًّ  .ومٞمف، صمؿ أًم٘م٤مه إًمٞمٜم٤م، ٟمًٕمك سمف ذم اًم

وـمرٌف قمغم  ،ـمرٌف قمغم يٛملم اًمٕمرش ،اًمّٚمقح ًمف ـمروم٤من :ىم٤مل (1)واًم٘مٛمل 

رضب اًمّٚمقح ضمٌلم  ،وم٢مذا شمٙمّٚمؿ اًمّرب ضمؾَّ ذيمره سم٤مًمقطمل ،ضمٌٝم٦م إهاومٞمؾ

 .ومُٞمقطمل سمام ذم اًمّٚمقح امم ضمؼمئٞمؾ ،ذم اًمّٚمقح ومٜمٔمر ،إهاومٞمؾ

 (2)أهنام َُمَٚمٙم٤من. :اقمت٘م٤مدٟم٤م ذم اًمّٚمقح واًم٘مٚمؿ :وقمـ اًمّّمدوق )ره( ىم٤مل

﴿      ﴾ /ٓطمتف اًمِّمٛمس :ُمـ ىمقهلؿ ،سم٤مًمّتِمديد ،29اعمدصمر، 

 .همػّمشمف :أي :وًمّقطمتف

 ،ّقطم٧م اًمٌمء سم٤مًمٜم٤ّمروًم ،ومتًّقده [576]حترق اجلٚمد  ،ًمّقاطم٦ٌم ًمٚمٌنم :وُي٘م٤مل

وًمّقطم٧م اًمِّمٛمس شمٚمقحي٤ًم، ومٝمل  ،شمٖمٞمػّم اًمّٚمقن امم إمحر :اًمّتٚمقيح :وىمٞمؾ .أمحٞمتف

 .قمغم اعُم٤ٌمًمٖم٦م ،ًمّقاطم٦م

﴿      ﴾ /اًمٙمثػمة اًمّٚمقم :اًمّٚمقاُم٦م ،2اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

                                                 

 .34ح  5/548 :قيزياحل ،قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ،717 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1

 .44 :اقمت٘م٤مدات اًمِمٞمخ اًمّمدوق ((2
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ّٓ وهل شمٚمقم ٟمٗمًٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ًمٞمس ُمـ ٟمٗمٍس سمّرٍة وٓ وم٤مضمرة :ىمٞمؾ إن  ،إ

ي٤م ًمٞمتٜمل  :ىم٤مًم٧م ،وإن يم٤مٟم٧م قمِٛمَٚم٧م ؾمقءً  ،هاّل ازددت :ىم٤مًم٧م ،٤مٟم٧م قمِٛمَٚم٧م ظمػماً يم

   .مل أومٕمؾ

 ؟.ومِلَ مل أومٕمؾ ؟مِلَ ومٕمٚم٧م :شم٘مقل ،شمٚمقم قمغم ُم٤م ُم٣م :وىمٞمؾ

ذات اًمّٚمقم اًمٙمثػم عم٤ِم ؾمٚمػ  :وُمٕمٜم٤مه ،اًمٙم٤مومرة اًمٗم٤مضمرة :اًمٜمّٗمس اًمّٚمقاُم٦م :وىمٞمؾ

 .ُمٜمٝم٤م

ُم٤مذا  :ومت٘مقل ،وحُت٤مؾمٌٝم٤م ،ذم اًمّدٟمٞم٤م شمٚمقم ٟمٗمًٝم٤م :هل اًمٜمّٗمس اعم١مُمٜم٦م :وىمٞمؾ

واًمٗم٤مضمر ٓ ُيٗمّٙمر ذم أُمر  ،ومتٙمقن ُُمٗمٙمرًة ذم اًمٕمقاىم٥م أسمداً  ؟ومِلَ ىمٍّمت ،ومٕمٚم٧م

 .وٓ حُي٤مؾم٥م ٟمٗمًف ،أظمرة

﴿       ﴾ /حتريٙم٤ًم ُمٜمٝمؿ أًمًٜمتٝمؿ سمتحريٍػ ُمٜمٝمؿ  :أي ،46اًمٜم٤ًمء

 .امم اعمٙمروه

 .إذا ُمٓمٚمتف ،وًمقي٧م اًمٖمريؿ ،أًمقيف ًمّٞم٤مً  ،اًمٕمقد ًمقي٧م :ُي٘م٤مل ،اًمٗمتؾ :وأصؾ اًمكّم 

﴿       ﴾ /اؾمتٝمزاًء  ،أيمثروا حتريٙمٝم٤م سم٤مهلزِّ ًمّٞم٤مً  :أي ،5اعمٜم٤موم٘مقن

 .سمدقم٤مئٝمؿ امم ذًمؽ

وذًمؽ ًمٙمٗمرهؿ  ويمراه٦ًم ًمذيمر اًمٜمٌّّل  ،إقمراو٤ًم قمـ احلّؼ  ،أُم٤مًمقه :وىمٞمؾ

 .واؾمتٙم٤ٌمرهؿ
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 ﴿    ﴾ /هل قمنم ذي احلّج٦م :ؾىمٞم ،2اًمٗمجر. 

 .هل اًمٕمنم إواظمر ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من :وىمٞمؾ

 ًمثالصملم ًمٞمٚم٦ًم اًمتل أمتّف اهلل هب٤م. أهن٤م قمنم ُمقؾمك  :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /وٓ شُمٖمٚمٔم٤م ًمف ذم  ،اروم٘م٤م سمف ذم اًمّدقم٤مء واًم٘مقل :أي ،44ـمف

 .ذًمؽ

 :وىمٞمؾ .٤ٌمسأسمق اًمٕم [577] :وىمٞمؾ .أسمق اًمقًمٞمد :ويمٜمٞمتف ،يمٜمّٞم٤مه :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .أسمق ُمّرة

    ﴿ :هق :أن اًم٘مقل اًمّٚملم :وىمٞمؾ        

         ﴾ /19 -18اًمٜم٤مزقم٤مت. 

قمغم أن  ،شُمًٚمؿ وشُم١مُمـ سمرّب اًمٕم٤معملم :وم٘م٤مل ًمف ،أشم٤مه هق أن ُمقؾمك  :وىمٞمؾ

وٓ شُمٜمزع  ،ُيٜمزع اعمُٚمؽ قمٜمؽ طمّتك متقتٓ  ،وشمٙمقن ُمٚمِٙم٤مً  ،ومال هترم ،ًمؽ ؿم٤ٌمسمؽ

وم٠مقمجٌف  ،وم٢مذا ُم٧ّم دظمٚم٧م اجلٜم٦ّم ،واجلامع طمّتك متقت ،واًمنّماب ،ًمّذة اًمٓمٕم٤مم

 .ويم٤من هم٤مئ٤ٌمً  ،ذًمؽ، ويم٤من ٓ ي٘مٓمع أُمرًا دون ه٤مُم٤من

 :وم٘م٤مل ه٤مُم٤من ،وأٟمف ُيريد أن ي٘مٌؾ ُمٜمف ،ومٚماّم ىمِدم ه٤مُم٤من أظمؼمه سم٤مًمذي دقم٤مه إًمٞمف

 ،سمٞمٜم٤م أٟم٧م رّب شُمريد أن شمٙمقن ُمرسمقسم٤مً  ،وأن ًمؽ رأي٤مً  ،ىمد يمٜم٧م أرى أن ًمؽ قم٘مالً 

ٌَد، شمريد أن شَمٕمٌِد  .وم٘مٚمٌف قمـ رأيف،وسمٞمٜم٤م أٟم٧م شُمٕم
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﴿      ﴾ /ُمًًٜم٤مه٤م :أي :ىمٞمؾ ،8اجلـ. 

امء :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ وىمٞمؾ:  .ومٕمؼّم قمـ ذًمؽ سم٤مًمّٚمٛمس جم٤مزاً  ،ـمٚمٌٜم٤م اًمّّمٕمقد امم اًم

امء ًّ ٛمعٓؾمؽماق  :اًمتٛمًٜم٤م ىُمرب اًم ًّ   .اًم

﴿         ﴾ /اجُلامع :اعمُراد سمف ،43اًمٜم٤ًمء. 

 .اعمُراد سمف اًمّٚمٛمس سم٤مًمٞمد وهمػمه٤م :وىمٞمؾ

ّٓ وهل شمٚمٛمًف :ُمٕمٜم٤مه :واًمّٚمٛمس واعماُلُم٦ًم  .ٕٟمف ٓ يٚمٛمًٝم٤م إ

 .ؾمامءً  :يمام ُيًّٛمك اعمٓمر ،ٕن سمف ُيتقصؾ امم اجلامع :عم٤ًمً  :وؾُمّٛمل اجلامع
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م املمضووةت (
 

 )فصل الَّل

 

﴿    ﴾  ُم٤مًٓ يمثػماً  :أي. 

ٌّد اًمٌمء ،اًمٙمثػم :واًمٚمٌُّد وُمٜمف:  .إذا شمرايم٥م سمٕمْمف قمغم سمٕمض ،ُم٠مظمقٌذ ُمـ شمٚم

 .(1)ُم٤م ًمف ؾمٌد وٓ ًمٌد  :ُي٘م٤مل ،اًمّٚمٌد

﴿     ﴾ /وشمِمديد  ،وىمد شُمٙمن ،سمْمّؿ اًماّلم :اًمٚمُّجل ،42اًمٜمقر

يؽمايمؿ  [578]وهل ُمٕمٔمؿ اًمٌحر اًمذي  ،ُمٜمًقٌب امم اًمّٚمج٦م ،ٔمٞمؿقم :اجلٞمؿ: أي

 .ومال ُيرى ؾم٤مطمٚمف ،أُمقاضمف

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف      ﴾ /44اًمٜمٛمؾ. 

﴿  ﴾ /ىمريِم٤ًم.:يٕمٜمل،، أي: ؿِمدادًا ذم اخلّمقُم٦م97ُمريؿ 

 .خُم٤مصٛملم ،ىمقُم٤ًم ذوي ضمدل :وىمٞمؾ

                                                 

ٕمر :اًمًٌد ((1  :اًمزخمنمي ،اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م :اٟمٔمر ،وَيرب اعمثؾ عمـ ٓ رء ًمف ،اًمِمَّ

2/117. 
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﴿ :وُمٜمف ىمقًمف ،ؿمّدة اخلّمقُم٦م :واًمّٚمدد    ﴾ /224اًمٌ٘مرة، 

 .ًُمد :ومجع إًمد

﴿     ﴾ /أي:  :، اًمّٚمٖمقب: اإلقمٞم٤مء ُمـ اًمّتٕم٥م35وم٤مـمر

 وُمتٕم٦ٌٌم ذم ـمٚم٥م اعمٕم٤مش وهمػمه. ،ٓ ُيّمٞمٌٜم٤م ومٞمٝم٤م إقمٞم٤مءٌ 

  .ٟمّم٥ٌم وشمٕم٥م :أي ،38ق/ ﴾   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم

٧ٌم :طمٞم٨م ىم٤مًمقا ،أيمذب اهلل هبذا اًمٞمٝمقد :ىمٞمؾ ًّ ومٚمذًمؽ  ،ًمق اؾمؽماح اهلل يقم اًم

 .ٓ ٟمٕمٛمؾ ومٞمف ؿمٞمئ٤مً 

 ﴿  ﴾ /ومل يٙمـ ٟمٌّٞم٤مً  ،أٟمف يم٤من طمٙمٞمامً  :ىمٞمؾ ،12ًم٘مامن. 

 .وومّنوا احلٙمٛم٦م هٜم٤م سم٤مًمٜمٌّقة ،أٟمف يم٤من ٟمٌّٞم٤مً  :وىمٞمؾ

ذم زُمـ  ،ُمِم٘مقق اًمّرضمٚملم ،همٚمٞمظ اعمِم٤مومر ،طمٌِمّٞم٤مً  ،أٟمف يم٤من قمٌدًا أؾمقد :وىمٞمؾ

ُمـ أيـ  :ىم٤مل ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ؟أًم٧ًم يمٜم٧م شمرقمك :٤مل ًمف سمٕمض اًمٜم٤ّمسوىم.داود 

واًمّّمٛم٧م قماّم  ،وصدق احلدي٨م ،وأداء إُم٤مٟم٦م ،ىمدر واهلل :ىم٤مل ؟ُأوشمٞم٧م ُم٤م أرى

يم٤من اسمـ ظم٤مًم٦م  :وىمٞمؾ .أٟمف يم٤من اسمـ اظم٧م أيقب  :وىمٞمؾ.ٓ يٕمٜمٞمٜمل

 (1)أيقب

 

                                                 

 .372 :اجلزائري ،قمٜمف ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ،8/82 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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م املكسورة (
 

 ) فصل الَّل

 

﴿     ﴾ /اجلامقم٦م. :وهل :مجع ًمٌِدة :اًمٚمٌِّد ،19اجلـ 

وًمّمقق سمٕمْمف  ،ًمريمقب سمٕمض اًمّّمقف قمغم سمٕمض ،ىمٞمؾ ًمٚمٌِد ًمٌِد :وُمٜمف

 .ًمٙمثرشمف :سمٌٕمض

ـّ  :وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك أي٦م يزدمحقن قمٚمٞمف،  ،يريم٥م سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً  ،أي يم٤مد اجل

ومٞمتٚمٌد  ،يقّد يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمؿ أن يٙمقن أىمرب ُمـ ص٤مطمٌف ،ٓؾمتامع اًم٘مرآن ُمٜمف

 .سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض

ُمـ طمرص  [579]سمام يم٤من  هق ُمـ مجٚم٦م ُم٤م أوطمك اهلل امم اًمٜمٌّّل  :وىمٞمؾ

ـّ قمغم اؾمتامع اًم٘مرآن  .اجل

يم٤مدوا يؽمايمٌقن قمٚمٞمف سم٤مًمّرمح٦م،  ،أٟمف عم٤ّم دقم٤م ىمريِم٤ًم امم اًمّتقطمٞمد :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ًمُٞمزيٚمقه سمذًمؽ قمـ اًمّدقمقة ،مج٤مقم٤مت ُُمتٙم٤مصمرة
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 ﴿      ﴾ /ومًقف يٙمقن قم٘م٤مسمف  :أي ،77اًمٗمرىم٤من

 .ٓزُم٤ًم ًمٙمؿ ،ًمتٙمذيٌٙمؿ إّي٤مه

ومال شمٕمٔمقا ُمـ اًمّتقسم٦م،  ،ًمزاُم٤ًم ُيٚمزُمٙمؿ ،ومًقف يٙمقن شمٙمذيٌٙمؿ :شم٠موسمٚمف :وىمٞمؾ

  .ًمِزاُم٤ًم ومٞمّمالً  :وىمٞمؾ .وُيٚمزُمٙمؿ سمف اًمٕم٘مقسم٦م

ُمّمدر ًَمزم َيٚمزم  :واًمٚمِّزام .هق قمذاب أظمرة :وىمٞمؾ .أٟمف اًم٘متؾ يقم سمدر :وىمٞمؾ

 .ًمِزاُم٤ًم وًَمزاُم٤مً 

﴿       ﴾ /هق أٟمف يٚمقذ سمٖمػمه  :، ىمٞمؾ63اًمٜمقر

  .ومٞمٝمرب

ومٞمٚمقذون سمٌٕمض  أن اعمٜم٤موم٘ملم، يم٤من يث٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌّّل :وذًمؽ

 ومٞمخرضمقن ُمـ اعمًجد ذم اؾمتت٤مٍر ُمـ همػم اؾمتئذان.،أصح٤مسمف

 .يم٤مٟمقا يتًٚمٚمقن ذم اجلٝم٤مد رضمققم٤مً  :وىمٞمؾ

 .٘مّٞم٦ًم واًمتج٤مءً ويًتخٗمقن شم ،يًتؽمون :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

  :واًمٚمِّقاذ
ٍ
 ،آقمتّم٤مم سم٤مًمٌمء :اًمٚمِّقاذ :وىمٞمؾ .خم٤موم٦م ُِمـ أن يراه ،أن يًتؽم سمٌمء

 .ٓذ سمف :ُمـ ىمقهلؿ ،سم٠من يدور ُمٕمف طمٞم٨م دار

 ﴿ :سمدًٓم٦م ىمقًمف ،اعُمخ٤مًمٗم٦م ه٤م هٜم٤م :اعماُلوذة :وىمٞمؾ   ﴾ /63اًمٜمقر 

 .أي٦م

﴿         ﴾ /اًمٜمّخٚم٦م :اًمّٚمٞمٜم٦م ،5احلنم. 
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  .ًمٞم٤من :ومجٕمٝم٤م ،ًمٙمن ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،ىُمٚم٧ٌم اًمقاو ي٤مءً  ،ُمـ اًمّٚمقن :وأصٚمف

 .أٟمف ٟمقٌع ُمـ اًمٜمّخؾ :واًمّٔم٤مهر .ًمٚملم صمٛمره٤م :أصٚمف ُمـ اًمّٚملم :وىمٞمؾ
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 ) فصل امليم املفتوحت (

 

﴿   ﴾ /ـّ سَمف. 236اًمٌ٘مرة َـّ ُمـ ُم٤مًمٙمؿ ُم٤م يتٛمتٕم  ، أي:ُأقمٓمقه

 .ُم٤م ُيتٛمتع سمف :واعمت٤مع ،واعُمتٕم٦م

 (1) .وهق اعمروي ،أو رزق ،أو يمًقة ،ظم٤مدم :اعُمتٕم٦م :ىمٞمؾ

 .[ هق ُمثؾ ٟمّمػ صداق شمٚمؽ اعمرأة اعمٜمٙمقطم٦م582] :وىمٞمؾ

 .وإٟمام ُي٥م اعمتٕم٦م ًمٚمتل مل ُيًؿَّ هل٤م صداق ظم٤مّص٦م

ّٓ اعُمخَتَٚمٕم٦م ،ًمٙمّؾ ُُمٓمٚمَّ٘م٦م اعمتٕم٦م وىمٞمؾ:  (2).واعماُلقمٜم٦م ،واعم٤ٌمراة ،إ

إذا ـُمّٚم٘م٧م ىمٌؾ  ،ؾمقى اعُمٓمّٚم٘م٦م اعمٗمروض هل٤م ،اعمتٕم٦م ًمٙمّؾ ُُمٓمّٚم٘م٦مٍ  :وىمٞمؾ

 .وٓ ُمتٕم٦م هل٤م ،وم٢مٟمام هل٤م ٟمّمػ اًمّّمداق ،اًمدظمقل

                                                 

 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،2/269 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًم٘مرآن اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم :اٟمٔمر ((1

2/123. 

اًمٓمالق احل٤مصؾ سمٓمٚم٥ٍم ُمـ اًمزوضم٦م ُمع  :واعم٤ٌمراة ،هق أن ُيٓمّٚمؼ اًمرضمؾ زوضمتف قمغم قمقض شمٌذًمف ًمف :اخلٚمع ((2

٤م ىمذف اًمرضمؾ ُم٤ٌمهٚم٦م سملم اًمزوضملم ؾمٌٌٝم :واًمٚمٕم٤من ،وهق ـمالق سم٤مئـ ،سمذهل٤م ومدي٦م سمنمط اًمٙمراه٦م ُمـ اًمٓمروملم

اعمٕمجؿ اًمِم٤مُمؾ ًمٚمٛمّمٓمٚمح٤مت  :اٟمٔمر ،أو ًمٜمٗمل وًمد قمـ ومراؿمف ،اُمرأشمف سم٤مًمزٟم٤م ُمع دقمقى اعُمِم٤مهدة وقمدم اًمٌّٞمٜم٦م

  .1/228 ،1/224 ،1/119 :اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م، اسمراهٞمؿ طمًلم هور
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﴿       ﴾ /يم٤مًمٓمٕم٤مم، ،ويمّؾ ُم٤م ُيٜمتَٗمُع سمف ،اعمٜمٗمٕم٦م :اعمت٤مع ،17اًمرقمد 

 .وأصم٤مث اًمٌٞم٧م ،واًمؼُم 

﴿      ﴾ /ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم، وهق :، اعمتلم58اًمذاري٤مت: 

ـٌ  ،اًمِّمديد اًم٘مّقي ف ًمٖمقب. ،اًمذي ٓ يٕمؽميف وه ًّ  وٓ يٛم

  ،أٟمف ىم٤مدرٌ  ،ذم وصٗمف سم٤مًم٘مّقة واعمت٤مٟم٦م :واعمٕمٜمك
ٍ
 .وسمٚمٞمغ آىمتدار قمغم يمّؾ رء

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /قمذاب ىمقيٌّ  :، أي183آقمراف

 .وٓ يدومٕمف داومع ،ٓ يٛمٜمٕمف ُم٤مٟمع ،ُمٜمٞمع

 .ًمٜمزوًمف هبؿ ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون :يمٞمداً  :وؾماّمه

﴿            ﴾ /واعمَثؾ،  ،، اعمِثؾ17اًمٌ٘مرة

ٌف ٌف ٟمٔم٤مئر ،واًمِمِّ  .واًمِمَّ

ٌَّف ومٞمف اًمث٤مين سم٤مٕول ،ؾم٤مئرُم٤م ضُمٕمؾ يم٤مًمَٕمٚمؿ قمغم ُمٕمٜمًك  :وطم٘مٞم٘م٦م اعمثؾ   ،ُيِم

 .ٕٟمف ُيِمٌف اًمّّمقرة :اًمّتٛمث٤مل :وُمٜمف

﴿   ﴾ /إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.،، ؾمٞم٠ميت ذم ي٠مضمقج94اًمٙمٝمػ 

 ﴿    ﴾ /جمد اًمرضمؾ :ُي٘م٤مل .اًمٙمريؿ :اعمجٞمد ،73هقد، 

 .ؾمتح٘م٤مقهق اعُمٌتدئ سم٤مًمٕمٓمّٞم٦م ىمٌؾ آ :واًمٙمريؿ .إذا يمرم ،يٛمجد جم٤مدةً 

 .واؾمع اًم٘مدرة واًمٜمّٕمٛم٦م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ
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﴿     ﴾ /همػم ُم٘مٓمقع :أي ،128هقد. 

 .وضمذَّ اهلل داسمرهؿ ،ضمّذه ُيّذه ضمّذاً  :ُي٘م٤مل ،اًم٘مٓمع :واجلذّ 

﴿   ﴾ /ُأُم٦ٌم ُمـ اًمٜم٤ّمس يم٤مًمٞمٝمقد ،يمّمٌقر ،17احل٩م. 

ٕهنؿ متّجًقا  :ىم٤مل ؟جمقؾم٤مً مل ُيًّٛمك اعمجقس  :وىمد ؾُمئؾ وقمـ اًمّّم٤مدق 

أهنام أـمٚم٘م٤م  ،وقمغم ؿمٞم٨م ه٦ٌم اهلل واّدقمقا قمغم آدم  ،ذم اًمّني٤مٟمّٞم٦م [581]

 ،واعمحرُم٤مت ُمـ اًمٜم٤ًّمء ،واًمٕماّمت ،واخل٤مٓت ،واًمٌٜم٤مت ،وإظمقات ،إُمٝم٤مت

 .وؿمٞم٨م وقمغم آدم  ،وإٟمام اومؽماًء ويمذب قمغم اهلل ،ومل ُيٕمٚمقا ًمّمالهتؿ وىمت٤مً 

(1) 

 .واعمجقد ُمٜمًقٌب إًمٞمٝم٤م ،ٟمحٚم٦م :جقؾمّٞم٦ماعم( 2)وقمـ ص 

أشم٤مهؿ ٟمٌّٞمٝمؿ  ،ويمت٤مٌب ومحّرىمقه ،يم٤من هلؿ ٟمٌلٌّ وم٘متٚمقه ،اعمجقس :وذم اخلؼم

 (3) .سمٙمت٤مهبؿ ذم اصمٜمل قمنم أًمػ ضمٚمد صمقر

 ﴿       ﴾ /ضمٕمٚمٜم٤م آي٦م اًمّٚمٞمؾ حمقًا ًمْمقء  :أي ،12آهاء

 .ُمٔمٚمامً  ،اًمٜمّٝم٤مر

  

                                                 

 .53/5 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،394 :اخلّمٞمٌل ،اهلداي٦م اًمٙمؼمى :اٟمٔمر ((1

 .ُم٤مدة ) جمس ( ،اًمٗمٞمقُمل ،ٜمػماعمّم٤ٌمح اعم ((2

 .332ح  4/113 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم ،4ح  3/568 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((3
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طمٞم٨م مل ٟمخٚمؼ ًمف ؿُمٕم٤مقم٤ًم يمِمٕم٤مع  ،اًمتل هل اًم٘مٛمر ،٦م اًمّٚمٞمؾومٛمحقٟم٤م آي :أو

 .اًمِّمٛمس

 ،ُمـ سم٤مب ٟمٗمع ،وحمٞمتف حمٞم٤مً  ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،حمقشمف حمقاً  :ُي٘م٤مل ،اإلزاًم٦م :واعمحق

 .إذا أزًمتف

﴿   ﴾ /ضمقاري شمِمّؼ اعم٤مء  :يٕمٜمل ،قمغم ومقاقمؾ ،، ُمقاظمر14اًمٜمحؾ

ٗمٞمٜم٦م ،ؿمّ٘م٤مً  ًّ ُمع  ،ومِمّ٘م٧م اعم٤مء سمّمدره٤م ،إذا ضمرت ،خمقراً متخر خمرًا و ،ُمـ خَمرت اًم

 .صقت

﴿    ﴾ /ًمتث٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م  ،سمًٓمٝم٤م ـمقًٓ وقمرو٤مً  :أي ،3اًمرقمد

  .إىمدام

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾ /ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر امم ـمٚمقع  :، أي45اًمٗمرىم٤من

  .اًمِّمٛمس

 .ًمٞمٜمتٗمع سمف اًمٜم٤ّمس :ضمٕمٚمف ُُمٜمًٌٓم٤مً  :ُمدَّ اًمّٔمؾ :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /يمثػماً  ،ُمًٌقـم٤مً  :، أي12اعمدصمر. 

طمْمقرًا ُمٕمف  :أي ،وقمنمة سمٜملم ؿمٝمقداً  ،يم٤من ًمٚمقًمٞمد ُم٤مئ٦م أًمػ ديٜم٤مر :ىمٞمؾ

 .سمٛمّٙم٦م
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﴿      ﴾ /زي٤مدًة وُمٕمقٟم٦ًم ًمف :، أي129اًمٙمٝمػ. 

﴿    ﴾ /ُمديـ اسمـ  [582]أراد أوٓد  :، ىمٞمؾ85آقمراف

 .سمٜم٤مه ومًاّمه سم٤مؾمٛمف ،أو أهؾ ُمديـ إسمراهٞمؿ 

 .ىمري٦ٌم قمغم ـمريؼ اًمِّم٤مم :وُمديـ

﴿       ﴾ /سمٗمتح اعمٞمؿ ،اعمرء ،122اًمٌ٘مرة. 

 ،واُمرءان اُمرء  :ىمٚم٧م ،وم٢من مل شم٠مِت سم٤مًٕمػ واًماّلم ،اًمّرضمؾ :واإلُمرء أيْم٤مً 

 .ُمـ همػم ًمٗمٔمف ،رضم٤مل :واجلٛمع

 .وذم ًمٖم٦ٍم ُمرئ٦م يمتٛمرة ،هبٛمزة وصؾ ،رأةوإُٟمثك اُم

﴿  ﴾ /ُمراًء ومٝمق ُمريء،  ،ُمثٚمث٦م اًمّراء ،ُمرأ اًمّٓمٕم٤مم :، ُمـ ىمقهلؿ4اًمٜم٤ًمء

واٟمحدر قمٚمٞمٝم٤م  ،إذا مل يث٘مؾ قمغم اعمٕمدة ،وأُمرأين اًمّٓمٕم٤مم سم٤مًٕمػ ،ص٤مر ًمذيذاً  :أي

 .ـمٞم٤ٌمً 

﴿     ﴾ /إن ؿم٤مء اهلل ،، ؾمٞم٠ميت ذم اهل٤مء122اًمٌ٘مرة. 

﴿      ﴾ /يٚمٌس أطمدمه٤م سم٤مٔظمر ،ظمالمه٤م :، أي53اًمٗمرىم٤من ٓ، 

 .إذا ظمّٚمٞمتٝم٤م شمرقمك ،ُمرضم٧م اًمّداسم٦م :ُمـ ىمقهلؿ

 .ومٝمام يٚمت٘مٞم٤من ،ظمٚمٓمٝمام :وىمٞمؾ
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 ﴿          ﴾ /هق  :اعم٤مرج :ىمٞمؾ ،15اًمرمحـ

 .ـمرف اًمٜم٤ّمر اعمختٚمط سم٤مًمّدظم٤من

ُمرضم٧م اًمٌمء  :ُمـ ىمقًمؽ ،ُمـ ٟمققملم ظُمٚمٓم٤مً  :أي :ٞمٓملم ُمـ ٟم٤مرُمـ ظمٚم :أي

 .إذا ظُمٚمِط أطمدمه٤م سم٤مٔظمر ،سم٤مًمٌمء

  وىمٞمؾ: اخل٤مًمص ُمٜمٝم٤م..اًمّٚمٝم٥م إصٗمر وإظمي، اًمذي يٕمٚمق اًمٜم٤ّمر :هق :وىمٞمؾ

 .ظُمٚمِؼ ُمٜمٝم٤م اجل٤من ،ٟم٤مٌر ٓ ُدظم٤من هل٤م :وُم٤مرٌج ُمـ ٟم٤مر

 .قمؼوُمٜمٝم٤م هذه اًمّّمقا ،ٟم٤مٌر دون احلج٤مب :اعم٤مرج :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /ُمرضم٤مٟم٦م. :واطمدهت٤م ،، ىمٞمؾ: هق ِصٖم٤مر اًمّٚم١مًم١م22اًمرمحـ 

 .واظمتٚمط ،واوٓمرب ،ومًد ،ضمقهٌر أمحر :اعمرضم٤من :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /خُمتٚمط :أي ،5ق. 

 [583]ومتحػّموا  ،ؿم٤مقمر :وشم٤مرًة ىم٤مًمقا ،ؾم٤مطمر :وشم٤مرًة ىم٤مًمقا ،جمٜمقن :ومٛمّرًة ىم٤مًمقا

 واطمد.ومل،جلٝمٚمٝمؿ سمح٤مًمف :ذم أُمره
ٍ
  يثٌتقا قمغم رء

 .إرؾم٤مل اًمٌمء ُمع همػمه ذم اعمرج :وأصٚمف ،اعمختٚمط اعمُٚمتٌس :واعمري٩م

 .ومل يٗمقا هب٤م ،ظمٚمٓمقه٤م :أي :وأُمرضمقه٤م ،وُمرضم٧م قمٝمقدهؿ
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﴿        ﴾ /متٌم قمغم  :ُمٕمٜم٤مه :، ىمٞمؾ18ًم٘مامن ٓ

 .واًمّتٙمؼم ،واخلُٞمالء ،واًمٌٓمر ،وضمف إذ

 .ٓ متٌم ذم إرض خُمت٤مًٓ ومخقراً  :ٕمٜم٤مهُم :وىمٞمؾ

 .ؿمّدة اًمٗمرح سم٤مًم٤ٌمـمؾ :اعمرح :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /ُمـ  ،واؾمتٛمروا قمٚمٞمف ،أي قمتقا :، ىمٞمؾ121اًمتقسم٦م

 .ومٝمق ُم٤مرد ،إذا قمتك ،ويمرم ،وهق ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،ُمرد يٛمرد :ىمقهلؿ

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف  ﴾ /ٌج قمـ اًمّٓم٤مقم٦مظم٤مر :، أي7اًمّم٤موم٤مت، 

ـٌ ُمـ ذًمؽ  .اًمٕم٤مئد اًمِّمديد :واعم٤مرد .ُمتٛمٙم

﴿     ﴾ /واعمتٛمّرد سمٛمٕمٜمًك  ،واعم٤مرد ،، اعمَريد117اًمٜم٤ًمء، 

ُمتامدي٤ًم ذم  ،ُم٤مردًا ؿمديدًا ذم يمٗمره وقمّمٞم٤مٟمف :أي :اخل٤مرج قمـ اًمّٓم٤مقم٦م ،اًمٕم٤ميت :وهق

 .ِذيمف وـمٖمٞم٤مٟمف

﴿       ﴾ احلج٤مرة  :اعمروة ذم إصؾ :، ىمٞمؾ158ًمٌ٘مرة/ا

 .احلّم٤مة اًمّّمٖمػمة :وىمٞمؾ .اًمّّمٚم٦ٌم اًمّٚمٞمٜم٦م

 .ُمثؾ متر ومترة ،هق مجعٌ  :وىمٞمؾ .ًمٖم٦م ذم اعمرّوة :واعمرو

وىمد  ،وم٤مًمٜم٧ٌّم إٟمام ؾُمّٛمل سمذًمؽ: ًمّمالسم٦م ٟمقره ،اًمّّمالسم٦م :وأصٚمف ،ٟم٧ٌٌم  :واعمرو

ٕمل.،ص٤مر اؾمؿ جلٌٍؾ ُمٕمروف سمٛمّٙم٦م ًّ  يٜمتٝمل إًمٞمف اًم
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﴿          ﴾ /ومّرىمٜم٤مهؿ ذم يمّؾ وضمٍف ُمـ اًمٌالد :أي ،7ؾم٠ٌم، 

 .سم٤مًمّتِمديد ،ُمّزىم٧م اًمّثقب :وُمـ ىمقهلؿ ،يمّؾ شمٗمريؼ

ُُم٤ٌمًمٖم٦ٌم، واعمٛمزق:  ،وسم٤مًمّتِمديد ،ؿم٘م٘متف :ُمـ سم٤مب رضب ،وُمّزىم٧م سم٤مًمتخٗمٞمػ

 .يم٤مًمتٛمزيؼ ،ُمّمدرٌ 

﴿    ﴾ /٘مٓمع.ه٤م هٜم٤م اًم[584]،ىمٞمؾ:أن اعمًح 33ص 

 ،ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ؾم٥ٌم ومقشمف صالشمف :أٟمف أىمٌؾ ييب ؾُمقىمٝم٤م وأقمٜم٤مىمٝم٤م :واعمٕمٜمك

 .رضب قمٜم٘مف :أي :ُمًح قمالوشمف :ُمـ ىمقهلؿ

ومت٘مّرب امم اهلل شمٕم٤ممم سم٠من ذسمحٝم٤م،  ،ٕهن٤م يم٤مٟم٧م أقمّز ُم٤مًمف :إٟمام ومٕمؾ ذًمؽ :وىمٞمؾ

 .ًمٞمتّمّدق سمٚمحقُمٝم٤م

 .هل٤موقمراىمٞمٌٝم٤م سمٞمده طم٤ٌم ،ومجٕمؾ يٛمًح أقمراف ظمٞمٚمف :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وضمٕمٚمٝم٤م ُُمًٌٚم٦ًم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،أٟمف ُمًح أقمٜم٤مىمٝم٤م وؾمقىمٝم٤م :وىمٞمؾ

قمرض قمٚمٞمف ذات  أن ؾمٚمٞمامن سمـ داود  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (1) اًمٗم٘مٞمف

وم٘م٤مل  ،طمّتك شمقارت اًمِّمٛمس سم٤محلج٤مب ،وم٤مؿمتٖمؾ سم٤مًمٜمّٔمر إًمٞمٝم٤م ،يقٍم سم٤مًمٕمٌّم اخلٞمؾ

 :وم٘م٤مل ،ومرّدوه٤م ،طمّتك ُأصكّم صاليت ذم وىمتٝم٤م ،رّدوا اًمِّمٛمس قمكمَّ  :ًمٚمٛمالئٙم٦م

 .ومٛمًح ؾم٤مىمٞمف وقمٜم٘مف، وأُمر أصح٤مسمف اًمذيـ وم٤مشمتٝمؿ اًمّّمالة ُمٕمف سمٛمثؾ ذًمؽ

                                                 

 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،627ح  1/222 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ((1

14/121. 
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 ،هم٤مسم٧م اًمِّمٛمس ،ومٚماّم ومرغ ،صمؿ ىم٤مم ومّمغّم  ،ويم٤من ذًمؽ ووقئٝمؿ ًمٚمّّمالة

﴿ :وـمٚمٕم٧م اًمٜمّجقم، وذًمؽ ىمقل اهلل قمَز وضمؾَّ        ﴾ 

 ﴿امم ىمقًمف:  ،32ص/  ﴾ /33ص. 

﴿        ﴾ /ًم٘م٥م قمٞمًك :، اعمًٞمح31اًمتقسم٦م  وهق

  :وذم ُمٕمٜم٤مه أىم٤مويؾ ،ُمـ إًم٘م٤مب اًمنّميٗم٦م

 .ًمًٞم٤مطمتف ذم إرض ،ؾُمّٛمل ُمًٞمح٤مً  :ىمٞمؾ

ٕٟمف يم٤من يٛمًحٝم٤م،  :ُمـ ُمًح إرض ،ومٕمٞمٌؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل ،ُمًٞمٌح  :وىمٞمؾ

 .أي ي٘مٓمٕمٝم٤م

 .ُأُمف ممًقطم٤ًم سم٤مًمّدهـٕٟمف ظمرج ُمـ سمٓمـ  :ؾُمّٛمل سمذًمؽ :وىمٞمؾ

ُم٤م دم٤مرم قمـ  :وإسص ،ًمٞمس ًمف أسص ،ٕٟمف يم٤من أُمًح اًمرضمؾ :وىمٞمؾ

 .إرض ُمـ سم٤مـمـ اًمرضمؾ

ّٓ سمرئ  :وىمٞمؾ  .[585]ٕٟمف يم٤من ٓ يٛمًح ذا قم٤مه٦ٍم إ

 .اًمّمّديؼ :اعمًٞمح :وىمٞمؾ

 .ومُٕمّرب يمام قُمّرب ُمقؾمك،ُم٤مؿمٞمخ٤م :وأصٚمف سم٤مًمٕمؼماٟمّٞم٦م ،هق ُُمٕمّرب :وىمٞمؾ

﴿      ﴾ /احلٌؾ ُمـ اًمّٚمٞمػ :اعمًد ،5اعمًد. 

 .ختًٞم٤ًًم هل٤م وحت٘مػماً  :إٟمام وصٗمٝم٤م هبذه اًمّّمٗم٦م :ىمٞمؾ
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وصم٘مؾ احلديد، ُُيٕمؾ ذم  ،وطمرارة اًمٜم٤ّمر ،طمٌٌؾ يٙمقن ًمف ظمِمقٟم٦م اًمّٚمٞمػ :وىمٞمؾ

 .زي٤مدًة ذم قمذاهب٤م ،قمٜم٘مٝم٤م

 ،شمدظمؾ ُمـ ومٞمٝم٤م ،ـمقهل٤م ؾمٌٕمقن ذراقم٤مً  ،ذم قمٜم٘مٝم٤م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ طمديد :وىمٞمؾ

 .وشُمدار قمغم قمٜم٘مٝم٤م ذم اًمٜم٤ّمر ،ُمـ دسمره٤م وخترج

ٚمًٚم٦م ًّ  .ُمٗمتقًم٦م :أي :أهن٤م ممًقدة :سمٛمٕمٜمك ،ُمًداً  :وؾُمّٛمٞم٧م اًم

 .ُمـ ضمقهرٍ  ،أهن٤م يم٤مٟم٧م ىمالدٌة وم٤مظمرة :وىمٞمؾ

 .ومٞمٙمقن قمذاسم٤ًم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم قمٜم٘مٝم٤م ٓ ٟمٜمٗم٘مٝم٤م ذم قمداوة حمّٛمد  :وم٘م٤مًم٧م

﴿     ﴾ /يمام  ،٘م٦ٍم ُمِمّقه٦مىمٚم٥م اًمّّمقرة امم ظِمٚم :، اعمًخ67يس

 .ُُمًخ ىمقم ىمردة وظمٜم٤مزير

 ﴿   ﴾ /ُمِمك  :ُمـ ،ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م ،سم٤مًمّتِمديد ،، ُمِّم٤مء11اًم٘مٚمؿ

سمنم  :وُمٜمف .هيٕم٤ًم يم٤من أو سمٓمٞمئ٤ًم، ومٝمق ُم٤مشٍ  ،إذا يم٤من قمغم رضمٚمٞمف ،اًمّرضمؾ ُمِمٞم٤مً 

 (1) .اعمِّم٤مئلم ذم اًمّٔمٚمامت امم اعم٤ًمضمد

﴿      ﴾ ٓسمٗمتح اعمٞمؿ واًمٕملم،  :، اعمٕمز143ٟمٕم٤مم/ا

ذوات اًمِّمٕمقر وإذٟم٤مب  :وهل.ظمالف اًمْم٠من ،ٟمقٌع ُمـ اًمٖمٜمؿ :ًمٖم٦مً  ،وشمًٙمٞمٜمٝم٤م

  .وهل ُم١مٟمث٦م ،ؿم٤مة :واًمقاطمدة ،وهق اؾمؿ ضمٜمٍس ٓ واطمد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف  .اًم٘مّم٤مر

                                                 

 .27ًمِمٞمخ اًمّمدوق:ا ،صمقاب إقمامل وقم٘م٤مهب٤م ،65ح  1/47 :اًمؼمىمل ،اعمح٤مؾمـ :اٟمٔمر ((1
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واجلٛمع:  ،ُم٤مقمزة :وإُٟمثك ،ودمر وشم٤مضمر ،يمّمح٥م ،واطمد اعمٕمز ُم٤مقمز :وىمٞمؾ

 .ُمقاقمز

﴿    ﴾ /اؾمٌؿ ضم٤مُمٌع عمٜم٤مومع اًمٌٞم٧م :، اعم٤مقمقن7اعم٤مقمقن، 

مم٤م ضمرت  ،واخلٛمرة وٟمحق ذًمؽ ،واًمّناج ،واعم٤مء ،واعمٚمح [586]واًمّدًمق  ،يم٤مًم٘مدر

  .اًمٕم٤مدة سمٕم٤مديتف

اعم٤مقمقن ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يمّؾ ُمٜمٗمٕم٦ٍم وقمٓمٞم٦ّم، واعم٤مقمقن ذم  :وقمـ أب قمٌد اهلل 

 (1) .اًمّٓم٤مقم٦م واًمّزيم٤مة :اإلؾمالم

 (2) .اخلُٛمس واًمّزيم٤مة :وذم احلدي٨م

وُمت٤مع اًمٌٞم٧م  ،واعمٕمروف يّمٜمٕمف ،اًم٘مرض ُي٘مروف :هق وومٞمف قمـ اًمّّم٤مدق 

 (3) .ُيٖمػّمه

                                                 

 :اًمٜمامزي اًمِم٤مهرودي ،ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر :يمام ذم ،ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمك ،اًم٘مقل ٕب قمٌٞمدة ((1

 :اًمٓمرحيل ،ُم٤مدة ) ُمٕمـ ( جمٛمع اًمٌحريـ ،اجلقهري ،اًمّمح٤مح ،12/326 :شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل ،9/427

  .ويٌدو أٟمف وهؿ ُمـ اعم١مًمػ وًمٞمس ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ،4/215

اًمٗمٞمض  ،اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،9/427 :اًمٜمامزي اًمِم٤مهرودي ،ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مرُمًتدرك  :اٟمٔمر ((2

 .5/381 :اًمٙم٤مؿم٤مين

 .11487ح 9/46 :احلر اًمٕم٤مُمكم ،قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،8ح  3/498 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((3
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إذا أقمرٟم٤مهؿ ُمت٤مقم٤ًم  ،إن ًمٜم٤م ضمػماٟم٤مً  :وم٘مٚم٧م ًمف ،ىم٤مل اًمّراوي ،اًمّزيم٤مة :وُمٜمف

إذا يم٤مٟمقا  ،ًمٞمس قمٚمٞمؽ ضُمٜم٤مح سمٛمٜمٕمٝمؿ وم٘م٤مل   ؟ومٕمٚمٞمٜم٤م ضُمٜم٤مح سمٛمٜمٕمٝمؿ ،يمنوه

 (1) .ؽيمذًم

 وإًمػ قمقض ُمـ اهل٤مء اعمحذووم٦م.،ُمٕمقٟم٦م ،أصؾ اعم٤مقمقن:ىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /اًمٌٖمض :اعم٘م٧م ،22اًمٜم٤ًمء. 

ومٝمق  ،قمـ أُمٍر ىمٌٞمح ،أسمٖمْمف أؿمّد اًمٌٖمض ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،ُم٘متف ُم٘مت٤مً  :ُي٘م٤مل

 .ُم٘مٞم٧م ومم٘مقت

 ،ًمٙمقٟمف ُم١معم٤مً  ،ٟمٗمرة اًمٜمّٗمس قمٜمف :ُمٕمٜمك يمقن اًمٌمء ُمٌٖمقو٤مً  :وقمـ سمٕمْمٝمؿ

 .ُم٘مت٤مً  :واًمٜمّٗمرة ؾُمّٛمل ،ٌٕمضوإن ىمقى اًم

 ﴿    ﴾ /اؾمٌؿ ًمٚمٌٚمد احلرام ،24اًمٗمتح.  

 :أو متؽ َُمـ ىمّمده٤م سم٤مًمّٔمٚمؿ ،ٕهن٤م شمٜم٘مض اًمّذٟمقب وشُمٜم٘مٞمٝم٤م :وإٟمام ؾُمّٛمل هب٤م

 .يمام وىمع ٕصح٤مب اًمٗمٞمؾ ،هُتٚمٙمف :أي

 .أو ًم٘مّٚم٦م اعم٤مء ومٞمٝم٤م ،اًمٜمّ٘مض واهلالك :واعمّؽ 

﴿     ﴾ اًمّٚم٨ٌم وآٟمتٔم٤مر. :، اعمٙم٨م22ًمٜمٛمؾ/ا 

                                                 

 :اًمٜمامزي اًمِم٤مهرودي ،ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر ،4/215 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ :اٟمٔمر ((1

9/427. 
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ُمثؾ ىمرب ىمرسم٤ًم،  ،وُمٙم٨م ُمٙمث٤ًم ومٝمق ُمٙمٞم٨م ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،ُمٙم٨م ُمٙمث٤مً  :وُي٘م٤مل

 .ومٝمق ىمري٥م ًمٖم٦مً 

﴿           ﴾ /طم٥ّم  :ُمـ اخلَٚمؼ :اعمٙمر ،54آل قمٛمران

 .جُم٤مزاة :وظمداع، وُمـ اهلل

 أن يٙمقن اؾمتدراضمف اًمٕمٌد ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمؿ. [587]وُيقز

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /ُمٙمرهؿ سم٤مًمّٚمٞمؾ  :أي ،33ؾم٠ٌم

 .واًمٜمّٝم٤مر

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /عم٤ّم  ،حيت٤مًمقن :أي ،21يقٟمس

 .وأؾم٤مـمػم إوًملم ،ؾمحرٌ  :ومٞم٘مقًمقن ،رأوا أي٤مت

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ أىمدر قمغم ُمٙمريمؿ  :أي ،21ٟمس/يق

 .وقم٘مقسمتٙمؿ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /قمذاب اهلل :، أي99آقمراف. 

 ومٝمق ُم٤ميمر. ،ظمدع :ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،ُمٙمر يٛمٙمر ُمٙمراً  :ُي٘م٤مل ،ظمديٕم٦م :واعمٙمر

﴿         ﴾ /إقمٓم٤مء ُم٤م  :، اًمّتٛمٙملم12آقمراف

وم٘مد حيت٤مج امم  ،ٕن اًمٗمٕمؾ يمام حيت٤مج امم اًمّتٕمدد :اعمٕمٜمك ُمع رومع ،يّمّح سمف اًمٗمٕمؾ



 اعمٞمؿ ؾ......................... ومّم................................1122

قم٤ٌمرة قمـ مجٞمع  :وم٤مًمّتٛمٙملم .وحيت٤مج إمم ارشمٗم٤مع اعمٜمع ،وامم ؾم٥ٌم ،وامم دًٓم٦م ،آًم٦م

 .ذًمؽ

 ﴿      ﴾ /ـٌ  :، أي54يقؾمػ أٟمؽ قمٜمدٟم٤م ذو ُمٙم٤مٟم٦ٍم، ُُمتٛمّٙم

 .ٟم٤مومذ اًم٘مقل وإُمر ،ذم اعمٜمزًم٦م واًم٘مدر

ومٝمق  ،ُمٙمـ ُمٙم٤مٟم٦مً  :ُي٘م٤مل ،اًمّتٛمّٙمـ ذم إُمر :وأصٚمف ،ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م :واعمٙملم

 .يتٛمّٙمـ هبام مم٤م يروم ،إذا يم٤من ًمف ىمدٍر وضم٤مه ،ُمٙملم

﴿        ﴾ /مج٤مقم٦ُم إذاف ُمـ :،اعمأل246اًمٌ٘مرة

 ٕٟمف ُيتٛمع ومٞمف اعم٤مء. ،أشمرقمتف :وُمألت اإلٟم٤مء  .اًمٜم٤ّمس

﴿      ﴾/سمٛمٜمزًم٦م اعمُٚمؽ.:، اعمٚمٙمقت75آٟمٕم٤مم 

وُمثٚمف اًمّرهمٌقت  ،ٕن اًمقاو واًمّت٤مء شُمزادان ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م :همػم أن هذا اًمّٚمٗمظ أسمٚمغ

 .ووزٟمف ومٕمٚمقت ،واًمّرهٌقت

 .دًٓم٦ًم قمغم اًمّتقطمٞمد ،ُٟمريف اًمُ٘مدرة اًمتل ُيت٘مّقى هب٤م :ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜم٤مه

ُمـ  [588]ٜم٤مه آصم٤مر ىمدرشمٜم٤م ذم ظمٚم٘مٜم٤م أري يمام أريٜم٤مك ي٤م حمّٛمد  :وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه

واًمّري٤مح ًمٞمًتدّل  ،وُم٤م ذم إرض ُمـ اًمٌح٤مر، واعمٞم٤مه ،واًمٜمّجقم ،واًم٘مٛمر ،اًمِّمٛمس

 .هب٤م

اموات وإرض :يٕمٜمل سم٤معمٚمٙمقت :وىمٞمؾ ًّ  .آي٤مت اًم

اموات وإرض :وىمٞمؾ ًّ  .ُُمٚمٙمٝمام سم٤مًمٜمٌّٓمّٞم٦م :أن ُمٚمٙمقت اًم
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أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ُم٤مًمؽ هلام،  اًمّداًم٦م قمغم ،ُم٤م ُٟمِم٤مهده ُمـ احلقادث :هق :وىمٞمؾ

اموات وإرض جم٤مزاً  ًّ  .وم٠مضمرى اعمٚمٙمقت قمغم اعمٛمٚمقك اًمذي هق ذم اًم

َـّ  ،يمِمط اهلل قمـ إرولم :ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر  َـّ وُم٤م حتتٝم وقمـ  ،طمّتك رآه

َـّ  َـّ وُم٤م ومٞمٝم اموات طمّتك رآُه ًّ  (1) .ومَحَٚم٦م اًمٕمرش ،ُمـ اعمالئٙم٦م ،اًم

 ﴿   ﴾ /وـم٤مىمتٜم٤م سم٘مدرشمٜم٤م :أي ،87ـمف. 

 .وىُمرا سم٤محلريم٤مت اًمثالث

 ﴿         ﴾ /سم٠من  :وُردَّ  ،سمٞمقت اعمامًمٞمؽ :ىمٞمؾ ،61اًمٜمقر

 .ومام هلؿ ًمًّٞمدهؿ ،ٓ يٛمٚمٙمقن ،اًمٕمٌٞمد

ُيقز ًمف أن ي٠ميمؾ ُمٜمف: ٕٟمف  ،أو اًمًٌت٤من ،اًمقيمٞمؾ ذم طمٗمظ اًمٌٞم٧م :اعمُراد :وىمٞمؾ

 .ت٠مضِمرهاًمذي ٟمٗم٘متف قمغم ُُمً ،يم٤مٕضمػم اخل٤مّص 

﴿         ﴾ /ُمـ اعمالئٙم٦م، واطمٌد  :، ىمٞمؾ: اعمَٚمؽ17احل٤مىم٦م

م اًماّلم ،ُم٤مًمؽ :وأصٚمف ،ومجعٌ   ،ُمـ إًمقيم٦م ،ووزٟمف ُمٗمٕمؾ ،وأظمر اهلٛمزة ،وم٘مدَّ

ومٚماّم مجٕمقه  ،َُمَٚمؽ :وم٘مٞمؾ ،ًمٙمثرة آؾمتٕمامل :صمؿ شُمريم٧م اهلٛمزة ،اًمّرؾم٤مًم٦م :وهل

 .أو ًمت٠مٟمٞم٨م اجلٛمع ،ومزيدت اًمّت٤مء ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م ،ُمالئؽ :وم٘م٤مًمقا ،رّدوه قمغم أصٚمف

  .ُمـ اعمََٚمؽ ،هق ومٕم٤مل :وىمٞمؾ

 .إذا ُأرؾمؾ ،ُمـ ٓك ،ُمٗمٕمؾ :وىمٞمؾ

                                                 

 .12/18 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،4/177 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :راٟمٔم ((1
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﴿    ﴾ /وهق  ،قمٜمد َُمـ ًمف اعمُٚمؽ واًمٕمزّ  :، يٕمٜمل55اًم٘مٛمر

 .ُمـ صٞمغ اعُم٤ٌمًمٖم٦م

 ﴿        ﴾ /وم٤مرىمٜمل دهرًا ـمقيالً  :أي ،46ُمريؿ. 

ُمكمء هبذا  [589]ومالن  :ُمـ ىمقهلؿ ،ؾمقّي٤ًم ؾمٚمٞماًم قمـ قم٘مقسمتل :ُمٚمّٞم٤مً  :وىمٞمؾ

 .إذا يم٤من يم٤مُماًل ومٞمف ُُمّٓمٚمٕم٤مً  ،إُمر

وَُمالوًة  ،يمٜم٧م قمٜمدٟم٤م َُمٚم١مه وُِمٚم١مه وُُمٚم١مه :ُي٘م٤مل ،اًمّدهر اًمّٓمقيؾ :واعمكمء

 .ويمّٚمف ُمـ ـمقل اعم٘م٤مم ،وُِمالوةً  وُُمالوًة 

﴿       ﴾ /ـّ  :ٞمؾ، ىم262اًمٌ٘مرة  ،هق ذيمر ُم٤م ُيٜمّٖمص اعمٕمروف :اعم

 وأٟمٕمِمتف، وٟمحق ذًمؽ. ،أطمًٜم٧ُم امم ومالن :يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ

ـّ  ٕٟمف ي٘مٓمع احلّؼ  :سم٠مٟمف ُِمٜم٦ّمٌ  ،وؾُمّٛمل ُم٤م ُيٙمّدر اعمٕمروف ،اًم٘مٓمع :وأصؾ اعم

 .اًمذي ُي٥م سمف

﴿     ﴾ /همػم ُم٘مٓمقع :أي ،3اًم٘مٚمؿ. 

ُـّ سم :أي :همػم ممٜمقن :وىمٞمؾ  .ف قمٚمٞمؽٓ يٛم

ـّ  :واعمٕمٜمك ر سم٤معم  .اًمذي ي٘مٓمع قمـ ًمزوم اًمِّمٙمر ،همػم ُُمٙمدَّ

  (1) .اعمٜم٦ّم شُمٙمّدر اًمّّمٜمٞمٕم٦م :وم٘مد ىمٞمؾ

                                                 

 .12/86 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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 .اعم٘مٓمقع :واعمٛمٜمقن

 ﴿     ﴾ /وطمقادث  ،ٟمؽمسمص سمف طمدصم٤من اعمقت :أي ،32اًمٓمقر

م ُمـ اًمِّمٕمراء ،اًمّدهر  .ومٞمٝمٚمؽ يمام هٚمؽ َُمـ شم٘مدَّ

 .اعمٜمٞم٦ّم :ويٙمقن سمٛمٕمٜمك ،هراًمدّ  :يٙمقن سمٛمٕمٜمك :واعمٜمقن

 ﴿        ﴾ /ـّ  :ىمٞمؾ ،57اًمٌ٘مرة هق اًمذي يٕمرومف  :أن اعم

 .اًمٜم٤ّمس، يً٘مط قمغم اًمِّمجرة

 ،ـمٕمٛمف يم٤مًمِّمٝمد واًمٕمًؾ ،يم٤من ي٘مع قمغم إؿمج٤مر ،أٟمف رٌء يم٤مًمّّمٛمغ :وىمٞمؾ

َـّ اهلل سمف قمٚمٞمٝمؿمم ،أٟمف مجٞمع اًمٜمّٕمؿ أًمتل آشم٤مهؿ :وىمٞمؾ .أٟمف اخلٌز اعُمرىمؼ :وىمٞمؾ مم٤م  ،٤م ُم

 .ٓ شمٕم٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥م

ـّ  :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل   (1) .وُم٤مؤه٤م ؿمٗم٤مء ًمٚمٕملم ،اًمٙمٛم٠مة ُمـ اعم

﴿  ﴾ /سمخٞمٌؾ سم٤معم٤مل :أي :، ُُم٤ٌمًمٖم٦ٌم ُمـ اعمٜمع25ق. 

ٓ  َُمـ دظمؾ ديـ حمّٛمد  :سم٠من ي٘مقل ،ُمٜم٤ّمع قمِمػمشمف قمـ اإلؾمالم :وىمٞمؾ

 
ٍ
 .أسمداً أٟمٗمٕمف سمٌمء

 ﴿       ﴾ /يمام شمٜم٘مٓمع  ،ٓ شمٜم٘مٓمع :أي ،33اًمقاىمٕم٦م

أو  ،وٓ يٛمتٜمع سمٌٕمد ُُمتٜم٤مول ،وذم أوىم٤مٍت خمّمقص٦م [594]ومقايمف اًمّدٟمٞم٤م ذم اًمِّمت٤مء 

                                                 

 .8ح524 :اًمّمٗم٤مر،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ،761ح  2/527 :اًمؼمىمل،اعمح٤مؾمـ :اٟمٔمر ((1
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أهن٤م همػم ُم٘مٓمققم٦م سم٤مٕزُم٤من،  :وىمٞمؾ .يمام يٙمقن ذًمؽ ذم اًمّدٟمٞم٤م ،ؿمقك ُي١مذي اًمٞمد

ّٓ سم٤مًمثٛمـٓ ُيت ،وٓ ممٜمققم٦م سم٤مٕصمامن  .قّصؾ إًمٞمٝم٤م إ

﴿   ﴾ /ُيري سم٤مًمّٚمٞمؾ واًمٜمّٝم٤مر ،ُمّمٌقٌب  :، أي31اًمقاىمٕم٦م، 

 .ومٝمق ُمًٙمقب َيًٙم٥م اهلل إّي٤مه ذم جم٤مريف،وٓ يٜم٘مٓمع قمٜمٝمؿ

 .ًمُٞمنمب سم٤معمزاج ،ُمًٙمقٌب ُمّمٌقٌب قمغم اخلٛمر :وىمٞمؾ

 .ُيري دائاًم ذم همػم إظمدود :ُمًٙمقٌب  :وىمٞمؾ

ٓ حيت٤مضمقن امم  ،ُم٤م ُيرى ُمـ طُمًٜمف وصٗم٤مشمف قمغم ،ُمًٙمقٌب ًمُٞمنمب :وىمٞمؾ

 .شمٕم٥ٍم ذم اؾمت٘م٤مئف

﴿   ﴾ /ومٝمق سم٤مٍق ٓ  ،، أي: دائٌؿ، ٓ شمٜمًخف اًمِّمٛمس32اًمقاىمٕم٦م

 ـمقيؾ ٓ يٜم٘مٓمع ،يزول
ٍ
 ممدود.:واًمٕمرب شم٘مقل ًمٙمّؾ رء

 ،ٓ ي٘مٓمٕمٝم٤م ،يًػم اًمّرايم٥م ذم فمّٚمٝم٤م ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ،أن ذم اجلٜم٦ّم ؿمجرةٌ  :وذم اخلؼم

﴿  :أوا إن ؿمئتؿ اىمر     ﴾. (1) 

 

 

 

                                                 

اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين:  ،اًمتٗمًػم إصٗمك ،3/233 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

3/1253. 
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 (1).ٓ يٙمقن ومٞمف طمرٌّ وٓ سمرد ،أن أوىم٤مت اجلٜم٦ّم يمٖمدوات اًمّّمٞمػ :وذم رواي٦مٍ 

 ﴿      ﴾ /ىمد ظمْمد  ،ٟمٌؼ ُمٜمزوع اًمِّمقيم٦م :أي ،28اًمقاىمٕم٦م

 .ىُمٓمِع :أي :ؿمقيمف

 ىمر محاًل.هق اعُمق:وىمٞمؾ،وذه٤مب ؿمقيمف ،سمٙمثرة محٚمف :هق اًمذي ظمُْمد :وىمٞمؾ

 .قمٓمػ اًمٕمقد اًمّٚملم :اخلْمد :وأصؾ

ٕن اًمٖم٤مًم٥م أن اًمّرـم٥م اًمّٚملم  :اعمخْمقد اًمذي ٓ ؿمقك ًمف ،ومِٛمـ ه٤م هٜم٤م :ىمٞمؾ

 .ٓ ؿمقك ًمف

﴿  ﴾ /اًمذي ُٟمّْمد سمٕمْمف قمغم سمٕمض  :، اعمٜمْمقد29اًمقاىمٕم٦م

امم ومٛمـ قمروىمف  ،ومٚمٞم٧ًم ًمف ؾمقٌق سم٤مرزة [591]ُمـ أّوًمف إمم آظمره  ،ٟمْمدًا سم٤محلٛمؾ

  .اومتٜم٤مٟمف صمٛمٌر ًمٙمّٚمف

 .إذا ضمٕمٚم٧م سمٕمْمف قمغم سمٕمض ُمـ ٟمْمّدت اعمت٤مع، :واعمٜمْمقد

﴿      ﴾ /سمٜم٤مٌء  :يمام ُي٘م٤مل ،أي سُمًٌط قم٤مًمٞم٦م :، ىمٞمؾ34اًمقاىمٕم٦م

 .ُمرومقٌع سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض :وىمٞمؾ .ُمرومقع

َـّ  ،ٟم٤ًمٌء ُُمرشمٗمٕم٤مت اًم٘مدد :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ َـّ  ،ذم قم٘مقهل َـّ  ،وطُمًٜمٝم  .ويمامهل

                                                 

 :قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي ،9/364 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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﴿ :وًمذًمؽ قمّ٘مٌف سم٘مقًمف :لىم٤م       ﴾ /35اًمقاىمٕم٦م. 

 .ومراؿمف :ُي٘م٤مل ًمٚمٛمرأة اًمّرضمؾ هل

 (1) .وًمٚمٕم٤مهر احلجر ،اًمقًمد ًمٚمٗمراش :وُمٜمف ىمقل اًمٜمٌّّل 

 ﴿    ﴾ /اًمٗم٘مػم اًمذي  :اعمحروم :ىمٞمؾ ،19اًمذاري٤مت

 .وٓ ي٠ًمل ،يتٕمٗمّػ 

﴿        ﴾ /سملم ُمّٙم٦م  ،يم٤مٟم٧م ُمٜم٤مة صٜماًم سم٘مديد :ىمٞمؾ ،22اًمٜمجؿ

  .واعمديٜم٦م

ٌُده٤م أهؾ ُمّٙم٦م ،يم٤مٟم٧م هلذيؾ وظمزاقم٦م :وىمٞمؾ  .يٕم

 ُمع ؾم٤مئر إصٜم٤مم.،يم٤مٟم٧م ُمـ طمج٤مرٍة ُمقوققم٦م ذم اًمٙمٕم٦ٌم :وىمٞمؾ

﴿        ﴾ /سمًٓم٧م ًمف ذم اًمٕمٞمش سمًٓم٤ًم،  :أي ،14اعمدصمر

  .طمّتك ص٤مرت أطمقاًمف ُُمتٜم٤مؾم٦ٌم ،عم١موٟم٦م ُمـ يمّؾ وضمفٍ طمّتك ص٤مر ُمٙمٗمّل ا

 .ؾمّٝمٚم٧م ًمف ذم إُمقر شمًٝمٞمالً  :وىمٞمؾ

 .واًمّتًٝمٞمؾ ٟمٔم٤مئر ،واًمّتذًمٞمؾ ،واًمتٛمٝمٞمد

                                                 

 ،إم ،9/77 :اًمٕمالُم٦م احلكم ،خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م ،4/299 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اخلالف :اٟمٔمر ((1

 .4/81 :اًمِم٤مومٕمل
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﴿     ﴾ /اٟمتٔمرهؿ ي٤م حمّٛمد  :، أي17اًمٓم٤مرق  ٓو

 .اإلٟمٔم٤مر :واإلُمٝم٤مل .وارض سمتدسمػم اهلل ومٞمٝمؿ ،شُمٕم٤مضمٚمٝمؿ

 . ذم ـمٚم٥م إهاليمٝمؿٓ شمٕمجؾ قمكمَّ  :واعمٕمٜمك

﴿   ﴾/أي وٕمٞمٌػ طم٘مػم، يٕمٜمل سمف ُمقؾمك :، ىمٞمؾ52اًمزظمرف.  

اًمٗم٘مػم اًمذي يٛمتٝمـ ٟمٗمًف ذم مجٞمع ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف، ًمٞمس ًمف َُمـ  :اعمُٝملم :وىمٞمؾ

 .أُمره [592]يٙمٗمٞمف 

 .وٕمٞمػ :أي ،8اًمًجدة/ ﴾  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم

 طم٘مػمٍ أؿم٤مر امم أٟم ،طم٘مػٌم ُُمٝم٤من :وىمٞمؾ
ٍ
وإٟمام يّمػم ذا  ،ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ،ف ُمـ رء

 .ىمٞمٛم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ

أو ُمـ  ،ظمدم همػمه ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ وٟمٗمع ،وُمٝمـ ُمٝمٜم٤مً  ،أي وٕمٞمػ :ورضمٌؾ ُمٝملم

 .أي ذّل ووٕمػ :ومٞمف ُمٝم٤مٟم٦م :ُي٘م٤مل ،اعمٝم٤مٟم٦م واحل٘م٤مرة

﴿      ﴾ /أو شمْمٓمرب،  ،شمدور دوراٟم٤مً  :، أي9اًمٓمقر

 .أو شمتحّرك وشمًتدير ،متقجأو 

ُم٤مر  ،يمام يؽمدد اًمّدظم٤من صمؿ يْمٛمحّؾ  ،شمردد اًمٌمء سم٤مًمّذه٤مب واعمجلء :واعمقر

 .ومٝمؿ ُم٤مئر ،يٛمقر ُمقراً 
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 ﴿     ﴾ /اخلقان :اعم٤مئدة ،114اعم٤مئدة.  

ٕهن٤م ُمـ اًمٕمٓم٤مء، وىمد ُم٤مد زيد  :وًمٗمٔمٝم٤م وم٤مقمٚم٦م ،هل ذم اعمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م :ىمٞمؾ

 .إذا أقمٓم٤مه ،قمٛمرواً 

 ،وُمٞمدة ،ُم٤مئدة :وُي٘م٤مل ،وهل وم٤مقمٚم٦م ،إذا حتّرك ،هل ُمـ ُم٤مد يٛمٞمد :وىمٞمؾ

 .وُم٤مدي٦م

 ،إذا ُم٤مدهؿ ،وُم٤مد أهٚمف ،إذا شمٌخؽم ،وُم٤مد يٛمٞمد ،إذا حتّرك سمف ،اًمٌحر يٛمٞمد

 .احلريم٦م :وأصٚمف

 ﴿   ﴾ /محٚم٦ًم واطمدةً  :أي ،122اًمٜم٤ًمء. 

 ﴿        ﴾ /أي ٓ ُي١مَُمـ  :ىمٞمؾ ،28اعمٕم٤مرج

 .وهؿ اًمُٕمّم٤مة ،طمٚمقًمف سمٛمًتحّ٘مٞمف

 وُي١مظمذون سمًٞمئ٤مهتؿ. ،خي٤مومقن أن ٓ شُم٘مٌؾ طمًٜم٤مهتؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

وهؾ  ،ٕن اعمُٙمّٚمػ ٓ يدري أّدى اًمقاضم٥م يمام ُأُِمَر سمف :همػم ُم٠مُمقن :وىمٞمؾ

ٟم٤ًم يٕمٚمؿ ذًمؽ ُمـ ٟمٗمًف وًمق ىمّدرٟم٤م أن إٟم٤ًم ،قمغم ُم٤م هُنل قمٜمف ،اٟمتٝمك قمـ اعمحٔمقر

 .ًمٙم٤من آُمٜم٤مً 

 ﴿         ﴾ /وأصٚمف امم دي٤مر ىمقُمف أًمتل ي٠مُمـ ومٞمٝم٤م  :، أي6اًمتقسم٦م

 .قمغم ٟمٗمًف وُم٤مًمف [593]

 .ُمـ إُمـ ،اؾمؿ ُمٙم٤منٍ  :واعم٠مُمـ
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 ﴿    ﴾ /اعمرضمع :اعمآب ،29اًمرقمد. 

﴿:ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /قمٛماًل يرضمع إًمٞمف.:، أي22اًمٜم٠ٌم 

﴿     ﴾ /ٟمقٌع ُمـ اجلٜم٤من. ، ضمٜم٤ّمت اعم٠موى:19اًمًجدة 

 .هل قمـ يٛملم اًمٕمرش :وىمٞمؾ .شم٠موي إًمٞمٝم٤م أرواح اًمِّمٝمداء :ىمٞمؾ

 .اعمٜمزل :واعم٠موى

 .اعمّمػم واعمرضمع :واعم٠موى

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ /ُمّمػمهؿ ضمٝمٜمّؿ :، أي197آل قمٛمران. 

 ﴿     ﴾ /اعمًٌقـم٦م اعمٜمِمقرة :أي ،16اًمٖم٤مؿمٞم٦م. 

 .أهن٤م ُُمتٗمرىم٦م ذم اعمج٤مًمس :وضمّقز سمٕمْمٝمؿ أن يٙمقن اعمٕمٜمك

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /اعُمتٗمّرق :، أي4اًم٘م٤مرقم٦م. 

 ﴿         ﴾ /ذًمؽ ُُمٜمتٝمك قمٚمٛمٝمؿ :أي ،32اًمٜمجؿ، 

أن ُيٕمرض قمـ اًمّتدسمػم ذم أُمقر  ،ٓ يرى سمف ًمٜمٗمًف قم٤مىمؾ ،ُمٌٚمٌغ ظمًٞمس وهق

أن ي٠ميمؾ ذم  ،ُمـ ـم٤ٌمع اًمٌٝم٤مئؿ ،ويٍمف مّهتف امم اًمتّٛمتع سم٤مًمّٚمذات اًمٕم٤مضمٚم٦م ،أظمرة

 .وٓ يٜمٔمر ذم اًمٕمقاىم٥م ،احل٤مل

 ﴿      ﴾ /ذي جم٤مقم٦م :أي ،14اًمٌٚمد. 
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 .إذا ضم٤مع ،ومٝمق ؾم٤مهم٥ٌم  ،ٖم٥م ؾمٖم٤ٌمً ؾمٖم٥م يً ،ُيريد سم٤معمًَٖم٦ٌم اجلقع :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /ُمـ ىمراسم٦م اًمٜم٥ًّم واًمّرطِمؿ ،ذا ىُمرسمك :، أي15اًمٌٚمد. 

 .ٕٟمف ُمّمدر :ذو ىمراسمتل :وإٟمام ُي٘م٤مل ،ومالن ىمراسمتل :وٓ ُي٘م٤مل ،اًم٘مراسم٦م :واعم٘مرسم٦م

 ﴿         ﴾ /ُمـ  ،بىمد ًمِّمؼ سم٤مًمؽّما ،وم٘مػماً  :أي ،16اًمٌٚمد

ه  .ؿمّدة وم٘مره ورُضّ

 .ٓ ي٘مٞمف رءٌ  ،هق اعمٓمروح ذم اًمؽّماب :وىمٞمؾ

 .إذا اومت٘مر ،شمِرَب اًمّرضمؾ :ُمـ ىمقهلؿ ،احل٤مضم٦م اًمِّمديدة :واعمؽمسم٦م

﴿     ﴾ /شم٤مب يتقب شمقسم٤ًم، وُمت٤مسم٤مً  ،اًمّتقسم٦م :اعمت٤مب ،32اًمرقمد. 

 .اًمٗمٕمٚم٦م اًمقاطمدة [594]واًمّتقسم٦م اًمٗمٕمٚمّٞم٦م 

﴿       ﴾ /اهلالك، صمؼمه اهلل يثؼمه  :اًمّثٌقر ،122آهاء

 .ويثؼمه ًمٖمت٤من

ُم٤م صمرك قمـ هذا إُمر:  :شم٘مقل اًمٕمرب ،حمٌقٌس قمـ اخلػمات :ورضمٌؾ ُمثٌقرٌ 

 .وُم٤م ُمٜمٕمؽ ُمٜمف ،ُم٤م سومؽ قمٜمف :أي

﴿  ﴾ /اصمٜملم اصمٜملم :أي ،3اًمٜم٤ًمء. 
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﴿       ﴾ /ٌع اعمث٤مين :ىمٞمؾ ،87احلجر ًّ هل وم٤محت٦م  :اًم

 (1) .اًمٙمت٤مب، وهق اعمروي

ٌع اًمّٓمقال :وىمٞمؾ ًّ ٌع :هل اًم ًّ قر اًم ًّ  :وإٟمام ؾُمّٛمٞم٧م ،ُمـ أول اًم٘مرآن ،وهل اًم

 .ٕٟمف ُيثٜمّك ومٞمٝم٤م إظم٤ٌمر واًمٕمؼم :ُمث٤مين

ٕهن٤م  :اظمتٚمٗمقا ذم ؾم٥ٌم شمًٛمٞمتٝم٤م سم٤معمث٤مين، وم٘مٞمؾ ،هل وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب :وَُمـ ىم٤مل

 .ّّمالةشُمثٜمّك ىمراءهت٤م ذم اًم

 .ٕهن٤م ُيثٜمّك هب٤م ُمع ُم٤م ُي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآن :وىمٞمؾ

 .اًمّرمحـ اًمّرطمٞمؿ :وهق ،ٕن ومٞمٝم٤م اًمّثٜم٤مء ُمّرشملم :وىمٞمؾ

 .وقمٌده ،ٕهن٤م ُم٘مًقُم٦ٌم سملم اهلل :وىمٞمؾ

 .وٟمّمٗمٝم٤م دقم٤مء ،ٕن ٟمّمٗمٝم٤م صمٜم٤مءٌ  :وىمٞمؾ

 .شمٕمٔمٞماًم وشمنميٗم٤ًم هل٤م ،ٕهن٤م ٟمزًم٧م ُمّرشملم :وىمٞمؾ

اًمٍّماط  ،وإّي٤مك وإّي٤مك ،اًمّرمحـ اًمّرطمٞمؿ :ٟمحق ،ٕن طمروومٝم٤م يمّٚمٝم٤م ُُمثٜم٤ّمة :وىمٞمؾ

 .ٕهن٤م شُمثٜمل أهؾ اًمٗمًؼ قمـ اًمٗمًؼ:وىمٞمؾ .وساط

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /ؾُمّٛمل سمذًمؽ :ىمٞمؾ ،23اًمزُمر: 

سمتٍميٗمٝم٤م ذم  ،واعمقاقمظ ،وإطمٙم٤مم ،وإظم٤ٌمر ،ٕٟمف ُيثٜمّك ومٞمف سمٕمض اًم٘مّمص

                                                 

 :قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي ،6/129 :اًمٓمؼمد ،٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنجمٛمع اًمٌٞم :اٟمٔمر ((1

 .111ح  3/29
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ُمـ  :واعمث٤مين .حُلًـ ُمًٛمققمف :ومال ُيٛمؾُّ  ،يْم٤ًم ذم اًمّتالوةوُيثٜمّك أ .رضوب اًمٌٞم٤من

 .أو اًمّثٜم٤مء ،اًمّتثٜمٞم٦م

ٟمحـ اعمث٤مين أًمتل أقمٓمك اهلل :قمـ اًم٤ٌمىمر  (2)واًمٕمٞم٤مر  (1) اًم٘مٛمل

 .ٟمٌّٞمٜم٤م

 .[595]وم٢مهن٤م ؾمٌٕم٦م  ،سم٤مقمت٤ٌمر اؾمامئٝمؿ :إٟمام قُمّدوا ؾمٌٕم٤مً  ًمٕمّٚمٝمؿ  :ىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /اعمقوع اًمذي ُيث٤مب إًمٞمف،  :ه٤م هٜم٤م :ث٤مسم٦ماعم ،125اًمٌ٘مرة

 .إذا رضمع ،وُمث٤مسم٤ًم وصمقوسم٤مً  ،صم٤مب يثقب ُمث٤مسم٦مً  :ُمـ

 .أي رضمع سمٕمد قمزوسمف :وُمٜمف: صم٤مب إًمٞمف قم٘مٚمف

 صمؿ ىُمٚم٧ٌم أًمٗم٤ًم، قمغم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م. ،ُٟم٘مٚم٧م طمريم٦م اًمقاو امم اًمّث٤مء ،ُمث٤مسم٦م ُمثقسم٦م :وأصؾ

٤مسم٦م :يمام ىم٤مل ،أن اًمّث٤مء ومٞمف ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م :وىمٞمؾ  ًّ يمٛم٘م٤مم  ،أن ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد :وىمٞمؾ.ٟم

 :وم٘مٞمؾ ،وُذيمَِر ذم شمٗمًػم أي٦م وضمقه .وُُم٘م٤مُم٦م

ًمٞمس هق ُمّرًة ذم اًمّزُم٤من وم٘مط قمغم :أي :أن اًمٜم٤ّمس يثقسمقن إًمٞمف ذم يمّؾ قم٤مم

  اًمٜم٤ّمس.

ومٝمؿ  ،وهق يروى أٟمف ىمد ىم٣م ُمٜمف وـمراً  ،أٟمف ٓ يٜمٍمف ُمٜمف أطمد :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .يٕمقدون إًمٞمف

 

                                                 

  .3ح  4/414 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،311 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1

 .1/912 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،36و  33ح  2/249 :شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ((2
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 .ومُٞمث٤مسمقن قمٚمٞمف ،حيّجقن إًمٞمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .جمٛمٕم٤مً  :وىمٞمؾ .ُمٕم٤مذًا وُمٚمج٠مً  :ُمث٤مسم٦مً  :وىمٞمؾ

 .ُمّرًة سمٕمد ُمّرة ،ي١مل امم أهنؿ يرضمٕمقن إًمٞمف :واعمٕمٜمك ذم اًمٙمّؾ  :ىمٞمؾ

﴿      ﴾ /وإضمر ٟمٔم٤مئر، ،واًمثّقاب،، اعمثقسم٦م123اًمٌ٘مرة

 .وصمقاسم٤ًم وإصم٤مسم٦ًم وُمثقسم٦مً ،صم٤مب يثقب صمقسم٤مً  :ُي٘م٤مل ،وٟم٘مٞمض اعمثقسم٦م

  :وإصؾ ذم اًمّثقاب
ٍ
اقمؽمت اًمّرضمؾ همِمٞم٦ًم صمؿ  :ُي٘م٤مل ،ُم٤م رضمع إًمٞمؽ ُمـ رء

 .ُُمٙم٤موم٠مًة عم٤ِم ومٕمؾ ،ٕٟمف اًمٕم٤مئد امم ص٤مطمٌف :وًمذًمؽ ؾُمّٛمل اًمّثقاب ،صم٤مسم٧م إًمٞمف ٟمٗمًف

 ﴿     ﴾ /اعمٜمزل :اعمثقى ،151آل قمٛمران. 

 .ـمقل اإلىم٤مُم٦م :وهق ،وأصٚمف ُمـ اًمّثقى

 ﴿    ﴾ /همػم ُم٘مٓمقع :أي ،128هقد. 

 .ضمّذه ُيّذه ضمّذاً  :ُي٘م٤مل ،اًم٘مٓمع :واجلذّ 

 ﴿           ﴾ /هذا  ،إضمرائٝم٤م وإرؾم٤مئٝم٤م :أي ،41هقد

 .قمغم ىمراءة اًمْمؿّ 

 .ممره٤م :وجمراه٤م .ضمرهي٤م :أي :جَمرهي٤م سم٤مًمٗمتح :وىُمرأ
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ٗمٞمٜم٦م ُمـ  ،ُمّمدران [596]مه٤م  :ومٞمٝمام (1) وقمـ اجلقهري ًّ أضمري٧م اًم

ٗمٞمٜم٦م ورؾم٧م :ُمـ ،وجمراه٤م وُمرؾم٤مه٤م ،وأرؾمٞم٧م ًّ  .اٟمتٝمك ،ضمرت اًم

﴿       ﴾ /سمحر وم٤مرس  :ُُمٚمت٘مك اًمٌحريـ :، أي62اًمٙمٝمػ

  .وسمحر اًمّروم

 .ومم٤م يكم اعمنمق سمحر وم٤مرس ،ومم٤م يكم اعمٖمرب سمحر اًمّروم

 .إومري٘مّٞم٦م :وىمٞمؾ (2) هق ـمٜمّج٦م :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /يمام شمديـ  :وُمٜمف ىمقهلؿ ،اجلزاء :هق :، اًمّديـ86اًمقاىمٕم٦م

 .يمام دمزي دُمزى :أي (3) شُمدان

 .اًمذي يًتحّؼ سمف اجلزاء :اًمٕمٛمؾ :واًمّديـ

إذا سمٚمٖم٧م  ،أي ومٝماّل شمرضمٕمقن ٟمٗمس َُمـ يٕمزُّ قمٚمٞمٙمؿ :ىمٞمؾ ذم شمٗمًػم أي٦م

وهمػم  ،إن يمٜمتؿ همػم جُمزيـ سمثقاٍب وقم٘م٤مٍب  ،وشمرّدوهن٤م قمغم ُمقوٕمٝم٤م ،احلٚم٘مقم

 .حُم٤مؾَمٌلم

 .همػم ُمٌٕمقصملم :وىمٞمؾ .همػم ممٚمقيملم :همػم ُمديٜملم ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

                                                 

 .ة ) رؾم٤م (ُم٤مد ،اجلقهري ،اًمّمح٤مح ((1

 .6/267 :ي٤مىمقت احلٛمقي ،ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ،ُمديٜم٦م يمٌػمة ،سمٚمد ذم ؾم٤مطمؾ سمحر اعمٖمرب ((2

 .3/136 :اسمـ ؾمالم ،همري٥م احلدي٨م ،ُمثؾ ُييب عمـ قمٚمٞمف أن حُي٤مؾم٥م ٟمٗمًف دائامً  ((3
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وٓ  ،وٓ طم٤ًمب ،ٓ سمٕم٨م :ُمـ أن ،إن يم٤من يمام شم٘مقًمقٟمف :أن إُمر :واعُمراد

ومٝماّل رددشمؿ إرواح واًمٜمّٗمقس ُمـ طمٚمقىمٙمؿ امم  ،وٓ إًمف حُي٤مؾم٥م وُُي٤مزي ،ضمزاء

وم٤مقمٚمٛمقا أٟمف ُمـ  ،شم٘مدروا قمغم ذًمؽ وم٢مذا مل ،إن يمٜمتؿ ص٤مدىملم ذم ىمقًمٙمؿ ،أسمداٟمٙمؿ

 .وشمدسمػم ُُمدسّمٍر قمٚمٞمؿ ،شم٘مدير ُُم٘مّدٍر طمٙمٞمؿٍ 

﴿  ﴾ /أن ه١مٓء اًمذيـ وصٗمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر  :،أي12اعمٓمٗمٗملم

 .وإطم٤ًمٟمف، ويمراُمتف ،واًمٗمجقر، حمجقسمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمـ رمح٦م رهّبؿ

ُمروٞملّم. همػم ُم٘مٌقًملم، وٓ  ،ُمدومققمقن قمـ صمقاسمف ،ممٜمققمقن ُمـ رمحتف :وىمٞمؾ

 .حمروُمقن قمـ صمقاسمف ويمراُمتف :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /وي٘مقل اعمالئٙم٦م هلؿ طمراُم٤ًم حُمّرُم٤ًم  :، أي22اًمٗمرىم٤من

ٌُنمى   .[597]قمٚمٞمٙمؿ ؾمامع اًم

إذا ًم٘مقا  ،يمام يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن ذم اًمّدٟمٞم٤م ،وي٘مقل اعُمجرُمقن ًمٚمٛمالئٙم٦م :وىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه

 .جقرًا دُم٤مؤٟم٤مطِمجرًا حم َُمـ خي٤مومقن ذم اًمّدٟمٞم٤م ُمـ اًم٘متؾ:

 ،ذم إؿمٝمر احلُرم ،يم٤من اًمّرضمؾ اًمذي خُي٤مف ُمٜمف اًم٘متؾ ذم اجل٤مهٚمٞم٦ّم :ىمٞمؾ

ومال يٌدأ سمنّم،  ،طُمرُمتل ذم هذا اًمِّمٝمر ،طمراٌم قمٚمٞمؽ :أي :طمجرًا حمجقراً  :ومٞم٘مقل

 .فمٜم٤ًّم ُمٜمٝمؿ أٟمف يٜمٗمٕمٝمؿ ،رأوا اعمالئٙم٦م، وم٘م٤مًمقا ذًمؽ ،وم٢مذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ّٓ َُمـ ىم٤مل ،أن يدظمؾ اجلٜم٦ّم ،طمراُم٤ًم حُمّرُم٤مً  :٦مي٘مقل اعمالئٙم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ٓ  :إ

ّٓ اهلل  .إًمف إ
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 .أن شمتٕمّقذوا ومال َُمٕم٤مذ ًمٙمؿ ،طمجرًا حمجقرًا قمٚمٞمٙمؿ :ي٘مقًمقن :وىمٞمؾ

 :واحِلجر .ًمْمٞم٘مف سم٤مًمٜمّٝمل قمٜمف :وؾُمّٛمل احلرم طمجراً  ،اًمّْمٞمؼ :وأصؾ احِلجر

 .اًمٕم٘مؾ

﴿     ﴾ /حُيذر ُمٜمف: ًمّمٕمقسمتف. ُي٥م أن ،ُُمّت٘مًك  :أي ،57آهاء 

 ﴿   ﴾ /هل سمٞمقت اًمنّميٕم٦م :ىمٞمؾ ،13ؾم٠ٌم. 

ٌَد ومٞمٝم٤م ،هل اًم٘مّمقر واعم٤ًمضمد :وىمٞمؾ  .ُيٕم

ّٓ ُم٤م ُيرشم٘مك إًمٞمف سمدرج ،وٓ ُيًّٛمك حمراسم٤مً  :ىمٞمؾ .مجع حمراب :واعمح٤مري٥م  .إ

 ﴿    ﴾ /ٜم٦م :أي ،28آهاء ًَ وىمؾ هلؿ ىمقًٓ  ،قمّدهؿ قمّدًة طَم

 .يتٞمن قمٚمٞمؽ ،ًمّٞمٜم٤مً  ؾمٝمالً 

إذا ؾُمئؾ ومل يٙمـ قمٜمده ُم٤م  ،يم٤من عم٤ّم ٟمزًم٧م هذه أي٦م أن اًمٜمٌّّل  :وُروي

 (1) .يرزىمٜم٤م اهلل وإّي٤ميمؿ ُمـ ومْمٚمف :ىم٤مل ،ُيٕمٓمل

﴿  ﴾ /حمًقراً  ،شمٚمقم ٟمٗمًؽ وشمالم :، أي29آهاء: 

 .وًمٞمس قمٜمدك رءٌ  ،ُُمٜم٘مَٓمٕم٤ًم سمف

 .اًمٕمري٤من :واعمحًقر ،حمًقرًا ُمـ اًمّثٞم٤مب :وىمٞمؾ .قم٤مضمزًا ٟم٤مدُم٤مً  :وىمٞمؾ

                                                 

اًمٗمٞمض  ،قمٜمف اًمتٗمًػم إصٗمك ،6/244 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .2/633 :شمٗمًػم اًمقاطمدي ،1/678 :اًمٙم٤مؿم٤مين
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 [598]وإن أهوم٧م سم٘مٞم٧م  ،إن أُمًٙم٧م ىمٕمدت ُمٚمقُم٤ًم ُمذُمقُم٤مً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ُُمتحّنًا ُمٖمٛمقُم٤مً 

إذا  ،حين طمناً  ،طمَن قمـ ذراقمٞمف :ُمـ ىمقهلؿ ،اًمٙمِمػ :وأصؾ احلن

 .يمِمػ قمٜمف

 ،٤م ذم يدهًمذه٤مب ُم :اعُمٜم٘مَٓمع سمف :واعمحًقر ،ٟٓمح٤ًمر ُم٤م وم٤مت :اًمٖمؿّ  :واحلنة

 .واٟمح٤ًمره قمٜمف

﴿    ﴾ /شُمًٌّح اهلل شمٕم٤ممم ُمٕمف ،جمٛمققم٦ٌم إًمٞمف :، أي19ص. 

﴿    ﴾ /ُمٙم٤مٟمف اًمذي ُيٜمحر سمف :أي ،196اًمٌ٘مرة. 

﴿        ﴾ /طمٞم٤ميت وُمقيت :أي ،163آٟمٕم٤مم. 

﴿    ﴾ /خَمٚمّم٤مً  :أي ،121اًمٜم٤ًمء. 

أضمٞمض  ،وضمْم٧م ،أطمٞمص طمٞمّم٤مً  ،طمّم٧م قمٜمف :ُي٘م٤مل ،ٕمّدلاعمُ  :واعمَحٞمص

 .سمٛمٕمٜمًك  ،ضمٞمْم٤مً 

 ﴿         ﴾ /طم٤مو٧م اعمرأة، حتٞمض 122اًمٌ٘مرة ،

 ،واعمّمدر ُمـ هذا اًم٤ٌمب اعمٗمٕمؾ، واعمٗمٕمؾ ضم٤مئٌز ومٞمف ،طمٞمْم٤ًم، وحمٞمْم٤ًم وحم٤مو٤مً 

 .وٟم٤ًمٌء طُمّٞمض ،واُمرأٌة طم٤مئض

 ﴿  ﴾ /ُُمٌَٕمدًا ُمـ رمح٦م اهلل :يأ ،18آقمراف. 
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 .اعُمٌَٕمد اعمٓمرود :واعمدطمقر ،اإلسمٕم٤مد :واًمّدطمر

 ﴿   ﴾ /حمٌقؾم٤مً  :أي ،22آهاء. 

﴿      ﴾ /أو اهلّؿ ُمـ  ،ـمري٘م٤ًم ًمٚمخروج ُمـ اًمّْمٞمؼ :أي ،2اًمٓمالق

 .أو همػم ذًمؽ ،ؿمٌٝم٤مت اًمّدٟمٞم٤م

 ﴿         ﴾ /ؿمّدة وٛمقر اًمٌٓمـ :ّم٦ماعمخٛم ،3اعم٤مئدة، 

وهق ـمّٞمف واوٓمراره ُمـ  ،ُمـ ُسص اًمٌٓمـ ،ُمثؾ اعمخٌت٦م واعمٜمجٚم٦م ،وهق ُمٗمٕمٚم٦م

ٖم٥م ،اجلقع ًّ  .دون أن يٙمقن خمٚمقىم٤ًم يمذًمؽ ،وؿمّدة اًم

 ﴿       ﴾ /أي: وضمع  ،أجل٤مه٤م اًمّٓمٚمؼ :أي ،23ُمريؿ

 .اًمقٓدة

 ﴿       ﴾ /ُمذُمقُم٤مً  :أي ،18آقمراف. 

 .ًمٕمٞمٜم٤مً  ،ُُمٝم٤مٟم٤مً  :وىمٞمؾ .ُُمٕم٠ٌم :وىمٞمؾ

 .وطمّ٘مره ،قم٤مسمف سم٠مسمٚمغ اًمّذم :ذاُّمف وذمّمف :ُي٘م٤مل

 ﴿       ﴾ /ُمـ ىمقهلؿ ،ٓ ٟم٤مًمقا َرطم٤ًٌم وؾَمٕم٦مً  :أي ،59ص:  ٓ

٧ٌُم قمٚمٞمف إرض :أي ،ُمرطم٤ًٌم سمف  .ٓ رطم

سمٗمٕمٍؾ حمذوف  وهق ُمٜمّمقٌب  ،أشمٞم٧م رطم٤ًٌم وؾَمٕم٦مَ  :أي :ُمرطم٤ًٌم سمؽ :وىمقهلؿ

 .[599]ؾمامقم٤ًم 
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 ﴿       ﴾ /ُمّمدر رطمؿ يرطمؿ رمح٤ًم، ورمح٦ًم  :هق ،17اًمٌٚمد

 .وُمرمح٦م

﴿        ﴾ /ي٠مظمذ هبؿ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٞمٛملم أي: ، ُمـ اًمٞمٛملم:18اًمٌٚمد، 

أي: هؿ أصح٤مب اًمُٞمٛمـ  :وأُم٤م ُُمِمتٌؼ ُمـ اًمُٞمٛمـ ،وي٠مظمذون يمتٌٝمؿ سم٠ميامهنؿ

 .واًمؼميم٦م قمغم أٟمٗمًٝمؿ

﴿ :وُمثٚمف       ﴾ /ي٠مظمذون يمتٌٝمؿ سمِمامهلؿ،  :، أي19اًمٌٚمد

 .أصح٤مب اًمِّم١مم قمغم أٟمٗمًٝمؿ:وُي١مظمذ هبؿ ذات اًمِّمامل، أو أهنؿ

 ﴿    ﴾ /ُمدوَمع ًمف :أي ،11اًمرقمد ٓ. 

 ﴿    ﴾ /صّم٧م ُي٘م٤مل: ر ،إطمٙم٤مم اًمٌٜم٤مء :اًمّرص ،4اًمّمػ

 .أطمٙمٛمتف :أي :اًمٌٜم٤مء

ًمتالؤُمف وؿمّدة  :ضمٕمٚمتف يم٠مٟمف سُمٜمل سم٤مًمّرص٤مص :أي :وأصٚمف ُمـ اًمّرص٤مص

 .إشمّم٤مًمف

 واؾمت٘م٤مُمتف. ،وإشمّم٤مًمف ،ذم إطمٙم٤مُمف ،يم٠مٟمف طم٤مئٌط ممدود قمغم رّص اًمٌٜم٤مء :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /اًمّٓمريؼ :اعمرصد ،5اًمتقسم٦م. 

 .ورصده يرصده رصداً  ،واعمرسم٠م ،اعمرىم٥م :وُمثٚمف
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 .اؾمٌؿ ًمٚمٛمٙم٤من اًمذي ُيرَصد ومٞمف :ؾوىمٞم

 ﴿    ﴾ /ُُمروٕم٦م :مجع ،12اًم٘مّمص. 

 .اًمّرو٤مع :سمٛمٕمٜمك ،هق مجع ُُمروع :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /َـّ  :أي ،1اًمتحريؿ  .حمؾُّ رو٤مه

َـّ  :أو ُمّمدر ُمٞمٛمل ،ُمثؾ ُمنمسم٦م ،ُمٗمٕمٚم٦م :وأصؾ اعمرو٤مت  .أي: رو٤مُه

 ﴿     ﴾ /وهق: اًمٜم٤ٌّمت  ،ُم٤م شمرقم٤مه اًمّدواب :عمرقمكا ،31اًمٜم٤مزقم٤مت

 سم٠من شم٠ميمٚمف ذم ُمقوٕمف. ،ومٝمل شمرقم٤مه ،اًمذي يّمٚمح ًمٚمٛمقار

 ﴿     ﴾ /ُِمـ ُمٜم٤مُمٜم٤م اًمذي يمٜم٤ّم ومٞمف ٟمٞم٤مُم٤ًم.  ،ُِمـ طمنمٟم٤م :أي ،52يس

 ٕهنؿ عم٤ّم ُأطمٞمقا، يم٤مٟمقا يم٤معُمٜمتٌٝملم قمـ اًمّرىمدة.  :إٟمام وصٗمقا اًم٘مؼم سم٤معمرىمد :ىمٞمؾ

قمّدوا أطمقاهلؿ ذم ىمٌقرهؿ سم٤مإلو٤موم٦م  ،عم٤ّم قم٤ميٜمقا أطمقاهلؿ ذم اًم٘مٞم٤مُم٦مأهنؿ  :وىمٞمؾ

 .قمغم شمٚمؽ إطمقال

أو ُمّمدر ُمٞمٛمل،  ،حمّؾ اًمّرىمقد :أي :أُم٤م اؾمؿ ُمٙم٤من :واعمرىمد [644]ورىم٤مد 

 .سمٛمٕمٜمك اًمّرىم٤مد

 ﴿       ﴾ /سمئس اًمٕمٓم٤مء اعمُٕمٓمك اًمٜم٤ّمر  :أي ،99هقد

  .واًمّٚمٕمٜم٦م
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 ،رومده يرومده رومدًا ورومدًا سم٤مًمٗمتح واًمٙمن :ُي٘م٤مل ،اًمٕمقن قمغم إُمر :واًمّرومد

 .ٕن اًمٕمٓم٤مء قمقن اعمُٕمٓمل :اًمّرومد :وآؾمؿ ،إذا أقمٓم٤مه ،رومده وأرومده :وُي٘م٤مل

 ﴿   ﴾ /يُمت٥م ومٞمف ُم٤م يًقئٝمؿ  ،ُمٙمتقٌب ُمٕمٚمقمٌ  :أي ،9اعمٓمٗمٗملم

 .وُيًِخـ أقمٞمٜمٝمؿ

 .يم٠مٟمف أقمَٚمؿ سمٕمالُم٦ٍم هب٤م اًمٙم٤مومر ،نمٍّ رىَمؿ هلؿ سم :ُمٕمٜم٤مه :ُمرىمقمٌ  :وىمٞمؾ

 .ىمد شمٌّٞمٜم٧م طمروومف ،ُمٙمتقٌب  :أي :هق يمت٤مٌب ُمرىمقم :وىمٞمؾ

 .رىمٛم٧م اًمّثقب أرىمٛمف رىمامً  :ُي٘م٤مل ،قمالُم٦ًم ُٕمرٍ  ،ـمٌع اخلّط سمام ومٞمف :واًمّرىمؿ

﴿   ﴾ /هق اعمقوقع سمٕمْمف قمغم سمٕمٍض،  :، اعمريمقم44اًمٓمقر

 .اعمؽُمايمؿ :وُمثٚمف

 ﴿     ﴾ /٧ٌَم اًمّزي٤مدة :ىمٞمؾ ،32ق  .ـَمٚم

واؾمتدّل قمٚمٞمف  ،ُٓمتالئٝم٤م :مل يٌؼ ُمزيد :أي :اعمٕمٜمك ُمٕمٜمك اًمٙمٗم٤مي٦م :وىمٞمؾ

 ﴿ :سم٘مقًمف   ﴾ /18آقمراف. 

ويٙمقن اعمٕمٜمك:  ،قمغم أن ُيزاد ذم ؾمٕمتٝم٤م ،ُيقز أن يٙمقن شمٓمٚم٥م اًمّزي٤مدة :وىمٞمؾ

 .وهؾ سم٘مل زي٤مدة

ًمث٘مٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م، وهق أُم٤م  :ة اًمٞم٤مء امم ُم٤م ىمٌٚمٝم٤مومٜم٘مؾ يمن ،أصؾ ُمزيد يمٛمجٚمس

 .اًمّزي٤مدة :سمٛمٕمٜمك ،أو ُمّمدر ،اؾمؿ ُمٙم٤من
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 ﴿     ﴾ /ُمٙمتقب :أي ،2اًمٓمقر. 

امء :ىمٞمؾ ًّ وُم٤م  ،ي٘مرؤون ومٞمف ُم٤م يم٤من ،هق اًمٙمت٤مب اًمذي يمتٌف اهلل عمالئٙمتف ذم اًم

 .يٙمقن

 اًمّرق اعمٜمِمقر. :وهق ،ُمٙمتقٌب قمٜمد اهلل ذم اًمّٚمقح اعمحٗمقظ ،هق اًم٘مرآن :وىمٞمؾ

 .صح٤مئػ إقمامل اًمتل خُترج امم سمٜمل آدم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :هق :وىمٞمؾ

ًمٕمَٔمؿ ُمقىمٕمف ُمـ  :وذيمر اًمٙمت٤مب يمتٌٝم٤م اهلل عمقؾمك  ،اًمّتقراة :هق :وىمٞمؾ

 .يٙمتٌف اعم١مُمٜمقن ،أٟمف اًم٘مرآن[ 641] :وىمٞمؾ .اًمّديـ

﴿    ﴾ /اعمًٌقط. :واعمٜمِمقر.ويٜمنموٟمف ًم٘مراءشمف :، أي3اًمٓمقر 

﴿     ﴾ /امء اًمّراسمٕم٦م، سمحٞم٤مل 4اًمٓمقر ًّ ،ىمٞمؾ:هق سمٞم٧ٌم ذم اًم

 .سمام يٙمقن ُمٜمٝم٤م ومٞمف ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ،شمٕمٛمره اعمالئٙم٦م ،اًمٙمٕم٦ٌم

صمؿ ٓ  ،يدظمٚمف يمّؾ يقٍم ؾمٌٕمقن أًمػ َُمَٚمؽ :ىم٤مل وُروي قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم 

 (1) .يٕمقدون إًمٞمف أسمداً 

وهق  ،ُمٕمٛمقٌر سم٤محل٩ّم واًمٕمٛمرة :اًمٌٞم٧م احلرام ،٦ماًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر اًمٙمٕمٌ :وىمٞمؾ

  .أول سمٞم٧ٍم ُووع ًمٚمٕم٤ٌمدة ذم إرض

                                                 

 2/242 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ،2ح  4/189 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((1

 .2322ح
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 ﴿     ﴾ /امء :هق ،5اًمٓمقر ًّ ٘مػ ًمألرض  ،اًم ًّ وهل يم٤مًم

 .رومٕمٝم٤م اهلل

 ﴿     ﴾ /اعمٛمٚمقء :أي ،6اًمٓمقر. 

 .سمٛمٜمزًم٦م اًمّتٜمقر ،هق اعُمقىَمد اعمحٛمل :وىمٞمؾ

ر سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمٍض،  ،ومُتجٕمؾ ٟمػماٟم٤مً  ،أٟمف حُتٛمك اًمٌح٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ؾىمٞم صمؿ شُمٗمجَّ

 .صمؿ ُيٗمّجر امم اًمٜم٤ّمر

 .ُمألهت٤م ٟم٤مراً  :أي ،ؾمجرت اًمّتٜمقر :ُي٘م٤مل ،اعمٛمٚمقء :واعمًجقر

 ﴿       ﴾ /ُمّمٌقسم٤مً  :أي ،145آٟمٕم٤مم. 

مم٤م ٓ ُيٛمٙمـ  ،ّٚمحؿ ُمٜمفٕن ُم٤م خيتٚمط سم٤مًم :وإٟمام ظُمّص اعمّمٌقب سم٤مًمّذيمر :ىمٞمؾ

 .ُُم٤ٌمح ،ُمٕمٗمٌق قمٜمف ،ختٚمٞمّمف ُمٜمف

ؾمٗمح اًمّرضمؾ  :ُي٘م٤مل ،اعُمٜمّم٥ّم ُمـ اًمٕمرق سمٙمثرةٍ  :وهق ،اعمّمٌقب :واعمًٗمقح

ٌّف ،ُمـ سم٤مب ُمٜمع ،اًمّدم واًمّدُمع ؾمٗمح٤مً  إذا هرىمتف،  ،ؾمٗمح٧م اعم٤مء :وُي٘م٤مل ،ص

 .إذا ؾمٗمٙمتف ،وؾمٗمح٧م دُمف

 ﴿      ﴾ /ًمذي يًٙمٜمقن ومٞمف.ذم سمٚمدهؿ ا :أي ،15ؾم٠ٌم 

﴿            ﴾ /اعمًٙمٜم٦م: ُمّمدر 61اًمٌ٘مرة ،

 .اعمًٙملم
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 ،وًم٘مد متًٙمـ متًٙمٜم٤مً  ،وُم٤م يم٤من ُمًٙمٞمٜم٤مً  ،ُم٤م ومٞمٝمؿ أؾمَٙمـ ُمـ ومالن :ُي٘م٤مل

 .شمًٙمـ شمًٙمٜم٤مً  :وُمٜمٝمؿ َُمـ ي٘مقل

 .وذهّل٤م هل ظمِمققمٝم٤م [642]و  ،ُمًٙمٜم٦م احل٤مضم٦م واًمٗم٤مىم٦م :ه٤م هٜم٤م :واعمًٙمٜم٦م

 ﴿       ﴾ /ٗمٞمٜم٦م اعمٛمٚمقءة ُمـ  :أي ،119اًمِمٕمراء ًّ ذم اًم

 .وهمػمهؿ ُمـ احلٞمقاٟم٤مت ،اًمٜم٤ّمس

وؿمحـ اًمّثٖمر  ،إذا ُمأله سمام يًدُّ ظمٚمٚمف ،ُمـ ؿمحٜمف يِمحٜمف ؿمحٜم٤مً  :واعمِمحقن

 .اًمِّمحٜم٦م :وُمٜمف ،سم٤مًمّرضم٤مل

 ﴿   ﴾ /ُمقوع ُذهبؿ :أي ،62اًمٌ٘مرة. 

 .اؾمؿ ُمٙم٤مٍن ًمٚمنمب :بواعمنم

﴿           ﴾ /يٕمٜمل ُمنمق  :، ىمٞمؾ17اًمرمحـ

 .وُمٖمرب اًمّّمٞمػ وُمٖمرب اًمِّمت٤مء ،اًمّّمٞمػ وُمنمق اًمِّمت٤مء

ُمٖمرب اًمِّمٛمس  :وسم٤معمٖمرسملم ،ُمنمق اًمِّمٛمس واًم٘مٛمر :اعمُراد سم٤معمنمىملم :وىمٞمؾ

وَُمـ ىمِدر قمغم  ،ًمِّمٛمس واًم٘مٛمرسملّم ؾمٌح٤مٟمف ىمدرشمف قمغم شمٍميػ ا ،وُمٖمرب اًم٘مٛمر

 .ىمِدَر قمغم يمّؾ رء ،ذًمؽ

﴿         ﴾ /اًمتل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م137آقمراف ،. 

ُُمٚمؽ ومرقمقن، ُمـ أدٟم٤مه  :اًمنّمق واًمٖمرب ُمٜمٝم٤م، ُيريد ،ضمٝم٤مت إرض :يٕمٜمل

 .امم أىمّم٤مه
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 .ذىمٝم٤م وهمرهب٤م ،أرض اًمِّم٤مم :وىمٞمؾ .هل أرُض اًمِّم٤مم وُمٍم :وىمٞمؾ

 .ٞمؾ: أرض ُمٍموىم

﴿      ﴾ /اعُمزدًمٗم٦م، ؾُمّٛمٞم٧م ُِمِمٕمرًا، ٕٟمف  :، هق198اًمٌ٘مرة

 .ُمـ أقمامل احل٩ّم  ،واًمّدقم٤مء قمٜمده ،واعم٘م٤مم واعمٌٞم٧م سمف ،ُمٕمٚمؿ ًمٚمح٩ّم واًمّّمالة

 ىم٤مل إلسمراهٞمؿ ٕن ضمؼمئٞمؾ  :وإٟمام ؾمّٛمك اعمِِمٕمر احلرام ُُمزدًمٗم٦م

ّٛمل اعُمزدًمٗم٦م ،ازدًمػ قمغم اعمِِمٕمر احلرام :سمٕمروم٤مت ًُ  .وم

 .وإىم٤مُمتلم ،سم٠مذاٍن واطمدٍ  ،ٕٟمف ُُيٛمع سمف سملم اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء :وؾُمّٛمل مجٕم٤مً 

﴿      ﴾ /شمٙمقن ـم٤مقمتٝمؿ ُم٘مٌقًم٦م. :، أي19آهاء 

 .ويتج٤موز قمـ ؾمٞمئ٤مهتؿ ،أٟمف ؾُمٌح٤مٟمف ُيْم٤مقِمػ طمًٜم٤مهتؿ :ؿمٙمره :وىمٞمؾ

 ر قمٚمٞمف ذم طُمًـ اجلزاء.أّٟم٤م أطمٚمٚمٜم٤م ؾمٕمٞمٝمؿ حمّؾ ُم٤م ُيِمٙم :واعمٕمٜمك

﴿          ﴾ /ىمٞمؾ[ 643] 78آهاء: 

 .وُمالئٙم٦م اًمٜمّٝم٤مر ،شمِمٝمده٤م ُمالئٙم٦م اًمّٚمٞمؾ ،أن صالة اًمٗمجر :ُمٕمٜم٤مه

 ﴿     ﴾ /وهق اًمٞمقم اًمذي  ،يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :يٕمٜمل ،2اًمؼموج

 .ًم٘مْم٤مءويٗمّمؾ ذم ا ،ُُي٤مزي ومٞمف اخلالئؼ

 ﴿     ﴾ /أن اًمِّم٤مهد يقم اجلٛمع،  :ىمٞمؾ ،3اًمؼموج

 .يقم قمروم٦م :واعمِمٝمقد
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ويقم  ،ٕٟمف يِمٝمد قمغم يمّؾ قم٤مُمٍؾ سمام قَمِٛمَؾ ومٞمف :وؾُمّٛمل اجلٛمٕم٦م ؿم٤مهداً  :ىمٞمؾ

 .وشمِمٝمده اعمالئٙم٦م ،يِمٝمد اًمٜم٤ّمس ومٞمف ُمقؾمؿ احل٩ّم  :قمروم٦م ُمِمٝمقدٌ 

 .د يقم قمروم٦مواعمِمٝمق ،أن اًمِّم٤مهد يقم اًمٜمّحر :وىمٞمؾ

 .واعمِمٝمقد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أن اًمِّم٤مهد حمّٛمد  :وىمٞمؾ

 .اعمِمٝمقد يقم اًمٜمّحر :وىمٞمؾ

  .واعمِمٝمقد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،اًمِّم٤مهد يقم قمروم٦م :وىمٞمؾ

 .شمِمٝمده اعمالئٙم٦م :اعمِمٝمقد يقم اجلٛمٕم٦م :وىمٞمؾ

 واعمِمٝمقد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ،يِمٝمد قمغم سمٜمل آدم :اًمِّم٤مهد اعمََٚمؽ:وىمٞمؾ

 .واعمِمٝمقد اًمذيـ ُيِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ ،يِمٝمدون قمغم اًمٜم٤ّمساًمِّم٤مهد اًمذيـ  :وىمٞمؾ

 .واعمِمٝمقد ؾم٤مئر إُُمؿ ،اًمِّم٤مهد هذه إُُم٦م :وىمٞمؾ

 .واعمِمٝمقد هؿ ،اًمِّم٤مهد أقمْم٤مء سمٜمل آدم :وىمٞمؾ

 .واعمِمٝمقد احل٤مج ،اًمِّم٤مهد احلجر إؾمقد :وىمٞمؾ

 .واعمِمٝمقد سمٜمق آدم ،اًمِّم٤مهد إي٤مم واًمّٚمٞم٤مزم :وىمٞمؾ

 .اعمِمٝمقد حمّٛمد و ،اًمِّم٤مهد إٟمٌٞم٤مء :وىمٞمؾ

ّٓ اهلل ،اًمِّم٤مهد اهلل :وىمٞمؾ  .واعمِمٝمقد ٓ إًمف إ

 .واعمِمٝمقد احلّؼ  ،اًمِّم٤مهد اخلٚمؼ :وىمٞمؾ

﴿     ﴾ /أي:  :سمٛمٕمٜمك اًمِّمٝمقد واحلْمقر :، اعمِمٝمد37ُمريؿ

 .وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ُمـ طمْمقرهؿ ذًمؽ اًمٞمقم
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 رؤوس اجلٛمع يقُمئٍذ. ُمـ اًمٗمْمٞمح٦م قمغم :أي :ويٌؾ هلؿ ُمـ جمٛمع يقمٍ  :وىمٞمؾ

﴿  ﴾/ويمؿ ُمـ ىمٍٍم رومٞمع جُمّمص :أي [644] 45احل٩م، 

 .وٓ جُمٞم٥م ،ومٚمؿ يٌؼ ومٞمف داعٍ  ،هبالك أهٚمف :شمداقمك ًمٚمخراب

 .ُيِمّٞمده وؿمٞمّده وَيِمٞمده ،ؿم٤مد اًمّرضمؾ سمٜم٤مئف ،اعُمرشمٗمع ُمـ إسمٜمٞم٦م :واعمِمٞمد

 .اجلّص واجلٞم٤مر :واًمِّمٞمد ،واعمٌٜمل سم٤مًمِّمٞمد ،اعُمجّمص :اعمِمٞمد :وىمٞمؾ

﴿         ﴾ /وُمقوٕم٤ًم  ،ُُمٕمدًٓ  :أي ،53اًمٙمٝمػ

 .اعمٕمدل :واعمٍَِمف .يٜمٍمومقن إًمٞمف ًمٞمتخّٚمّمقا ُمٜمٝم٤م

 .شمٜم٘مٞمؾ اعمٕمٜمك ذم اجلٝم٤مت اعُمختٚمِٗم٦م :واًمّتٍميػ

﴿     ﴾ /اعمقصقل سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمٍض. :، اعمّمٗمقوم٦م22اًمٓمقر 

 .ُُمتٙمئلم قمغم ٟمامرق ُمقوققم٦ٍم قمغم ُهرٍ  :شم٘مديره ،ذم اًمٙمالم طمذوم٤مً أن  :وىمٞمؾ

 ﴿      ﴾ /أي طُمّمقٟم٤ًم وىمّمقرًا  :ىمٞمؾ ،129اًمِمٕمراء

  .ُُمِمّٞمدة

 .ُم٠مظمذًا ًمٚمامء حت٧م إرض :وىمٞمؾ

 ُمّمٜمٕم٦م :وىمٞمؾ.مجع ُمّمٜمع ،ُم٠مظمذ اعم٤مء :واعمّم٤مٟمع
ٍ
اعمّم٤مٟمع:  :وىمٞمؾ .يمّؾ سمِٜم٤مء

 .واحلّمقن ،هل اًم٘مّمقر



 اعمٞمؿ ؾ......................... ومّم................................1128

﴿        ﴾ /مجع اعمْمجع :، اعمْم٤مضمع34اًمٜم٤ًمء: 

 .واعمٌٞم٧م ،اًمِٗمراش :وهق

واوٓمجع اوٓمج٤مقم٤ًم،  ،ُي٘م٤مل وجع وجققم٤مً  ،آؾمتٚم٘م٤مء :اًمّْمجقع :وأصؾ

 إذا اؾمتٚم٘مك ًمٚمٜمقم.

 ﴿      ﴾ /يٓمقهي٤م سم٘مدرشمف، يمام يٓمقي  :أي ،67اًمزُمر

 .اًمّٚمػ :واًمّٓمل.ء اعم٘مدور ًمف ـمّٞمف سمٞمٛمٞمٜمفاًمقاطمد ُمٜم٤ّم اًمٌم

﴿      ﴾ /واًمٕمذرى ،واعمُٕمذر ،اعمَٕمذرة ،164آقمراف، 

 .ُمّمدر قمذرشمف أقمذره :واًمُٕمذرة واطمدٌ 

وهق  ،اًمذي ٓ قُمذر ًمف :سم٤مًمّتْمٕمٞمػ ،واعمُٕمّذر .اًمذي ًمف قمذٌر صحٞمح :واعمُٕمذر

 .اعمُ٘مٍّم  :وهق ،ُيريؽ أٟمف ُمٕمذور

 .[645]وعمَـ ٓ قُمذر ًمف  ،ُي٘م٤مل عمَـ ًمف قمذر :ٕمتذرواعمُ 

﴿       ﴾ /وضم٤مدل قمـ  ،أي وًمق اقمتذر :، ىمٞمؾ15اًم٘مٞم٤مُم٦م

ذيمر ُمقاٟمٍع شم٘مٓمع قمـ  :وهق ،ُمٕمذرًة وُمٕم٤مذر وُمٕم٤مذير :ُي٘م٤مل ،مل يٜمٗمٕمف ذًمؽ ،ٟمٗمًف

 .اًمٗمٕمؾ اعمٓمٚمقب

تقر :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ  .وأهمٚمؼ إسمقاب ،وًمق أرظمك اًم

 .وًمق أدمم سمٙمّؾ طمّج٦ٍم قمٜمده :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

تقر واطمده٤م ُمٕمذراً  :اعمٕم٤مذير :وىمٞمؾ ًّ  .اًم
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 .هل ًمٖم٦ٌم ـم٤مئٞم٦م :وىمٞمؾ

تقر :واعمٕمٜمك ًّ  .وم٢من ٟمٗمًف ؿم٤مهدٌة قمٚمٞمف ،ومُٞمخٗمل ُم٤م يٕمٛمؾ ،وإن أؾمٌؾ اًم

 ﴿    ﴾ /اًمٗمرار :اعمٗمر ،12اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

 .فاعمقوع اًمذي ُيٗمّر إًمٞم :سمٙمن اًمٗم٤مء ،واعمِٗمر

 .اإلٟم٤ًمن اجلّٞمد اًمِٗمرار :وومتح اًمٗم٤مء ،سمٙمن اعمٞمؿ ،واعمَِٗمر

 ﴿  ﴾ /إُمر اًم٘مٌٞمح اعمٙمروه :اعمٕمّرة ،25اًمٗمتح. 

 ،وسمف ؾُمّٛمل احلرب قمّراً  ،وأحلؼ سمف قمٞم٤ٌمً  ،إذا ؿم٤مٟمف ،قمرَّ ومالٌن ومالٟم٤مً  :ُي٘م٤مل

 .واًمٖمدرة قمّرةٌ 

﴿      ﴾ /إصمٌؿ وضمٜم٤مي٦مأي  :ىمٞمؾ ،25اًمٗمتح. 

 .سم٠مهنؿ ىمتٚمقا أهؾ ديٜمٝمؿ ،ومٞمٚمح٘مٙمؿ سمذًمؽ قمٞم٥ٌم ُيٕمّٞمٌٙمؿ اعمنميمقن :وىمٞمؾ

 .ذم ىمتؾ اخلٓم٠م ،هق هُمرم اًمدي٦م واًمٙمّٗم٤مرة :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /ُمٕمرج :واطمده٤م ،اًمّدرج :اعمٕم٤مرج ،33اًمزظمرف. 

 .اًمّّمٕمقد :واًمٕمروج

﴿    ﴾ /اًمّّمٕمقد  وهق: ،ُمقاوع اًمٕمروج :، اعمٕم٤مرج3اعمٕم٤مرج

 .ُمرشم٦ًٌم سمٕمد ُمرشم٦ٌم

 .ٓرشمٗم٤مع إطمدى رضمٚمٞمف قمـ إظُمرى :إقمرج :وُمٜمف
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 .صٗم٦م اهلل :وذي اعمٕم٤مرج

واإلوم٤مو٤مت اًمتل ُيٕمٓمٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤مء  ،ذي اًمٗمقاوؾ اًمٕم٤مًمٞم٦م :أن ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ

 .واًمّدرضم٤مت اًمٕمٚمّٞم٦م ،ٕٟمف ُيٕمٓمٞمٝمؿ اعمٜم٤مزل اًمّرومٞمٕم٦م :وإوًمٞم٤مء ذم اجلٜم٦ّم

ام :وىمٞمؾ ًّ  .ُمقاوع قمروج اعمالئٙم٦م :أي :ءأهن٤م ُمٕم٤مرج اًم

اموات :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ  .ٕن اعمالئٙم٦م شمٕمرج ومٞمٝم٤م ،ذي اًم

َُمٚمُِؽ اعمالئٙم٦م اًمتل شمٕمرج امم  :أي :اعمالئٙم٦م [646]أٟمف سمٛمٕمٜمك ذي  :وىمٞمؾ

امء ًّ  .اًم

امء ٕٟمف قَمرج سم٤مًمٜمٌّّل  ،ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج :وُمٜمف ًّ  .إمم اًم

﴿           ﴾ُمرومققم٤مٌت سم٤مًمّدقم٤مئؿ141/آٟمٕم٤مم ،. 

 .هق ُم٤م قمرؿمف اًمٜم٤ّمس ُمـ اًمٙمروم وٟمحقه٤م :ىمٞمؾ

 .أن ُيٕمؾ هل٤م طمٔم٤مئر يم٤محلٞمٓم٤من :قمرؿمٝم٤م :وىمٞمؾ 

يٕمٜمل ُم٤م ظمرج ُمـ ىِمٌؾ ٟمٗمًف ذم اًمؼماري واجل٤ٌمل ُمـ  :ىمٞمؾ :وهمػم ُمٕمروؿم٤مت

 .أٟمقاع إؿمج٤مر

 يش.ُُمًتٖمٜمٞم٦م قمـ اًمّتٕمر ،سمؾ ىم٤مئٛم٦ٌم قمغم أصقهل٤م ،همػم ُمرومققم٤مت :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 :واًمٕمرش .ٓرشمٗم٤مقمف :وُمٜمف ؾُمّٛمل اًمّنير قمرؿم٤مً  ،أصٚمف اًمّرومع :واًمٕمرش

٘مػ واعمُٚمؽ ًّ  .رومع سمٕمض أهمّم٤مهن٤م قمغم سمٕمض :وقمرش اًمٙمرم ،اًم
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﴿       ﴾ /ُمٍموومقن قمـ اؾمتامع  :، أي212اًمِمٕمراء

ٝم٥م اًمثّ ،قمـ اعمٙم٤من اًمذي يًتٛمٕمقن ذًمؽ ومٞمف:أي :اًم٘مرآن  ٤مىم٦ٌم.ممٜمققمقن قمٜمف سم٤مًمِمُّ

وم٢من اًمٕمزل شمٜمحٞم٦م اًمٌمء  ،أن اًمِّمٞم٤مـملم قمـ ؾمٛمع اًم٘مرآن ُُمٜمّحقن :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وإزاًمتف قمـ أُمٍر إمم ٟم٘مٞمْمف ،قمـ ُمقوٍع امم ظمالومف

 ﴿        ﴾ /ذم ىمٓمٕم٦ٍم ُمـ إرض، همػم  :أي ،42هقد

 .طملم ٟم٤مداه اًم٘مٓمٕم٦م اًمتل يم٤من ٟمقح 

ئمـ  ويم٤من ٟمقح  ،اقمتزل ديٜمف ىمد :أي :يم٤من ذم ٟم٤مطمٞم٦ٍم ُمـ ديـ أسمٞمف :وىمٞمؾ

 .ومٚمذًمؽ دقم٤مه ،أٟمف ُمًٚمؿ

ٗمٞمٜم٦م :وىمٞمؾ ًّ  .يم٤من ذم ُمٕمزٍل ُمـ اًم

 ،ٟمّحٞمتف قمٜمف ،ُمـ سم٤مب رضب ،ُمـ قمزل يٕمزل قمزًٓ  ،اؾمؿ ُمٙم٤منٍ  :واعمٕمزل

 .قُمزل قمـ اًمٕمٛمؾ :وُمٜمف

 ﴿      ﴾ /ـّ  :أي ،128آٟمٕم٤مم  .مج٤مقم٦م اجل

 .يمٛم٘مٕمد وُم٘م٤مقمد ،ُمٕم٤مذ :ومجع ُمٕمنم

﴿      ﴾ /ُمّمدر قمَم اًمٕمٌد ُمقٓه  :، اعمٕمّمٞم٦م8اعمج٤مدًم٦م

 .رُمك [647]ُمـ سم٤مب  ،قمّمٞم٤مً 

 .وآؾمؿ اًمٕمّمٞم٤من ،ومٝمق قم٤مصٍ  ،وُمٕمّمٞمتف
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 ﴿          ﴾ /وصّدوا اهلدي،  :أي ،25اًمٗمتح

ٌُدن اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م رؾمقل اهلل  :وهل طمّتك سمٚمغ ذي  ، سُمدٟم٦مويم٤مٟم٧م ؾمٌٕملم ،ُمٕمف اًم

ٌُدن اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م ،احلٚمٞمٗم٦م  ،طمّتك ٟمزل سم٤محلديٌٞم٦م ،وأطمرم سم٤مًمٕمٛمرة ،وأؿمٕمره٤م ،وم٘مّٚمد اًم

 .ويم٤من اًمّّمٚمح ،وُمٜمٕمف اعمنُميمقن

ٌُدن ،ومٚماّم شمؿَّ اًمّّمٚمح  ﴿ :ومذًمؽ ىمقًمف ،ٟمحروا اًم   ﴾  أي حمٌقؾم٤ًم قمـ أن

ٕن هدي اًمٕمٛمرة ٓ  :٦ميٕمٜمل ُمٙمّ  ،وهق طمٞم٨م حيؾُّ ٟمحره ،ُمٜمحره :أي ،يٌٚمغ حمّٚمف

ّٓ سمٛمّٙم٦م ّٓ سمٛمٜمك ،ُيذسمح إ  .يمام أن هدي احل٩ّم ٓ ُيذسمح إ

وُمٜمف آقمتٙم٤مف،  ،اعمٛمٜمقع ُمـ اًمّذه٤مب ذم ضمٝم٦ٍم سم٤مإلىم٤مُم٦م ذم ُمٙم٤مٟمف :واعمٕمٙمقف

إذا ىم٤مم  ،وقمٙمػ قمغم هذا إُمر يٕمٙمػ قمٙمقوم٤مً  ،اإلىم٤مُم٦م ذم اعمًجد ًمٚمٕم٤ٌمدة :وهق

 .قمٚمٞمف

 ﴿       ﴾ يرّدك امم ُمّٙم٦م :أي ،85ًم٘مّمص/ا. 

امم  :وىمٞمؾ .صمؿ يٕمقد إًمٞمف ،ٕٟمف يتٍّمف ذم اًمٌالد :ُمٕم٤مد اًمّرضمؾ سمٚمده :ىمٞمؾ

 .امم اعمقت :ُمٕم٤مد

 أي: ُيٕمٞمدك سمٕمد اعمقت يمام سمدأك.:امم اعمرضمع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىمٞمؾ

 .امم اجلٜم٦ّم :وىمٞمؾ

 .وُُمدظمٚمؽ اجلٜم٦ّم ،وسم٤مقمثؽ ،أٟمف مُمٞمتؽ :واعمٕمٜمك

﴿    ﴾ /أؾمتجػم سم٤مهلل :أي ،23يقؾمػ. 
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 .ٕٟمف ُمّمدر :دمٕمٚمف سمدًٓ ُمـ اًمّٚمٗمظ ،أقمقذ سم٤مهلل ُمٕم٤مذاً  :وىمٞمؾ

 .ُمّمدر زُم٤مٍن وُمٙم٤من :واعمٕم٤مذ

﴿    ﴾ /يتٕمّٞمِمقن سمف ،وىم٧م ُمٕم٤مشٍ  :أي ،11اًمٜم٠ٌم. 

﴿   ﴾ /وهق:  ،قمغم وزن ُمٗمٕمٚم٦م ،مجع ُمٕمٞمِم٦مٍ  :، هق12آقمراف

 .واًمٞم٤مء أصٚمّٞم٦م ومال شُم٘مٚم٥م ذم اجلٛمع ،اًمٜم٤ٌّمت وهمػمه ُمـ احلٞمقانُمـ  ،ُم٤م ُيٕم٤مش سمف

ووزن  ،وم٤معمٞمؿ زائدة ،ُمـ سم٤مب قم٤مش ،ُمـ اًمٕمٞمش ،أن ُمٕم٤ميش ُمٗم٤مقمؾ :وىمٞمؾ

 .ومال هُيٛمز ،ُمٕم٤ميش ُمٗم٤مقمؾ

 [647]ووزن  ،ومقزن ُمٕمٞمِم٦م ومٕمٚمٞم٦م ،وم٤معمٞمؿ أصٚمّٞم٦م ،هق ُمـ ُمٕمٞمش :وىمٞمؾ

 .ومُٞمٝمٛمز ،ُمٕم٤ميش ومٕم٤ميؾ

 ﴿   ﴾ /ُمـ همػم  ،ٟمزول ٟم٤مئ٦ٌٍم سم٤معم٤مل :وهق .اًمُٖمرم :عمٖمرما ،98اًمتقسم٦م

 .ًمرومع إُمر :وأصٚمف .ضم٤ٌمي٦مٍ 

﴿     ﴾ /مجع ُمٖمٜمؿ :اعمٖم٤مٟمؿ ،22اًمٗمتح. 

ُم٤م  :ُم٤م ُأصٞم٥م ُمـ اعُمح٤مرسملم ُمـ أهؾ اًمنّمك قمٜمقًة، واًمٗملء ،اًمٖمٜمٞمٛم٦م :واعمٖمٜمؿ

 .ٟمٞمؾ ُمٜمٝمؿ سمٕمد ُم٤م شمْمع احلرب أوزاره٤م
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 ﴿      ﴾ /أي ُم٘مٌقو٦م قمـ اًمٕمٓم٤مء، مُمًٙم٦ًم قمـ  :، ىمٞمؾ64اعم٤مئدة

  .ومٜمًٌقه امم اًمٌخؾ ،اًمّرزق

 ،طمّتك يم٤مٟمقا ُمـ أيمثر اًمٜم٤ّمس ُم٤مًٓ  ،أن اهلل يم٤من ىمد سمًط قمغم اًمٞمٝمقد :ىمٞمؾ

يمػَّ اهلل قمٜمٝمؿ ُم٤م سمًط  ،ويمّذسمقه ومٚماّم قمّمقا اهلل ذم حمّٛمد  ،وأظمّمٌٝمؿ ٟم٤مطمٞم٦مً 

ٕم٦م ًّ ومل ي٘مؾ:  ،يد اهلل ُمٖمٚمقًم٦م :ٜمح٤مص سمـ قم٤مزوراوم٘م٤مل قمٜمد ذًمؽ وم ،قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًم

 .امم قمٜم٘مف

وم٠مذيمٝمؿ اهلل ذم  ،وروقا سم٘مقًمف ،ومل يٜمٝمف أظمرون ،إٟمام ىم٤مًمف ومٜمح٤مص :ىمٞمؾ

 .ذًمؽ

ّٓ سمام َيؼم سمف ىمًٛمف ،يد اهلل ُمٙمٗمقوم٦م قمـ قمذاسمٜم٤م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ  ،ومٚمٞمس ُيٕمّذسمٜم٤م إ

 .ىمدر ُم٤م قمٌد آسم٤مؤٟم٤م اًمٕمجؾ

 طمٞم٨م ىمؽّم اعمٕمٞمِم٦م قمٚمٞمٜم٤م. ؟يد اهلل ُمٖمٚمقًم٦ًم قمٜم٤ّمأ :وشم٘مديره ،أٟمف اؾمتٗمٝم٤ممٌ  :وىمٞمؾ

واقمت٘مدوا ُمذه٤ًٌم ُي١مّدي ُمٕمٜم٤مه امم أن  ،ُيقز أن يٙمقن اًمٞمٝمقد ىم٤مًمقا ىمقًٓ  :وىمٞمؾ

  .وُيقد ذم طم٤مًم٦ٍم أظمرى ،اهلل يٌخؾ ذم طم٤ملٍ 

وُيقز أن  ،واًمّتٙمذي٥م هلؿ ،ومحٙمك اهلل قمٜمٝمؿ ذًمؽ قمغم وضمف اًمّتٕمج٥م ُمٜمٝمؿ

وقمغم  ُمـ طمٞم٨م مل ُيقؾّمع قمغم اًمٜمٌّّل  ،يٙمقن ىم٤مًمقا ذًمؽ قمغم وضمف اهلزء

 .أصح٤مسمف

 ﴿    ﴾ /أي همػماٟم٤ًم ذم اجل٤ٌمل :ىمٞمؾ ،57اًمتقسم٦م. 
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 .هادي٥م :وىمٞمؾ

هم٤مر اًمٌمء ذم اًمٌمء يٖمقر، إذا  [649]ُمـ  ،ُمٗمٕمٚم٦م ،مجع ُمٖم٤مرةٍ  :واعمٖم٤مرات

 .دظمؾ ُمٜمف ذم ُمقوٍع يًؽمه

 .اًمٜمّ٘م٥م ذم اجلٌؾ :واًمٖم٤مر

 ﴿       ﴾ /طِمرزاً  :أي ،57اًمتقسم٦م. 

 .أي طمّمٜم٤مً  :وىمٞمؾ

واعمقئؾ، واعمُٕمَتَّمؿ،  ،اعمٕم٘مؾ :وُمثٚمف ،اعمقوع اًمذي ُيتحّّمـ ومٞمف :واعمٚمج٠م

 .واعمُٕمَتَٛمد

 ﴿     ﴾ /ومقزًا وٟمج٤مًة امم طم٤مل اًمّنور  :أي ،31اًمٜم٠ٌم

الُم٦م ًّ  .ُمقوع اًمٗمقز :اعمٗم٤مز :وىمٞمؾ .واًم

 .ُمٜمج٤مة :يم٠مهنؿ ىم٤مًمقا ،قمغم ـمريؼ اًمّتٗم٤مؤل ،ُمٗم٤مزة اهلٚمٙم٦م :وىم٤مًمقا

 وهق اًمٜمّج٤مة ُمـ اًمٜم٤ّمر امم اجلٜم٦ّم. ،ُمٜمجًك امم ُمتٜمزه :ُمٗم٤مزاً  :وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /شمٔمٜمّٝمؿ سمٛمٜمج٤مةٍ  :أي ،188آل قمٛمران ٓ، 

 .وسُمٕمٍد ُمـ اًمٜم٤ّمر

﴿    ﴾ /أي ُمـ اعمُٝمَٚمٙملم :، ىمٞمؾ42اًم٘مّمص. 

 .وُزرىم٦م إقملم ،ًمًقاد اًمقضمقه :ُمـ اعُمِمَقهلم ذم اخِلٚم٘م٦م :وىمٞمؾ

 .ُمـ اعمٛم٘مقشملم اعمٗمْمقطملم :وىمٞمؾ
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ٌّحف اهلل ،اإلسمٕم٤مد :واًمُ٘مٌح ٌّحف :وُي٘م٤مل ،ُي٘مٌحف ىُمٌح٤مً  ،أي أسمٕمده :ىم إذا ضمٕمٚمف  ،ىم

ٌّحف:وىمٞمؾ .ىمٌٞمح٤مً   .أهٚمٙمف :ومٝمق ُم٘مٌقح ،ىم

﴿     ﴾ /ُمقوع اًم٘مٌقر ،ؼمةُم٘م :مجع ،2اًمتٙم٤مصمر. 

 ﴿     ﴾ /أي يم٤من ُم٤م ُيٜمِزل اهلل قمغم أٟمٌٞم٤مئف،  :ىمٞمؾ ،38آطمزاب

 .ىمْم٤مًء ُم٘مْمّٞم٤مً  ،ُمـ إُمر اًمذي ُيريده

 .ضم٤مري٤ًم قمغم ُم٘مدار ٍٓ يٙمقن ومٞمف شمٗم٤موٍت ُمـ ضمٝم٦م احلٙمٛم٦م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

زي٤مدٍة وٓ  ُمـ همػم ،ُم٤م يم٤من قمغم ُم٘مدار ُم٤م شم٘مّدم :هق :أن اًم٘مدر اعم٘مدور :وىمٞمؾ

 .ُٟم٘مّم٤منٍ 

﴿     ﴾ / أي حمٌقؾم٤مٍت ذم  :ىمٞمؾ ،72اًمرمحـ

 .ُمًتقرات ذم اًمِ٘م٤ٌمب ،احلج٤مل

َـّ ُمّمقٟم٤مت :واعمٕمٜمك  .ٓ ُيٌتذًّمـ ،خُمّدرات ،أهنُ

َـّ  :ُم٘مّمقرات :وىمٞمؾ  .ومال ُيِردن سمدًٓ ُمٜمٝمؿ [614]أي ىُمٍمنَّ قمغم أزواضمٝم

﴿    ﴾ /ُمقوع اًم٘مٕمقد،  :وهق ،مجع ُم٘مٕمد ،121آل قمٛمران

 ىمٕمد ي٘مٕمد ىمٕمقدًا. :ُمـ ،اؾمؿ ُمٙم٤منٍ 

 ﴿          ﴾ /سم٘مٕمقدهؿ :أي ،81اًمتقسم٦م، 

 .اًم٘مٕمقد :سمٛمٕمٜمك ،ُمّمدر ُمٞمٛمل
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﴿   ﴾ /ُم٘مٚمد وُم٘مالد :مجع ،63اًمزُمر. 

اموات وإرض :ُيريد ًّ  .ًمّرمح٦مسم٤مًمّرزق وا ،ُمٗم٤مشمٞمح اًم

اموات وإرض :وىمٞمؾ ًّ وُيٖمٚم٘مف قمّٛمـ  ،يٗمتح اًمّرزق قمغم َُمـ يِم٤مء :ظمزائـ اًم

 .يِم٤مء

 ًمٖم٦م يامٟمّٞم٦م. ،اعمٗمت٤مح :واإلىمٚمٞمد ،مجٌع ٓ واطمد ًمف :ُم٘م٤مًمٞمد :وىمٞمؾ

 .أىم٤مًمٞمد :واجلٛمع ،إىمٚمٞمدس :وأصٚمف سم٤مًمّروُمّٞم٦م ،ُُمٕمّرب :وىمٞمؾ

 .ت٤محاعمٗم :وهق سم٤مًمٗم٤مرؾمّٞم٦م ،اًمّٔم٤مهر أٟمف ًُمٕمّرب ُمـ يمٚمٞمد :أىمقل

 ﴿   ﴾ /اعُمتٗمّرق :اعمٜمثقر ،23اًمٗمرىم٤من. 

 ﴿     ﴾ /ُمقوع ىم٤مئٚم٦م :أي ،24اًمٗمرىم٤من. 

وإن مل  ،إذا اؿمتدَّ احلرّ  ،آؾمؽماطم٦م ٟمّمػ اًمٜمّٝم٤مر :اًم٘مٞمٚمقًم٦م قمٜمد اًمٕمرب :ىمٞمؾ

 .أن اجلٜم٦ّم ٓ ٟمقم ومٞمٝم٤م :واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ،يٙمـ ُمع ذًمؽ ٟمقمٌ 

 ﴿    ﴾ /اعمحٌقس قمـ اًمّتٍمف ذم  :، اعمٙمٔمقم48اًم٘مٚمؿ

 .إذا ؿمددشمف ،يمٔمٛم٧م رأس اًم٘مرسم٦م :وُمٜمف إُمقر.

  .ويمٔمؿ ظمّمٛمف، إذا أضم٤مسمف ،سم٘مٓمٕمف قماّم يدقمقا إًمٞمف :إذا طمًٌف :ويمٔمؿ همٞمٔمف

 .إذ مل ُيد ًمٖمٞمٔمف ؿمٗم٤مءً  ،أي خُمتٜمؼ سم٤مًمٖمؿّ  :ُمٙمٔمقم :وىمٞمؾ
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 ﴿         ﴾ /أي قمغم ىمدر  :ىمٞمؾ ،135آٟمٕم٤مم

 .ومتٙمٜمٙمؿ ُمـ اًمّدٟمٞم٤م ،ُمٜمزًمتٙمؿ

 .سمّمٞمٖم٦م إُمر ،وهذا هتديٌد ووقمٞمدٌ  ،اصمٌتقا قمغم ُم٤م أٟمتؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر :وُمٕمٜم٤مه

 .قمغم ـمري٘متٙمؿ ،قمغم ُمٙم٤مٟمتٙمؿ :وىمٞمؾ

 .وم٢مين جُم٤مزيٙمؿ ،قمغم طم٤مًمتٙمؿ اًمتل أٟمتؿ قمٚمٞمٝم٤م :وىمٞمؾ

ٚم [611]رضمٌؾ ُمٙملم قمٜمد  :ُي٘م٤مل ،اعمٜمزًم٦م :واعمٙم٤مٟم٦م ًّ ُمـ ىمقٍم ُمٙمٜم٤مة،  ،ٓم٤مناًم

 .وىمد ُمٙمـ ُمٙم٤مٟم٦مً 

 ﴿    ﴾ /ٌّدات :اعمٜم٤مؾمؽ ه٤م هٜم٤م :، ىمٞمؾ128اًمٌ٘مرة ويمّؾ  ،اعُمتٕم

ٌّد ُمٜمًؽ  .ُُمتٕم

ؽ هب٤م ،قمّرومٜم٤م هذه اعمقاوع :أي :أرٟم٤م ُمٜم٤مؾمٙمٜم٤م :ىمٞمؾ ًمٜمٗمٕمٚمف  ،اًمتل شمتٕمّٚمؼ اًمٜمًُّ

 .إًمٞمٝم٤م قمغم طمّد ُم٤م ي٘متْمٞمف شمقومٞم٘مٜم٤م ،وٟم٘ميض قم٤ٌمداشمٜم٤م ومٞمٝم٤م ،قمٜمده٤م

ٕمل سملم اًمّّمٗم٤م واعمروة ،اًمّٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م ،وم٠مرامه٤م اهلل ُمٜم٤مؾمٙمٝمؿ :ىمٞمؾ ًّ  ،واًم

 .طمّتك أيمٛمؾ هب٤م اًمّديـ ،وُمـ مجع ورُمل اجلٛمرات ،واإلوم٤مو٦م ُمـ قمروم٤مت

 .ُمذاسمحٜم٤م :ُمٕمٜمك ُمٜم٤مؾمٙمٜم٤م :وىمٞمؾ

 قم٤مسمٌد، وىمد ٟمًؽ ُٟمًٙم٤ًم. :ورضمٌؾ ٟم٤مؾمٌؽ  ،اًمٕم٤ٌمدة :واًمٜمًّؽ ذم اًمّٚمٖم٦م
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ؽ  .أي دم هُيري٘مف :ومٕمٚمٞمف ُٟمًؽ ،َُمـ ومٕمؾ يمذا :ُي٘م٤مل ،اًمّذسمٞمح٦م :واًمٜمًُّ

 .اًمّذسمٞمح٦م :واًمٜمًّٞمٙم٦م

 .هق: اًمٜمًّؽ ،واعمٜمًؽ أيْم٤مً  ،اعمقوع اًمذي َيذسمح ومٞمف اًمٜم٤ّمؾمؽ :واعمٜمًؽ

 ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /67احل٩م، 

ؽ أصٚمف اًمّذسم٤مئح :ىمٞمؾ يم٤مٟمقا  ،ؿم٤مة :واًمٜمًّٞمٙم٦م .٤مهٚمّٞم٦ميم٤مٟم٧م شُمذسمح ذم اجل ،اًمٜمًُّ

َخ ذًمؽ سم٤مٕو٤مطمل ،يذسمحقهن٤م اعمحرم ذم اإلؾمالم ًِ  .صمؿ ُٟم

 .مُجِمَع ٓظمتالف سوومف ،وهق اعمّمدر :مجع ُمٜمًؽ ،اعمٜم٤مؾمؽ :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /أٟمف ٓ ُيٓمٚمؼ اًمٜمّٓمؼ  :طُمٙمل قمـ أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م ،16اًمٜمٛمؾ

وٓ يمالم  ،اًمٜمّٓمؼ قم٤ٌمرة قمـ اًمٙمالمٕن  :اًمّّمقت :وإٟمام ُي٘م٤مل ،قمغم همػم سمٜمل آدم

ّٓ أٟمف عم٤ّم ومٝمؿ ؾمٚمٞمامن  ،ًمٚمٓمػم  .ؾماّمه ُمٜمٓم٘م٤ًم جم٤مزاً  ،ُمٕمٜمك صقت اًمّٓمػم إ

( 1)ٕن ُمـ اًمّٓمػم ُم٤م ًمف يمالم ُُمٝمّجك، يم٤مًمّٓمقـمل :أٟمف أراد طم٘مٞم٘م٦م اعمٜمٓمؼ :وىمٞمؾ

 [612]ٓ  ،سمؾ هق شم٘مٚمٞمٌد حمض ،ٕن اًمٙمالم اعمُٝمّجك ُمٜمف ًمٞمس سمٛمٜمٓم٘مف :وومٞمف ٟمٔمر

أٟمف ٓ ُُيٞم٥م قمٜمد اًمّتخ٤مـم٥م سمام قُمٚمؿ وٓ ُيٗمٝمؿ قمـ وٛمػمه  :ويِمٝمد سمف ،ؿ ُمٕمٜم٤مهُيٗمٝم

ٍ قمـ ٟمٗمًف ٟم٤مـم٘م٤مً  :وىمٞمؾ .سمام قُمٚمؿ
 .اًمٕمرب شُمًّٛمل يمّؾ ُُمٌلمِّ

                                                 

 .1/663 :اًمدُمػمي ،طمٞم٤مة احلٞمقان اًمٙمؼمى :اٟمٔمر ،وهق اًمٌٌٖم٤مء ((1
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﴿ :ويِمٝمد سمف ٟم٦ًٌم اًمٜمّٓمؼ قمغم اًمٙمت٤مب ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :أىمقل     

     ﴾ /29اجل٤مصمٞم٦م. 

 .يمام أظمؼم قمـ اهلدهد ،ُُمٕمجزًة ًمف اًمّٓمػم يم٤مٟم٧م شُمٙمّٚمؿ ؾمٚمٞمامن أن  :وىمٞمؾ

سمخالف ُمٕم٤مين  ،قمغم صٞمٖم٦ٍم واطمدةٍ  ،صقٌت يتٗم٤مهؿ سمف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م :وُمٜمٓمؼ اًمّٓمػم

 .قمغم صٞمٍغ خُمتٚمٗم٦م ،اًمذي يتٗم٤ممهقن سمف اعمٕم٤مين ،ُمٜمٓمؼ اإلٟم٤ًمن

ٕن  :ومل شمٗمٝمؿ هل قمٜم٤ّم ،ُمع ـمقل ُُمّم٤مطمٌتٝم٤م ،مل ٟمٗمٝمؿ قمٜمٝم٤م :وًمذًمؽ :ىمٞمؾ

يٗمٝمؿ  وعم٤ّم ضمٕمؾ ؾمٚمٞمامن  ،ُمٝم٤م ُم٘مّمقرة قمغم شمٚمؽ إُمقر اعمخّمقص٦مأومٝم٤م

 .قمٜمٝم٤م، يم٤من ىمد قُمّٚمؿ ُمٜمٓم٘مٝم٤م

 ﴿        ﴾ /هلاليمٝمؿ، أو  :أي ،59اًمٙمٝمػ

 .ُمع يمن اًماّلم ،سمٗمتح اعمٞمؿ أو وّٛمٝم٤م ،قمغم اظمتالف اًم٘مراءة ،إهاليمٝمؿ

 ف ذم يمقٟمف ُمّمدرًا أو وىمت٤ًم.قمغم اخلال،أو إهاليمٝمؿ،أي وىم٧م هاليمٝمؿ:وىمٞمؾ

 .ضمٕمٚمٜم٤م ًمقىم٧م إهاليمٝمؿ :أي

هُيَٚمٙمقن ومٞمف، عمّمٚمح٦ٍم اىمتْم٧م شم٠مظمػمه ،ًمقىم٧م هاليمٝمؿ ُمققمدًا ُمٕمٚمقُم٤مً  فم٤مو

 .إًمٞمف

﴿ ﴾ /حمرزاً  :وىمٞمؾ .ُمٚمج٠مً  :أي ،58اًمٙمٝمػ. 

 .ٓ ٟمج٧م :أي :ٓ واًمذي ٟمٗمًف :ُمـ ىمقهلؿ ،ُيٜمجٞمٝمؿ ،ُمٜمج٠مً  :وىمٞمؾ
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﴿           ﴾/اعمقؤدة ،9-8اًمتٙمقير: 

  .سمٜم٧ٌم شُمدومـ طمّٞم٦مً 

 .يم٤مٟم٧م يمٜمدة شمدومـ اًمٌٜم٤مت :ىمٞمؾ

 (1) .سمٗمتح اعمٞمؿ واًمقاو ،وإذا اعمقؤدة ؾُمئٚم٧م :وقمـ اًمّّم٤مدق 

 .[613]وأٟمف شم٠ًمل ىم٤مـمِٕمٝم٤م ؾم٥ٌم ىمٓمٕمٝم٤م  ،اًمّرطمؿ واًم٘مراسم٦م :واعمُراد :ىمٞمؾ

 (2)وَُمـ ىُمتؾ ذم ضمٝم٤مٍد. قل اهلل يٕمٜمل ىمراسم٦م رؾم :وقمـ اًم٤ٌمىمر 

 .َُمـ ىُمتؾ ذم ُمقّدشمٜم٤م :ىم٤مل قمٜمف  (3) واًم٘مٛمل

ي٘مقل أؾم٠مًمٙمؿ قمـ اعمقّدة اًمتل  :ىم٤مل ،ذم هذه أي٦م واًمٙم٤مذم  قمـ اًمّّم٤مدق 

 (4) .!؟سم٠مي ذٟم٥ٍم ىمتٚمتٛمقهؿ ،ومّّمٚمٝم٤م ُمقّدة ذا اًم٘مرسمك ،ُأٟمزًم٧م قمٚمٞمٙمؿ

 ﴿      ﴾ /قٟمٜمل ُم٤م ُيقصَمؼ سمف، ُمـ شُمٕمٓم :أي ،66يقؾمػ

 .يٛملٍم، أو قمٝمٍد ُمـ اهلل

                                                 

قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم، اًمٗمٞمض  ،12/274 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .5/291 :ٙم٤مؿم٤ميناًم

 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،12/275 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((2

 .9ح  5/514

 .5ح  8/221 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،712 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((3

 .38ح  7/272 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،1/265 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((4
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ظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملّم،  سمحّؼ حمّٛمد ،طمّتك حتٚمٗمقا إزمَّ  :يٕمٜمل :ىم٤مل ،قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 وطمٚمٗمقا ًمف سمٛمحّٛمد ،أقمٓمقه قمٝمقدهؿ :أي ،ومٚماّم أشمقه ُمقصم٘مٝمؿ ،وؾمّٞمد اعُمرؾَمٚملم

 (1) .وُمٜمزًمتف ُمـ رسّمف

﴿  ﴾ /إذا َهٚمؽ.،قىم٤مً ُمـ وسمؼ يٌؼ وسم،، أي: ُمٝمٚمٙم٤مً 52اًمٙمٝمػ 

 .ُمـ وقَمد ،يم٤معمققمد ،ُمٗمٕمؾ :واعمقسمؼ

ومّرق اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمف سملم أهؾ اهلُدى وأهؾ  ،هق اؾمؿ واٍد قمٛمٞمؼ :وىمٞمؾ

 .سملم اعمٕمٌقديـ وقَمٌَدهتؿ :وىمٞمؾ .اًمّْمالًم٦م

وم٠مدظَمٚمٜم٤م َُمـ يم٤مٟمقا يزقمٛمقن أهنؿ ُمٕمٌقدهؿ ُمثؾ  :أي ،طم٤مضمزاً  :أي :ُمقسم٘م٤مً 

 .ًمٙمّٗم٤مر اًمٜم٤ّمروأدظمٚمٜم٤م ا ،اجلٜم٦ّم ،واعمًٞمح ،اعمالئٙم٦م

 ُمٝمٚمٙم٤ًم هلؿ ذم أظمرة. :أي :وضمٕمٚمٜم٤م شمقاصٚمٝمؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م ُمقسم٘م٤مً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ُمـ ىمٞمٍح ودمٍ  ،واٍد قمٛمٞمؼ ذم ضمٝمٜمّؿ :اعمقسمؼ :وىمٞمؾ .قمداوةً  :ُمقسم٘م٤مً  :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /اًمققمظ. :اعمققمٔم٦م ،66اًمٌ٘مرة 

 .وقِمٔم٦مً  ،ٔم٦مً وقمٔم٧م ومالٟم٤ًم ُمققم :ُي٘م٤مل ،اًمّتخقيػ :وأصٚمف

 ﴿     ﴾ /يْمٕمقن أىمداُمٝمؿ  :أي ،122اًمتقسم٦م ٓ

 .ُيقـم٠م قمٚمٞمٝم٤م ،إرض :واعمقـمئ .ُمقوٕم٤مً 

                                                 

 .5/472 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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 ﴿    ﴾ /ٟم٘مّم٤من ومٞمف  ،ُمقومقرًا يم٤مُمالً  :أي ،63آهاء ٓ

 .قمـ آؾمتح٘م٤مق [614]

 .وومرشمف أومّره وومراً  :ُي٘م٤مل ،اعمُٙمّٛمؾ :واعمقومقر

 ﴿     ﴾ /أن اًمّّمالة يم٤مٟم٧م قمغم  :يٕمٜمل :ىمٞمؾ ،123اًمٜم٤ًمء

 (1) .وهق اعمروي ،اعم١مُمٜملم واضم٦ًٌم ُمٗمروو٦م

 شم١مّدوهن٤م ذم أٟمجٛمٝم٤م. ،ُُمٜمّجامً  :أي ،ومرو٤ًم ُمقىمقشم٤مً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

﴿      ﴾ /هؿ أومم سمٛمػماصمف ،وَرصم٦م :، أي33اًمٜم٤ًمء. 

 .قُمّم٦ٌمٌ  :وىمٞمؾ

 .وهق إيّم٤مل اًمٌمء سم٤مًمٌمء ُمـ وم٤مصؾ ،ُمـ وزم اًمٌمء وٓي٦مً  :وأصؾ اعمقمم

 ،واًمقزمّ  ،واحلٚمٞمػ ،واًمقرصم٦م ،واسمـ اًمٕمؿّ  ،واعمُٕمتَؼ ،اعمُٕمتِؼ :ي٘مع قمغم وضمقهٍ  :واعمقمم

 .وهق إصؾ ذم اجلٛمٞمع :وإطمّؼ  ،وإومم سم٤مًمٌمء ،واًمًّٞمد اعُمٓم٤مع

 .سمٜمٍمه ًمٚمُٛمٕمتِؼ ُمـ همػمهأومم  ،ٕٟمف أومم سمٛمػماث اعمُٕمتِؼ :ومًّٛمل اعمُٕمَتؼ ُمقممً 

 .أومم سمٜمٍمة اسمـ قمّٛمف ًم٘مراسمتف :واسمـ اًمٕمؿّ 

 .أومم سمٛمػماث اعمّٞم٧م ُمـ همػمهؿ :واًمَقرصم٦م

 .ًمٚمُٛمح٤مًمٗم٦م اًمتل ضمرت سمٞمٜمٝمام :أومم سم٠مُمر حُم٤مًمِٗمف :واحلٚمٞمػ

 .أومم سمٜمٍمة َُمـ ُيقاًمٞمف :واًمقزمّ 

                                                 

 .1/197 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ،3/272 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((1
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 .أومم سمتدسمػم َُمـ يًقده ُمـ همػمه :واًمًّٞمد

 ﴿       ﴾ /اًم٘مامر يمّٚمف :اعمٞمن ،92اعم٤مئدة. 

ٕم٦م ،ظمال: اًمٞم٤ًمر ،ُمـ اًمٞمن :وأصٚمف ًّ  .واًمٖمٜمك واًم
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 ) فصل امليم املمضووةت (

 

 

 ﴿       ﴾ /وهق: إومْمؾ ،شم٠مٟمٞم٨م إُمثؾ :هل ،63ـمف، 

 .وأومْمٚمٝمؿ ،أذومٝمؿ :أي :ومالٌن أُمثؾ ىمقُمف :ُي٘م٤مل .وهق إؿمٌف سم٤محلّؼ 

قمـ أُمػم  [615]ُروي ذًمؽ  ،ن يٍموم٤م وضمقه اًمٜم٤ّمس إًمٞمٝماماُيريد :واعمٕمٜمك

 . (1)اعم١مُمٜملم 

أي:  ،يم٤مٟمقا أيمثر اًم٘مقم قمددًا وأُمقآً  ،سمٜمق إهائٞمؾ :أن ـمري٘متٝمؿ اعُمثغم :وىمٞمؾ

 .ُيريد أن ُيذه٤ٌم هبؿ ٕٟمٗمًٝمؿ

ػمة  ،ُيذه٤ٌم سمٓمري٘متٙمؿ اًمتل أٟمتؿ قمٚمٞمٝم٤م :وىمٞمؾ ًّ  .واًمّديـذم اًم

﴿     ﴾ /ٟمٔم٤مئر :واحللم ،واًمّزُم٤من ،،اعمّدة 4اًمتقسم٦م. 

 

                                                 

 .13/95 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،7/36 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1
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 .ومٙم٠مٟمف زُم٤مٌن ـمقيؾ اًمٗمًح٦م ،ُمـ ُمددت اًمٌمء ُمّداً  :وأصٚمف

 .اٟم٘مْم٤مء ُمّدهتؿ اًمتل وىمٕم٧م اعمُٕم٤مهدة سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمًٚمٛملم :واعُمراد هٜم٤م

﴿    ﴾ /يٕمٚمق يمّؾ ؾمحٍر.،، ىمٞمؾ: أي ىمقّي ؿمديد2اًم٘مٛمر 

  .واؾمتٛمر اًمٌمء إذا ىمقي واؾمتحٙمؿ ،وهق ؿمّدة ومتٚمف ،ُمـ إُمرار احلٌؾ :وهق

 :واعمًتٛمر .وهق ُمـ اعمرور ،ٓ يٌ٘مك ،ؾِمحٌر ذاه٥ٌم ُمْمٛمحؾ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .اجل٤مري قمغم ـمري٘م٦مٍ 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف      ﴾ /أي: يقَم ؿم١مٍم 19اًم٘مٛمر ،

 طمّتك أشم٧م قمٚمٞمٝمؿ. ،ؾمّت٦م أو ؾمٌع ًمٞم٤مٍل وصمامٟمٞم٦م أي٤ممٍ  اؾمتٛمر قمٚمٞمٝمؿ سمٜمحق ،دائؿ اًمِّم١مم

 قم٤ممٌّ هاليمف. ،يقم ُمًتٛمٌر رضره :أي:ُمـ صٗم٦م اًمٞمقم :وُمًتٛمر

طمّتك  ،اؾمتٛمر هبؿ اًمٕمذاب واًمٜمّحس ذم اًمّدٟمٞم٤م :أي :هق ٟمٕم٧ٌم ًمٚمٜمحس :وىمٞمؾ

 .اشمّمؾ سم٤مًمُٕم٘مٌك

﴿    ﴾ /مُمّٚمس :أي ،44اًمٜمٛمؾ. 

 .ُمٚم٤ًمء ٓ ورق قمٚمٞمٝم٤م :أي :وؿمجرة ُمرداء ،إُمرد :وُمٜمف

 .اخل٤مرج ُمٜمف ،اعمتٛمٚمس قمـ احلّؼ  :واعُمراد

﴿       ﴾ /ُمـ اًمِّم٤ميّملم :، أي147اًمٌ٘مرة. 

  .آؾمتدرار :وىمٞمؾ .آؾمتخراج :وآُمؽماء
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 .واعمِراء: اجلدال ،واعُمامراة ،واًمّتامري ،آُمؽماء :وُمٜمف ،اًمِّمؽ :واعمري٦م

يمذا ذم  ،شُمًتدر :أي :سم٤مًمِمٙمر مُتؽمى اًمٜمِّٕمؿ :ُي٘م٤مل ،آؾمتدرار :وأصؾ اًم٤ٌمب

 (1) .جمٛمع اًمٌٞم٤من

 ﴿        ﴾ /ح٤مب :اعُمزن ،69اًمقاىمٕم٦م ًّ  .اًم

﴿       ﴾ /ؿُمٌف ىمٓمٕم٦ٍم ُمـ اًمّٚمحؿ ممْمقهم٦م :أي [616] 5احل٩م. 

 .ُم٘مدار ُم٤م ُيٛمْمغ ُمـ اًمّٚمحؿ :وُمٕمٜمك اعُمْمٖم٦م

﴿       ﴾ /وهمػم شم٤مُّم٦م ،أي شم٤مُّم٦م اخلٚمؼ :، ىمٞمؾ69اًمقاىمٕم٦م. 

 وٓ شمّمقير. ،ُم٤م يم٤من ؾم٘مٓم٤ًم، ٓ ختٓمٞمط ومٞمف:وهل .وهمػم ُُمّمّقرة ،ُُمّمّقرة :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /٧ٌٍّم وشم١مّدة ، ىمٞمؾ: أي:126آهاء  ومتزيٚمف. ،قمغم شمث

 .ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد رء ،ًمت٘مرأه قمٚمٞمٝمؿ ُُمٗمّرىم٤مً  :أي :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /اًمّّمٗمػم :، اعمُٙم٤مء35آٟمٗم٤مل. 

ُمٙم٤م يٛمٙمق ُُمٙم٤مًء،  :ُي٘م٤مل ،سم٤مًمتِمديد ،ًمف صٗمػم ،ـم٤مئٌر يٙمقن سم٤محلج٤مز :واعمُٙم٤مء

 .إذا صٗمر سمٗمٞمف

                                                 

اًمِمٞمخ اًمٓمقد:  ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنو ،1/427 :جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن / اًمٓمؼمد((1

2/23. 
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﴿    ﴾ /ُأذي٥م :هق :اعمُٝمؾ :، ىمٞمؾ29اًمٙمٝمػ 
ٍ
 ،يمّؾ رء

 .واًمّّمٗمر ،واًمٜمّح٤مس ،يم٤مًمّرص٤مص

ب إًمٞمف ؾم٘مٓم٧م ومروة رأؾمف إذا (1) يمٕمٙمر اًمّزي٧م :وىمٞمؾ  .ىُمرِّ

 (2) .دردي اًمّزي٧م :هق :وىمٞمؾ

 .اًم٘مٞمح واًمّدم :هق :وىمٞمؾ

 .اًمذي اٟمتٝمك طمّره ،هق :وىمٞمؾ

 .وؿمجره٤م ؾمقد ،وُم٤مؤه٤م أؾمقد ،وأن ضمٝمٜمّؿ ؾمقداء ،أٟمف ُم٤مٌء أؾمقد :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم :، هق23احلنم. 

 ﴿ :إذ ىم٤مل ،اًمذي أُِمـ ظمٚم٘مف ُمـ فمٚمٛمف هلؿ :هق :ىمٞمؾ   

﴾ /42اًمٜم٤ًمء.  

 .اًمذي آُمـ سمٜمٗمًف ىمٌؾ إيامن ظمٚم٘مف سمف :وىمٞمؾ

 ﴿ :وأؿم٤مر امم ىمقًمف ﴾ /أي٦م18آل قمٛمران ،. 

 .سمام أىم٤مم هلؿ ُمـ اًمّدٓئؾ ،وإهلٞمتف ،أٟمف سملّم خلٚم٘مف شمقطمٞمده :واعمٕمٜمك

 ١مُمـ اًمذي يّمدق ىمقًمف ومٕمٚمف.يم٤معم،اعُمحِ٘مؼ ًمف ،اعُمّمّدق عم٤ِم وقمده:ُمٕمٜم٤مه:وىمٞمؾ

                                                 

 .اسمـ وم٤مرس ، ُم٤مدة ) قمٙمر ( ،ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،هق اًمزي٧م اعمتجٛمع اعمؽمايمؿ ((1

 .ُم٤مدة ) قمٙمر ( ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،هق ُم٤م اظمتٚمط ُمـ اًمؽماب واًمزي٧م ((2
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 .اعُمقضِم٥م ٕهٚمف ،أُمر سمف ،هق اًمّداقمل امم اإليامن :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /اؾمٌؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم :، هق23احلنم. 

 .طمّتك ٓ يْمٞمع ٕطمد قمٜمده طمّؼ  ،إُملم :أي :ىمٞمؾ

 .يم٠مٟمف ؿمٝمٞمٌد قمغم إيامن َُمـ آُمـ سمف ،اًمِّم٤مهد :هق :وىمٞمؾ

ّٓ أٟمف أؿمدُّ ُُم٤ٌمًمٖم٦ًم ذم  ،ٕن أصٚمف اعم١ممَتـ :ذم اعمٕمٜمك اعم١مُمـ [617]هق  :وىمٞمؾ إ

 .اًمّّمٗم٦م

إذا يم٤من  ،ومٝمق ُُمٝمٞمٛمـ ،هٞمٛمـ هُيٞمٛمـ :ُي٘م٤مل ،هق اًمّرىمٞم٥م قمغم اًمٌمء :وىمٞمؾ

 .رىمٞم٤ًٌم قمغم اًمٌمء

﴿   ﴾ /إذا  ،ُمـ أٟم٤مب ُيٜمٞم٥م إٟم٤مسم٦مً  ،راضمٌع امم اهلل ، أي:75هقد

 .رضمع

 ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،وُمثٚمف  ﴾ /أي: راضمٕملم إًمٞمف.31اًمروم ، 

﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /راضمٕم٤ًم إًمٞمف سم٤مًمّتقسم٦م. :، أي8اًمزُمر 

﴿   ﴾ /أي:شمريمف سمٚمده ذم ـمٚم٥م احلّؼ.122اًمٜم٤ًمء، 

أو ومرار امم سمٚمٍد  ،أو طم٩ّم  ،ُمـ ـمٚم٥م قمٚمؿٍ  ،ًمٖمرٍض ديٜمل :ويمّؾ َُمـ هجر سمٚمده

 .ومٝمل هجرٌة امم اهلل ورؾمقًمف ،أو زهدًا ذم اًمّدٟمٞم٤م ،يزداد ومٞمف ـم٤مقم٦مً 
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﴿      ﴾ /ٟمًتٝمزء سم٠مصح٤مب حمّٛمد  :أي ،14اًمٌ٘مرة  وٟمًخر

 .ؾمخرت سمف ،ُمـ اؾمتٝمزأت سمف ،هبؿ

خري٦م وآؾمتخٗم٤مف :واهلزء ،هزأت ُمٜمف أيْم٤مً  :وُي٘م٤مل ًّ  .ُيٕمّدى سم٤مًمٞم٤مء ،اًم

﴿   ﴾ /ُُمنقملم ُمـ ظمقٍف  :أي ،43اسمراهٞمؿ. 

 :واإلهٓم٤مع ،أهع ُُم٘مٌاًل ظم٤مئٗم٤مً  ،يمٛمتع :وهٓمع ،أهع ذم قمدوه :وأهٓمع

 .اإلهاع ذم اًمٕمدو

 ﴿ :ىمقًمف     ﴾ /راومٕمقن  ،أي ٟم٤مفمرون :ىمٞمؾ ،8اًم٘مٛمر

 .رؤوؾمٝمؿ امم اًمّداقمل

 .ٓ ي٘مٚمع ،هق اًمذي يٜمٔمر ذم ذلٍّ وظمِمقعٍ  :وىمٞمؾ

 .فطمٗمٔم :أي ،وصّقب رأؾمف ،إذا ُمّد قمٜم٘مف :وأهٓمع

اعمُ٘مٌؾ سمٌٍمه قمغم  :ويمن اًمّٓم٤مء ،سمْمّؿ اعمٞمؿ ،امم صقت اًمّداقمل :واعمُٝمٓمع

 .ٓ ُي٘مٚمع قمٜمف ،اًمٌمء

﴿    ﴾ /يمثػٌم هيُع اإلٟمّم٤ٌمب :، أي11اًم٘مٛمر. 

 ،ُمـ سم٤مب رُمك ،هيٛمر مهراً  ،وأهع واًمّدُمع ،مهر اًمّرضمؾ إذا أيمثر اًمٙمالم :وُمٜمف

 .أيْم٤مً إذا ؾم٤مل  ،واهنٛمر اعم٤مء ،إذا ؾم٤مل

﴿   ﴾ /قمذاسم٤ًم هُي٤مٟمقن ومٞمف :، أي33اًمٜم٤ًمء. 
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 .وأذًّمف ،إذا اؾمتخػَّ سمف ،أه٤مٟمف هُيٞمٜمف إه٤مٟم٦مً  :ُمـ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف  ﴾ /ُُمًتخّٗم٤ًم سمف. :، أي69اًمٗمرىم٤من 

﴿           ﴾/ًمّرطمؿ أي ُُمًتِ٘مر ذم ا :ىمٞمؾ [618] 98آٟمٕم٤مم

 .وُُمًتقَدع ذم اًم٘مؼم امم أن ُيٌٕم٨م ،امم أن ُيقًَمد

 وُمًتقَدع ذم أصالب أسم٤مء. ،ُُمًتِ٘مر ذم سمٓمقن إُُمٝم٤مت :وىمٞمؾ

 .وُمًتقَدع قمٜمد اهلل ذم أظمرة ،ذم اًمّدٟمٞم٤م ،ُُمًتِ٘مر قمغم فمٝمر إرض :وىمٞمؾ

 .وطمٞم٨م ُيٌٕم٨م ،وُمًتقدقمٝم٤م طمٞم٨م يٛمقت ،ُُمًت٘مره٤م أي٤مم طمٞم٤مهت٤م :وىمٞمؾ

 .وُمًتقَدع ذم اًمّدٟمٞم٤م ،ُُمًت٘مر ذم اًم٘مؼم :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /اًمذي هق ذم ؾمَٕم٦ٍم  ،قمغم اًمٖمٜمل :، أي236اًمٌ٘مرة

 قمغم ىمدر طم٤مًمف. ،ًمٖمٜم٤مه

﴿       ﴾ /قمغم اًمٗم٘مػم اًمذي هق ذم وٞمٍؼ،:، أي236اًمٌ٘مرة 

 .٦ِم ًمٖمٜم٤مهواعُمقؾمع اًمذي يٙمقن ذم ؾَمٕم ،سم٘مدر إُمٙم٤مٟمف وـم٤مىمتف

 .اًمذي يٙمقن ذم وٞمٍؼ ًمٗم٘مره :واعم٘مؽم

 .واشمًٕم٧م طم٤مًمف ،إذا يمثر ُم٤مًمف ،أوؾمع اًمّرضمؾ :ُي٘م٤مل

 إذا وّٞم٘م٧م أوم٤مق ُمٜمف. ،وىمؽّمشمف شم٘متػماً  ،وىمؽمت اًمٌمء ىمؽماً  ،إذا اومت٘مر :وأىمؽم
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﴿  ﴾ /أي ىم٤مدرون قمغم ظمٚمؼ ُم٤م هق  :، ىمٞمؾ47اًمذاري٤مت

 .أقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م

 .سم٤معمٓمر ،وإّٟم٤م عمقؾّمٕمقن اًمّرزق قمغم اخلٚمؼ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ٓ ٟمٕمجز قمٜمف. ،ىم٤مدرون قمغم رزىمٝمؿ :أي ،وإّٟم٤م ًمذو ؾمٕم٦ٍم خلٚم٘مٜم٤م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ٕم٦م :وم٤معمقؾمع قمغم هذا :ىمٞمؾ ًّ اًمٖمٜمك واجلّدة، وقمغم  :أي ،ذو اًمقؾمع واًم

 .اإليمث٤مر ُمـ إذه٤مب اًمٌمء ذم اجلٝم٤مت :وهق ،ُمـ اإلشم٤ًمع :إوًَملم

 ﴿     ﴾ /اعمُٕمتؼميـ ،ًمٚمٛمتٗمٙمريـ :ىمٞمؾ ،75احلجر.  

 .ًمٚمٛمتٗمّرؾملم :وىمٞمؾ

ٌٞمؾ ومٞمٜم٤م  ،ٟمحـ اعمتقؾمٛمقن :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ أب قمٌد اهلل  ًّ واًم

 (1)ُم٘مٞمؿ.

ٌٞمؾ ًّ ٛم٦م اًمّداًم٦م :واعمُتقؾّمؿ ،ـمريؼ اجلٜم٦ّم :واًم ًّ وهل  [619]اًمٜم٤ّمفمر ذم اًم

 .إذا أصّمرت ومٞمف سمًٛم٦م ،وؾمٛم٧م اًمٌمء وؾمامً  وُي٘م٤مل: اًمٕمالُم٦م،

﴿  ﴾ /أين ىم٤مسمْمؽ، سمرومٕمؽ ُمـ  :أن اعمُراد سمف:ىمٞمؾ ،55آل قمٛمران

امء ًّ  .ُمـ همػم ووم٤مٍة سمٛمقٍت  ،إرض امم اًم

واومٞم٤ًم مل  ،أين راومٕمؽ إزمَّ  :أطمدمه٤م :يٙمقن ًمٚمٛمتقرم شم٠مويالن ،وقمغم هذا :ىمٞمؾ

 .إذا أظمذشمف شم٤مُّم٤مً  :شمقومٞمتف يمذا، واؾمتقومٞمتف :ُمـ ىمقهلؿ ،يٜم٤مًمقا ُمٜمؽ ؿمٞمئ٤مً 

                                                 

 .1ح  1/218 :لاًمٙمٚمٞمٜم ،اًمٙم٤مذم ،3ح  375 :اًمّمٗم٤مر ،سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت :اٟمٔمر ((1
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 .أؾمٚمٛمتف :أي ،شمقومٞم٧م ُمٜمٝمؿ يمذا :ُمـ ىمقهلؿ ،أين ُُمتًّٚمٛمؽ :وأظمر

 ﴿سمِمٝم٤مدة ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،وراومٕمؽ إزمَّ ذم اًمٜمّقم ،أين ُُمتقومٞمؽ ووم٤مة ٟمقمٍ  :وىمٞمؾ

             ﴾/42اًمزُمر. 

 .تأُم٤مشمف اهلل صمالث ؾم٤مقم٤م :ىم٤مل ،أيّن ُُمتقومٞمؽ ووم٤مة ٟمقمٍ  :وىمٞمؾ

ٕن اًمقاو ٓ  ،أيّن راومٕمؽ وُمتقومٞمؽ :أي ،هق قمغم اًمّت٘مديؿ واًمّت٠مظمػم :وىمٞمؾ

  ﴿ :يمام ذم ىمقًمف ،شُمقضِم٥م اًمؽّمشمٞم٥م       ﴾ /16اًم٘مٛمر، 

 .واًمٜمّذر ىمٌؾ اًمٕمذاب

مل  أن قمٞمًك سمـ ُمريؿ  :أٟمف ىم٤مل واؾمتدّل قمٚمٞمف سمام ُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 (1) .ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأٟمف راضمٌع إًمٞمٙمؿ ،يٛم٧م

امء.،أين ىم٤مسمْمؽ سم٤معمقت :واًمّت٘مدير قمغم هذا ًّ  سمٕمد ٟمزوًمؽ ُمـ  اًم

﴿          ﴾ /ُُمٓمّٝمرك  :ىمٞمؾ ،55آل قمٛمران

ضمٕمؾ ُم٘م٤مُمف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ  ،سم٠مهنؿ أرضم٤مٌس  ،واٟمج٤مئؽ ُمٜمٝمؿ ،سم٢مظمراضمؽ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ

  .٤مورهتؿ وجُم٤مراهتؿيمٛمالىم٤مة اًمٜمّج٤مؾم٦م ُمـ طمٞم٨م يم٤من حيت٤مج امم جُم 

                                                 

 :اًمًٞمقـمل ،اًمدر اعمٜمثقر ،457 :اجلزائري ،ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ،14/344 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ((1

2/36. 
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ٕن  :يٗمٕمٚمقٟمف سم٤مًم٘متؾ اًمذي يم٤مٟمقا مّهقا سمف ،ُمٜمٕمف ُمـ يمٗمر :أن شمٓمٝمػمه :وىمٞمؾ

 .ـمّٝمره اهلل ُمٜمف ،ذًمؽ رضمٌس 

 ﴿     ﴾ /اعم١مضِمج٦م :أي [624] 6اهلٛمزة. 

﴿   ﴾ /ُيٓمٌؼ أسمقاهب٤م قمٚمٞمٙمؿ ،أهن٤م قمٚمٞمٝمؿ ُُمٓمٌ٘م٦مً  :، يٕمٜمل22اًمٌٚمد: 

 .ٞم٠مس قمـ اخلروجشم٠ميمٞمدًا ًمٚم

 .إذا أـمٌ٘متف ،وأصدشمف ،أوصدت اًم٤ٌمب :ُمـ ىمقهلؿ

﴿   ﴾ /قمٚمِٛمقا أهنؿ داظمٚمقن ومٞمٝم٤م، واىمٕمقن  :، أي53اًمٙمٝمػ

  .ُُمالسم٦ًم اًمٌمء سمِمّدة :واعُمقاىمٕم٦م .ذم قمذاهب٤م

 .وأوىمع سمف إي٘م٤مقم٤مً  ،وىم٤مئع احلرب :وُمٜمف

﴿    ﴾ /ُمـ  ،ُمٗمتٕمٚملم ،اعمقشم٘ملم :ت٘ملم، إصؾ ذم اعمُ 2اًمٌ٘مرة

وأدهمٛمت٤م ذم اًمّت٤مء ًمتل سمٕمده٤م، وطُمذوم٧م اًمٙمنة ُمـ  ،ومُ٘مٚم٧ٌم اًمقاء شم٤مءً  ،اًمقىم٤مي٦م

٤ميمٜملم ،اؾمتث٘م٤مًٓ هل٤م :اًمٞم٤مء ًّ  .ومٌ٘مك ُُمت٘ملم ،صمؿ طمذومت٤م ًٓمت٘م٤مء اًم

أصٚمف وراث، وأصؾ  ،يم٤مًمؽّماث ،ومُ٘مٚم٧ٌم اًمقاو شم٤مءً  ،أصٚمف وىمقى :واًمّت٘مقى

 ،ضمٕمٚمف طم٤مضمزًا سمٞمٜمف وسمٞمٜمف :أي :اشم٘م٤مه سم٤مًمؽّمس :وُي٘م٤مل ،لماحلجز سملم اًمِّمٞمئ :اإلشم٘م٤مء

ٕمر :اًمقىم٤مي٦م :وُمٜمف  .ٕهن٤م متٜمع رواي٦م اًمِمِّ
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  ﴿ :مج٤مع اًمّت٘مقى ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل   

      ﴾ /(1)  .أي٦م ،92اًمٜمحؾ 

 .وومٕمؾ ُم٤م ُأوضِم٥م قمٚمٞمف ،م قمٚمٞمفاًمذي اشم٘مك ُم٤م طُمرّ  :اعُمت٘مل :وىمٞمؾ

 .هق اًمذي يت٘مل سمّم٤مًمح أقمامًمف قمذاب اهلل :وىمٞمؾ

 ،ًمؽميمٝمؿ ُم٤م ٓ سم٠مس سمف :إٟمام ؾُمّٛمل اعُمّت٘مقن :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 (2) .طمذرًا ًمٚمقىمقع ومٞمام سمف سم٠مٌس 

 .وٓ يٗم٘مدك طمٞم٨م أُمرك ،أن ٓ يراك اهلل طمٞم٨م هن٤مك :اًمّت٘مقى :وىمٞمؾ

ٗمف قمغم أٟمٗمًٝمؿ ،ـ يّت٘مقن اعمقسم٘م٤متاًمذي :اعُمّت٘مقن :وىمٞمؾ ًّ  ،ويّت٘مقن شمًٚمٞمط اًم

 .قَمِٛمٚمقا سمام ُيقضِم٥م هلؿ رو٤مه ،طمّتك إذا قمِٛمٚمقا ُم٤م ُي٥م قمٚمٞمٝمؿ قِمٚمَٛمف

أن  [621]وذًمؽ  ،ٕهنؿ اعُمٜمتٗمٕمقن سمف :وإٟمام ظُمّص اعُمت٘ملم سم٤مإلهتداء سمف :ىمٞمؾ

 .اًمّت٘مقى ذٌط ذم حتّمٞمؾ اعمٕمروم٦م احلّ٘م٦م

﴿    ﴾ يم٤من  ،صمالث ىُمرًى  :وهل ،اعُمٜم٘مٚم٤ٌمت :، أي72سم٦م/اًمتق

  .وًمذًمؽ مجٕمٝم٤م سم٤مًٕمػ واًمّت٤مء ومٞمٝم٤م ىمقم ًمقط 

 .اٟم٘مٚم٧ٌم :أي :ىمد أئتٗمٙم٧م هبؿ إرض ،مجع ُم١مشمٗمٙم٦م :واعم١مشمٗمٙم٤مت

                                                 

 :اًمؼموضمردي ،ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،1/82 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ((1

 .2447ح  14/262

 .1/143 :ًمثٕمٚمٌلشمٗمًػم ا ،1/83 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ((2
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 ﴿       ﴾ /اعُمٜم٘مٚم٦ٌم :أي ،53اًمٜمجؿ.  

 :وُمٜمف اإلومؽ ،شم٠مومؽ أئتٗم٤ميم٤مً  ،أئٗمٙم٧م هبؿ ،اًمتل ص٤مر أقماله٤م أؾمٗمٚمٝم٤م :وهل

  .ٕٟمف ىمٚم٥م اعمٕمٜمك قمـ ضمٝمتف :اًمٙمذب

 .واإلومراد قمغم اجلٜمس ،اعمخًقوم٦م ىُمرى ىمقم ًمقط  :وهل

﴿      ﴾ /يم٤من ه١مٓء ىمقُم٤ًم ُمـ إذاف ذم  :، ىمٞمؾ62اًمتقسم٦م

ويًتٕملم  ،ًمت٠مًمٗمٝمؿ قمغم اإلؾمالم :ويم٤من ُيٕمٓمٞمٝمؿ ؾمٝماًم ُمـ اًمّزيم٤مة زُمـ اًمٜمٌّّل 

 .ىمت٤مل اًمٕمدوّ هبؿ قمغم 

 ،أيمثر ُمٜمٝمؿ اًمٞمقم ،: ُم٤م يم٤مٟم٧م اعم١مًّمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ىمطّ  قمـ اًم٤ٌمىمر  (1)واًمٙم٤مذم 

 ومل شمدظمؾ ُمٕمروم٦م حمّٛمد  ،وىمد ظمرضمقا ُمـ اًمنّمك ،دوا اهللوُمٜمٝمؿ ىمقٌم وطّم 

وشم٠مًّمٗمٝمؿ اعم١مُمٜمقن سمٕمد رؾمقل  ومت٠مًّمٗمٝمؿ رؾمقل اهلل  ،ىمٚمقهبؿ وُم٤م ضم٤مء سمف

 .ًمٙمل ُم٤م ُيٕمَرومقا اهلل

 ﴿       ﴾ /ومت٘مٕمدوا  ،وٓ شمدظمٚمقا :أي ،53آطمزاب

 .حُيّدث سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤ًم ًمٞم١مٟمًف ،سمٕمد إيمؾ ُُمتحّدصملم

 .وإُٟمس وّد اًمقطمِم٦م ،وّد آؾمتٞمح٤مش :وآؾمتئٜم٤مس

                                                 

 .2/352 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،5ح  2/412 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((1
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﴿    ﴾ /يم٤مًمذي ُيرُمك ذم ؿمٕم٤مع  ،ه٤ٌمًء ُُمتٗمّرق :، أي6اًمقاىمٕم٦م

 .إذا دظمؾ ُمـ اًمٙمّقة ،اًمِّمٛمس

 .اومؽماق إضمزاء اًمٙمثػمة ذم اجلٝم٤مت اعُمختٚمٗم٦م :ٟمٌث٤مثوآ

﴿  ﴾ /ُُمٜمزهقن ُمـ اًمٙمالم اخلٌٞم٨م :، أي26اًمٜمقر. 

﴿        ﴾ /ـّ  :، أي62اًمٜمقر   ،همػم ىم٤مصدات سمقوع صمٞم٤مهب

َـّ  ،  سمؾ ي٘مّمدن سمف اًمّتخٗمٞمػ قمـ أٟمٗمًٝم َـّ  .سم٢مفمٝم٤مر زيٜمتٝم

 :وأصٚمف ،وُم٤م ُي٥م قمٚمٞمٝم٤م ؾمؽمه [622]ـ حم٤مؾمٜمٝم٤م اعمرأة قم :إفمٝم٤مر :واًمّتؼمج

 .اًمّٔمٝمقر

 .ًمٔمٝمقره :ًمٚمٌٜم٤مء اًمٕم٤مزم :اًمؼمج :وُمٜمف

﴿     ﴾/ىمٞمؾ:يٕمٜمل يمثػم اخلػم واًمؼميم٦م.96آل قمٛمران، 

طمّتك حُيٙمك قمغم أن اًمّٓمقاف سمف ٓ  ،ًمثٌقت اًمٕم٤ٌمدة ومٞمف دائامً  :ُُم٤ٌمريم٤مً  :وىمٞمؾ

 .يٜم٘مٓمع أسمداً 

 .ٞمف صمقاب اًمٕم٤ٌمدةٕٟمف ُيْم٤مقَمػ وم :وىمٞمؾ

 .ٕٟمف ُيٖمٗمر ومٞمف اًمّذٟمقب :وىمٞمؾ

 .إذ ٓ شمٜم٤مذم :وُيقز محٚمف قمغم اجلٛمٞمع :ىمٞمؾ

أو سمريم٤ًم، إذا صم٧ٌم قمغم طم٤مًم٦ٍم،  ،سمرك سمرويم٤مً  :ُمـ ىمقهلؿ ،اًمّثٌقت:وأصؾ اًمؼميم٦م

 .صمٌقت اخلػم وٟمٛمّقه :وم٤مًمؼميم٦م
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ؽ اعم٤مء ،ؿمٌف احلقض :اًمؼِميم٦م :وُمٜمف ًِ شم٤ٌمرك  وُمٜمف: ىمقل اًمٜم٤ّمس ،يمثٌقشمف ومٞمف ،ُيٛم

 .وٓ يزال وطمده ،مل يزل ،ًمثٌقشمف ،اهلل

﴿  ﴾ /إذا  ،أؾمٗمر اًمّّمٌح :ُمـ ىمقهلؿ ،ُُمنمىم٦ٌم ُُمْمٞمئ٦م :، أي38قمٌس

 .أو٤مء

﴿     ﴾ /ُيٛمٙمٜمٝمؿ  ،أي ويم٤مٟمقا قُم٘مالء :، ىمٞمؾ38اًمٕمٜمٙمٌقت

 . يتدسّمرواوًمٙمٜمّٝمؿ أهمٗمٚمقا ومل ،سم٤مٓؾمتدٓل واًمٜمّٔمر ،اًمتٛمٞمّٞمز سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ

 ،أهنؿ يم٤مٟمقا ُُمًتٌٍميـ قمٜمد أٟمٗمًٝمؿ ومٞمام يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ اًمّْمالًم٦م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .حيًٌقن أهنؿ قمغم ُهدًى 

﴿     ﴾ /اعمٜمزل  :وُمثٚمف: ُم٤ٌمء وُم٤ٌمءة: وهق ،اعمٜمزل:، اعُمٌقأ93يقٟمس

ًمٞمف ًمٙمقن ص٤مطمٌف يرضمع إ :ُم٤ٌمءة :وؾُمّٛمل اعمٜمزل ،إذا رضمع ،سم٤مء :ُمـ ىمقهلؿ ،اعمٚمزوم

 .إذا ظمرج ُمٜمف

 ،سمٞم٧م اعم٘مدس :وهق ،يٕمٜمل ُمّٙمٜم٤مهؿ ُمٙم٤مٟم٤ًم حمٛمقداً  :وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك أي٦م

 ،ٕن ومْمؾ ذًمؽ اعمٜمزل قمغم همػمه ُمـ اعمٜم٤مزل :ُمٌقأ صدق :وإٟمام ىم٤مل ،واًمِّم٤مم

 .يمٗمْمؾ اًمّّمدق قمغم اًمٙمذب

يّمدق ومٞمام يدلُّ قمٚمٞمف  ،أٟمزًمٜم٤مهؿ ذم ُمقوٍع ظمّم٥ٍم وآُمـ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ٜمّٕمٛم٦مُمـ ضمالًم٦م اًم [623]
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قَمؼَم سمٌٜمل إهائٞمؾ اًمٌحر صم٤مٟمٞم٤ًم،  وذًمؽ أن ُمقؾمك  :ُيريد سمف ُمٍم :وىمٞمؾ

 .وشمٌقأ ُم٤ًميمـ آل ومرقمقن ،ورضِمع امم ُمٍم

 .هق اًمِّم٤مم وُمٍم :وىمٞمؾ

﴿     ﴾ /وهق ،اًمٌٚمٞمُغ ذم سمٞم٤مٟمف :، أي117اًمّم٤موم٤مت: 

   .اًمّتقراة

﴿  ﴾ /ٕمداوة، أو: فم٤مهر اًمٕمداوة.،أي ُُمٔمٝمٌر ًمٚم168اًمٌ٘مرة 

 ﴿ :وُمثٚمف   ﴾ /127آقمراف. 

﴿     ﴾ /إداء اًمّٔم٤مهر اًمقاوح :، يٕمٜمل92اعم٤مئدة. 

﴿  ﴾ /ر ُُمٝمَٚمؽ ُم٤م هؿ ومٞمف ُمـ قم٤ٌمدة إصٜم٤مم :، أي139آقمراف  .ُُمدُمَّ

 ّذه٥م.اًمتِّؼم اًم :وُمٜمف ،اهلالك:وهق ،ُمـ اًمّت٤ٌمر :واعُمّتؼم

﴿     ﴾ /رؤؾم٤مئٝم٤م وؾم٤مداهت٤م :أي ،16آهاء. 

 اعمؽموك يّمٜمع ُم٤م يِم٤مء، ٓ ُيٛمٜمع ُمٜمف.:واعمؽُّمف،اًمٜمّٕمٛم٦م :واًمؽّموم٦م

﴿    ﴾ /هل اًمتل ُيدظَمؾ رأؾمٝم٤م سملم ؿُمٕمٌتلم ُمـ  :ىمٞمؾ ،3اعم٤مئدة

  .ومُتخٜمَؼ ومتقت ،ؿمجرةٍ 

 .ئد ومتٛمقتهل اًمتل خُتٜمَؼ سمحٌؾ اًمّّم٤م :وىمٞمؾ

 .يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦ّم خيٜم٘مقهن٤م وي٠ميمٚمقهن٤م :ىمٞمؾ
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 .اعُمخٜم٘م٦م ًمٚم٘مالدة :وُمٜمف .إذا وٖمٓمف ،ظمٜم٘مف ظمٜم٘م٤مً  :ُي٘م٤مل

﴿     ﴾ /أو شم٘مع  ،أو ُمٙم٤مٍن قم٤ملٍ  ،اًمتل شم٘مع ُمـ ضمٌؾٍ  :، وهل3اعم٤مئدة

 اًمّتٝمقر. :واًمؽمّدي .اهلالك :واًمّردى .ذم سمئٍر ومتٛمقت

﴿  ﴾ /همػم ُم٤مئٍؾ امم إصمؿ :، أي3اعم٤مئدة. 

  .أو ظم٤مرضم٤ًم ذم ُمٕمّمٞم٦مٍ  ،سم٠من يٙمقن سم٤مهمٞم٤ًم قم٤مدي٤مً  :أي همػم قم٤مصٍ  :وىمٞمؾ

ويمّؾ  ،إذا ُم٤مًمقا ،ُمـ ضَمٜمػ اًم٘مقم ،اعُمٜمحرف إًمٞمف ،اعُمتامصمؾ ًمإلصمؿ :واعُمتج٤مٟمػ

 .أقمقٍج ومٝمق أضمٜمػ

﴿     ﴾ /ٟملم أقمّٗم٤مء همػم زا :،يٕمٜمل24اًمٜم٤ًمء

 .همػم زاٟملم ،ُُمتزوضملم :وىمٞمؾ .سمٙمّؾ وم٤مضمرةٍ 

 وُمثٚمف حُمّمٜم٤مت. ،ومٝمق حُمَّمـ ،ُأطمّمـ :ُي٘م٤مل ًمٚمّرضمؾ إذا شمزّوج

ٗم٤مح ،واعُم٤ًمومح٦م ًِّ ٗمح ،اًمّزٟم٤م :واًم ًّ  .وهق ص٥مُّ اعم٤مء سم٤مـمالً  ،وأصٚمف ُمـ اًم

وم٢مذا يم٤مٟم٧م  ،ٓ يٛمتٜمٕم٤من ُمـ أطمدٍ  [624]اًمّزاٟمٞم٤من  :واعُم٤ًمومح ،اعُم٤ًمومح٦م :وىمٞمؾ

 .ذات ظمدنٍ  :ومٝمل ،دٍ شمزين سمقاطم

﴿  ﴾ /ُُمت٘م٤مرسم٤مت :أي،4اًمرقمد. 

﴿           ﴾ /طم٤مدث،  ،ضمديد :، أي2آٟمٌٞم٤مء

 .ُمقضمقد سمٕمد اًمٕمدم
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 .وهذه أي٦م دًمٞمٌؾ قمغم طمدوث اًم٘مرآن

﴿ :ذم اًمِّمٕمراء ،وُمثٚمف                ﴾ 

 .اًم٘م٤مئٚملم سمِ٘مدم اًم٘مرآن،، وومٞمٝم٤م ردٌّ قمغم إؿم٤مقمرة5ًمِمٕمراء/ا

﴿  ﴾ /خيدم ومٞمٝم٤م ،ظم٤مدُم٤ًم ًمٚمٌٞمٕم٦م :أي ،35آل قمٛمران. 

 .خُمٚمّم٤ًم هل٤م ،حُمررًا ًمٚمٕم٤ٌمدة :وىمٞمؾ

 .وٓ أسومف ذم احلقائ٩م،ٓ اؾمتٕمٛمٚمف ذم ُمٜم٤مومع،ظم٤مًمّم٤ًم ًمٓم٤مقمتؽ ،قمتٞم٘م٤مً  :وىمٞمؾ

 ،ويٙمٜمًٝم٤م ،ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م ،ًمٙمٜمٞم٦ًمضُمٕمؾ ذم ا ،ويم٠من اعُمَحرر إذا طُمرر :ىمٞمؾ

وإن  ،وم٢من أطم٥مَّ أن ُي٘مٞمؿ ومٞمف أىم٤مم ،صمؿ خُيػّم  ،ٓ يؼمح طمّتك يٌٚمغ احلُٚمؿ ،وخيدُمٝم٤م

 .ذه٥م طمٞم٨م يِم٤مء ،أطم٥مَّ أن يذه٥م

اعمُٕمّتؼ ُمـ احلّري٦م، ُي٘م٤مل:  :أطمدمه٤م ،حيتٛمؾ أُمريـ :ُمٕمٜمك اعُمَحرر ذم اًمّٚمٖم٦م :ىمٞمؾ

 .ضمٕمٚمتف طُمّراً  :أي ،أقمت٘متف :طمررشمف حتريراً 

أي: أظمٚمّمتف ُمـ  :طمررت اًمٙمت٤مب حتريراً  :ُي٘م٤مل ،ُمـ حترير اًمٙمت٤مب :وأظمر

 .وأصٚمحتف ،اًمٗم٤ًمد

﴿      ﴾ /شم٤مريم٤ًم ُمقىمٗم٤ًم امم  :أي :، ىمٞمؾ16آٟمٗم٤مل ّٓ إ

 .أصٚمح ًمٚم٘مت٤مل ُمـ إول ،ُمقىمػ آظمر
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ّٓ ُُمٜمٕمٓمٗم٤مً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ  ،ص٤مسمتٝم٤ميم٠مٟمف يٓمٚم٥م قمقرًة ُيٛمٙمٜمف إ ،ُُمًتٓمرداً  ،إ

 .يمرٌّ وومرٌّ  :واحلرب ،صمؿ يٙمرّ  ،وُيري أٟمف يٗمرّ  ،ومٞمتحّرف قمـ وضمٝمف

 ﴿          ﴾ /ُُمٜمح٤مزًا،  ُُمٜمً٘م٤ًم امم مج٤مقم٦ٍم  :أي ،16آٟمٗم٤مل

 .ًمٞمًتٕملم هبؿ ،ُيريدون اًمٕمقد امم اًم٘مت٤مل ،ُمـ اعمًٚمٛملم

ـمٚم٥م طمّٞمز  :اًمتحّٞمزو ،اًمّزوال قمـ ضمٝم٦م آؾمتقاء امم ضمٝم٦ٍم احلرف :واًمّتحّرف

 .اعمٙم٤من اًمذي ومٞمف اجلقهر :واحلٞمّز ،يتٛمّٙمـ ومٞمف

﴿    ﴾ /[625]خُمٚمِص :وىمٞمؾ .، ذم قمٛمٚمف112اًمٌ٘مرة. 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /91اًمتقسم٦م. 

﴿       ﴾ /ءإذا مل يِمذَّ ُمٜمف ر ،19اًمٌ٘مرة. 

﴿ :وُمٜمف       ﴾ /مل يِمذَّ قمـ قِمٚمٛمف  :، أي12اًمٓمالق

إذا دٟم٤م هاليمف،  ،وهق حُم٤مٌط سمف ،ُأطمٞمط سمٗمالنٍ  :ُي٘م٤مل ،ُُمٝمٚمٙمٝمؿ :أٟمف :وىمٞمؾ ،رءٌ 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف   ﴾ /وىمقًمف شمٕم٤ممم42اًمٙمٝمػ ،: ﴿  

  ﴾ /66يقؾمػ. 

 ﴿       ﴾ /ُُمقطمدون :أي ،139اًمٌ٘مرة. 

 أن اعُمخٚمص أومم سم٤محلّؼ ُمـ اعمنمك. :اعُمراد سمذًمؽ :ىمٞمؾ
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اًمرّد قمٚمٞمٝمؿ سمام اطمتّجقا سمف ُمـ قم٤ٌمدة اًمٕمرب ًمألوصم٤من، ومٙم٠مٟمف  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

سمٗمٕمؾ َُمـ قَمٌَد  ،يمام ٓ قمٞم٥م قمٚمٞمٙمؿ ،إذ يمٜم٤ّم ُُمقطمديـ ،ٓ قمٞم٥م قمٚمٞمٜم٤م ذم ذًمؽ :ىم٤مل

 .إذا اقمت٘مدشمؿ اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ذم ذًمؽ ،ُمـ أؾمالومٙمؿ اًمٕمجؾ

 .اعمِمقب :وودَّ اخل٤مًمص ،وآظمتّم٤مص ٟمٔم٤مئر ،وآومراد ،واإلظمالص

وُم٤م سمٚمغ قمٌٌد طم٘مٞم٘م٦م  ،أن ًمٙمّؾ طمّؼ طم٘مٞم٘م٦م :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 ُمـ قمٛمؾ اهلل شمٕم٤ممم ،اإلظمالص
ٍ
 (1) .طمّتك ٓ حُي٥ّم أن حُيٛمد قمغم رء

وٓ  ،وٓ ُينمك سمف ذم ديٜمف ،ٚمِص اًمٕمٌد ديٜمف وقمٛمٚمف هللأن خُي  :اإلظمالص :وىمٞمؾ

 .ُيرائل سمٕمٛمٚمف أطمداً 

 .أن يًتقي أقمامل اًمٕم٤ٌمد ذم اًمّٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ :اإلظمالص :وىمٞمؾ

 .واؾمتٕمٗمك ُمـ اخلالئؼ ،هق ُم٤م اؾمتؽم ُمـ اخلالئؼ :وىمٞمؾ

 .يمام يٙمتؿ ؾمٞمئ٤مشمف ،أن يٙمتؿ طمًٜم٤مشمف :هق :وىمٞمؾ

﴿     ﴾ /ُمـ اعم٤مل اًمذي اؾمتخٚمٗمٙمؿ اهلل ومٞمف  :أي ،7احلديد

 .سمقراصمتٙمؿ إّي٤مه قمّٛمـ ىمٌٚمٙمؿ

﴿    ﴾ /اًم٘مّمقر:  :، أصؾ اعُمخت٤مل ُمـ اًمّتخّٞمؾ، وهق36اًمٜم٤ًمء

ٌَٓمر  .اًمّّمٚمػ اًمّتٞم٤مه :واعُمخت٤مل .ٕٟمف يتخّٞمؾ سمح٤مًمف َُمرح اًم

 .شمتٌخؽم :أي ،ٕهن٤م ختت٤مل ذم ُمِمٞمتٝم٤م :اخلٞمؾ :وُمٜمف
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﴿      ﴾ /شُمدسمر أُمر اًمٕم٤ٌمد ُمـ  ،أهن٤م اعمالئٙم٦م :ىمٞمؾ ،5اًمٜم٤مزقم٤مت

ٜم٦م ًّ ٜم٦م امم اًم ًّ  .اًم

وَُمَٚمؽ اعمقت   [626]وُمٞمٙم٤مئٞمؾ  أن اعُمراد سمذًمؽ ضمؼمئٞمؾ  :وىمٞمؾ

 ومٛمقيمّؾ سم٤مًمّري٤مح واجلٜمقد، وم٠مُم٤م ضمؼمئٞمؾ  ،ُيدسمرون أُمقر اًمّدٟمٞم٤م وإهاومٞمؾ 

وأُم٤م َُمَٚمؽ اعمقت ومُٛمقيّمؾ سم٘مٌض  ،تومُٛمقيّمؾ سم٤مًمَ٘مٓمر واًمٜم٤ٌّم وأُم٤م ُمٞمٙم٤مئٞمؾ 

 .ومٝمق يتٜمّزل سم٤مُٕمر قمٚمٞمٝمؿ وأُم٤م إهاومٞمؾ  ،إٟمٗمس

 ومٞمجري سمف اًم٘مْم٤مء ذم اًمّدٟمٞم٤م. ،ي٘مع ومٞمٝم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم ،أهن٤م إومالك :وىمٞمؾ

﴿      ﴾ /اعُمتٚمٗمػ  ،ي٤م اهّي٤م اعمُتّزُمؾ سمثٞم٤مسمف :ُمٕمٜم٤مه ، ىمٞمؾ:1اعمزُمؾ

 هب٤م.

 .اعُمتحّٛمؾ ٕصم٘م٤مهل٤م :أي :٤م اعمُتزُّمؾ سمٕم٤ٌمء اًمٜمٌّقةي٤م أهّي  :وىمٞمؾ

 .ويم٤من ىمد شمّزُمؾ ًمٚمٜمقم ،ي٤م أهّي٤م اًمٜم٤ّمئؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

طمّتك أٟمس  ،ظمقوم٤مً  ذم أول ُم٤م ضم٤مء سمف ضمؼمئٞمؾ  ،يم٤من يتزُّمؾ سم٤مًمّثٞم٤مب :وىمٞمؾ

 .سمف

ى ذم واًمّزاء أٟمد ،ًم٘مرب خمرضمٝم٤م :أدهمؿ اًمّت٤مء ذم اًمّزاء ،اعُمتزُّمؾ ذم صمٞم٤مسمف :واعُمّزُمؾ

 ًمٗمػ ،اعمًٛمقع ُمـ اًمّت٤مء
ٍ
 .وم٘مد زُمؾ ،ويمّؾ رء

﴿      ﴾ /اعُمتدصمر سمثٞم٤مسمف :أي ،1اعمدصمر. 



 1165 ..................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

ّٓ أن اًمّث٤مء ُأدهمٛم٧م ذم اًمّدال ،ُمـ اًمّدصم٤مر ،اعُمتٗمّٕمؾ :وهق وهق اعُمتٖمّٓمل  ،إ

 .سم٤مًمّثٞم٤مب قمٜمد اًمٜمّقم

﴿     ﴾ /لم.أي ُمـ اعم٘مروقم :،ىمٞمؾ141اًمّم٤موم٤مت 

 .ُمـ اعمُٚمَ٘ملم ذم اًمٌحر  :واعُمراد .ُمـ اعمًٝمقُملم :وىمٞمؾ

 :وهق ،ُم٠مظمقذ ُمـ اًمّدطمض ،وأدطمْمٝم٤م اهلل ،ؾم٘مٓم٧م :أي :وُدطمْم٧م طمّجتف

 .ٕٟمف ُيً٘مط اعم٤مّر ومٞمف :اًمّزًمؼ

﴿    ﴾ /ي٠موون إًمٞمف ،ُمقوع دظمقل :، أي57اًمتقسم٦م. 

 .يمٜمٗمؼ اًمػمسمقع ،ٟمٗم٘م٤مً  :وىمٞمؾ

 .أهاسم٤ًم ذم إرض :وىمٞمؾ

 .وضمٝم٤ًم يدظمٚمقٟمف امم ظمالف رؾمقل اهلل  :ٞمؾوىم

 .وهق ُُمٗمتٕمؾ ،اعمًٚمؽ اًمذي ُيرؾمس سم٤مًمدظمقل :واعمدظمؾ

﴿      ﴾ /[627]يٕمٚمؿ أن ذًمؽ  ،أي ُُمتذيّمر :، ىمٞمؾ15اًم٘مٛمر 

 .ومٞمٕمؽميف سمف ،طمّؼ 

 .ومُٞمٕم٤من قمٚمٞمف ،ومٝمؾ ُمـ ـم٤مًم٥م قمٚمؿٍ  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ًمتقاظمل اًمّدال سم٤مجلٝمر، صمؿ ُأدهمٛم٧م  ،ومُ٘مٚم٧ٌم اًمّت٤مء دآً  ،أصٚمف ُمتديمر :وُُمّديمر

 .اًمّدال ومٞمٝم٤م

﴿   ﴾ /ُمـ ظميهتام ىمد اؾمقّدشم٤م ُمـ اًمّري :، أي64اًمرمحـ. 
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قاد ،ويمّؾ ٟم٧ٌٍم أظمي :وىمٞمؾ ًّ وهق قمغم أشمّؿ  ،ومتامم ظميشمف أن ييب امم اًم

 .ُم٤م يٙمقن ُمـ احُلًـ

قاد :واًمّدمه٦م ًّ قاد رّي٤مً إذا قمال ،قمغم وزن إمح٤مرّ  ،وإده٤مّم اًمّزرع ،اًم ًّ  .ه اًم

 ﴿     ﴾ /ضمٕمٚمٜم٤مه٤م سُمٚمٖم٦ًم وُمٜمٗمٕم٦ًم  :أي ،73اًمقاىمٕم٦م

 .وهق اًم٘مٗمر ،اًمذيـ ٟمزًمقا إرض اًم٘ملء :يٕمٜمل ،ًمٚمُٛم٤ًمومريـ

 اعُم٤ًمومريـ واحل٤مرضيـ.،ًمٚمُٛمًتٛمتٕملم هب٤م ُمـ اًمٜم٤ّمس أمجٕملم:وىمٞمؾ

 ،اًمؼمدويّمٓمٚمقن ُمـ  ،أن مجٞمٕمٝمؿ يًتْمٞمئقن هب٤م ذم اًمّٔمٚمٛم٦م :واعمٕمٜمك

 .ويٜمتٗمٕمقن هب٤م ذم اًمّٓمٌخ واخلٌز

ومٞمٙمقن اعمُ٘مّقي اًمذي ص٤مر ذا ىمّقة ُمـ  ،ومٞمٙمقن اعم٘مّقي ُمـ إوداد :وقمغم هذا

 .اعم٤مل واًمٜمّٕمٛم٦م

 .اًمٜم٤ّمزل سم٤مًم٘مقي ُمـ إرض ،اًمّذاه٥م ُم٤مًمف :واعمُ٘مّقي أيْم٤مً 

 .وُمت٤مقم٤ًم ًمألهمٜمٞم٤مء واًمٗم٘مراء :وم٤معمٕمٜمك

 .ًمٞمس هب٤م أطمدٌ  ،اًمٜم٤ّمزل سم٤مًم٘مقاء ُمـ إرض ،اعمُ٘مّقي :ىمٞمؾ

 .ظمٚم٧م ُمـ أهٚمٝم٤م :وأىمقت اًمّدار

﴿    ﴾ /أي ُُمٙمّذسمقن :ىمٞمؾ ،81اًمقاىمٕم٦م. 

 .قمغم اًمٙمٗمري٦م ،ُمدهٜمقن مم٤مًمئقن ًمٚمٙمّٗم٤مر :وىمٞمؾ



 1167 ..................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

وشُمدهٜمقن ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ  ،شم٘مقًمقن آُمٜم٤ًم سمف :أي :ُُمٜم٤موم٘مقن قمغم اًمّتّمديؼ سمف :وىمٞمؾ

 .أّٟم٤م ُمٕمٙمؿ :إذا ظمٚمقشمؿ وم٘مٚمتؿ ،وسملم اعمنميملم

 .اًمذي سملم ضم٤مٟمٌٞمف ًمُٞمخٗمل يمٗمره :هق :ؾىمٞم

 ،اًمذي ُيري ذم اًم٤ٌمـمـ قمغم ظمالف اًمّٔم٤مهر :واعمُدِهـ ،: ُمـ اًمّدهـ؟وأصٚمف

أدهـ ُيدهـ، وداهـ  :ُي٘م٤مل ،واإلهاع ومٞمف ،ذًمؽ قمٚمٞمف [628]يم٤مًمّدهـ ذم ؾمٝمقًم٦م 

 .ُمثؾ ٟم٤مومؼ ،ُيداهـ

﴿       ﴾ /ٗمر واإليامن.ُُمردديـ سملم اًمٙم :، أي143اًمٜم٤ًمء 

ب اًمذي هق اًمّٓمرد ،وىمٞمؾ  يٕمٜمل ُمٓمروديـ ُمـ ه١مٓء وُمـ ه١مٓء  ،ُمـ اًمذَّ

وٓ ُمع  ،ٓ ُمع اعم١مُمٜملم قمغم سمّمػمةٍ  ،ٓ يرضمٕمقن قمغم ٟمّٞم٦مٍ  ،ُُمتحػّميـ ذم ديٜمٝمؿ :أي

 .اًمٙم٤مومريـ قمغم ضمٝم٤مًم٦مٍ 

 .هق يمتحريؽ رًء ُُمٕمّٚمؼ،طمّريمتف ومتحّرك :أي :ذسمذسمتف ومتذسمذب :ُي٘م٤مل

﴿  ﴾ ُُمٜم٘م٤مديـ ،ـم٤مئٕملم ،ُُمنقملم :، أي49ًمٜمقر/ا. 

ـم٤موقمٜمل عم٤ِم يمٜم٧م  :أي :أذقمـ زم سمحّ٘مل :ُي٘م٤مل ،اإلهاع ُمع اًمّٓم٤مقم٦م :واإلذقم٤من

 .وص٤مر ُينع إًمٞمف ،أًمتٛمًف ُمٜمف

 .ُُمٜم٘م٤مدة :وٟم٤مىم٦ٌم ُمذقم٤من

﴿          ﴾ /اعُمٜم٤موم٘مقن اًمذيـ  :هؿ ،62آطمزاب

 :سم٠من ي٘مقًمقا ،اعُمْمِٕمٗم٦م ًم٘مٚمقب اعمًٚمٛملم ،عمديٜم٦م سم٤مٕظم٤ٌمر اًمٙم٤مذسم٦ميم٤مٟمقا ُيرضِمٗمقن ذم ا
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وي٘مقًمقا  ،وٟمحق ذًمؽ ،ىم٤مصديـ حلرب اعمًٚمٛملم ،اضمتٛمع اعمنميمقن ذم ُمقوع يمذا

 .أهنؿ ىُمتٚمقا وُهزُمقا :ًمناي٤م اعمًٚمٛملم

وُمٜمف ُي٘م٤مل  ،آوٓمراب :وأصٚمف ،إؿم٤مقم٦م اًم٤ٌمـمؾ ًمإلهمتامم سمف :واإلرضم٤مف

اوٓمراهبؿ سم٤مخلقض ومٞمف،  ،وم٢مرضم٤مف اًمٜم٤ّمس سم٤مًمٌمء ،ٓوٓمراسمف :رضم٤مف :ًمٚمٌحر

﴿وُمٜمف:    ﴾ /6اًمٜم٤مزقم٤مت. 

﴿    ﴾ /ُُم١مظّمرون، ُمقىمقومقن، ُمـ :،أي126اًمتقسم٦م

 .أظمرشمف :وأرضمٞمتف ،أرضم٠مت إُمر

﴿        ﴾ /أي حمقًٓ ُمـ إرض ، ىمٞمؾ:122اًمٜم٤ًمء، 

 .ّرزقوؾمٕم٦ًم ذم اًم

 .وؾمٕم٦ًم ُمـ اًمّْمالًم٦م امم اهلُدى ،ُُمزطمزطم٤ًم قماّم يٙمقن :وىمٞمؾ

 .مم٤م يم٤من ومٞمف ُمـ شمْمٞمّٞمؼ اعمنميملم قمٚمٞمف ،َُمٝم٤مضَمرًا ومًٞمح٤ًم وُُمّتًٕم٤مً  :وىمٞمؾ

 ،وهق اًمؽّماب ،وأصٚمف ُمـ اًمّرهم٤مم ،اعمْمٓمرب ذم اًمٌالد واعمذه٥م :واعمراهمؿ

وإن ًمّمؼ  :أي :ومل ُأسم٤مِل رهمؿ أٟمٗمف ،ه٤مضمرشمف :ومالٟم٤مً  [629]وُمٕمٜمك راهمٛم٧م 

 أصٚمف اًمّذل واًمِمّدة. :وىمٞمؾ .أًمّم٘مف سم٤مًمؽّماب :أي :وأرهمؿ اهلل أٟمٗمف ،سم٤مًمؽّماب أٟمٗمف

 ،قمغم ذًّمف :أي :وومٕمٚمتف قمغم رهمٛمف ،اعمُٕم٤من اًمذي يروم إذٓل ص٤مطمٌف :واعُمراهمؿ

 .أذًّمف :وأرهمؿ اهلل أٟمٗمف .عم٤ِم يٙمره
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 .واعمّمدر ُمـ اًمّراهمٛم٦م ،اعمقوع :واعُمراهمؿ

﴿     ﴾ /وُم٤م يم٤من مُمتٜمِٕم٤ًم. :أي :، ىمٞمؾ43اًمٙمٝمػ 

 .وُم٤م يم٤من ُُمًؽمّدًا سمدل ُم٤م ذه٥م قمٜمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

﴿  ﴾ /ُيقز قمٚمٞمف اعمٜمع ،ىم٤مدراً  :، أي45اًمٙمٝمػ ٓ. 

﴿    ﴾ /ُُمتٙم٠ًم هلؿ :أي ،29اًمٙمٝمػ. 

 .وهل آضمتامع ،ُم٤مظمقٌذ ُمـ اعمُراوم٘م٦م ،ؾم٤مءت جُمتٛمٕم٤مً  :وىمٞمؾ

 .ُمٜمزًٓ وُُمًت٘مّراً  :وىمٞمؾ

أٟمف  :وىمٞمؾ .إذا اشمٙم٠م قمغم ُمروم٘مف ،ارشمٗمؼ :ُي٘م٤مل ،ُمـ اعمرومؼ ،اعُمتٙم٠م :واعُمرشمٗمؼ

 .ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمّرومؼ واعمٜمٗمٕم٦م

﴿ :وي٠ميت ُمثٚمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /31اًمٙمٝمػ. 

﴿    ﴾ /ُُمٜمتٔمِرون :أي ،59اًمدظم٤من. 

﴿    ﴾ /ُمثؾ ؾمٜمٌٚم٦م  ،ىمد شمريّم٥م سمٕمْمف قمغم سمٕمضٍ  ،99آٟمٕم٤مم

ٛمًؿ وهمػم ذًمؽ ،احلٜمٓم٦م ًّ  .واًم

 .ُمـ اًمّريمقب ،ُُمتٗم٤مقمؾ :واعمؽُمايم٥م

 ﴿     ﴾ /أىمقى اًمِّمؽ :اًمّري٥م ،54ؾم٠ٌم. 
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 ﴿   ﴾ /ُمٙمتقب :أي ،53اًم٘مٛمر. 

﴿  ﴾ /دظِمؾ شمًٚمٞمٓم٤ًم ُيٛمٙمٜمؽ أن شمُ  ،سمٛمتًّٚمط :، أي22اًمٖم٤مؿمٞم٦م

 .دُمؼمهؿ قمٚمٞمف ،اإليامن ذم ىمٚمقهبؿ

 .طمّتك شُم٘م٤مشمٚمٝمؿ إن ظم٤مًمٗمقك ،ًم٧ًم قمٚمٞمٝمؿ سمُٛمتًّٚمط أن :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ،شمًٞمٓمر ومالن قمغم ومالن :ُي٘م٤مل ،اعُمتًّٚمط قمغم همػمه سم٤مًم٘مٝمر ًمف :واعُمًٞمٓمر

 .إذا شمًّٚمط ،وؾمٞمٓمر

 .أن ُُمّمٞمٓمر وُُمًٞمٓمر ٓ صم٤مًم٨م هلام ذم يمالم اًمٕمرب :وطُمٙمل قمـ سمٕمْمٝمؿ

﴿   ﴾ /ُُمّتٕمظ :أي ،4اًم٘مٛمر. 

 وشمٙمذي٥م اًمّرؾمؾ. ،أومردمه٤م قمـ اًمٙمٗمر :أي :وهق سمٛمٕمٜمك اعمّمدر

 سم٤مجلٝمر. [634] وُأسمدًم٧م اًمّت٤مء سم٤مًمّزاء ،ُُمٗمتٕمؾ ُمـ اًمّزضمر :واعمزدضمر

﴿    ﴾ /أي ُٟمداومع هب٤م إي٤مم وٟمت٘مقهت٤م :ىمٞمؾ ،88يقؾمػ، 

ويٙمتٗمل  ،يدومع سم٤مًم٘مٚمٞمؾ :أي :ل اًمٕمٞمشومالٌن ُيزضم :ُمـ ىمقهلؿ ،وًمٞم٧ًم مم٤م يتًع سمف

 .سمف

قق :واإلزضم٤مء ذم اًمّٚمٖم٦م ًّ  .واًمّدومع ىمٚمٞماًل ىمٚمٞمالً  ،اًم

ّٓ سمقيمسٍ  ،رديئ٦مٌ  :وىمٞمؾ  .ىمٚمٞمٚم٦م :وىمٞمؾ .ٓ شُم١ماظمذ إ
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﴿         ﴾ /ُم٤م أظمذ سمٛمٜمجٞمف ُمـ  :، أي96اًمٌ٘مرة

 .ف اًمٌ٘م٤مءأن ُيٓمّقل ًم :وهق ،قمذاب اهلل، وٓ سمُٛمٌٕمده ُمٜمف شمٕمٛمػمه

 .زطمزطمتف ومتزطمزح :ُي٘م٤مل ،اًمتٜمّحٞم٦م :واًمّزطمزطم٦م

﴿     ﴾ /اًمّتٌذير اًمّتٗمريؼ سم٤مإلهاف. :، ىمٞمؾ27آهاء 

ّٓ أٟمف خيتصُّ سمام يٙمقن قمغم ؾمٌٞمؾ اإلوم٤ًمد،  ،أن ُيٗمّرق يمام ُيٗمّرق اًمٌذر :وأصٚمف إ

 .وإن يمثر ،وُم٤م يم٤من قمغم وضمف اإلصالح ٓ ُيًّٛمك شمٌذيراً 

 ﴿        ﴾ /َُمـ دم٤موز احلدَّ ذم  :أي ،141آٟمٕم٤مم

 .أو قمغم همػمه ،اإلٟمٗم٤مق قمغم ٟمٗمًف

 ،اإلٟمٗم٤مق ومٞمام ٓ يٜمٌٖمل :أن اًمّتٌذير :هق :واًمٗمرق سملم اإلهاف واًمّتٌذير

 .يمذا طم٘م٘مف سمٕمْمٝمؿ ،اًمٍّمف زي٤مدة قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل :واإلهاف

سم٤مإلهج ذم اًمّٚمٞمؾ زي٤مدة  :وًمٚمث٤مين ،سم٤مإلهاج ذم اًمٜمّٝم٤مر :وُمّثؾ سمٕمْمٝمؿ ًمألول

 .قمغم اًماّلزم

﴿       ﴾ /ُمٗمٕمٚم٦ٌم  ،ُُمؼمأًة ُمـ اًمٕمٞمقب :أي :، ىمٞمؾ71اًمٌ٘مرة

الُم٦م ًّ  .ُمـ اًم

 .ًمٞمس هل٤م ًمقٌن خُي٤مًمػ ًمقهن٤م ،ُُمًّٚمٛم٦م ُمـ اًمِّمٞمف :وىمٞمؾ

ٓ خيٚمق ُمـ آصم٤مر  ،ٕن ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٕمقاُمؾ :ؾمٚمٞمٛم٦ٌم ُمـ آصم٤مر اًمٕمٛمؾ :وىمٞمؾ

 .ًمٕمٛمؾ ذم ىمقائٛمف وسمدٟمفا
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﴿    ﴾ /ُُمٜم٘م٤مدون ظم٤موٕمقن :أي ،26اًمّم٤موم٤مت. 

 .دون ُُمٜم٤مزٍع ومٞمام ُيراد ُمٜمف ،أن ُيٚم٘مل سمٞمده :وُمٕمٜمك آؾمتًالم

 ﴿       ﴾ /ؾمٛمٕم٧م :أي :ىمٞمؾ ،46اًمٜم٤ًمء ٓ. 

ٌّف سم٤مًم٘مٌٞمح ،وهذا ذم ُم٘م٤مم اًم٥ًمِّ  اؾمٛمع ٓ  :يمام ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ًمٖمػمه إذا ؾم

 .أؾمٛمٕمؽ اهلل

 .وٓ ُم٘مٌقٌل ُمٜمؽ ،شم٠مويٚمف اؾمٛمع همػم جُم٤مٌب ًمؽ [631] :وىمٞمؾ

﴿           ﴾ /يٕمٜمل  :ىمٞمؾ ،2آٟمٕم٤مم

٤مقم٦م ،أضمؾ احلٞم٤مة امم اعمقت :سم٤مٕضمٚملم ًّ  .وأضمؾ اعمقت امم اًمٌٕم٨م، وىمٞم٤مم اًم

أو أضمٍؾ ُُمًّٛمًك  ،مم أن يٛمقشمقاأٟمف إضمؾ اًمذي ُيلء سمف أهؾ اًمّدٟمٞم٤م ا :وىمٞمؾ

 .ٕٟمف أضمٌؾ دائٌؿ ممدود ٓ آظمر ًمف :يٕمٜمل أظمرة :قمٜمده

 .ٕٟمف ُمٙمتقٌب ذم اًمّٚمقح اعمحٗمقظ :ُُمًّٛمًك قمٜمده :وإٟمام ىم٤مل

 :وأضمٌؾ ُُمًّٛمك قمٜمده ،أضمُؾ َُمـ ُم٣م ُمـ اخلَٚمؼ :يٕمٜمل سمف ،أن أضمالً  :وىمٞمؾ

 .يٕمٜمل سمف آضم٤مل اًم٤ٌمىملم

صمؿ يرضمع امم  ،ي٘مٌض سمف اًمّروح ومٞمف :اًمٜمّقم :ك سمفقمٜم ،ىم٣م أضمالً  :أن ىمقًمف :وىمٞمؾ

 .وهق أضمؾ ُمقت اإلٟم٤ًمن :وأضمٌؾ ُُمًّٛمًك قمٜمده ،ص٤مطمٌف قمٜمد اًمٞم٘مٔم٦م

﴿    ﴾ /يم٠مهنؿ أؿم٤ٌمٌح سمال أرواح :، أي4اعمٜم٤موم٘مقن. 
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وحي٥ًم َُمـ رآه٤م أهن٤م  ،ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م ،ٟمخرة ُُمتآيمٚم٦م ،أي ظُمِم٥ٌم ُُمًٜمّدة :وىمٞمؾ

ومٙمذًمؽ اعُمٜم٤مومؼ،  ،وسم٤مـمٜمٝم٤م ٓ ُيٗمٞمد ،أن فم٤مهره٤م يروق ُمـ طمٞم٨م ،صحٞمح٦م ؾمٚمٞمٛم٦م

 فم٤مهره ُُمٕمِج٥ٌم رائع، وسم٤مـمٜمف قمـ اخلػم زائغ.

وىمقٌم ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم  ،صٌٞمح٤مً  ،ومّمٞمح٤مً  ،يم٤من قمٌد اهلل سمـ ُأب رضماًل ضمًٞمامً  :ىمٞمؾ

 .وقمٚمٞمٝمؿ قمامئؿ ُصٗمر ،قمغم ظمٞمٍؾ سُمٚمٍؼ  ،ذم: ٟمزًم٧م اعمالئٙم٦م يقم سمدرٍ 

 .أرؾمٚمقا أذٟم٤مهب٤م سملم أيمت٤مومٝم٤م ،ضيم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝمؿ قمامئؿ سمٞم :وىمٞمؾ

٤مئٛم٦م: أي [632]ُمـ اًمٜم٤ّمىم٦م  ،ُمٕمٜمك ُمًقُملم سم٤مًمٗمتح ُُمرؾِمٚملم :وىمٞمؾ ًّ  :اًم

 .ُمـ ؾمقم اخلٞمؾ إذا أرؾمٚمٝم٤م ،اعُمرؾَمٚم٦م ذم اعمرقمك

 ﴿       ﴾ /ُمـ  ،أي إومراس اًمّراقمٞم٦م :ىمٞمؾ ،14آل قمٛمران

 .وؾمّقُمتٝم٤م إذا رقمٞمتٝم٤م ،أؾمٛمٞم٧م :ىمقهلؿ

ٜم٦م :وىمٞمؾ ًَ ٞمامء ،هل احل ًّ  .وهق احُلًـ ،ُمـ اًم

 .هل اعمُٕمٚمَّٛم٦م :وىمٞمؾ

 .هل اعمُٕمّدة ًمٚمجٝم٤مد :وىمٞمؾ

﴿  ﴾ /خُمتٚمٗم٤ًم ذم اًمّٓمٕمؿ ،أراد ُُمتِم٤مهب٤ًم ذم اًمّٚمقن :ىمٞمؾ ،25اًمٌ٘مرة. 

 .ظمٞم٤مٌر ٓ رذل ومٞمف ،ان أيُمّٚمٝم٤م ُُمتِم٤مسمف ذم اجلقدة :وىمٞمؾ

 .ر اجلٜم٦ّم أـمٞم٥مهمػم أن صمٛم ،أٟمف ُيِمٌف صمامر اًمّدٟمٞم٤م :وىمٞمؾ

 .ومجٞمع اًمّّمٗم٤مت ،أٟمف ُيِمٌف سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم ذم اًمّٚمذة :وىمٞمؾ
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واعمًٙمـ ُيقاومؼ  ،وم٤مخل٤مدم ُيقاومؼ اعمًٙمـ ،أن اًمّتِم٤مسمف ُمـ طمٞم٨م اعُمقاوم٘م٦م :وىمٞمؾ

 .ويمذًمؽ مجٞمع ُم٤م يٚمٞمؼ سمف ،اًمُٗمرش

﴿       ﴾ /أن ُُمِمتٌٝم٤ًم ؿمجره ُيِمٌف  :، ىمٞمؾ99آٟمٕم٤مم

 .ذم اًمّٓمٕمؿ :وهمػم ُُمتِم٤مسمف ،٤مً سمٕمْمف سمٕمْم

 .خُمتٚمٗم٤ًم صمٛمره ،ُُمِمتٌٝم٤ًم ورىمف :وىمٞمؾ

 .خُمتٚمٗم٤ًم ذم اًمّٓمٕمؿ ،ُُمِمتٌٝم٤ًم ذم اخلَٚمؼ :وىمٞمؾ

 .وهمػم ُُمتِم٤مسمف إذا اظمتٚمػ ضمٜمًف ،ُُمِمتٌٝم٤ًم سمام يم٤من ُمـ ضمٜمٍس واطمدٍ  :وىمٞمؾ

خُمتٚمػ ُمـ وضمقه، ومٞمدظمؾ  ،أن مجٞمع ذًمؽ ُُمِمتٌف ُمـ وضمقه :إومم أن ُي٘م٤مل :وىمٞمؾ

 .ٞمع ُم٤م شم٘مّدمومٞمف مج

﴿   ﴾ /ىمد ُمرَّ شمٗمًػمه ذم حُمٙمامت7آل قمٛمران ،. 

﴿  ﴾ /ُُمّم٤مدوملم  :أي :ذم طم٤مل ذوق اًمِّمٛمس :، أي73احلجر

 .ًمنموق اًمِّمٛمس

﴿ ﴾ /همػم ظم٤مئٗمقن :، أي28آٟمٌٞم٤مء. 

﴿   ﴾ /ار ذم اًمقصّٞم٦م :، ىمٞمؾ12اًمٜم٤ًمء همػم  :أي :ُمٜمع اهلل ُمـ اًميِّ

 .ُُمقٍص وصّٞم٦ًم شمّي سم٤مًمَقرصَم٦م
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ار ذم احلٞم٤مة ،أراد همػم ُُمْم٤مّر ذم اعمػماث :وىمٞمؾ وسمٕمد اعمامت،  ،يُمره اًميِّ

 .ٓ ُيْم٤مر سمٕمض اًمَقرصَم٦م سمٕمْم٤مً  :وشم٘مديره

ـٍ ًمٞمس قمٚمٞمف :وىمٞمؾ  .ُيريد سمذًمؽ رضر اًمَقَرصم٦م ،هق أن ُيقيص سمدي

ار ذم اًمقصّٞم٦م راضمٌع امم اعمػماث أو سمٕمْمف  ،ذم وصٞمتف سمامًمف وهق أن يّي  ،وم٤مًميِّ

ـٍ ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف ،ٕضمٜمٌل ـٍ  ،دومٕم٤ًم ًمٚمٛمػماث قمـ وارصمف ،أو ُي٘مرَّ سمدي أو ُي٘مّر سم٤مؾمتٞمٗم٤مء دي

 .ًمئاّل يّمؾ امم وارصمف :واؾمتٞمٗم٤مء صمٛمٜمف [633]أو يٌٞمع ُم٤مًمف ذم ُمروف  ،ذم ُمروف

 (1) .أن اًمّيار ذم اًمقصّٞم٦م ُمـ اًمٙم٤ٌمئر :ُروي

﴿     ﴾ /أي اًمذيـ ُيٕمٓمقن اًمّزيم٤مة، هؿ  :ىمٞمؾ ،39اًمروم

 .ُيْم٤مقَمػ هلؿ اًمّثقاب ،اعُمْمٕمٗمقن

أي:  :رضمُؾ ُُم٘مقّ  :يمام ُي٘م٤مل ،ذووا اإلوٕم٤مف ذم احلًٜم٤مت :اعُمْمٕمٗمقن :وىمٞمؾ

 .ذو ُين :أي :وُمقه ،ذو ىمّقة

 ،ٕن اهلل ؾمٌح٤مٟمف :وًمٚمثقاب ذم أضمؾ ،هؿ اعُمْمٕمٗمقن ًمٚمامل ذم اًمٕم٤مضمؾ :وىمٞمؾ

 .زي٤مدة اعم٤ملضمٕمؾ اًمّزيم٤مة ؾم٤ًٌٌم ًم

﴿     ﴾ /أن ُيْم٤مقَمػ :، ىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه132آل قمٛمران

 .زيد زي٤مدًة قمغم اعم٤مل ،يمّٚمام ُأظمر قمـ أضمٍؾ امم همػمه ،سم٤مًمت٠مظمػم أضماًل سمٕمد أضمؾ

                                                 

 :احلر اًمٕم٤مُمكم ،قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،3/35 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .24564ح  19/268
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 ،ويدظمؾ ومٞمف يمؾَّ زي٤مدة حُمّرُم٦م ذم اعمُٕم٤مُمٚم٦م ،شُمْم٤مقمٗمقن سمف أُمقاًمٙمؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ُمـ ضمٝم٦م اعُمْم٤مقمٗم٦م

 ﴿     ﴾ /وهؿ اًمذيـ ُيٜم٘مّمقن اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان ،1اعمٓمٗمٗملم، 

 .يمام ومّنشمف أي٦م ،ويٌخًقن اًمٜم٤ّمس طم٘مقىمٝمؿ ذم اًمٙمٞمؾ واًمقزن

ّٓ اًمٌمء  :وإٟمام ىمٞمؾ ًمف ُُمٓمٗمػ :ىمٞمؾ ٕٟمف ٓ يٙم٤مد ينق ذم اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان إ

 .اًمٞمًػم اًمّٓمٗمٞمػ

ٌمء اًمٜمّزر اًم٘مٚمٞمؾ، ُم٠مظمقٌذ ُمـ واًمّٓمٗمٞمػ اًم ،ٟم٘مص اعمٙمٞم٤مل واعمٞمزان :واًمّتٓمٗمٞمػ

 .ـمٗم٤م اًمٌمء وهق ضم٤مٟمٌف

﴿       ﴾/سم٤مإليامن، اعم١مُمٜم٦م، اعُمٓمٛمئٜم٦ّم أي: :ؾ، ىمٞم27اًمٗمجر 

 طم٘مٞم٘م٦م اإليامن. :اعمقىمٜم٦م سم٤مًمّّمدق سم٤مًمّثقاب واًمٌٕم٨م، واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م

 ويقم اًمٌٕم٨م. ،أُمٜم٦م سم٤مًمٌِم٤مرة سم٤مجلٜم٦ّم قمٜمد اعمقت ،اعُمٓمٛمئٜم٦ّم وىمٞمؾ:

ومٝمل  ،وُيٕمٓمك يمت٤مهب٤م سمٞمٛمٞمٜمٝم٤م ،اًمتل يٌّٞمضُّ وضمٝمٝم٤م :اًمٜمّٗمس اعُمٓمٛمئٜم٦ّم :وىمٞمؾ

 .شمٓمٛمئـ
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﴿     ﴾ /اعمالئٙم٦م اًمذيـ ُوِصٗمقا  :أي :، ىمٞمؾ79اًمقاىمٕم٦م

ف :هذا قمغم اًم٘مقل سم٢مرضم٤مع اًمْمٛمػم ذم ،سم٤مًمّٓمٝم٤مرة ُمـ اًمّذٟمقب ًّ قمغم ُم٤م ذم  ،ٓ يٛم

 .اًمّٚمقح اعمحٗمقظ

وذًمؽ قمغم اًم٘مقل سم٢مرضم٤مقمف قمغم اعُمّمحػ  ،ـ اًمنّمكاعُمٓمّٝمرون ُم :أي :وىمٞمؾ

 .ُمـ إطمداث واجلٜم٤مي٤مت [634]اعُمٓمّٝمرون  :وىمٞمؾ .اًمذي ذم أيديٜم٤م

ومال ُيقز ًمٖمػم اًمّٓم٤مهر ُمـ احلََدث  ،أن اًمْمٛمػم يٕمقد امم اًم٘مرآن :وقمٜمدٟم٤م

 .اًمٜمّٝمل :سمٛمٕمٜمك ،ويٙمقن اًمٙمالم ظمؼماً  ،إيمؼم وإصٖمر ُمسَّ يمت٤مسم٦م اًم٘مرآن

﴿     ﴾ /اعُمتٓمّٝمريـ سم٤معم٤مء :،ىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه222اًمٌ٘مرة، 

 (1) .وورد سمف اًمّرواي٦م ذم ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م

 .حُي٥مُّ اعُمتٓمّٝمريـ ُمـ اًمّذٟمقب :وىمٞمؾ

 .واعُمتٓمّٝمريـ ُمـ اًمّّمٖم٤مئر ،اًمّتقاسملم ُمـ اًمٙم٤ٌمئر :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /٤مء ـم٤مًء ىُمٚم٧ٌم اًمتّ  ،اعمُتٓمّٝمريـ :، أي128اًمتقسم٦م

 (2) .ًمٚمُٛمج٤مٟم٦ًم

                                                 

 ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،2/222 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .1/57 :اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي ،وم٘مف اًم٘مرآن ،2/87 :اًمٓمؼمد

اسمـ  ،ًم٤ًمن اًمٕمرب :اٟمٔمر ،وسملم اًمٓم٤مء واًمت٤مء هٜم٤م ُمِم٤ميمٚم٦م وجم٤مٟم٦ًم صقشمٞم٦م ،اعمِم٤ميمٚم٦م :اعمج٤مٟم٦ًم ((2

 .623 :ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٌالهمٞم٦م وشمٓمقره٤م ،ديمتقر أمحد ُمٓمٚمقبُم٤مدة ) ضمٜمس ( واًم ،ُمٜمٔمقر
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﴿  ﴾ /اعُمتٓمققملم :أي ،79اًمتقسم٦م. 

واًمّٓم٤مء  ،ٕهن٤م ُمـ خمرضمٝم٤م :ُأدهمٛم٧م اًمّت٤مء ذم اًمّٓم٤مء ،أصٚمف اعُمتٓمّقع :واعُمٓمقع

 .أومْمؾ ُمٜمٝم٤م سم٤مٓؾمتٕمالء واإلـم٤ٌمق

وٟمٔمػمه  ،وٓ يًتحّؼ اًمّذم سمؽميمف ،يمّؾ ومٕمٍؾ يًتحّؼ اعمدح سمٗمٕمٚمف :واًمّتٓمّقع

 .واًمٗمْمٞمٚم٦م ،اًمٜم٤ّمومٚم٦م

﴿   ﴾ /سمٚمغ  ،ذاه٤ًٌم ذم اجلٝم٤مت ،ُُمٜمتنماً  ،وم٤مؿمٞم٤مً  :أي ،7آٟم٤ًمن

 .أىمَم اعُم٤ٌمًمٖم٦م

 .اًمٕمٔمٞمؿ :اعُمًتٓمػم (1) واًم٘مٛمل

 .يم٤محل٤ًم قم٤مسم٤ًمً  :ي٘مقل قمـ اًم٤ٌمىمر  (2) واعمج٤مًمس

﴿    ﴾/أي:داظمٚمقن ذم فمالم اًمّٚمٞمؾ،ٓ وٞم٤مء هلؿ.37يس، 

﴿      ﴾ /ٌَؾ قمت٤مسمف :، اعمُٕمت٥م24ومّمٚم٧م  ،هق اًمذي ُي٘م

 .وُُي٤مب قمغم ُم٤م ؾم٠مل

 .وإن يًتٖمٞمثقا ومام هؿ ُمـ اعمُٖم٤مصملم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

﴿  ﴾ /أي ُُمٖم٤مًمٌلم :ىمٞمؾ ،51احل٩م. 

                                                 

 .1ح  8/177 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،721 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((1

 .552 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل ،333 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم ((2
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 .وىمٞمؾ: ُم٘مّدريـ أهنؿ يًٌ٘مقٟمٜم٤م .حُم٤موًم٦م قمجز اعمُٖم٤مًَم٥م :واعمُٕم٤مضمزة

 .اعُم٤ًمسم٘م٦م :واعمُٕم٤مضمزة

 .وًمـ ُيٕمجزوه ،يٗمقشمقه :أي :فم٤مّٟملم أن ُيٕمجزوا اهلل :وىمٞمؾ

 .ُُمثٌٓملم عمَِـ أراد إشم٤ٌمع اهلل شمٕم٤ممم :وُمٕمٜم٤مه ىمٞمؾ :ُُمٕمجزيـ :وىُمرأ

 ىم٤مصديـ شمٕمجٞمز رؾمقًمٜم٤م. :وىمٞمؾ

 ٟم٤مؾمٌلم َُمـ شمٌٕمف امم اًمٕمجز. :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /ح٤مب14اًمٜم٠ٌم ًّ ح٤مب  :، اًم ًّ شمٕمتٍم سم٤معمٓمر، يم٠من اًم

 .[635]وشُمرؾمٚمف يم٢مرؾم٤مل اعم٤مء سمٕمٍم اًمّثقب  ،صمؿ شمٕمٍمه اًمّري٤مح ،عم٤مءحيٛمؾ ا

 .اًمّري٤مح ذوات إقم٤مصػم :اعمُٕمٍمات :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /وهم٤مر ُم٤مؤه٤م ،ويمؿ ُمـ سمئٍر سم٤مد أُمره٤م :، أي45احل٩م، 

 .وٓ وارد هل٤م ،ومال ُُمًتً٘مل ُمٜمٝم٤م ،وشمٕمّٓمٚم٧م ُمـ دٓئٝم٤م

﴿     ﴾ /اًمتل ختٚمػ واطمده٤م  ،اعُمتٜم٤موسم٤مت :اعمُٕمّ٘م٤ٌمت، 11اًمرقمد

 .ويٙمقن سمدًٓ ُمٜمف ،ص٤مطمٌف

 .أن يٙمقن اًمٌمء قُم٘مٞم٥م آظمر :وأصؾ اًمّتٕم٘مٞم٥م

 .اًمّٓم٤مًم٥م ديٜمف ُمّرًة سمٕمد ُمّرة :واعمُٕمّ٘م٥م

يمام  ،وُمٕمّ٘م٤ٌمت مجع اجلٛمع ،واجلٛمع ُمٕم٘م٦ٌم ،أن واطمد اعمُٕم٘م٤ٌمت ُُمٕمّ٘م٥م :وىمٞمؾ

 .رضم٤مٓت :ىم٤مًمقا
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شمٕم٘م٥م ُمالئٙم٦م اًمّٚمٞمؾ ُمالئٙم٦م اًمٜمّٝم٤مر،  ،يتٕم٤مىمٌقن :ئٙم٦ماعمُٕم٘م٤ٌمت هٜم٤م اعمال :وىمٞمؾ

 .حيٗمٔمقن قمغم اًمٕمٌد قمٛمٚمف ،وهؿ احلََٗمٔم٦م ،وُمالئٙم٦م اًمٜمّٝم٤مر ُمالئٙم٦م اًمّٚمٞمؾ

وهق ُمٕمٜمك ىمقًمف  ُيتٛمٕمقن قمٜمد صالة اًمٗمجر، ،هؿ أرسمٕم٦م أُمالك :وىمٞمؾ

 ﴿شمٕم٤ممم:       ﴾ /78آهاء. 

 ،طمّتك يٜمتٝمقا سمف قمغم اعم٘م٤مدير ،حيٗمٔمقٟمف ُمـ اعمٝم٤مًمِؽ ،ٙم٦مأهنؿ ُمالئ :وىمٞمؾ

 .(1)ُروي ذًمؽ قمـ قمكّم  ،ومُٞمخّٚمقن سمٞمٜمف وسملم اعم٘م٤مدير

  .حيٗمٔمقٟمف ،قمغم يمّؾ آدُمّل  ،هؿ قمنمة أُمالك :وىمٞمؾ

 ،اًمذيـ يٛمٜمٕمقن اًمٜم٤ّمس قمـ اعمٔم٤ممل ،أهنؿ إُُمراء واعمٚمقك ذم اًمّدٟمٞم٤م :وىمٞمؾ

ط ،وشمٙمقن هلؿ إطمراس  .قايم٥م حيٗمٔمقٟمفواعم ،واًمنمُّ

﴿      ﴾ /وٓ رادَّ  ،ٓ ٟم٤مىمض حلُٙمٛمف :، أي41اًمرقمد

 .ٓ ُيٕمّ٘م٥م أطمدًا طُمٙمٛمف سم٤مًمّرد واًمٜمّ٘مض :أي .ًم٘مْم٤مئف

﴿       ﴾ /أي: شمذروا اًمتل ٓ متٞمٚمقن إًمٞمٝم٤م129اًمٜم٤ًمء ،، 

 .وٓ أيؿ ،يم٤مًمتل هل ٓ ذات زوٍج 

﴿    ﴾ /سم٘مدرشمف، ومال  ، هق:9اًمرقمد 
ٍ
اًمذي قمال يمّؾ رء

وقماّم ي٘مقل  ،هق اعُمٜمّزه قماّم ٓ ُيقز قمٚمٞمف ذم ذاشمف وومٕمٚمف :وىمٞمؾ .ُي٤ًمويف ىم٤مدر

                                                 

 :احلقيزي ،ًمث٘مٚملمقمٜمف شمٗمًػم ٟمقر ا ،6/19 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .44ح  2/487
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 .أي ضمؾَّ وقمزَّ قمـ يمّؾ صمٜم٤مء :وشمٕم٤ممم ،واًمٕم٤مزم واطمدٌ  ،اعُمتٕم٤مزم :وىمٞمؾ .اعمنميمقن

 .٤ًمويف همػمهاعمُ٘متدر قمغم وضمٍف يًتحٞمؾ أن يُ  :اعُمتٕم٤مزم :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /اًمذيـ ُيٕمّقىمقن همػمهؿ قمـ اجلٝم٤مد ُمع  :وهؿ ،18آطمزاب

 .ويِمٖمٚمقهنؿ ًمٞمٜمٍمومقا قمٜمٝمؿ  [636]رؾمقل اهلل 

﴿     ﴾ /ُُمًتٕمجٚمقن امم اًمٜم٤ّمر.  :أي :،أي: ُُم٘مّدُمقن62اًمٜمحؾ

 .ُمؽمويمقن :وىمٞمؾ

هذا قمغم ىمراءة  ،أي شم٘مّدم :ل ىمقٌل وىمد ومرط ُمٜمّ  ،اًمت٘مّدم :وُمٕمٜمك اًمٗمرط ذم اًمّٚمٖم٦م

 .سم٤مًمٌٜم٤مء قمغم اعمجٝمقل ،ُمـ سم٤مب إومٕم٤مل ،ُمٗمرـمقن

ىمد ضُمِٕمٚمقا  :أي :ُمـ سم٤مب اًمّتٗمٕمٞمؾ يمذًمؽ ،ُُمٗمرـمقن :وُمثٚمف ذم اعمٕمٜمك قمغم ىمراءة

ُملم ذم اًمٕمذاب أسمداً   .ُمؽمويملم ومٞمف ،ُُم٘مدَّ

 .ُمـ سم٤مب اًمّتٗمٕمٞمؾ ،سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ ،ُمٗمرـمقن :وىُمرأ

أن اهلل وصٗمٝمؿ سم٠مهنؿ ومّرـمقا ذم اًمّدٟمٞم٤م، ومٚمؿ يٕمٛمٚمقا  :-ىمٞمؾ قمغم ُم٤م  -وم٤معمٕمٜمك 

 .ومٞمٝم٤م ًممظمرة

 .ُمـ إومٕم٤مل يمذًمؽ ،ُمٗمرـمقن :وىُمرأ

 .أهنؿ أومرـمقا ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل :-قمغم ُم٤م ىمٞمؾ  -واعُمراد 

أهنؿ  :ُمثؾ أىمٓمػ وأضمرب، ومٛمٕمٜم٤مه ،ص٤مر ذا ومرطٍ  :أي :يم٤من َُمـ أومرط :وىمٞمؾ

 .وؾمٌٍؼ إًمٞمٝم٤م ،ذووا ومرط امم اًمٜم٤ّمر
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﴿      ﴾ /ؾ ُمٜمف42ص ًَ  .،اعمُٖمتًؾ:اعمقوع اًمذي ُيٖمت

 .وهلذا ُوِصػ سم٤مًم٤ٌمرد ،هق اؾمٌؿ ًمٚمامء اًمذي ُيٖمتًؾ ُمٜمف :وىمٞمؾ

﴿      ﴾ /ُمـ طمٞم٨م أٟمف دقم٤مهؿ  ،ُُمراهِماًم ًم٘مقُمف :أي ،87آٟمٌٞم٤مء

ومخرج ُمـ  ،ٕمذابطمّتك أوقمدهؿ اهلل سم٤مًم ،ومٚمؿ ُي١مُمٜمقا سمف ،امم اإليامن ُمّدًة ـمقيٚم٦م

 سمٞمٜمٝمؿ ُُمٖم٤مو٤ًٌم هلؿ، ىمٌؾ أن ُي١مَذن ًمف.

﴿       ﴾ /يٕمٜمل اعُمّمّٚملم  :، ىمٞمؾ17آل قمٛمران

َحر ًّ  . (1)ُروي ذًمؽ قمـ اًمرو٤م  ،وىم٧م اًم

َحر :وىمٞمؾ ًّ ٤مئٚملم اعمٖمٗمرة وىم٧م اًم ًّ  .اًم

 .اعُمّمّٚملم صالة اًمّّمٌح ذم مج٤مقم٦مٍ  :وىمٞمؾ

َحراًمذيـ شمٜمتٝمل ص :وىمٞمؾ ًّ  .صمؿ يًتٖمٗمرون ويدقمقن ،الهتؿ امم وىم٧م اًم

َحر،  :وُروي قمـ أب قمٌد اهلل  ًّ أن َُمـ اؾمتٖمٗمر اهلل ؾمٌٕملم ُمّرًة ذم وىم٧م اًم

 (2) .ومٝمق ُمـ أهؾ هذه أي٦م

﴿       ﴾ /شُمقري اًمٜم٤ّمر  ،هل اخلٞمؾ ، ىمٞمؾ:2اًمٕم٤مدي٤مت

 .وإرض اعُمحِّم٦ٌم ،سمحقاومره٤م إذا ص٤مرت ذم احلج٤مرة

                                                 

 .2/37 :اعمِمٝمدي ،قمٜمف شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ،1/272 :اًمٓمؼمد ،ضمقاُمع اجل٤مُمع :اٟمٔمر ((1

 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،2/416 :اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((2

  .2275 :اًمريِمٝمري ،ُمٞمزان احلٙمٛم٦م ،2/255
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 .هل اًمٜمػّمان حُتٛمك :وىمٞمؾ .ُيريد ُمٙمر اًمّرضم٤مل ذم احلرب :وىمٞمؾ

 .شُمقري اًمٜم٤ّمر ُمـ قمٔمٞمؿ ُم٤م شمتٙمّٚمؿ سمف ،هل أًمًٜم٦م اًمّرضم٤مل :وىمٞمؾ

وشُمًّٛمك شمٚمؽ اًمٜم٤ّمر  ،إذا ىمدح ىمدطم٤مً  ،ُيقري إيراءً  [637]اًم٘م٤مدح  :وأورى اًمٜم٤ّمر

 .ًمْمٕمٗمٝم٤م (1) ٟم٤مر احل٤ٌمطم٥م

﴿    ﴾ /اًمٜم٤ّمر وأٟمتؿ ُمٕمٝمؿيدظمٚمقن  :، أي59ص. 

 .اًمّدظمقل ذم اًمٌمء سمِمّدٍة وصٕمقسم٦م :واإلىمتح٤مم

﴿    ﴾ /وهذا يمام  ،، اهل٤مء شمٕمقد امم اًمٞمقم18اعمزُمؾ

 .هق ومٞمٝم٤م :أي :ُي٘م٤مل: ومالٌن سم٤مًمٙمقوم٦م

امء شمٜمٗمٓمر وشمٜمِمؼُّ ذم ذًمؽ اًمٞمقم ُمـ هقًمف :واعمٕمٜمك ًّ  .أن اًم

 .شمفسم٥ًٌم ذًمؽ اًمٞمقم وهقًمف وؿمدّ  :وىمٞمؾ

 .ُُمٗمٓمرة :ومل ي٘مؾ ،سم٠مُمر اهلل وىمدرشمف :سمف :وىمٞمؾ

ر أراد  :ىمٞمؾ امء ُُمذيّمر، ومٞمجقز أن ُيذيّمر وُي١مّٟم٨م، وَُمـ ذيمَّ ًّ ٕن ًمٗمٔم٦م اًم

٘مػ. ًّ  اًم

ذات  :ذات أـمٗم٤مل، وُُمروع :أي :اُمرأٌة ُُمٓمٗمؾ :يمام ُي٘م٤مل ،ذات اٟمٗمٓم٤مر :وىمٞمؾ

 .ومٞمٙمقن قمغم ـمريؼ اًمٜم٦ًٌّم ،إرو٤مع

                                                 

 ُم٤مدة ) طم٥ٌم (. ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،ًم٤ًمن اًمٕمرب :اٟمٔمر ،طمقاومره٤م وهل ُم٤م يٜم٘مدح ُمـ ٟم٤مر ((1
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﴿       ﴾ /قمغم اًمٗم٘مػم اًمذي هق ذم وٞمٍؼ  :، أي236اًمٌ٘مرة

 .ًمٗم٘مره

﴿   ﴾ /ُُمٙمتًٌقن ذم قمداوة  :، أي113آٟمٕم٤مم

 .ايمت٤ًمب اإلصمؿ :وآىمؽماف .واعم١مُمٜملم اًمٜمٌّّل 

إذا  ،وىم٤مرف ومالن هذا إُمر ،ًمٞمٙمت٥ًم هلؿ :أي :ظمرج ًمٞم٘مؽمف ٕهٚمف :وُي٘م٤مل

ٟم٥م و  رُم٤مه سم٤مًمّري٦ٌم. أي: :وىمرومف سمام ادقم٤مه ،اىمؽمومف قمِٛمٚمفواىمٕمف وقمِٛمٚمف، وىمرف اًمذَّ

﴿      ﴾ /ىُمرٟم٧م  ،جُمَٛمٕملم ذم إهمالل :أي ،49اسمراهٞمؿ

 .أيدهيؿ هب٤م امم أقمٜم٤مىمٝمؿ

 .ُي٘مرن سمٕمْمٝمؿ امم سمٕمض :وىمٞمؾ

 .وىمٞمؾ ُمِمدوديـ ذم ىمرٍن امم طمٌٍؾ ُمـ إصٗم٤مد واًم٘مٞمقد

 .يم٤من ُيْمّٚمف ذم همؾٍّ ُمـ طمديدُي٘مرن يمّؾ يم٤مومٍر ُمع ؿمٞمٓم٤مٍن  :وىمٞمؾ

﴿      ﴾ /سمقرك ومٞمف سمًٕم٦م اًمّرزق  ،أي اعُم٤ٌمرك :، ىمٞمؾ12ـمف

ر :وىمٞمؾ .واخلّم٥م س ،اعُمٓمٝمَّ ر ،واعمُ٘مدَّ  .اعُمٓمٝمِّ

﴿      ﴾ /هل سمٞم٧م اعم٘مدس :، ىمٞمؾ21اعم٤مئدة. 

 .اًمِّم٤مم :وىمٞمؾ .وسمٕمض إردن ،هل دُمِمؼ وومٚمًٓملم :وىمٞمؾ
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 .وُم٤م طمقًمف ،هل أرض اًمّٓمقر :وىمٞمؾ

ؾم٦م رة :واعمُ٘مدَّ وىمرارًا  ،وضُمٕمٚم٧ِم ُمٙم٤مٟم٤مً  ،ـُمّٝمَرت ُمـ اًمنّمك :اعُمٓمٝمَّ

وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٚمًٓمؾ اًمذي  ،اًمّتٓمٝمػم :وأصؾ اًمّت٘مديس ،واعم١مُمٜملم [638]ًمألٟمٌٞم٤مء

ر سمف اًم٘مدس  .ُيتٓمٝمَّ

﴿                       ﴾ 

 .وًم٘مد قمٚمِٛمٜم٤م اًم٤ٌمىملم ،وًم٘مد قمٚمِٛمٜم٤م اعم٤مولم ُمٜمٙمؿ :أن ُمٕمٜم٤مه :، ىمٞمؾ24احلجر/

 .وأظمريـ ،قمٚمِٛمٜم٤م إوًملم ُمٜمٙمؿ :وىمٞمؾ

 .واعُمت٠مظمريـ قمٜمٝم٤م ،وىمٞمؾ قمٚمِٛمٜم٤م اعُمًت٘مَدُملم ذم صٗمقف احلرب

ُملم ذم اخلػم :وىمٞمؾ  .واعُمٌٓمئلم قمٜمف ،قمٚمِٛمٜم٤م اعُمت٘مدِّ

وم٢مٟمف يم٤من  ،واعمُت٠مظمريـ قمٜمف ،ت٘مّدُملم امم اًمّّمػ إول ذم اًمّّمالةقمٚمٛمٜم٤م اعمُ :وىمٞمؾ

ويم٤من يت٠مظمر سمٕمْمٝمؿ ًمٞمٜمٔمروا  ،يت٘مّدم سمٕمْمٝمؿ امم اًمّّمػ إول ًمُٞمدريمقا ومْمٞمٚمتف

 (1) امم أقمج٤مز اًمٜم٤ًّمء ومٜمزًم٧م أي٦م.

ظمػم  :طم٨مَّ اًمٜم٤ّمس قمغم اًمّّمػ إول ذم اًمّّمالة، وىم٤مل أن اًمٜمٌّّل  :وىمٞمؾ

وّذه٤م  ،وظمػم صٗمقف اًمٜم٤ًّمء آظمره٤م ،وّذه٤م آظمره٤م ،٤مصٗمقف اًمّرضم٤مل أّوهل

 (2) .أّوهل٤م

                                                 

 .6/111 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .85/23اعمجٚمز:  ،سمح٤مر إٟمقار ،13ح  1/112 :اسمـ اب مجٝمقر ،قمقازم اًمٚمئ٤مًمئ :اٟمٔمر ((2
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ويم٤مٟم٧م  ،وم٤مزدطمؿ اًمٜم٤ّمس ،أن اهلل وُمالئٙمتف ُيّمّٚمقن قمغم اًمّّمػ اعُمت٘مّدم :وىم٤مل

َـّ دورٟم٤م :وم٘م٤مًمقا ،دور سمٜمل قمذرة سمٕمٞمدة قمـ اعمًجد وًمٜمِمؽميـ دورًا ىمري٦ًٌم  ،ًمٜمٌٞمٕم

 (1) .هذه أي٦مطمّتك ُٟمدرك اًمّّمػ اعُمت٘مّدم، ومٜمزًم٧م  ،ُمـ اعمًجد

 إٟمام ُٟمج٤مزي اًمٜم٤ّمس قمغم سمٞم٤مهتؿ   :ومٕمغم هذا يٙمقن اعمٕمٜمك

 .هؿ اعم١مُمٜمقن ُمـ هذه إُُم٦م :قمـ اًم٤ٌمىمر  (2) واًمٕمٞم٤مر

﴿    ﴾ /وٓ ُُمٕم٤مديـ ،سمٛمٌٕمقصملم :أي ،35اًمدظم٤من. 

 ﴿  ﴾ /ُُم٘م٤موُملم ذم اًم٘مّقة ،ُُمٓمٞم٘ملم :أي ،49اسمراهٞمؿ. 

 .أـم٘متف :أي :أىمرٟم٧م هلذا اًمٌٕمػم :ُي٘م٤مل ،اإلـم٤مىم٦م :وآىمؽمان

﴿ ﴾ /ُيٕمٞمٜمقن قمغم أُمره اًمذي سُمٕم٨م ًمف،  ،، ُُمتت٤مسمٕملم53اًمزظمرف

 .ويِمٝمدون ًمف سمّمدىمف

 .يمّؾ واطمٍد ُيامزم ص٤مطمٌف ،ُُمتٕم٤موديـ ُُمتٜم٤مسيـ :وىمٞمؾ

 ﴿     ﴾ /اًمٕم٤مدًملم :أي ،42اعم٤مئدة. 

﴿      ﴾ /يمر امم  :اعمالئٙم٦م:، يٕمٜمل5اعمرؾمالت شُمٚم٘مل اًمذِّ

 اًمّٓم٤مرطم٤مت ًمف، ًمٞم٠مظمذه َُمـ ظُمقـم٥ِم سمف.  يم٠مهن٤م احل٤مُمالت ًمٚمذيمر،،إٟمٌٞم٤مء امم إُُمؿ

                                                 

 .6/112 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .2/328 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،6ح  2/242 :اًمٕمٞم٤مرشمٗمًػم  ( (2



 1187 ..................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 ـمرح اًمٌمء قمغم همػمه. :واإلًم٘م٤مء

﴿        ﴾ /ٛمقن إُمقر  [639]اعمالئٙم٦م  ،4اًمذاري٤مت ًّ ُي٘م

 .فقمغم ُم٤م ُأُمروا سم ،سملم اخلٚمؼ

﴿      ﴾ /اًمذيـ  ،هؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّّم٤مرى :، ىمٞمؾ92احلجر

 .وضمٕمٚمقه أقمْم٤مًء يم٠مقمْم٤مء اجلزور، ومآُمٜمقا سمٌٕمْمف، ويمٗمروا سمٌٕمْمف ،ومّرىمقا اًم٘مرآن

يّمّدون قمـ رؾمقل  ،ٕهنؿ اىمتًٛمقا ـمرق ُمّٙم٦م :ؾماّمه ُُم٘متًٛملم :وىمٞمؾ

 .واإليامن سمف اهلل

﴿    ﴾ /٤مسمؼ :ىمٞمؾ، 32ًم٘مامن ًّ ومَٛمـ ُم٣م قمغم قمٝمد  :أُم٤م اًم

ؼ هبؿ،  ،ومَٛمـ اشمٌع أصمره ُمـ أصح٤مسمف ،وأُم٤م اعمُ٘متّمد ،سم٤مجلٜم٦ّم رؾمقل اهلل  طمّتك حَلِ

 .وأُم٤م اًمٔم٤ممل ومٛمثكم وُمثٚمٙمؿ

٤مسمؼ :أهن٤م ىم٤مًم٧م ،ُروي قمـ قم٤مئِم٦م ًّ  :واعمُ٘متّمد ،اًمذي أؾمٚمؿ ىمٌؾ اهلجرة :اًم

 (1) .ٟمحـ :واًمّٔم٤ممل ،اًمذي أؾمٚمؿ سمٕمد اهلجرة

هق اًمذي اؾمتقى  :واعمُ٘متّمد ،َُمـ يم٤من فم٤مهره ظمػمًا ُمـ سم٤مـمٜمف :اًمّٔم٤ممل أن :وىمٞمؾ

٤مسمؼ ،فم٤مهره وسم٤مـمٜمف ًّ  .اًمذي سم٤مـمٜمف ظمػٌم ُمـ فم٤مهره :واًم

                                                 

سم٤مظمتالف  ،14/349 :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،8/245 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .يًػم قمـ رواي٦م اًمٓمؼمد
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وُمٜمٝمؿ ُُم٘متّمٌد سم٤مًمّٓم٤مقم٤مت ذم اًمّدرضم٦م  ،ُمٜمٝمؿ فم٤مملٌ ًمٜمٗمًف سم٤مًمّّمٖم٤مئر :وىمٞمؾ

 .وُمٜمٝمؿ ؾم٤مسمٌؼ سم٤مخلػمات ذم اًمّدرضم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ،اًمُقؾمٓمك

َُمـ ٓ يٕمرف طمّؼ  :اًمّٔم٤ممل ًمٜمٗمًف ُمٜم٤ّم :ىم٤ملأٟمف  وُروي قمـ اًمّّم٤مدق 

٤مسمؼ سم٤مخلػمات ،اًمٕم٤مرف سمحّؼ اإلُم٤مم :واعمُ٘متّمد ُمٜم٤ّم اإلُم٤مم ًّ  هق اإلُم٤مم،  :واًم

 (1) .وه١مٓء يمّٚمٝمؿ ُمٖمٗمقٌر هلؿ

ومٛمـ قمِٛمَؾ ص٤محل٤ًم،  :أُم٤م اًمّٔم٤ممل ًمٜمٗمًف ُمٜم٤ّم :ىم٤مل قمـ أب ضمٕمٗمر  ،وذم رواي٦مٍ 

ٌّد ا :وأُم٤م اعمُ٘متّمد ،وآظمر ؾمٞمئ٤مً  ٤مسمؼ سم٤مخلػمات ومٕمكمٌّ  ،عُمجتٝمداعُمتٕم ًّ  وأُم٤م اًم

 (2) .ؿمٝمٞمداً  وَُمـ ىُمتؾ ُِمـ آل حمّٛمد  واحلًلم  واحلًـ 

٤مسمؼ  ،أصح٤مب اعمٞمٛمٜم٦م :واعمُ٘متّمد ،اعمِمئٛم٦م :اًمّٔم٤ممل ًمٜمٗمًف أصح٤مب :وىمٞمؾ ًّ واًم

٤مسم٘مقن اعُم٘مّرسمقن ُمـ اًمٜم٤ّمس يمّٚمٝمؿ :سم٤مخلػمات ًّ ﴿ :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،هؿ اًم  

     ﴾ /٤مسمؼ  :واعمُ٘متّمد ،هق اعُمٜم٤مومؼ :أن اًمّٔم٤ممل :وىمٞمؾ.7اًمقاىمٕم٦م ًّ هق اًم

٤مسم٘مقن هؿ اًمّّمح٤مسم٦م، واعمُ٘متّمدون.ُمـ مجٞمع اًمٜم٤ّمس ًّ  [644]هؿ :وىمٞمؾ: اًم

 .هؿ اعُمٜم٤موم٘مقن :اًمّت٤مسمٕمقن، واًمّٔم٤معمقن

وهق اومتٕم٤مٌل ُمـ  ،هق اًمّتقؾمط سملم اًمّتٌذير واًمّتٗمريط :وآىمتّم٤مد ذم اعمٕمٞمِم٦م

 .ُم٤م سملم اإلومراط واًمّتٗمريط :واًم٘مّمد ذم إُمقر ،اًم٘مّمد

                                                 

 .3/123 :اًمٓمؼمد ،ضمقاُمع اجل٤مُمع ،124 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر :اٟمٔمر ((1

 .23/213 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،3/274 :اسمـ ؿمٝمرآؿمقب ،ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م :راٟمٔم ((2
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﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /ُُمٕمتدًمقن  :قم٤مدًم٦ٌم، أي :أي ،66اعم٤مئدة

 .همػم همٚمقٍّ وٓ شم٘مّمػم ،ذم اًمٕمٛمؾ

وهق اعمروي  وشم٤مسمٕمقا اًمٜمٌّّل  ،هؿ اًمذيـ أؾمٚمٛمقا ُمٜمٝمؿ :ىمٞمؾ

  ..(1)قمٜمٝمؿ

 .وأصح٤مسمف (2)ُيريد سمف اًمٜمّج٤مر  :وىمٞمؾ

 .ُُمٜم٤مص٦ٌم ه١مٓء أهنؿ ىمقٌم مل ُيٜم٤مصٌقا اًمٜمٌّّل  :وىمٞمؾ

أن يٙمقن اعُمراد سمف َُمـ ُي٘مّر سم٠من اعمًٞمح قمٌد اهلل، وٓ يّدقمل  :واطمتٛمؾ سمٕمْمٝمؿ

 .ومٞمف اإلًمقهّٞم٦م

﴿   ﴾ /ىمٞمؾ: أي أؾم٤مومؾ ٟمخٍؾ ُُمت٘مّٚمع: ٕن 22اًم٘مٛمر ،

 .رؤوؾمٝمؿ ؾم٘مٓم٧م قمـ أسمداهنؿ

 ًمٞمٛمتٜمٕمقا هب٤م قمـ اًمّريح. ،َُمـ طمي طميوه٤م ،ًمٜم٤ّمسشمٜمزع ا :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .شمٜمزع أرواح اًمٜم٤ّمس :وىمٞمؾ

 

 

                                                 

 .22/32 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .وهق ُمٚمؽ احلٌِم٦م اًمذي جل٠م إًمٞمف اعمًٚمٛمقن ذم أول ُمٝم٤مضمرهؿ ((2
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إذا  ،وشم٘مّٕمر ذم يمالُمف شم٘مّٕمراً  ،ىمراره :ٕن ىمٕمر اًمٌمء :اعُمٜم٘مٚمع قمـ أصٚمف :واعُمٜم٘مٕمر

 .شمٕمّٛمؼ

﴿    ﴾ /ىمٞمؾ: يٕمٜمل ُُمتٍّمومٙمؿ ذم أقمامًمٙمؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م، 19حمٛمد،

 .امم اًمٜم٤ّمر ،امم اجلٜم٦ّم أو ،وُمّمػميمؿ ذم أظمرة

أي ُم٘م٤مُمٙمؿ  :وُمثقايمؿ ،يٕمٚمؿ ُُمت٘مّٚمٌٙمؿ ذم أصالب أسم٤مء امم أرطم٤مم إُُمٝم٤مت :وىمٞمؾ

  .ذم إرض

ـٍ  :وىمٞمؾ ُُمتٍمومٙمؿ  :ُُمت٘مّٚمٌٙمؿ :وىمٞمؾ .وُمثقايمؿ ذم اًم٘مٌقر ،ُُمت٘مّٚمٌٙمؿ ُِمـ فمٝمٍر امم سمٓم

 .ُمْمجٕمٙمؿ سم٤مًمّٚمٞمؾ :وُمثقايمؿ ،سم٤مًمٜمّٝم٤مر

 .ومال خيٗمك قمٚمٞمف رٌء ُمٜمٝم٤م ،طمقاًمٙمؿأٟمف قم٤مملٌ سمجٛمٞمع أ :واعمٕمٜمك

﴿    ﴾ /راضمٕمقن امم رسّمٜم٤م سم٤مًمّتقطمٞمد  :أي :، ىمٞمؾ125آقمراف

 .واإلظمالص

 ،وهمروٝمؿ هبذا اًم٘مقل ،آٟم٘مالب امم ضمزائف :هق ،آٟم٘مالب امم اهلل شمٕم٤ممم :وىمٞمؾ

وهق  ،وقمٞمده سمققمٞمٍد أؿمدَّ ُمٜمف ُمع ُُم٘م٤مسمٚم٦م ،عم٤ِم ومٞمف ُمـ اعمثقسم٦م :اًمّتًكم سم٤مًمّّمؼم قمغم اًمِمّدة

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم.قم٘م٤مب اهلل شمٕم٤ممم        ﴾ /إّٟم٤م  :، ىمٞمؾ: أي52اًمِمٕمراء

 وهق اجلٜم٤مزة. ،قمغم ُمريم٥ٍم آظمر،امم اهلل راضمٕمقن ذم آظمر قمٛمرٟم٤م

﴿    ﴾/امء [641]43اسمراهٞمؿ ًّ  ،ىمٞمؾ: أي راومٕمل رؤوؾمٝمؿ امم اًم

 .وذًمؽ ُمـ هقل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ك ٓ يرى اًمّرضمؾ ُمٙم٤من ىمدُمف ُمـ ؿمّدة رومع اًمّرأسطمتّ 

 .ٟم٤ميمز رؤوؾمٝمؿ سمٚمٖم٦م ىمريش :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ
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 اعمرشمٗمع. :واعمُ٘مٜمّع ،اًمّراومع اًمّرأس :واعمُ٘مٜمّع ،رومع اًمرأس :واإلىمٜم٤مع

﴿ ﴾ /اعمُ٘متدر :اعمُ٘مٞم٧م :ىمٞمؾ ،85اًمٜم٤ًمء. 

  .احل٤مضم٦م ُمـ احلٗمظاحلٗمٞمظ اًمذي ُيٕمٓمل اًمٌمء ىمدر  :وىمٞمؾ

  .احلًٞم٥م :وىمٞمؾ .اًمِّمٝمٞمد :وىمٞمؾ

ٞمئ٤مت ،اعُمج٤مزي :وىمٞمؾ ًّ  ُمـ احلًٜم٤مت واًم
ٍ
 .أي ُُي٤مزي قمغم يمّؾ رء

﴿ ﴾ /أصح٤مب اًمّّمٞمد سم٤مًمٙمالب :أي :، ىمٞمؾ4اعم٤مئدة.  

  .واعُم١مّدسملم هل٤م ،أصح٤مب اًمّتٕمٚمٞمؿ ًمٚمٙمالب :أي :وىمٞمؾ

 .ُمِمتؼٌّ ُمـ اًمٙمٚم٥م ،ّّمٞمدوُُمٖمرهي٤م سم٤مًم ،ُُم١مّدب اجلقارح :واعمُٙمٚم٥م

ذم ىمقًمف   ذم يمت٤مب قمكمّ  :قمـ اًمّّم٤مدق  (2)واًمّتٝمذي٥م  (1) اًمٙم٤مذم

﴿ :شمٕم٤ممم            ﴾ /ىم٤مل هل اًمٙمالب4اعم٤مئدة ،. 

وإن  ،ومال شم٠ميمؾ طمّتك شُمدريمف ومُتذيّمٞمف ،أو قُم٘م٤مسم٤مً  ،إذا أرؾمٚم٧م سم٤مزاً  :وقمٜمف 

 (3) .ىُمتؾ ومال شم٠ميمؾ

                                                 

 .29667ح  23/331 :احلر اًمٕم٤مُمكم ،قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،1ح  6/222 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((1

 .46ح  62/289 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،88ح  9/23 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،هتذي٥م إطمٙم٤مم ((2

 .68ح 23/16 :اًمؼموضمردي ،ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،2ح  6/227 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اٟمٔمر: اًمٙم٤مذم ((3
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وىمد ؾُمئؾ قمـ إرؾم٤مل اًمٙمٚم٥م واًمّّم٘مر؟ وم٘م٤مل: أُم٤م اًمّم٘مر، ومال  وقمٜمف 

ومٙمؾ ُمٜمف إذا ذيمرت اؾمؿ اهلل  ،وأُم٤م اًمٙمٚم٥م ،طمّتك شُمدرك ذيم٤مشمف ،شم٠ميمؾ ُمـ صٞمده

 (1) .أو مل ي٠ميمؾ ،أيمؾ اًمٙمٚم٥م ُمٜمف ،قمٚمٞمف

﴿       ﴾ /86ص. 

  .أي هلذا اًم٘مرآن ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمز :ىمٞمؾ 

ومل أشمٙمّٚمػ هذا اإلشمٞم٤من، سمؾ  ،أين ُم٤م أشمٞمتٙمؿ رؾمقًٓ ُمـ ىِمٌؾ ٟمٗمز :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾو

  .ُأُمرت سمف

ػ ذم ـمٚم٥م إُمر اًمذي ٓ ي٘متْمٞمف اًمٕم٘مؾ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ  .ًم٧ًم ممـ يتٕم

﴿  ﴾ /أي ُمٚمج٠مً  :ىمٞمؾ ،27اًمٙمٝمػ. 

 .ُمٕمدًٓ وحمٞمّم٤مً  :وىمٞمؾ .ُمقئالً  :وىمٞمؾ .طِمرزاً  :وىمٞمؾ

 إذا ُم٤مل إًمٞمف أذيتف. ،وأًمتحد ،حلد امم يمذا :ُي٘م٤مل ،ذم اعمٕمٜمكوإىمقال ُُمت٘م٤مرسم٦م 

﴿   ﴾ /ي٠مظمذان ُمٜمف قمٛمٚمف، ويٙمت٤ٌمٟمف يمام  ،مه٤م اعمَٚمَٙم٤من :، ىمٞمؾ17ق

 .يٙمت٥م اعمُٛمغم قمٚمٞمف

﴿     ﴾ /أو ٟمزوًٓ ُُم٤ٌمريم٤ًم  ،أي إٟمزآً ُُم٤ٌمريم٤مً  :، ىمٞمؾ29اعم١مُمٜمقن

ٗمٞمٜم٦م ًّ  .وذًمؽ مت٤مم اًمٜمّج٤مة ،سمٕمد اخلروج ُمـ اًم

                                                 

  .2/11 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،3ح  6/227 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((1
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ٗمٞمٜم٦م :اعمٜمزل اعُم٤ٌمرك :وىمٞمؾ ًّ  .ٕٟمف ؾم٥ٌم اًمٜمّج٤مة :ىم٤مل ،هق اًم

 .ُمٕمٜم٤مه أٟمزًمٜمل ُمٙم٤مٟم٤ًم ُُم٤ٌمريم٤ًم سم٤معم٤مء واًمِّمجر [642] :وىمٞمؾ

 .أهنؿ شمقاًمدوا ويمثروا :ُمٕمٜمك اًمؼميم٦م :وىمٞمؾ

﴿          ﴾ /أي: اعمرومققم٤مت،  :، ىمٞمؾ24اًمرمحـ

 .وُريّم٥م طمّتك ارشمٗمٕم٧م وـم٤مًم٧م ،سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمضٍ  ،اًمتل ُرومِع ظمِمٌٝم٤موهل 

ػم :وىمٞمؾ ًّ  ،ومٝمق ُُمٜمِم٠م ،ُم٤م ُرومع ًمف اًم٘مالع :ىم٤مل ،ُُمرشمٗمٕم٦م اًم٘مالع ،هل اعُمٌتدآت اًم

 .وُم٤م مل شمرشمٗمع ىمالقمف ومٚمٞمس سمُٛمٜمِم٠م

ٗمٞمٜم٦م :مجع ىمٚمع :واًم٘مالع ًّ  .وهق ذاع اًم

﴿    ﴾ /وطمِمّٞم٦م ٟم٤مومرة:  يم٠مهنؿ مُحرٌ  :، أي52اعمدصمر﴿   

    ﴾ /إؾمد :يٕمٜمل ،51اعمدصمر. 

 أي ـمرده٤م ىمًقرة. :ُُمًتٜمٗمرة :وىمٞمؾ .أي ُمذقمقرة :ُُمًتٜمٗمرة :وىمٞمؾ

وىُمرأ ُمًتٜمٗمرة قمغم اعمٕمٚمقم: أي  ،هذا قمغم ىمراءة ُمًتٜمٗمرة قمغم اعمجٝمقل

 .اؾمتٜمٗمرت هل ُمـ ىمًقرة

 .ؾمتٕمج٥موقمج٥م وا ،ُمثؾ ؾمخر واؾمتًخر ،ٟمٗمر واؾمتٜمٗمر :وُي٘م٤مل

﴿   ﴾ /ُمًٌقـم٦م :، أي52اعمدصمر. 

امء :ىمٞمؾ ًّ  .أن آُمٜمقا سمٛمحّٛمد  ،شمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ سم٠مؾمامئٝمؿ ،أي يُمت٤ًٌم ُمـ اًم
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سم٤مًمؼماءة ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م ،  ،أهنؿ ُيريدون ُصحٗم٤ًم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ّٓ أىم٤مُمقا قمغم يمٗمرهؿ ،طمّتك ُي١مُمٜمقا ،وإؾم٤ٌمغ اًمٜمّٕمٛم٦م  .وإ

وأٟمَِػ ُمـ  ،واطمٍد ُمٜمٝمؿ أن يٙمقن رؾمقًٓ ُيقطمك إًمٞمف ُمتٌققم٤مً  ُيريد يمّؾ  :وىمٞمؾ

 .أن يٙمقن شم٤مسمٕم٤مً 

﴿ :هق شمٗمًػم ُم٤م ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمقًمف :وىمٞمؾ        

         ﴾ /93آهاء. 
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 ) فصل امليم املكسورة (

 

﴿    ﴾ /ؿمديد إظمذ :أي ،13اًمرقمد. 

 .ؿمديد اًمُ٘مدرة :وىمٞمؾ .ؿمديد اًمٜمّ٘مٛم٦م :وىمٞمؾ .ؿمديد اًم٘مّقة :وىمٞمؾ

 .ؿمديد اًمٙمٞمد ًمٚمٙمّٗم٤مر :وىمٞمؾ

إذا ىَمِدرا طمّتك  ،ُم٤مطمٚمف مُم٤مطمٚم٦ًم وحِم٤مًٓ  :ُي٘م٤مل ،إظمذ سم٤مًمٕم٘م٤مب ه٤م هٜم٤م :واعمِح٤مل

 .وحمٚم٧م سمف حمالً  ،يتٌلّم أهّيام أؿمدّ 

﴿   ﴾ أي ذو ىمّقٍة وؿمّدٍة ذم ظمٚم٘مف :، ىمٞمؾ6ؿ/اًمٜمج. 

ُمـ اعم٤مء إؾمقد، ومرومٕمٝم٤م امم وُمـ ىمقشمف أٟمف اىمتٚمع ىُمرى ىمقم ًمقط ىم٤مل:

امء ًّ  .طمّتك ُأهٚمِٙمقا ،وُمـ ؿمّدة صٞمحتف ًم٘مقم صمٛمقد ،صمؿ ىمٚمٌٝم٤م ،اًم

 .وظَمٚمٍؼ طَمًـ [643]ذو صّح٦ٍم  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ٕمٞمقب.ؾمٚمٞمٌؿ ُمـ أوم٤مت واًم ،أي صح٦ٌم ذم اجلًؿ :ذو ُمّرة وىمٞمؾ:
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وأصؾ  ،وٟم٤مزًٓ وص٤مقمداً  ،ذاه٤ًٌم وضم٤مئٞم٤مً  ،أي ذو ُمروٍر ذم اهلقاء :ذو ُمّرة :وىمٞمؾ

 .ٟمٔم٤مئر ،واًمِمّدة ،واًم٘مدرة ،وم٤معمِّرة ،صمؿ دمري اعمِّرة قمغم اًم٘مدرة ،ؿمّدة اًمٗمتؾ :اعمِّرة

﴿    ﴾ /ذم ؿمٍؽ  :أي ،17هقد. 

﴿     ﴾  /ضِمدآً ٓ دُم٤م :ُمٕمٜم٤مه :، ىمٞمؾ22اًمٙمٝمػ ّٓ دهلؿ إ

ويمال اًم٘مقًملم حيتٛمؾ  ،وظم٤مًمٗمٙمؿ همػميمؿ ،أصمٌتُّؿ قمدداً  :فم٤مهرًا، وهق أن شم٘مقل هلؿ

 .ومٝمّٚمٛمقا سمحّج٦ٍم شمِمٝمد ًمٙمؿ ،اًمّّمدق واًمٙمذب

ّٓ سمام أفمٝمرٟم٤م ًمؽ ُمـ أُمرهؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ّٓ  :ٓ دُم٤مدهلؿ إ أي ٓ دُم٤مدل إ

 .وهق اعمِراء اًمّٔم٤مهر ،وإظم٤ٌمٌر ُمـ اهلل ،ودًٓم٦م ،سمحّج٦مٍ 

ّٓ ُِمراًء يِمٝمده اًمٜم٤ّمس وحييوٟمف :أن اعُمراد :وىمٞمؾ ومٚمق أظمؼمهتؿ ذم همػم ُمأٍل  ،إ

ٕن  :وًمًٌِقا قمغم اًمّْمٕمٗم٤مء، وم٤مّدقمقا أهنؿ يم٤مٟمقا يٕمرومقٟمف ،ُمـ اًمٜم٤ّمس ًمٙمذسمقا قمٚمٞمؽ

 .ذًمؽ ُمـ همقاُمض قمٚمقُمٝمؿ

 .ُم٤مري٧م اًمّرضمؾ ُأُم٤مريف ُِمراءً  ،اجلدال :واعمِراء

﴿   ﴾ /ُم٤م ُيامزضمٝم٤م :، أي5آٟم٤ًمن. 

 .ُيٛمَزج سمريح اًمٙم٤مومقر :وىمٞمؾ .ُيٛمَزج سم٤مًمٙم٤مومقر :ىمٞمؾ

 .واًمّزٟمجٌٞمؾ ،واعمًؽ ،ُيٓمّٞم٥م سم٤مًمٙم٤مومقر :وىمٞمؾ
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﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمثٚمف      ﴾ /وُِمزاج  :، أي27اعمٓمٗمٗملم

 .وهق ُم٤م ُيٛمزج سمف ُمـ شمًٜمٞمؿ ،ذًمؽ اًمنّماب اًمذي وصٗمٜم٤مه

 .يمٛمزج اًمنّماب سم٤معم٤مء ،قمغم ظمالف صٗمتف ،ئعٍ ظمٚمط ُم٤مئٍع سمام :واعمَزج

﴿  ﴾ /وٓ  ،أن ٓ خُي٤مًمِٓمقه ،أٟمف أَُمَر اًمٜم٤ّمس سم٠مُمر اهلل :، ىمٞمؾ97ـمف

 .شمْمٞمٞمّ٘م٤ًم قمٚمٞمف ،وٓ ُيقايمٚمقه ،ُُي٤مًمًقه

 .ًمؽ أن شم٘مقل ٓ أَُمسُّ وٓ ُأُمّس ُم٤م دُم٧م طمّٞم٤مً  :واعمٕمٜمك

 .ٕم٤مل ُمـ اعماُمؾّم٦مومِ  :واعم٤ًِمس

٤مُمري ، َيٛمسُّ سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤مً ٓ :ٓ ُم٤ًمس :وُمٕمٜمك ًّ هيٞمؿ ذم اًمؼمّي٦م  ،ومٝمرب اًم

٤ٌمع ًّ ف أطمد ،ُمع اًمقطمش واًم ًّ  ،قم٤مىمٌف اهلل شمٕم٤ممم سمذًمؽ ،ٓ َيٛمسُّ أطمدًا وٓ ُيٛم

ٜمل :ٓ ُم٤ًمس :ويم٤من إذا ًم٘مل أطمدًا ي٘مقل ًّ ص٤مر ذًمؽ  ،أي ٓ شم٘مرسمٜمل وٓ مت

ُمـ  [644]وإذا َُمّس  ،طمّتك أن سم٘م٤مي٤مهؿ اًمٞمقم ي٘مقًمقن ذًمؽ ،قم٘مقسم٦ًم ًمف وًمقًمده

 .همػمهؿ واطمدًا ُمٜمٝمؿ طُمؿَّ يمالمه٤م ذم اًمقىم٧م

٤مُمري وىمٞمؾ: ًّ ٓ ُيد أطمدًا ُمـ  ،ومجٕمؾ هيٞمؿ ذم اًمؼمّي٦م ،ظم٤مف وهرب ،أن اًم

ف ًّ  طمّتك ص٤مر سُمٕمده ُمـ اًمٜم٤ّمس يم٤مًم٘م٤مئؾ ٓ ُم٤ًمس. ،اًمٜم٤ّمس يٛم

﴿  ﴾ /ىمٞمؾ: هق اؾمٌؿ  ،وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وُمٞمٙم٤ميؾ ،ىمٜمٓم٤مر :، ُمثؾ98اًمٌ٘مرة

 .وأيؾ سمٛمٕمٜمك اهلل ،سمٛمٕمٜمك قمٌٞمد ،ُُمريّم٥م ُمـ ُمٞمؽأو  ،هي٤مين ُمٗمرد
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﴿    ﴾ /ُم٤م ّذع اهلل ًمٕم٤ٌمده  :اعمّٚم٦م ذم إصؾ :، ىمٞمؾ132اًمٌ٘مرة

 .ومٞمتقّصٚمقا سمف امم ضمقار اهلل شمٕم٤ممم ،قمغم أًمًٜم٦م إٟمٌٞم٤مء

وٓ  ،وٓ يٙم٤مد شمقضمد ُُمْم٤موم٦م امم اهلل ،وُيًتٕمٛمؾ ذم مجٚم٦م اًمنّمع دون آطم٤مده٤م

وم٤مؾمُتٕمٛمٚم٧م ذم  ،صمؿ أهن٤م اشمًٕم٧م سمؾ ُي٘م٤مل ُأُّم٦م حمّٛمد  ُّم٦م اًمٜمٌّّل امم آطم٤مد أُ 

 .اعمُٚمؽ اًم٤ٌمـمؾ

﴿    ﴾ /أي: ُم٘مدار ُم٤م َيٛمأل إرض.91آل قمٛمران، 

ٕهنؿ  :وُمٜمف اعمأل إذاف ،وهق شمٓمٗمٞمح اإلٟم٤مء :أصؾ اعمؾء اعمأل :ىمٞمؾ

 .واعمأل اعمّمدر ،ي ُيٛمألاؾمٌؿ ًمٚمٛم٘مدار اًمذ :وم٤معمأل ،يٛمٚم١مون اًمٕملم هٞم٦ًٌم وضمالًم٦مً 

﴿ ﴾ /ُمٝمّدُت اًمِٗمراش  :ُي٘م٤مل ،اًمِٗمراش :سمٙمن اعمٞمؿ :، اعمِٝم٤مد6اًمٜم٠ٌم

 .وُُمُٝمد سمْمٛمتلم ،أُمٝمدة :ومجٕمف ،إذا سمًٓمتف ووـم٠مشمف ،ُمٝمدًا وُِمٝم٤مداً 

 ،وُُيَٛمع قمغم ُمٝمد ،ُمثؾ ؾمٝمؿ وؾمٝم٤مم ،ومجٕمف ُمٝم٤مد ،اعمقوع هُيٞم٠م وُيقـّم٠م :واعمَٝمد

 .يمٗمٚمس وومٚمقس ،وقمغم ُمٝمقد ،يمٙمت٤مب ويمت٥م

﴿ ﴾ /سم٤مًمٖمٞم٨م روريمثػم اًمدّ  :، أي6آٟمٕم٤مم. 

 .اًمٙمثػمة اًمّدرور سم٤مًمٖمٞم٨م واعمٓمر :واعمِدرار

﴿   ﴾ /يرصد هب٤م اٟمتٝم٤مء اًمٙمّٗم٤مر ،ُُمٕمّدًة هلؿ :، أي21اًمٜم٠ٌم. 

 .حم٤ًًٌم حُيٌس ومٞمف اًمٜم٤ّمس :ُِمرص٤مداً  :وىمٞمؾ
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وهذا إؿم٤مرٌة امم  ،ُمقردهؿ وُمٜمٝمٚمٝمؿ ومٝمق ،ـمري٘م٤ًم ُمٜمّمقسم٤ًم قمغم اًمٕم٤مصلم :وىمٞمؾ

 ٓ يٗمقشمقٟمف. ،أن ضمٝمٜمّؿ ًمٚمُٕمّم٤مة قمغم اًمّرصد

 .هق اعمُٕمّد ُٕمٍر قمغم ارشم٘م٤مب اًمقىمقع :اعمِرص٤مد :ىمٞمؾ

 .اعمٙم٤من اًمذي ُيرَصد ومٞمف اًمٕمدوّ  :اعمِرص٤مد :وىمٞمؾ

﴿   ﴾/ُمٜمتٝمك اعم٘مدار اعميوب حلدوث [645]،اعمٞم٘م٤مت17اًمٜم٠ٌم

 .يمام أن اعمٞمٕم٤مد ُمـ اًمَققمد، واعمِ٘مدار ُمـ اًم٘مدر ،ق ُمـ اًمقىم٧موه،أُمٍر ُمـ إُُمقر

﴿  ﴾  و﴿   ﴾ /ىمٞمؾ: اعمِمٙم٤مة روُمٞم٦ّم ُُمٕمّرسم٦م ،35اًمٜمقر. 

وهل ىمِرسم٦م  ،ٕن ذم اًمٙمالم ُمثؾ ًمٗمٔمٝم٤م ؿمٙم٤مة :ُيقز أن شمٙمقن قمرسمّٞم٦م :وىمٞمؾ

 .صٖمػمة

ومُ٘مٚم٧ٌم  ،ُمنمسم٦مُمِمٙمقة قمغم وزن  :وأصٚمٝم٤م ،ومٕمغم هذا شمٙمقن ُمٗمٕمٚم٦م ُمٜمٝم٤م :ىمٞمؾ

 .واٟمٗمت٤مح ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م ،اًمقاو أًمٗم٤ًم ًمتحّريمٝم٤م

 .إسمٞمض :وإصٌح ،وأصٚمف ُمـ اًمٌٞم٤مض ،اًمّناج :واعمّم٤ٌمح

 ،ُيقَوع قمٚمٞمٝم٤م زضم٤مضم٦م ،هل اًمٙمّقة ذم احل٤مئط :اعمِمٙم٤مة :وىمٞمؾ ذم شمٗمًػم أي٦م

ويٙمقن ًمٚمٙمّقة سم٤مٌب آظمر ُيقوع اعمّم٤ٌمح  ،صمؿ يٙمقن اعمّم٤ٌمح ظمٚمػ شمٚمؽ اًمّزضم٤مضم٦م

 .ومٞمف

وهق ُمثؾ اًمٙمّقة، واعمّم٤ٌمح:  ،قمٛمقد اًم٘مٜمديؾ اًمذي ومٞمف اًمٗمتٞمٚم٦م :اعمِمٙم٤مة :ؾوىمٞم

 .اًمّناج
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 .اًمٗمتٞمٚم٦م :واعمّم٤ٌمح ،اًم٘مٜمديؾ :اعمِمٙم٤مة :وىمٞمؾ

ٌّف  ،ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق قمكّم اًمٓمؼمد )ره( ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من اظمتُٚمػ ذم هذا اعُمِم

ٌّف سمف قمغم أىمقال   :أطمده٤م :واعُمِم

 ،واًمّزضم٤مضم٦م: ىمٚمٌف ،صدره :وم٤معمِمٙم٤مة أٟمف ُمثٌؾ رضسمف اهلل ًمٜمٌّٞمف حمّٛمد 

 شُمقىَمد ُمـ ،أي ٓ هيقدّي٦م وٓ ٟمٍماٟمّٞم٦م :ٓ ذىمّٞم٦م وٓ همرسمٞم٦ّم ،اًمٜمٌّقة :واعمّم٤ٌمح ومٞمف

يٌلم  يٙم٤مد ٟمقر حمّٛمد  وهل إسمراهٞمؿ  ،يٕمٜمل ؿمجرة اًمٜمٌّقة :ؿمجرٍة ُُم٤ٌمريم٦مً 

أي  :ٟم٤مرٌ  وًمق مل يتٙمّٚمؿ سمف، يمام أن ذًمؽ اًمّزي٧م يٙم٤مد ُييضء وًمق مل متًًف ،ًمٚمٜم٤ّمس

 .ومج٤مقم٦م ُمـ اعمٗمنيـ ،قمـ يمٕم٥م ،شُمّمٞمٌف اًمٜم٤ّمر

واعمّم٤ٌمح  واًمّزضم٤مضم٦م إؾمامقمٞمؾ  اعمِمٙم٤مة إسمراهٞمؿ  :أيْم٤مً  :وىمد ىمٞمؾ

 .هاضم٤ًم ذم ُمقوٍع آظمر :يمام ؾُمّٛمل حمّٛمد 

ٓ ذىمٞم٦ّم  ،ٕن أيمثر إٟمٌٞم٤مء ُمـ صٚمٌف يٕمٜمل إسمراهٞمؿ  :ُمـ ؿمجرٍة ُُم٤ٌمريم٦مٍ 

واًمٞمٝمقد  ،ٕن اًمٜمّّم٤مرى شُمّمكّم امم اعمنمق :قدّي٦مٓ ٟمٍماٟمٞم٦ّم وٓ هي ،وٓ همرسمّٞم٦م

شمٔمٝمر  يٙم٤مد حم٤مؾمـ حمّٛمد  :أي [646]يٙم٤مد زيتٝم٤م ُييضء  ،شُمّمكّم امم اعمٖمرب

قمـ حمّٛمد سمـ  ،أي ٟمٌلٌّ ُُمرؾَمؾ ُمـ ٟمًؾ ٟمٌلٍّ  :ٟمقٌر قمغم ٟمقر ،ىمٌؾ أن ُيقطمك إًمٞمف

هق  :واعمّم٤ٌمح ،قمٌد اهلل :واًمّزضم٤مضم٦م ،أن اعمِمٙم٤مة قمٌد اعمٓمٚم٥م :وىمٞمؾ .يمٕم٥م

  .قمـ اًمّْمح٤مك ،ٕن ُمّٙم٦م وؾمط اًمّدٟمٞم٤م :سمؾ ُمّٙمٞم٦م ،ٓ ذىمٞم٦ّم وٓ همرسمٞم٦ّم اًمٜمٌّّل 
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هيدي  اعمّم٤ٌمح حمّٛمد  ،ٟمحـ اعمِمٙم٤مة ومٞمٝم٤م :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمرو٤م 

 (1) .اهلل امم وٓيتٜم٤م َُمـ أطم٥مَّ 

سم٤مإلؾمٜم٤مد قمـ قمٞمًك سمـ  ،وذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد ٕب ضمٕمٗمر سمـ سم٤مسمقيف رمحف اهلل

﴿ :ذم ىمقًمف ـ أب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر قم (2)راؿمد         ﴾ 

 :اًمّزضم٤مضم٦م ،اعمّم٤ٌمح ذم زضم٤مضم٦م ٟمقر اًمٕمٚمؿ ذم صدر اًمٜمٌّّل  :، ىم٤مل35اًمٜمقر/

  قمٚمّٞم٤مً  قَمّٚمؿ اًمٜمٌّّل   امم صدر قمكّم  ص٤مر قمٚمؿ اًمٜمٌّّل  صدر قمكّم 

 هيقدّي٦م وٓ ٟمٍماٟمٞم٦ّم، ٓ :ٓ ذىمٞم٦ّم وٓ همرسمٞم٦ّم ،ٟمقر اًمٕمٚمؿ :ُيقىَمد ُمـ ؿمجرة ُم٤ٌمريم٦م

يتٙمّٚمؿ  يٙم٤مد اًمٕم٤ممِل ُمـ آل حمّٛمد  :ىم٤مل ،يٙم٤مد زيتٝم٤م ُييضء وًمق مل متًًف ٟم٤مرٌ 

أي إُم٤مٌم ُُم١مَيد سمٜمقر اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م ذم إصمر إُم٤مم  :ٟمقٌر قمغم ٟمقر ،سم٤مًمٕمٚمؿ ىمٌؾ أن ُي٠ًمل

٤مقم٦م وذًمؽ ُمـ ًمدن آدم  ُمـ آل حمّٛمد  ًّ ومٝم١مٓء  ،امم أن شم٘مقم اًم

ٓ ختٚمقا  ،وطُمججف قمغم ظمٚم٘مف ،ضمٕمٚمٝمؿ اهلل ظُمٚمٗم٤مء ذم أروفإوصٞم٤مء اًمذيـ 

 (3) .إرض ذم يمّؾ قمٍٍم ُمـ واطمٍد ُمٜمٝمؿ

                                                 

  .4/23 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،7/251 :اًمٓمؼمد ،ٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنجم ((1

ًمف  روى قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ،ُيٕمرف سم٤مسمـ يم٤مزر ،ُمـ اًمرواة اًمث٘م٤مة ،يمقذم ،قمٞمًك سمـ راؿمد ((2

 295 :اًمٜمج٤مر ،اًمرضم٤مل :اٟمٔمر ،ًمف يمت٤مب يرويف مج٤مقم٦م قمٜمف ،واًمٙم٤مذم ،رواي٤مت ذم يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات

   .( 4515)  352 :اًمؽماب ،اعمقؾمققم٦م اًمرضم٤مًمٞم٦م اعمٞمنة(  822)

 .1/242 :ًمٌـ ؿمٝمرآؿمقب ،ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ،158 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد ((3
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 :واًمّزضم٤مضم٦م ،ٟمٗمًف :واعمِمٙم٤مة ،أٟمف ُمثٌَؾ رضسمف اهلل ًمٚمٛم١مُمـ :وصم٤مٟمٞمٝم٤م :امم أن ىم٤مل

هل  :ُيقىَمد ُمـ ؿمجرٍة ُُم٤ٌمريم٦مٍ  ،واًم٘مرآن ذم ىمٚمٌف ،اإليامن :واعمّم٤ٌمح ،صدره

يمِمجرٍة اًمتٗم٧م هب٤م  ،ومٝمل ظمياء ٟم٤مقمٛم٦م ،ذيؽ ًمف اإلظمالص هلل وطمده ٓ

ٓ إذا ـمٚمٕم٧م اًمِّمٛمس، وٓ إذا  ،ومال ُيّمٞمٌٝم٤م اًمِّمٛمس قمغم أي طم٤مٍل يم٤مٟم٧م ،اًمِّمجر

 همرسُم٧م.

أرسمع  [647]ومٝمق سملم  ،ىمد ُأطمرز ُمـ أن ُيّمٞمٌف رٌء ُمـ اًم٘مؽم ،ويمذًمؽ اعم١مُمـ

ومٝمق  وإن ىم٤مل صدق، ،وإن طَمٙمؿ قمدل ،وإن أسمُتكم صؼم ،إن ُأقمٓمل ؿمٙمر :ظمالل

يمالُمف  ،ٟمقٌر قمغم ٟمقر ،يٛمٌم سملم ىمٌقر إُمقات ،ذم ؾم٤مئر اًمٜم٤ّمس يم٤مًمّرضمؾ احلّل 

قمـ  ،وُمّمػمه امم ٟمقر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،وخمرضمف ٟمقر ،وقمٚمٛمف ٟمقر، وُمدظمٚمف ٟمقر ،ٟمقر

 .سمـ يمٕم٥ماُأب 

ومٙمام أن هذا اعمّم٤ٌمح ُيًتْم٤مء سمف،  ،أٟمف َُمثؾ اًم٘مرآن ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ :وصم٤مًمثٝم٤م

وم٤معمّم٤ٌمح هق  ،وُيٕمَٛمؾ سمف ،ٙمذًمؽ اًم٘مرآن هُيَتدى سمفوم ،وهق يمام هق ٓ يٜم٘مص

واًمِّمجرة اعُم٤ٌمريم٦م ؿمجرة  ،واعمِمٙم٤مة ًم٤ًمٟمف وومٛمف ،واًمّزضم٤مضم٦م ىمٚم٥م اعم١مُمـ ،اًم٘مرآن

 .يٙم٤مد طمج٩م اًم٘مرآن شمتْمح وإن مل شم٘مره ،يٙم٤مد زيتٝم٤م ُييضء ،اًمقطمل

وًمق مل يٜمزل  ،يٙم٤مد طمج٩م اهلل قمغم ظمٚم٘مف شُميضء عمَِـ شمٗمّٙمر ومٞمٝم٤م وشمدسمره٤م :وىمٞمؾ

وم٤مزدادوا سمف ٟمقرُا  ،أن اًم٘مرآن ٟمقٌر ُمع ؾم٤مئر إدًّم٦م ىمٌٚمف :يٕمٜمل ،ٟمقٌر قمغم ٟمقر ،ًم٘مرآنا

  .قمغم ٟمقر اٟمتٝمك
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وًمق سمؽمك  ،ُمع أّٟم٤م ٟمٜم٘مؾ هم٤مًم٥م ًمٖم٤مت اًمٙمت٤مب ُمٜمف أيْم٤مً  ،وإٟمام ذيمرٟم٤مه سمٓمقًمف

 .عم٤ِم ذم ذًمؽ ُمـ اًمٗمقائد همػم اعمخٗمّٞم٦م :اًمٜم٦ًٌّم

﴿  ﴾ /٠مظمقٌذ ُمـ اعمًٙمٜم٦م: وهل ُم :، اعمًٙملم184اًمٌ٘مرة

 .أو اخلْمقع ،اًمٗم٤مىم٦م واحل٤مضم٦م

 ،ان اًمٗم٘مػم َُمـ ٓ ي٠ًمل ُمع احل٤مضم٦م :ىمٞمؾ ذم اًمٗمرق سملم اًمٗم٘مػم واعمًٙملم ،وًمذا

متًٙمـ  :ُي٘م٤مل ،ومٝمق ظم٤موع هلؿ ،هق اًمذي ي٠ًمل اًمٜم٤ّمس ًمرومع طم٤مضمتف :واعمًٙملم

 .ظمْمع :أي :متًٙمٜم٤مً 

﴿     ﴾ /اًمتل يًقق هب٤م  اًمٙمٌػمة،اًمٕمّم٤م :اعمِٜم٠ًمة ،14ؾم٠ٌم

 اًمّراقمل همٜمٛمف، ُِمٗمٕمٚم٦م، ُمـ: ٟم٠ًمت اًمٜم٤ّمىم٦م واًمٌٕمػم، إذا زضمرشمف.

﴿  ﴾ /قُمنم اًمٕمنم،  :واًمٕمِمػم ،اعمِٕمِم٤مر قُمنم اًمٕمِمػم :ىمٞمؾ ،45ؾم٠ٌم

 .ومٞمٙمقن اعمِٕمِم٤مر ضمزٌء ُمـ إًمػ ُمـ اًمقاطمد

 ُمـ اًمٙمًقر (1)وقمـ اعمص 
ٍ
ّٓ ذم ،ٓ ُي٘م٤مل ُِمٗمٕم٤مل ذم رء  وُمٕمِم٤مر. ،ُمرسم٤مع :إ

﴿   ﴾ /ـمريٌؼ ًمٚمح٩ّم  :ُي٘م٤مل ،اًمّٓمريؼ اعُمًتٛمر :، اعمٜمٝم٤مج48اعم٤مئدة

 .سملّم  :أي :وهن٩م

                                                 

 .ُم٤مدة ) قمنم ( ،اًمٗمٞمقُمل ،اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ((1
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همػم  ،ضمٕمٚمٜم٤م ًمف ؾمٌٞماًل واوح٤مً  :أي :اًمّٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ :اعمٜمٝم٤مج [648] :وىمٞمؾ

 .إذا ومّمح ،هَن٩ِم اًمّٓمريؼ وأهن٩م :ُي٘م٤مل ،ذيٕم٦م ص٤مطمٌف وـمري٘متف

﴿     ﴾ /أي قمٝمدهؿ :ىمٞمؾ ،83اًمٌ٘مرة. 

 .إدًّم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ واًمنّمع :اعمٞمث٤مق :وىمٞمؾ

 .ُمقاصمٞمؼ إٟمٌٞم٤مء قمغم ُأممٝمؿ :هق :وىمٞمؾ

ّٓ سم٤مًم٘مقل ،واًمٕمٝمد واعمٞمث٤مق أُمرٟم٤مهؿ ووصٞمّٜم٤مهؿ  :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل ،ٓ يٙمقن إ

 .وأيمدٟم٤م قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ

واعُمقاصم٘م٦م: ٕهن٤م ُيًتقصَمؼ هب٤م ُمـ إُمر،  اًمٞمٛملم اعم١ميّمدة: اعمٞمث٤مق: وىمٞمؾ:

 اًمِمّد. :وهق ،أو اًمقصم٤مق،وهق ُِمٗمٕم٤مل ُمـ اًمقصمؼ ،اعمُٕم٤مهدة

﴿﴾ /وي٤مؤه ُم٘مٚمقسم٦ٌم ُمـ اًمقاو ،، ُِمٗمٕم٤مل ُمـ اإلرث182آل قمٛمران، 

أو  ،اؾمتح٘م٤مق إٟم٤ًمن سمٜم٥ًٍم  -قمغم ُم٤م ىمٞمؾ  -وهق قمغم إول  .أو ُمـ اًمقرث

 ًمٌمء.ٟم٥ًٍم ؿمٞمئ٤ًم سم٤مٕص٤مًم٦م، وقمغم اًمث٤مين: ُم٤م يًتحّ٘مف إٟم٤ًمٌن سمحذف ا
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 ) فصل النون املفتوحت ( 

 

 

﴿     ﴾ /سَمُٕمد سمٜمٗمًف قمـ اًم٘مٞم٤مم سمح٘مقق اًمٜم٤ّمس  :أي ،83آهاء

 .يمام أقمرض قمـ اًمٜمّٕمٛم٦م سم٤مًم٘مرآن ،َُمٜم٤ًّم، ومال يِمٙمره

وأقمج٥م سمٜمٗمًف: ٕن اعمُٕمَج٥م ٟم٤مومٌر  ،ودمؼّم  ،شمٙمؼّم  :أي ،شم٤ٌمقَمَد ُمٜم٤ّم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ُُمت٤ٌمقمٌد قمٜمٝمؿ ،قمـ اًمٜم٤ّمس

ٌُٕمد :واًمٜم٠ّمي  .سمُٕمدت :أي :ٟم٠مي٧م قمٜمف ٟم٠مي٤مً  :ُي٘م٤مل ،اًم

﴿        ﴾ /إظم٤ٌمر :وهل،واطمد إٟم٤ٌمء:،اًمٜم٠ٌم2اًمٜم٠ٌم. 

 .ىمٞمؾ هق ٟم٠ٌم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٌٕم٨م :واًمٜم٠ٌّم اًمٕمٔمٞمؿ

 .ؾم٤مًم٦م وًمقازُمٝم٤مأُمر اًمرّ  :وىمٞمؾ

وشمّمديؼ  ،ٕٟمف ُيٜمٌئ قمـ اًمّتقطمٞمد :اخلؼم اًمٕمٔمٞمؿ :وُمٕمٜم٤مه ،هق اًم٘مرآن :وىمٞمؾ

 .وقمـ اًمٌٕم٨م واًمٜمِّمقر ،وقماّم ٓ ُيقز ،واخلؼم قماّم ُيقز ،اًمّرؾمقل
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   ﴿ :وُمثٚمف     ﴾ /67ص. 

 ،ُم٤م يم٤مٟمقا خيتٚمٗمقن ومٞمف ُمـ إصم٤ٌمت اًمّّم٤مٟمع وصٗم٤مشمف :اًمٜم٠ٌّم اًمٕمٔمٞمؿ :وىمٞمؾ

 .واخلالوم٦م ،واًمّرؾم٤مًم٦م ،واجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر ،واًمٌٕم٨م ،واًمّرؾمقل ،واعمالئٙم٦م

 . (1)اًمٜم٠ٌّم اًمٕمٔمٞمؿ قمكّم أُمػم اعم١مُمٜملم  :وقمـ اًم٤ٌمىمر 

 ،وُم٤م سمف آي٦ٌم أيمؼم ُمٜمّل ،ُم٤م ومٞمف ٟم٠ٌم أقمٔمؿ ُمٜمّل :أٟمف ىم٤مل وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم 

شم٘مػ  ومٚمؿ ،قمغم اظمتالف أًمًٜمتٝم٤م ،وًم٘مد قُمِرض ومْمكم قمغم إُُمؿ اعم٤موٞم٦م

 (2)سمٗمْمكم.

﴿       ﴾ /ظمؼمٟم٤م سمتٗمًػمه [649] :أي ،36يقؾمػ. 

 ﴿     ﴾ /هق اإلٟم٤ًمن اعُمخؼِم قمـ اهلل سمٖمػم واؾمٓم٦م  :اًمٜمٌّّل  ،51ُمريؿ

 .أو ًمٞمس ًمف ذيٕم٦م يمٞمحٞمك  أقمؿُّ ُمـ أن يٙمقن ًمف ذيٕم٦م يمٛمحّٛمد  ،سمنم

ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل.   ،أظمؼم :أي ، شمٕم٤مممٕٟمف أٟم٠ٌم ُمـ اهلل :ؾُمّٛمل ٟمٌّٞم٤مً  :ىمٞمؾ

 .هق ُمـ اًمٜمٌّقة :وىمٞمؾ

 .عم٤ِم ارشمٗمع ُمـ إرض :واًمٜم٤ٌّموة

 

                                                 

 .4/259 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ :اٟمٔمر ((1

 .4/259 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ :اٟمٔمر ((2
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همػم  :وىمٞمؾ ،وم٠مصٚمف همػم اهلٛمز ،وُذف قمغم ؾم٤مئر اخلٚمؼ ،أٟمف ارشمٗمع :واعمٕمٜمك

 .ذًمؽ

هق اعُمخؼِم قمـ اهلل شمٕم٤ممم سمٖمػم واؾمٓم٦م أطمد ُمـ اًمٌنم،  :ووُمّرق سمٞمٜمف وسملم اًمّرؾمقل

اًمٜمٌّّل هق اًمذي يرى  :وسم٠من أو ٟم٤مؾمخ٦م يمٛمحّٛمد  ٌتدأة يمآدم وًمف ذيٕم٦ٌم ُمُ 

 .وٓ ُيٕم٤ميـ اعمََٚمؽ ،ويًٛمع اًمّّمقت ،ذم ُمٜم٤مُمف

وسم٠من  ،وُيٕم٤ميـ اعَمَٚمؽ ،ويرى ذم اعمٜم٤مم ،هق اًمذي يًٛمع اًمّّمقت :واًمّرؾمقل

 .سمخالف اًمٜمٌّّل  ،اًمّرؾمقل ىمد يٙمقن ُمـ اعمالئٙم٦م

وم٢من ُاُِمَر  ،هق َُمـ أظمؼم ُمـ اهلل :لأن اًمٜمٌّ :وهق إفمٝمر ،وىمٞمؾ ذم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام

وًمق  وإن يم٤من ًمف ذيٕم٦ٌم همػم ذيٕم٦م َُمـ شم٘مّدُمف، ،سمتٌٚمٞمٖمف ىمقُمف ومٝمق رؾمقٌل أيْم٤مً 

إذ ٓ ُيٛمٙمـ اإلشمٞم٤من  ،ومٝمق ُمـ ُأوزم اًمٕمزم يمٕمٞمًك ،سم٤مًمٜم٦ًٌّم امم سمٕمض إطمٙم٤مم

يمام ٓ ُي٥م ذم صدق ُأوزم اًمٕمزم  ،سمنميٕم٦ٍم ُُمقاوم٘م٦ٍم ًم٤ًمسم٘متٝم٤م ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت

 .وهق فم٤مهر ،ٜمًّخ جلٛمٞمع إطمٙم٤مماًم

﴿     ﴾ /اًمّٓمرح :وأصؾ اًمٜمٌّذ .ٟم٘مْمف :، أي121اًمٌ٘مرة. 

﴿       ﴾/أي:اىمتٚمٕمٜم٤مه ُمـ أصٚمف، ومجٕمٚمٜم٤مه 171آقمراف،

 .ويمّؾ ُم٤م اىمتٚمٕمف وم٘مد ٟمت٘مف واىمتٚمٕمف ،يم٤مًمٔمُّٚم٦م ومقق رؤوؾمٝمؿ

 .ُمـ ُمٙم٤مٟمف هق أن شُمٓمٚمع اًمٌمء ومؽمومٕمف :واًمّرومع واًمٜمّتؼ

﴿        ﴾ /وؾمٌٞمؾ اًمنّم. ،ؾمٌٞمؾ اخلػم:، أي12اًمٌٚمد 
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 (1) .واعمروي هق إول ،أرؿمدٟم٤م ًمٚمثديلم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ٌّف ـمري٘م ٤م ىمٞمؾ وإٟمام ؾُمّٛمل اًمنّم ٟمجدًا ًمٔمٝمقره وسمروزه وأصؾ اًمٜمّجد اًمٕمٚمّق وؿُم

 .ـ ًمٔمٝمقر ُم٤م ومٞمٝماماخلػم واًمنّم سم٤مًمٓمري٘ملم اهل٤مدي

 ﴿         ﴾ /أٟمج٤مس :أي ،28اًمتقسم٦م. 

ٕٟمف  :وىمقٌم ٟمجس ،واُمرأٌة ٟمجس ،رضمٌؾ ٟمجس :ُي٘م٤مل ،ويمّؾ ُُمًت٘مَذٍر ٟمجس

سمٙمن  ،رضمٌس ٟمجٌس  :ىمٞمؾ ،وإذا اؾمُتٕمٛمٚم٧م هذه اًمّٚمٗمٔم٦م ُمع اًمّرضمس ،ُمّمدر

 .اًمٜمّقن

 .[654]وفم٤مهر أي٦م يدّل قمغم ٟمج٤مؾم٦م اًمٙمّٗم٤مر، يمام ذه٥م اًمٕمٚمامء 

﴿      ﴾ /ًمتٗمّرىمف  :اعُمراد سم٤مًمٜمّجؿ هٜم٤م اًم٘مرآن :، ىمٞمؾ1اًمٜمجؿ

 .واًمٕمرب شُمًّٛمل اًمّتٗمريؼ ُُمٜمجامً  ،ذم اًمٜمّزول

 ،وواطمٌد ظمٗمّل  ،ؾمّت٦ٌم فم٤مهرة ،وهق ؾمٌٕم٦م أٟمجؿ ،أراد سم٤مًمٜمّجؿ اًمّثري٤م :وىمٞمؾ

 .واًمٕمرب شُمٓمٚمؼ اؾمؿ اًمٜمّجؿ قمغم اًمّثري٤م ظم٤مّص٦م ،يٛمتحـ اًمٜم٤ّمس سمف أسمّم٤مرهؿ

أؿم٤مر سم٠مومقل اًمٜمّجؿ  :صمؿ ىمٞمؾ ،وأراد سمف اجلٜمس ،اعمُراد سمف مج٤مقم٦م اًمٜمّجقم :ؾوىمٞم

وم٤مؾمتدل سم٠مومقًمف وـمٚمققمف قمغم وطمداٟمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم،  ،ٕن ُم٤م ي٠مومؾ يٓمٚمع :قمغم ـمٚمققمف

 .وطمريم٤مت اًمٜمّجؿ شُمقَصػ سم٤مهلقى

                                                 

 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،12/363 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .11ح  5/581
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 .أن هقيف ؾم٘مقـمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىمٞمؾ

ك سمف اًمِّمٞم٤مـملم قمٜمد وهق ُم٤م ُيرُم ،أٟمف يٕمٜمل سمف اًمّرضمقم ُمـ اًمٜمّجقم :وىمٞمؾ

ٛمع ًّ  .اؾمؽماق اًم

صّٚمٞمٜم٤م اًمٕمِم٤مء أظمرة ذات ًمٞمٚم٦ٍم ُمع رؾمقل  :ىم٤مل ،قمـ اسمـ قم٤ٌمس (1) اعمج٤مًمس

امء ُمع  :صمؿ ىم٤مل ،أىمٌؾ إًمٞمٜم٤م سمقضمٝمف ،ومٚماّم ؾمّٚمؿ اهلل  ًّ أٟمف ؾمٞمٜم٘مضُّ يمقيم٥ٌم ُمـ اًم

ومَٛمـ ؾم٘مط ذًمؽ اًمٙمقيم٥م ذم داره، ومٝمق  ،ومٞمً٘مط ذم دار أطمديمؿ ،ـمٚمقع اًمٗمجر

 واإلُم٤مم سمٕمدي. ٗمتل،وصٞمّل، وظمٚمٞم

يٜمتٔمر ؾم٘مقط اًمٙمقيم٥م ذم  ،ضمٚمس يمّؾ واطمٍد ُمٜم٤ّم ذم داره ،ومٚماّم يم٤من ىمٌؾ اًمٗمجر

 ،ومٚماّم ـمٚمع اًمٗمجر ،اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م ،ويم٤من أـمٛمع اًم٘مقم ذم ذًمؽ أب ،داره

وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ومً٘مط ذم دار قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م  ،اٟم٘مضَّ اًمٙمقيم٥م ُمـ اهلقاء

  ًمٕمكّم واخلالوم٦م ،وضم٧ٌم ًمؽ اًمقصّٞم٦م ،ي سمٕمثٜمل سم٤مًمٜمٌّقةي٤م قمكّم، واًمذ، 

 .اخلؼم ،واإلُم٤مُم٦م ُمـ سمٕمدي

 .أن اًمٜمّجؿ رؾمقل اهلل  :قمـ اًمّرو٤م  (2) واًم٘مٛمل

إذا  أىمًؿ سم٘مؼم حمٛمد :ىم٤مل ،واًمٜمّجؿ إذا هقى :قمٜمف ( 3)واًمٙم٤مذم 

 ىُمٌض.

                                                 

 .4ح  5/144 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،893ح  659 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إُم٤مزم ((1

 .629 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((2

 .سم٘مٌض سمدل سم٘مؼم :وومٞمف ،8/382 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((3
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﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /هق  :،ىمٞمؾ:اعُمراد سم٤مًمٜمّجؿ16اًمٜمحؾ

 .ذم اًمؼّم واًمٌحر :وسمف هيتدون ،وهق قمالُم٦م اًمِ٘مٌٚم٦م ،اجلدي

 .(1)رؾمقل اهلل  :واًمٜمّجؿ ،ٟمحـ اًمٕمالُم٤مت :ىم٤مل وقمـ أب قمٌد اهلل 

امء :وىم٤مل  ًّ وضمٕمؾ أهؾ سمٞمتل أُم٤مٟم٤ًم  ،أن اهلل ضمٕمؾ اًمٜمّجقم أُم٤مٟم٤ًم ٕهؾ اًم

  (2) .ٕهؾ إرض

﴿   ﴾ /٤مضملماٟمٗمردوا ُُمتٜم :أي ،82يقؾمػ. 

 ٕٟمف ُمّمدر َوَصػ سمف. :اًمقاطمد واجلٛمع ومٞمف ؾمقاءٌ  ،اًم٘مقم يتٜم٤مضمقن :واًمٜمّجل

وهق اعُمرشمَٗمع ُمـ إرض، وم٢مٟمف رومع  :وأصٚمف ُمـ اًمٜمّجقة ،اعُم٤ًمّرة :واعُمٜم٤مضم٤مة

ؽم ُمـ يمّؾ واطمٍد قمغم ص٤مطمٌف ذم ظُمٗمٞم٦مٍ  ًّ  .اًم

 ﴿ :ىمقًمف [651]و        ﴾ /ٜم٤مضملسمٛمٕمٜمك اعمُ  :اًمٜمّجل ،52ُمريؿ، 

 .واًمّْمجٞمع ،يم٤مجلٚمٞمس

إذا اظمتّّمف سمٙمالٍم  ،ُي٘م٤مل:  ٟم٤مضم٤مه ُيٜم٤مضمٞمف ،ُمّمدر سمٛمٕمٜمك ارشمٗم٤مع :ٟمجّل  :وىمٞمؾ

 .أًم٘م٤مه إًمٞمف

                                                 

 .24ح  16/91 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،3ح  1/227 :ٙمٚمٞمٜملاًم ،اًمٙم٤مذم ((1

 ،قمٜمف اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،6/146 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((2

 .12/225 :اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل
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 ﴿         ﴾ /ٟمجقى اعُمٜم٤موم٘ملم  :أي ،12اعمج٤مدًم٦م

ومٝمق ُمّمدر سمٛمٕمٜمك  ،واًمٙمّٗم٤مر، سمام يًقء اعم١مُمٜملم ويٖمّٛمٝمؿ ُمـ وؾم٤موس اًمِّمٞمٓم٤من

 .ٓىمتدار وىمديرا

  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾ /ُُمتٜم٤مضملم. :، أي47آهاء 

 ﴿         ﴾ /سم٤مًمٞم٦م ُُمٗمّتت٦م :أي ،11اًمٜم٤مزقم٤مت. 

 .وهق ٟم٤مظمر وٟمخر ،ٟمخر اًمٕمٔمؿ يٜمخر :٘م٤مليُ 

 ﴿    ﴾ /ح يٕمٜمل اعمالئٙم٦م اًمذيـ يٜمزقمقن أروا :ىمٞمؾ ،1اًمٜم٤مزقم٤مت

 .ومٞمٌٚمغ هب٤م هم٤مي٦م اعمدّ  ،يمام ُيٖمِرق اًمٜم٤ّمزع سم٤مًم٘مقس ،اًمٙمّٗم٤مر قمـ أسمداهنؿ سم٤مًمِمّدة

 .شمٜمزع ٟمٗمقس سمٜمل آدم ،اعمالئٙم٦م :هل :وىمٞمؾ

 .(1)ُروي قمـ اًمّّم٤مدق  .يٜمزع اًمٜمّٗمقس ،اعمقت :هق :وىمٞمؾ

 شمٓمٚمع وشمٖمٞم٥م. :أي :شُمٜمزع ُمـ ُأومؼ امم ُأومؼ ،أهن٤م اًمٜمّجقم :وىمٞمؾ

 .ٖمرب ذم ُمٖم٤مرهب٤موشم ،شمٜمزع ُمـ ُمٓم٤مًمٕمٝم٤م :وىمٞمؾ

ٝمؿ ،اًم٘مّز  :اًمٜم٤ّمزقم٤مت :وىمٞمؾ ًّ  .شُمٜمزع سم٤مًم

                                                 

 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،12/252 :اًمٓمؼمد،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

56/169. 
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﴿     ﴾ /ىمٞمؾ:أهن٤م اعمالئٙم٦م،شُمٜمِمط أرواح 2اًمٜم٤مزقم٤مت ،

 اًمٙمّٗم٤مر، سملم اجلٚمد وإفمٗم٤مر، طمّتك خُترضمٝم٤م ُمـ أضمقاومٝمؿ سم٤مًمٙمرب واًمٖمّؿ.

ؿ سمٗم٤مقمٚمٝم٤م ،اإلزه٤مق :وىمٞمؾ ًَ   .اهلل اعُمج٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ ،وهؿ اًمُٖمزاة ،واًمَ٘م

يمام شمٜمِمط اًمٕم٘م٤مل ُمـ يد  ،ومت٘مٌْمٝم٤م ،شُمٜمِّمط أٟمٗمس اعم١مُمٜملم ،أهن٤م اعمالئٙم٦م :وىمٞمؾ

 ،رسمٓمتف :وٟمِمٓم٧م احلٌؾ ،يم٠مٟمام أٟمِمط ُمـ قم٘م٤مل :وهذا ُمـ ىمقهلؿ ،اًمٌٕمػم إذا طُمؾَّ 

 .طمٚمٚمتف :وأٟمِمّٓمتف

 .شمٜمِمط ًمٚمخروج ،أهن٤م أٟمٗمس اعم١مُمٜملم قمٜمد اعمقت :وىمٞمؾ

 .مح٤مٌر ٟم٤مؿمط :ُي٘م٤مل ،شمذه٥م :يأ :شمٜمِمط ُمـ ُأومؼ ،أهن٤م اًمٜمّجقم :وىمٞمؾ

﴿     ﴾ /وهق اىمتالع قمـ  :اًمٙمثػمة اًمٜمّزع :اًمٜمّزاقم٦م ،16اعمٕم٤مرج

 .أظمٌذ سمِمّدة اقمتامد :وآىمتالع .ؿمّدة وؿٍ 

﴿  ﴾ /ىمٞمؾ: يٕمٜمل إن ٟم٤مًمؽ ُمـ اًمِّمٞمٓم٤من وؾمقؾم٦ٌم،  ،222آقمراف

 .سمام ُيًّقل اإلٟم٤ًمن ،وٟمج٦ًم ذم اًم٘مٚم٥م

 .قمرض ًمؽ ُمـ اًمِّمٞمٓم٤من قم٤مرٌض ُمٕمٜم٤مه إن  :وىمٞمؾ

 مم٤م أُمرشمؽ ُمـ هذه إؿمٞم٤مء :وىمٞمؾ
ٍ
 .ُمٕمٜم٤مه إن ُمٜمٕمؽ اًمِّمٞمٓم٤من قمـ رء

 :وأصٚمف ،وأيمثر ُم٤م يٙمقن ذًمؽ قمٜمد اًمٖمْم٥م ،اإلزقم٤مج سم٤مإلهمقاء :واًمٜمّزع

 .يٜمزهمف ٟمزهم٤مً  [652]ٟمزهمف  ،اإلزقم٤مج سم٤محلريم٦م
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﴿ :وُمٜمف ،وىمٞمؾ: اًمٜمّزغ اًمٗم٤ًمد          ﴾ 

   .أومًد :أي ،122يقؾمػ/

 .وُمـ اًمِّمٞمٓم٤من أدٟمك وؾمقؾمتف ،أدٟمك طمريم٦ٍم شمٙمقن ،اًمٜمّزغ :وىمٞمؾ

﴿          ﴾ /37اًمتقسم٦م  

 .يٕمٜمل شم٠مظمػم إؿمٝمر قماّم رشّمٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمف :ىمٞمؾ

ٙم٧م سم ،ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب حُتّرم اًمِّمٝمقر إرسمٕم٦م ًّ ف ُمـ ُمّٚم٦م وذًمؽ مم٤م مت

ومرسمام يم٤من  ،هؿ يم٤مٟمقا أصح٤مب هم٤مراٍت وطمروب وإؾمامقمٞمؾ  إسمراهٞمؿ

ومٙم٤مٟمقا ُي١مظمرون حتريؿ  ،يِمؼُّ قمٚمٞمٝمؿ أن يٛمٙمثقا صمالصم٦م أؿمٝمر ُُمتقاًمٞم٦م ٓ يٖمزون

 اعُمحّرم امم صٗمر  ومُٞمحّرُمقٟمف،ويًتحّٚمقن اعُمحّرم.

ّٓ ذم وٓ يٗمٕمٚمقن ذًم ،صمؿ يزول اًمّتحريؿ امم اعُمحّرم ،ومٞمٛمٙمثقن سمذًمؽ زُم٤مٟم٤مً  ؽ إ

 .ذي احلّج٦م

واعمّمدر  ،أو أيمثر ُمـ ذًمؽ ،أو يقُملم ،ٟم٠ًمت اإلسمؾ ذم فم٤مهره٤م يقُم٤مً  :ُي٘م٤مل

 .إذا أظمرهت٤م قمٜمف ،أٟم٠ًمه٤م إٟم٤ًمءً  ،ٟم٠ًمت اإلسمؾ قمـ احلقض :ُي٘م٤مل ،اًمٜمّزء

قمغم وزن ومٕمٞمؾ، ُمـ  ،اًمٜمّزء سم٤مهلٛمز خُمٗمٗم٦م :اعمٕمرووم٦م ُمٜمٝم٤م ،وومٞمف صمالث ىمراءات

 .أظّمر :سمٛمٕمٜمك ،أٟم٠ًم

 .سم٢مسمدال اهلٛمزة ي٤مًء ُمع اإلدهم٤مم ،قمغم ومٕمٞمؾ ،اًمٜمّز :ٞم٦مواًمث٤مٟم

 .قمغم وزن هدى ،اًمٜمًّك :واًمث٤مًمث٦م
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صمؿ طُمذف  ،صمؿ ُأدهمٛم٧م ،وم٠ُمسمدًم٧م اهلٛمزة ي٤مءً  ،اًمٜمّزء سم٤مهلٛمزة :وإصؾ ومٞمف

 .إطمدى اًمٞم٤مءان ًمٚمتخٗمٞمػ

 ،ٕن اًمٌمء إذا ُأظمر ومٙم٠مٟمف ُٟمز :حُيتٛمؾ أن يٙمقن ومٕماًل ُمـ ٟمًٞم٧م :وىمٞمؾ

 .ُمـ همػم إسمداٍل وإدهم٤مم ،ن خُمٗمػ ٟمزء سم٤مهلٛمزةوحُيتٛمؾ أن يٙمق

﴿     ﴾ /ُم٤م يرضمع امم وٓدٍة ىمريٌف. :، اًمٜم٥ًّم54اًمٗمرىم٤من 

 .وىمد ُمّر شمٗمّمٞمؾ إىمقال ومٞمف ذم صٝمر

﴿      ﴾ /اًمٜمًّخ ذم اًمّٚمٖم٦م :ىمٞمؾ ،126اًمٌ٘مرة:  
ٍ
إسمٓم٤مل رء

 .أذهٌتف وطمّٚم٧م حمّٚمف :أي ،ًمّٔمؾٟمًخ٧م اًمِّمٛمس ا :ُي٘م٤مل ،وإىم٤مُم٦م آظمر ُم٘م٤مُمف

 ظمٚمَّػ ؿمٞمئ٤ًم وم٘مد اٟمتًخف :وىمٞمؾ
ٍ
واٟمتًخ اًمِّمٞم٥م اًمِم٤ٌمب، وشمٜم٤مؾمخ  ،يمّؾ رء

ؿ، ويمذًمؽ شمٜم٤مؾمخ  :اًمقرصم٦م ًّ أن متقت ورصم٦م سمٕمد ورصم٦م وأصؾ اعمػماث ىم٤مئؿ مل ُي٘م

 .اإلسمدال ُمـ اًمٌمء همػمه :وأصؾ اًم٤ٌمب ،إزُمٜم٦م، واًم٘مرون سمٕمد اًم٘مرون اعم٤موٞم٦م

 ىمد يم٤من يٚمزم اًمٕمٛمؾ سمف :اًمنّمع اًمٜمًّخ ذم :وىمٞمؾ
ٍ
امم سمدٍل ُمٜمف،  ،اًمّرومع ًمٌمء

وُوّٕمَػ  ،ٕٟمف يّمػم سمدًٓ ُمٜمٝم٤م ذم ُمٙم٤مهن٤م [653]وذًمؽ يمٜمًخ اًمِّمٛمس سم٤مًمّٔمؾ 

وم٢مٟمف يً٘مط قمٜمف  ،ومٕمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم ،سم٠مٟمف يٜمت٘مض سمَٛمـ يٚمزم اًمّّمالة ىم٤مئامً  ،هذا اًمقضمف

 .ُمٜمًقظم٤مً وٓ اًم٘مٞم٤مم  ،وٓ ُيًّٛمك اًمٕمجز ٟم٤مؾمخ٤مً  ،اًم٘مٞم٤مم ًمٕمجزه

وم٢مٟمف  ،وورد اًمنّمع سمحٔمره ،ويٜمت٘مض أيْم٤ًم سمٛمـ يًتٌٞمح اًمٌمء سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ

 .وٓ أن طُمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ُمٜمًقخ ،اًمنّمع ٟمًخ طُمٙمؿ اًمٕم٘مؾ :ٓ ُي٘م٤مل
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هق يمّؾ دًمٞمٍؾ ذقمل دلَّ  :أن اًمٜمًّخ :أن ُي٘م٤مل ،وإومم ذم حتديد اًمٜمًّخ :ىم٤مل

قمغم وضمٍف ًمق ٓه  ،اعمًت٘مٌؾ قمغم أن ُمثؾ احلٙمؿ اًمّث٤مسم٧م سم٤مًمٜمّص إول همػم صم٤مسم٧م ذم

 .ُمع شمراظمٞمف قمٜمف ،ًمٙم٤من صم٤مسمت٤ًم سم٤مًمٜمّص إول

 .ويرد قمٚمٞمف أيْم٤ًم ُمثؾ ُم٤م أورده قمغم ص٤مطمٌف :أىمقل

﴿      ﴾ /ٟمًتٙمت٥م احلََٗمٔم٦م ُم٤م  :، أي29اجل٤مصمٞم٦م

 .يمٜمتؿ شمٕمٛمٚمقن ذم دار اًمّدٟمٞم٤م

 .إُمر سم٤مًمٙمت٤مسم٦م :ُمثؾ آؾمتٙمت٤مب ،إُمر سم٤مًمٜمًّخ :وآؾمتٜم٤ًمخ

 يِمٝمد سمام ىم٣م ومٞمف ُمـ اخلػم واًمنّم. ،اعمُراد سم٤مًمٙمت٤مب اًمّٚمقح اعمحٗمقظ :وىمٞمؾ

أن احلََٗمٔم٦م يًتٜمًخ اخلَزٟم٦م ُم٤م هق ُُمدّون  :ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك ٟمًتٜمًخ ،وقمغم هذا

 .قمٜمده٤م ُمـ أطمقال اًمٕم٤ٌمد

﴿     ﴾ /يمام ٟمًٞمتؿ  ،أي ٟمؽميمٙمؿ ذم اًمٕم٘م٤مب :، ىمٞمؾ34اجل٤مصمٞم٦م

 .شمريمتؿ اًمّت٠مه٥م ًمٚم٘م٤مء يقُمٙمؿ هذا :أي .٤مء يقُمٙمؿ هذاًم٘م

يمام أطمٚمٚمتؿ هذا اًمٞمقم قمٜمديمؿ  ،ُمٕمٜم٤مه ٟمحّٚمٙمؿ ذم اًمٕمذاب حمّؾ اعمٜمز :وىمٞمؾ

 .حمّؾ اعمٜمز

﴿   ﴾ /ُيٕمٚمٝم٤م رّب سمٛمٜمزًم٦م اًمّرُمؾ، صمؿ  :أي ،125ـمف

ومال يٌ٘مك قمغم  ،اًمؽّمابومٞمذرهي٤م يمتذري٦م اًمّٓمٕم٤مم ُمـ اًم٘مِمقر و ،ُيرؾمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمّري٤مح

 .ُيّمػّمه٤م يم٤مهل٤ٌمء :وىمٞمؾ .وضمف إرض ُمٜمٝم٤م رءٌ 
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 .إذا أذراه ًمُٞمٓمػّم قمٜمف ىمِمقره ،ٟمًػ ومالٌن اًمّٓمٕم٤مم سم٤معمٜمًػ :ُي٘م٤مل

﴿:وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /أي: ًمٜمذريٜمّف ذم 97ـمف،

 .طمَرىَمف صمؿ ذّراه ذم اًمٌحر :ىمٞمؾ .اًمٌحر

هذا قمغم ىمراءة اعمِمٝمقر  ،حلاًم ودُم٤مً  ،دل قمغم أٟمف يم٤من طمٞمقاٟم٤مً وهذا ي :ىمٞمؾ

 .ُمـ طمرق سم٤مًمّتْمٕمٞمػ ،ًمٜمحرىمٜمّف

وهذا يدلُّ قمغم أٟمف يم٤من  ،ًمٜمؼمَدّٟمف سم٤معمؼمد :وُمٕمٜم٤مه ،ًمٜمَحرىمٜمف سمٗمتح اًمٜمّقن :وىُمرأ

أو إطمراىمف،  ،سمذًمؽ قمغم ُم٤م ُيٛمٙمـ ؾمح٘مف وٟمٌف  ،ومل ُيٍم طمٞمقاٟم٤مً  ،ذه٤ًٌم وومّْم٦مً 

 .ومال يّمٚمح ًمٚمٕم٤ٌمدة

﴿   ﴾ /ىمٞمؾ: أي ذيٕم٦ًم قم٤مُمٚمقن هب٤م.67احل٩م، 

ًمٕم٤ٌمدة اهلل وٟمًؽ، ُمـ سم٤مب  [654]وُمقوٕم٤ًم يٕمت٤مدوٟمف  ،ُمٙم٤مٟم٤ًم ي٠مًمٗمقٟمف :وىمٞمؾ

 .شمٓمقع سم٘مرسم٦م ،ىمتؾ

 ﴿         ﴾ /اًمٜمًّؾ اًمقًمد :ىمٞمؾ ،225اًمٌ٘مرة. 

 .هق اًمٕم٘م٥م ُمـ اًمقًمد :وىمٞمؾ

  إذا ظمرج ومً٘مط. ،ٟمًؾ يٜمًؾ ٟمًقًٓ  :وُي٘م٤مل ،يمّؾ ذات روٍح  ،ؾاًمٜمًّ :وىمٞمؾ

 .إوٓد :اًمٜمًّؾ ،وذم اًمّتٗمًػم .اخلروج ُمـ فمٝمرٍ  ،اًمٜمًّقل :وىمٞمؾ
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 (1) .اًمٜم٤ّمس :أن اًمٜمًّؾ هٜم٤م وُروي قمـ اًمّّم٤مدق 

﴿      ﴾ /شمريمقا ـم٤مقم٦م اهلل ومؽميمٝمؿ. :أي ،67اًمتقسم٦م 

وُي٘م٤مل ًمٚمؽمك  ،وهق شمرك اًمٌمء قمغم ذهقٍل وهمٗمٚم٦مٍ  :ظمالف اًمّذيمر :واًمٜمًّٞم٤من

 .وهق ذم اعم٘م٤مم اعمٕمٜمك اًمث٤مين،قمغم شمٕمّٛمٍد أيْم٤مً 

ُيثٞمٌٝمؿ  ،طمٞم٨م مل يتٗمّٙمروا ذم أن هلؿ ص٤مٟمٕم٤مً  ،ضمٕمٚمقا اهلل يم٤معمٜمز :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

وإومٕم٤مل اًم٘مٌٞمح٦م، ومجٕمٚمٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف ذم  ،ًمٞمٛمٜمٕمٝمؿ ذًمؽ قمـ اًمٙمٗمر ،وُيٕم٤مىمٌٝمؿ

  .بطمٙمؿ اعمٜمز قمـ اًمّثقا

 .ٕن اًمٜمًّٞم٤من ٓ ُيقز قمٚمٞمف شمٕم٤ممم :وذيمر ذًمؽ ٓزدواج اًمٙمالم

 ﴿:ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمثٚمف       ﴾ /أي ،44آٟمٕم٤مم: 

 .شمريمقا اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ :وشم٠مويٚمف .شمريمقا ُم٤م ُوقِمٔمقا سمف

 .شمريمقا ُم٤م دقم٤مهؿ إًمٞمف اًمّرؾمقل  :وىمٞمؾ

﴿            ﴾ /أي شمرك إُمر سمؽمك  :، ىمٞمؾ115ـمف

 .إيمؾ ُمـ اًمِّمجرة

ٝمق ،ومٜمز :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ  .ُمـ اًمٜمًّٞم٤من اًمذي هق اًم

 .أٟمف ٟمز اًمققمٞمد سم٤مخلروج ُمـ اجلٜم٦ّم إن أيمؾ :وم٘مٞمؾ ذم ُم٤م ٟمًٞمف

 .أن هذا وقمٌد ًمؽ وًمزوضمؽ ،أٟمف ٟمز ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف :وىمٞمؾ

                                                 

 .21ح  9/189 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،61 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل :اٟمٔمر ((1
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 ،وىمد هُنل قمـ اجلٜمس ،سأٟمف ٟمز آؾمتدٓل قمغم أن اًمٜمّٝمل قمـ اجلٜم :وىمٞمؾ

﴿   :وفمـ أن اًمٜمّٝمل قمـ اًمٕملم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ومٜمز ﴾ يرومع ّٓ  .أ

٤مُمري وَُمـ شمٌٕمف ًّ  .إهلف ٟمز ُمقؾمك  :أي :ىمٞمؾ ِ: أٟمف ُمـ ىمقل اًم

  .وأظمٓم٠م اًمّٓمريؼ ،وّؾ  :أي ،ومٜمز :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وظمرج يٓمٚمٌف ،أٟمف شمريمف هٜم٤م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

٤مُمري آؾمتدٓل قمغم طمدوث  :يأ :أٟمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :وىمٞمؾ ًّ ومٜمز اًم

 .وأٟمف ٓ ُيقز أن يٙمقن إهل٤مً  ،اًمٕمجؾ

٤مُمري :وىمٞمؾ ًّ  وشمرك اإلؾمالم. ،ٟم٤مومؼ :أي :ٟمز اًم

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /أي :ىمٞمؾ ،13اعم٤مئدة: 

ومّم٤مر  ًمٜمٌّّل ُمـ إشم٤ٌمع ا ،ومم٤م ُأُمروا سمف ذم يمت٤مهبؿ ،شمريمقا ٟمّمٞم٤ًٌم مم٤م ُوقِمْمقا سمف

 .ًمٙم٤من ذًمؽ هلؿ طمّٔم٤مً  ،وًمق آُمٜمقا سمف واشمٌٕمقا [655]يم٤معمٜمز قمٜمٝمؿ 

وشمريمقا  ،مم٤م ومٞمف رؿمدهؿ ،وّٞمٕمقا ُم٤م ذيّمره اهلل شمٕم٤ممم سمف ذم يمت٤مهبؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ومٜمًقه قمغم ُمّر إي٤مم ،شمالوشمف

﴿      ﴾ /ؿمٞمئ٤ًم طم٘مػمًا ُمؽمويم٤مً  :أي :ىمٞمؾ ،23ُمريؿ. 

 .ضمٞمٗم٦ٌم ُُمٚم٘م٤مة :وىمٞمؾ .وٓ ُيٕمَرف ،ُيذيَمر ؿمٞمئ٤ًم ٓ :وىمٞمؾ

قط ،اًمذي ُيٜمًك ،سم٤مًمٗمتح هق اًمٌمء احل٘مػم ،اًمٜمَّز :ىُمرأ ًّ  .ٟمحق اًمٜمّٕمؾ واًم

 طم٘مػمٍ  :اًمٜمَّز :وىمٞمؾ
ٍ
 .ُم٤م ُأهمٗمؾ ُمـ رء
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 .ُم٤م إذا ُذيمِر مل ُيٓمَٚم٥م :هق :وىمٞمؾ

 .هق قمغم اًمّٚمٖمتلم :وىم٤مًمقا ،سم٤مًمٙمن :وىُمرأ

 ﴿         ﴾ /ًمٞمس َُمـ  :أي :سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ :ىمٞمؾ ،64ُمريؿ

  وُم٤م ٟمًٞمؽ ي٤م حمّٛمد  :وشم٘مديره ،ٕٟمف قم٤ممِل ًمذاشمف :يٜمًك وخيرج قمـ يمقٟمف قم٤معم٤ِمً 

 .وأن أظّمر اًمقطمل قمٜمؽ

 .طمّتك ٓ يٌٕمثف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ُم٤م يم٤من رسّمؽ ٟم٤مؾمٞم٤ًم ٕطمدٍ  :وىمٞمؾ

﴿     ﴾ /ٕهن٤م شمٜمِم٠م  :ؾأن ُمٕمٜم٤مه أهن٤م ؾم٤مقم٤مت اًمّٚمٞم :ىمٞمؾ ،6اعمزُمؾ

 .أن ؾم٤مقم٤مت اًمّٚمٞمؾ اًمٜم٤ّمؿمئ٦م :وشم٘مديره ،ؾم٤مقم٦ًم سمٕمد ؾم٤مقم٦م

 .ٕٟمف يٜمِم٠م سمٕمد اًمٜمّٝم٤مر :هق اًمّٚمٞمؾ يمّٚمف :وىمٞمؾ

 .هل ؾم٤مقم٤مت اًمتٝمّجد ُمـ اًمّٚمٞمؾ :وىمٞمؾ

 .ىمٞم٤مم اًمّٚمٞمؾ :هل سم٤محلٌِمٞم٦ّم :وىمٞمؾ

 .هل اًم٘مٞم٤مم سمٕمد اًمٜمّقم :وىمٞمؾ

 .هل ُم٤م يم٤من سمٕمد اًمٕمِم٤مء أظمرة :وىمٞمؾ

 (1) .اًم٘مٞم٤مم آظمر اًمّٚمٞمؾ امم صالة اًمّٚمٞمؾ :هل وقمـ اًم٤ٌمىمر 

                                                 

 ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،12/163 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .1/126 :اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي ،وم٘مف اًم٘مرآن ،4/378 :اًمٓمؼمد
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﴿    ﴾ /وؾمٙمقهن٤م، همػم  ،سمٗمتح اًمِّملم :، ىُمرأ22اًمٕمٜمٙمٌقت

 .اإلُي٤مد سمٖمػم ؾم٥ٌم :وُمٕمٜمك اإلٟمِم٤مء .ُيٜمِم١مه٤م ٟمِم٠مًة صم٤مٟمٞم٦م :أي :ممدود

﴿     ﴾ /هل اًمّري٤مح اًمتل شم٠ميت سم٤معمٓمر :ىمٞمؾ ،3اعمرؾمالت،  

 ًّ  .يمام شُمٚمح٘مف ًمٚمٛمٓمر ،ح٤مب ٟمنمًا ًمٚمٖمٞم٨مشمٜمنم اًم

 .شمٜمنم اًمٙمت٥م قمـ اهلل شمٕم٤ممم ،أهن٤م اعمالئٙم٦م :وىمٞمؾ

 .شمٜمنم اًمٜم٤ٌّمت ،أهن٤م إُمٓم٤مر :وىمٞمؾ

 .يٜمنم اهلل شمٕم٤ممم ٟمنمًا سملم يدي رمحتف ،اًمّري٤مح :وىمٞمؾ

ح٤مب ذم اهلقاء ،اًمّري٤مح :وىمٞمؾ ًّ  .شُمٜمٌمء اًم

 ﴿       ﴾ /اإلزه٤مق ًمٚمروح :ًمٜمّزقا :ىمٞمؾ ،2اًمٜم٤مزقم٤مت، 

 .اًمٜمّزع :واًمٜمِّمط

طمّتك خُترضمٝم٤م  ،سملم اجلٚمد وإفمٗم٤مر ،شُمٜمِّمط أرواح اًمٙمّٗم٤مر :أهن٤م اعمالئٙم٦م :وىمٞمؾ

 .ُمـ أضمقاومٝمؿ سم٤مًمٙمرب واًمٖمؿّ 

يمام شمٜمِمط اًمٕم٘م٤مل ُمـ يد  ،أن اعمالئٙم٦م شُمٜمِّمط أٟمٗمس اعم١مُمٜملم ومت٘مٌْمٝم٤م :وىمٞمؾ

 .اًمٌٕمػم إذا طُمؾَّ 

 .شمٜمِمط ًمٚمخروج ،د اعمقتأهن٤م أٟمٗمس اعم١مُمٜملم قمٜم :وىمٞمؾ

 .ُي٘م٤مل مح٤مٌر ٟم٤مؿمط ،شمذه٥م :أي :شمٜمِمط ُمـ أومٍؼ امم ُأومؼ ،أهن٤م اًمٜمّجقم :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /شمٕم٤ًٌم وؿمّدة :أي ،62اًمٙمٝمػ. 
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ًمٞمتذيمر طمدي٨م  ،اجلقع أًم٘مك قمغم ُمقؾمك  ،أن اهلل شمٕم٤ممم [656] :ىمٞمؾ

 .احلقت

 .اًمٙمدّ  اًمقهـ اًمذي يٙمقن قمغم :وهق :واًمقص٥م ٟمٔم٤مئر ،واًمّتٕم٥م ،واًمٜمّّم٥م

     ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف   ﴾ /أي:  ،122اًمتقسم٦م

 .وٓ شمٕم٥ٍم ذم أسمداهنؿ

﴿     ﴾ /سمٛمٕمٜمك ،ُمـ اًمٜمّّم٥م ،أي شم٤مقم٦ٌم :ىمٞمؾ ،3اًمٖم٤مؿمٞم٦م: 

 .اًمّتٕم٥م

الؾمؾ وإهمالل ،ٟم٤مص٦ٌم ذم اًمٜم٤ّمر :أي :ىمٞمؾ ًّ  .سمُٛمٕم٤مجل٦م اًم

 .ُمـ طمديٍد ذم اًمٜم٤ّمر ُيٙمّٚمٗمقن سم٤مرشم٘م٤مء ضمٌؾٍ  :ىمٞمؾ

 .ُُيّرون قمغم وضمقهٝمؿ ذم اًمٜم٤ّمر :وىمٞمؾ

قمغم ظمالف ُم٤م  ،ويتٕمٌقن ،ويٜمّمٌقن ،يٕمٛمٚمقن ،ٟم٤مص٦ًٌم ذم اًمّدٟمٞم٤م :أي :وىمٞمؾ

وأصح٤مب اًمّّمقاُمع، وأهؾ اًمٌدع وأراء  ،وهؿ اًمّره٤ٌمن ،أُمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم

 . ُيث٤مسمقن قمٚمٞمٝم٤مٓ ي٘مٌؾ اهلل أقمامهلؿ ذم اًمٌدقم٦م واًمّْمالًم٦م، ويّمػم ه٤ٌمًء ٓ ،اًم٤ٌمـمٚم٦م

ٌّد واضمتٝمد ،يمّؾ ٟم٤مص٥ٍم ًمٜم٤م :ىم٤مل وقمـ أب قمٌد اهلل  يّمػم امم هذه  ،وإن شمٕم

﴿ :أي٦م     ﴾. 

 ﴿      ﴾ /أي ظم٤مًمّم٦ًم ًمقضمف اهلل :ىمٞمؾ ،8اًمتحريؿ. 
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أن يتقب  :ىم٤مل  ؟ُم٤م اًمّتقسم٦م اًمٜمّّمقح :ىمٞمؾ ًمف وُروي قمـ رؾمقل اهلل 

 (1) .يمام ٓ يٕمقد اًمّٚمٌـ امم اًمّيع ،يرضمع امم ذٟم٥ٍم صمؿ ٓ  ،اًمّت٤مئ٥م

صمؿ شمال هذه  ،وهق ذم اًم٘مرآن ،اًمتل شُمٙمّٗمر يمّؾ ؾمٞمئ٦مٍ  :هل :اًمّتقسم٦م اًمٜمّّمقح :وىمٞمؾ

  .أي٦م

اًمتل ُيٜم٤مصح اإلٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م ٟمٗمًف، سم٢مظمالص  :هل :أن اًمّتقسم٦م اًمٜمّّمقح :وىمٞمؾ

 قمغم أن ٓ يٕمقد امم ُمثٚمف ذم اًم٘مٌح.،اًمٜمّدم ُمع اًمُٖمرم

 .جُمِٛمٕم٤ًم قمغم أن ٓ يٕمقد ومٞمف ،هل أن يٙمقن اًمٕمٌد ٟم٤مدُم٤ًم قمغم ُم٤م ُم٣م :ؾوىمٞم

 .هل اًمّّم٤مدىم٦م اًمٜم٤ّمصح٦م :وىمٞمؾ

 .وُيٛمًؽ سم٤مًمٌدن ،ويٜمدم سم٤مًم٘مٚم٥م ،هل أن يًتٖمٗمر سم٤مًمّٚم٤ًمن :وىمٞمؾ

ظمقٌف أن ٓ شُم٘مٌؾ،  :وٓ شُم٘مٌؾ ُم٤م مل يٙمـ ومٞمٝم٤م صمالث ،هل اًمّتقسم٦م اعم٘مٌقًم٦م :وىمٞمؾ

 .ّٓم٤مقم٦موإدُم٤من اًم ،ورضم٤مٌء أن شُم٘مٌؾ

  .وٓ يزال يم٠مٟمف يٜمٔمر إًمٞمف ،هل أن يٙمقن اًمّذٟم٥م ُٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف :وىمٞمؾ

 .واًمّتقسم٦م شمرىمٕمف وهق اخلٞم٤مـم٦م:ٕن اًمٕمّمٞم٤من خيرق اًمّديـ وىمٞمؾ:هل ُمـ اًمٜمّّمح

وأًمّمؼ  ،يمام مجع اخلٞم٤مط اًمّثقب ،ٕهن٤م مجٕم٧م سمٞمٜمف وسملم أوًمٞم٤مء اهلل :وىمٞمؾ

 .سمٕمْمف سمٌٕمض

   [657]ٙمؿ اخلٞم٤مط اًمّثقب وأوصم٘مفوىمٞمؾ:ٕهن٤م أطمٙمٛم٧م ـم٤مقمتف وأوصم٘مٝم٤م،يمام أطم

                                                 

 ،ٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقراًمدر اعم ،12/62 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .6/245 :اًمًٞمقـمل
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أن يٙمقن سم٤مـمـ اًمّرضمؾ  :اًمّتقسم٦م اًمٜمّّمقح :قمـ اًمّّم٤مدق  (1) واعمٕم٤مين

 .يمٔم٤مهره وأومْمؾ

ٌّف اهلل ،إذا شم٤مب اًمٕمٌد شمقسم٦ًم ٟمّمقطم٤مً  :قمٜمف  (2) واًمٙم٤مذم ومٞمًؽم قمٚمٞمف ذم  ،أطم

 .اًمّدٟمٞم٤م وأظمرة

وُيقطمل  ،ّذٟمقبىم٤مل ُيٜمز َُمَٚمٙمٞمف ُم٤م يمت٤ٌم قمٚمٞمف ُمـ اًم ؟ويمٞمػ يًؽم قمٚمٞمف :ىمٞمؾ

ايمتٛمل ُم٤م يم٤من يٕمٛمؾ  :وُيقطمل امم سم٘م٤مع إرض ،ايمتٛمل قمٚمٞمف ذٟمقسمف :امم ضمقارطمف

 ُمـ  ،ومٞمٚم٘مك اهلل طملم يٚم٘م٤مه .قمٚمٞمؽ ُمـ اًمّذٟمقب
ٍ
وًمٞمس رٌء يِمٝمد قمٚمٞمف سمٌمء

 .اًمّذٟمقب

يتقب اًمٕمٌد ُمـ  :ىم٤مل ؟أٟمف ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م قمـ اًمّّم٤مدق  (3)وومٞمف 

 .صمؿ ٓ يٕمقد ومٞمف ،اًمّذٟم٥م

 .أن اهلل شمٕم٤ممم حُي٥مُّ ُمـ قم٤ٌمده اعمٗمتتـ اًمّتقاب  :وم٘م٤مل ؟وأّيٜم٤م مل يٕمد :فوىمٞمؾ ًم

﴿   ﴾ /رضمٌؾ  ٟمٍمان :ُي٘م٤مل ،، هق:مجع ٟمٍمان113اًمٌ٘مرة، 

 .ًمٖم٦ًم يم٤مًمتل ذم محراين ،واًمٞم٤مء ذم ٟمٍماين ُمثٚمٝم٤م ،واُمرأٌة ٟمٍماٟم٦م مل حتٜمػ

                                                 

ح  16/77 :احلر اًمٕم٤مُمكم ،قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م،1ح  174 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق،قمٞمقن إظم٤ٌمر ((1

21226. 

 .69ح  6/39 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،1ح  2/432 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((2

ح  14/325 :ًمؼموضمرديا ،قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،3ح  2/432 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ((3

2687. 



 اًمٜمقن ؾ......................... ومّم................................1226

 .هؿ ىمقم قمٞمًك  :واًمٜمّّم٤مرى

 .شُمًّٛمك ٟم٤مسة :وُي٘م٤مل ،٤مم شُمًّٛمك ٟمّمقرّي٦مُٟمًٌقا امم ىمري٦ٍم سم٤مًمِّم  :ىمٞمؾ

ؾُمّٛمقا اًمٜمّّم٤مرى ٟمّم٤مرى:  :وُي١ميده طمدي٨م قمكّم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م  :ىمٞمؾ

 (1) .سمٕمد رضمققمٝم٤م ُمـ ُمٍم ٟمزًمتٝم٤م ُمريؿ  ،ٕهنؿ ُمـ ىمري٦ٍم ُمـ سمالد اًمِّم٤مم

 .ٕهنؿ ٟمٍموا اعمًٞمح  :وىمٞمؾ

 ﴿ : ًم٘مقل قمٞمًك  :ؾُمّٛمل اًمٜمّّم٤مرى ٟمّم٤مرى :أٟمف ىم٤مل وقمـ اًمّّم٤مدق 

        ﴾ /(2) .52آل قمٛمران 

واًمٜمٍّماين ُيٓمٚمؼ قمغم يمّؾ َُمـ  ،واُمرأٌة ٟمٍماٟمّٞم٦م ،سمٗمتح اًمٜمّقن ،ورضمٌؾ ٟمٍماين

ٌّد هبذا اًمّديـ  .شمٕم

 ﴿   ﴾ /أي:  :ٟمٍمه قمغم قمدّوه :ُي٘م٤مل ،اإلقم٤مٟم٦م :اًمٜمٍّم ،214اًمٌ٘مرة

 .أقم٤مٟمف

 .اٟمت٘مؿ :أي :اٟمتٍم ُمٜمف :ُي٘م٤مل ،آٟمت٘م٤مم :وآٟمتّم٤مر ،ٟم٤مس وٟمّمػم :واًمٗم٤مقمؾ

 

 

                                                 

 .4/322 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ ،76 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع :اٟمٔمر ((1

 .4/322 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ ،9/598 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((2
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﴿      ﴾ /ومقق اجلٌٝم٦م ،ىمّم٤مص اًمِّمٕمر :اًمٜم٤ّمصٞم٦م ،56هقد، 

 .واجلٛمع اًمٜمّقايص

 و        ،يٍمومٝم٤م قمغم ُم٤م ُيريد سمف ،ىم٤مدٌر قمٚمٞمٝم٤م ،هق ُم٤مًمٌِؽ هل٤م :أي :وُمٕمٜمك أي٦م

 .إظمذ سم٤مًمٜمّقايص متثٞمؾ

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /ىمٞمؾ: ُُيَٛمع  ،41اًمرمحـ

 .سمًٚمًٚم٦ٍم ُمـ وراء فمٝمره ،سملم ٟم٤مصٞمتف وىمدُمف

 .وشم٤مرًة سم٤مٕىمدام ،شم٤مرًة سم٠مظمذ اًمٜمّقايص ،ُيًحٌقن :وىمٞمؾ

 (1) .واعمرأة سمٜم٤مصٞمتٝم٤م ،ُي١مظمذ اًمّرضمؾ سمٚمحٞمتف :وذم احلدي٨م

 .ه٤مٟم٦ٌم واؾمتخٗم٤مٌف ومٗمل إظمذ سم٤مًمٜم٤ّمصٞم٦م إ ،وُٟم٘مٞمٛمف ُم٘م٤مم إِذًّم٦م ،ًمٜمذًمٜمّف :أي

 .وٟمًقدّٟمف سم٤مًمٜم٤ّمر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ًمٜمُٖمػمنَّ وضمٝمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

﴿     ﴾ /يٕمٜمل  ،أي: أهؾ جمٚمًف :،أي: أهؾ ٟم٤مديف17اًمٕمٚمؼ

 .[658]ومٚمٞمًتٜمٍمهؿ إذا طمؾَّ قم٘م٤مب اهلل سمف واًمٗمٜم٤مء  ،قمِمػمشمف

  ﴿وُمٜمف، ىمقًمف شمٕم٤ممم:     ﴾ 

 ،وم٢من اًمٕمرب يم٤مٟم٧م دمٚمس ذم ومٜم٤مء دوره٤م ،ومٜم٤مء جم٤مًمًٙمؿ :، أي29اًمٕمٜمٙمٌقت/

 .وشمتِم٤مور ذم طمقائجٝم٤م ،وشمتحّدث قمـ اًمقىم٤مئع

                                                 

 .4/324 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ :اٟمٔمر ((1
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 ﴿ ﴾ /طَمًٜم٦م ،هَبِج٦م ،ٟم٤مقمٛم٦م :أي ،22اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

يٕمٚمقه٤م اًمٜمّقر واًمٜمّية، ُمثؾ اًمٌٝمج٦م  ،سمٞمض ،ُُمْمٞمئ٦م :وىمٞمؾ .ُمنورة :وىمٞمؾ

 .ًقرووّده اًمٕمٌقس واًمٌ ،واًمّٓمالىم٦م

 .ومٝمق ٟم٤مرض ،يٜمي ٟمْم٤مرًة وٟميةً  ،ٟمي وضمٝمف

﴿     ﴾ /أي: إذا رأيتٝمؿ،قمروم٧م أهنؿ ُمـ أهؾ 24اعمٓمٗمٗملم،

 واًمٌٝمج٦م. ،اًمٜمّٕمٛم٦م:سمام شمرى وضمقهٝمؿ ُمـ اًمٜمّقر، واحُلًـ، واًمٌٞم٤مض

 ﴿              ﴾  /56اًمٜم٤ًمء، 

  :أطمده٤م :ٞمف أىمقالوم :ىمٞمؾ

قمغم فم٤مهر اًم٘مرآن، ذم  ،ُُيدد هلؿ ضمٚمقدًا همػم اجلٚمقد اًمتل ُأطمرىم٧م ،أن اهلل شمٕم٤ممم

ب َُمـ  ،أن هذا اجِلٚمد اعمجدد مل ُيذٟم٥ِم :وَُمـ ىم٤مل قمغم هذا ،أهن٤م همػمه٤م ومٙمٞمػ ُيٕمذَّ

ب احلّل  :ومجقاسمف ؟ٓ يًتحّؼ اًمٕمذاب  .وٓ اقمت٤ٌمر سم٤مٕـمراف واجلٚمقد ،أن اعمُٕمذَّ

وإٟمام هق رٌء يّمؾ سمف إمل  ،وٓ هق ًمٌٕمض ُم٤م ُي١ممل ،ُم٤م ُيزاد ٓ ُي١ممل أن :وىمٞمؾ

 .امم اعُمًتحّؼ 

 ،سم٠من يرّده٤م امم احل٤مًم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م، همػم حُمؽمىم٦م ،أن اهلل ُُيدده٤م :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

يمام  ،إذا يم٤من ىمد شمٖمػّم وضمٝمف ُمـ احل٤مًم٦م إُومم ،ضمئتٜمل سمٖمػم ذًمؽ اًمقضمف :يمام ُي٘م٤مل

هذا همػم اخل٤مشمؿ إول، وإن يم٤من  :ُي٘م٤مل ،وم٤مختذ ُمٜمف ظم٤ممت٤ًم آظمر ،إذا اٟمٙمن ظم٤مشمؿ

 .وإٟمام يتٖمػّم إطمقال قمٚمٞمف ،يٙمقن اجلٚمد واطمداً  ،ومٕمغم هذا ،أصٚمٝمام واطمد
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﴿  :إٟمام هق ًمٚمناسمٞمؾ اًمتل ذيمره٤م اهلل شمٕم٤ممم ،أن اًمّتٌديؾ :وصم٤مًمثٝم٤م  

     ﴾ /ٚمقد قمغم ؾمٌٞمؾ اعُمج٤مورةوؾُمّٛمٞم٧م اًمّناسمٞمؾ اجل ،52اسمراهٞمؿ: 

 ًمٚمزوُمٝم٤م اجلٚمقد. 

 .وهذا شمرٌك ًمٚمٔم٤مهر سمٖمػم دًمٞمؾ :ىمٞمؾ

وأُم٤م َُمـ ىم٤مل:  ،ٓ يٚمزم ؾم١مال اًمّتٕمذي٥م ًمٖمػم اًمٕم٤ميص ،وقمغم اًم٘مقًملم إظمػميـ

وم٘مد ختّٚمص ُمـ  ،وأٟمف اعمُٕمّذب ذم احل٘مٞم٘م٦م ،أن اإلٟم٤ًمن همػم هذه اجلٛمٚم٦م اعُمِم٤مَهدة

١مال ًّ  .هذا اًم

 ،اؾمتقى وـم٤مب أيمٚمف ،ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،ًمٗم٤ميمٝم٦م ٟمْمج٤مً ٟمْم٩م اًمّٚمحؿ وا :ُي٘م٤مل

 .ومٝمق ٟمْمٞم٩م ،وآؾمؿ اًمٜمّْم٩م سمْمّؿ اًمٜمّقن

 ﴿      ﴾ /يٜمٌع ُمـ  ،ومقارشم٤من سم٤معم٤مء :أي ،66اًمرمحـ

 .صمؿ ُيري٤من ،أصٚمٝمام

وم٢من  ،همػم اعمُٕمجٛم٦م [649]أيمثر ُمـ اًمٜمّْمح سم٤محل٤مء  ،واًمٜمّْمخ سم٤مخل٤مء اعمُٕمجٛم٦م

 .يم٤مًمٌزل :وإول ،شاًمرّ  :اًمث٤مين

 .اًمتل شمرُمل سم٤معم٤مء صٕمداً  ،اًمٗمّقارة :واًمٜمّْم٤مظم٦م

 ﴿   ﴾ /ُٟمّْمد سمٕمْمف قمغم سمٕمض :أي ،12ق. 
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﴿     ﴾ /ٟمٓمحف  ،اًمتل شمٜمٓمحٝم٤م همػمه٤م ومتٛمقت :وهل ،3اعم٤مئدة

  .ٟمٓمح٤ًم، أص٤مسمف سم٘مرٟمف

 .وإٟمام ضم٤مءت سم٤مهل٤مء ،سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م ،ومٕمٞمٚم٦م :واًمٜمّٓمٞمح٦م

 .وإيمٞمٚم٦م ،ويمذًمؽ اًمٗمري٦ًم ،ًمٖمَٚم٦ٌم آؾمؿ قمٚمٞمٝم٤م :ىمٞمؾ

إذا يم٤مٟم٧م صٗم٦ًم ٓؾمٍؿ ىمد  ،إٟمام حُتذف اهل٤مء ُمـ ومٕمٞمٚم٦م سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقًم٦م :وىمٞمؾ

 .وقملٍم يمحٞمؾ ،يمٍػ ظمْمٞم٥ٍم  :ُمثؾ ،شم٘مّدُمٝم٤م

واضمتزؤوا سمٗمٕمٞمؾ،  ،وُم٤م يٙمقن ومٕمٞمٚم٦م ٟمٕمت٤ًم ًمف ،واًمٕملم ،وأُم٤م إذا طُمذوم٧م اًمٙمّػ 

رأيٜم٤م يمحٞمٚم٦م  :ومُٞم٘م٤مل ،ٌقهت٤م ومٞمف أهن٤م صٗم٦ًم عم١مٟم٨مًمُٞمٕمَٚمؿ صم ،أصمٌتقا ومٞمف ه٤مء اًمّت٠مٟمٞم٨م

 ،سمٕمتف سمآظمرة :ُي٘م٤مل ،ُمثؾ آظمرة ،وهل هٜم٤م اؾمؿ ىم٤مم ُم٘م٤مم إٟمٔم٤مر ،وظمْمٞم٦ٌم

وصٜمٞمٕمتف  ،ذم آظمرهؿ :أي :ورأي٧م ومالٟم٤ًم سمآظمرة اًمٜم٤ّمس ،سمٜم٦ًٌم :وسمٜمٔمرة: أي

 .وم٤مٟمٔمره :أي ،إُمر :صٜمٞمٕم٦م اخلؼم، واعُمراد سمف

﴿     ﴾ شم٘مٚمٞم٥م احلَدىم٦م اًمّّمحٞمح٦م ٟمحق  :، اًمٜمّٔمر23ًم٘مٞم٤مُم٦م/ا

 ويٙمقن اًمٜمّٔمر سمٛمٕمٜمك آٟمتٔم٤مر. ،ـمٚم٤ٌُم ًمرؤيتف ،اعمرئل

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف           ﴾ /أي35اًمٜمٛمؾ ،: 

 .ُُمٜمتٔمِرةٌ 

ٟمٔمر اًمٕملم،  ،أن ُمٕمٜم٤مه :أطمدمه٤م :واظمُتٚمػ ذم شمٗمًػمه٤م ذم أي٦م قمغم وضمٝملم

 .أٟمف آٟمتٔم٤مر :ًمث٤مينوا
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 :أطمدمه٤م :تٚمػ َُمـ محٚمف قمغم ٟمٔمر اًمٕملم قمغم ىمقًملمظموأ

 ،هل ٟم٤مفمرٌة امم ٟمٕمٞمؿ اجلٜم٦ّم، طم٤مًٓ سمٕمد طم٤مل :أي :امم صمقاب رهّب٤م ٟم٤مفمرة :أن اعُمراد

ومحذف  ،واعمُراد أصح٤مب اًمقضمقه ،وذيمر اًمقضمقه ،ومٞمزداد سمذًمؽ هوره٤م

 ﴿ :ًمف شمٕم٤ممميمام ذم ىمق ،وُأىمٞمؿ اعُمْم٤مف إًمٞمف ُم٘م٤مُمف ،اعُمْم٤مف     ﴾ 

   .أُمر رسمؽ :أي ،22اًمٗمجر/

 .سمٛمٕمٜمك اًمّروّي٦م :اًمٜمّٔمر :وأظمران

 :ُمٜمٝم٤م ،وُردَّ هذا سمقضمقهٍ  ،شمٜمٔمر امم اهلل ُُمٕم٤ميٜم٦مً  :واعمٕمٜمك

واهلل يتٕم٤ممم قمـ أن  ،ُُمِم٤مٌر إًمٞمف سم٤محلَدىم٦م واًمّٚمح٤مظ ،أن يمّؾ ُمٜمٔمقٌر إًمٞمف سم٤مًمٕملم

 .ـ أن ُيِم٤مر إًمٞمف سم٤مٕص٤مسمعيمام ُُيؾُّ قم ،ُيِم٤مر إًمٞمف سم٤مًمٕملم

ّٓ سم٤معمُ٘م٤مسمٚم٦م واًمّتقضمف ،أن اًمرؤي٦م سم٤محل٤مؾّم٦م :وُمٜمٝم٤م  ،واهلل يتٕم٤ممم قمـ ذًمؽ ،ٓ شمتؿ إ

 .سم٤مٓشمٗم٤مق

ّٓ سم٤مشمّم٤مل اًمِّمٕم٤مع سم٤معمرئل [664]أن رؤي٦م احل٤مؾّم٦م  :وُمٜمٝم٤م واهلل ُُمٜمّزه  ،ٓ شمتؿ إ

 .قمـ اشمّم٤مل اًمِّمٕم٤مع

وم٢مٟمف إذا قمٚمؼ سم٤مًمٕملم أوم٤مد ـمٚم٥م  ،أن اًمٜمّٔمر ٓ ُيٗمٞمد اًمرؤي٦م ذم اًمّٚمٖم٦م :وُمٜمٝم٤م

ٟمٔمرت امم  :سمدًٓم٦م ىمقهلؿ ،يمام أٟمف إذا قَمٚمِؼ سم٤مًم٘مٚم٥م أوم٤مد ـمٚم٥م اعمٕمروم٦م ،اًمرؤي٦م

 :وىمقهلؿ ،ومٚمق أوم٤مد اًمٜمّٔمر اًمرؤي٦م ًمٙم٤من هذا اًم٘مقل ؾم٤مىمٓم٤ًم ُُمتٜم٤مىمْم٤مً  ،اهلالل ومٚمؿ أره

زًم٧م ُم٤م  :ومال ُي٘م٤مل ،واًمٌمء ٓ ُُيٕمؾ هم٤مي٦ًم ًمٜمٗمًف ،ُم٤م زًم٧م أٟمٔمر إًمٞمف طمّتك رأيتف

 .أراه طمّتك رأيتف
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وٓ ٟمٕمٚمٛمف رائٞم٤ًم سم٤مًميورة، سمدًٓم٦م إّٟم٤م  ،إّٟم٤م ٟمٕمٚمؿ اًمٜم٤ّمفمر ٟم٤مفمرًا سم٤مًميورة :وُمٜمٝم٤م

 ؟.هؾ رأي٧م أم ٓ :ٟم٠ًمًمف

  :وم٢مهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم ُمٕمٜم٤مه قمغم أىمقال ،وأُم٤م َُمـ محؾ اًمٜمّٔمر ذم أي٦م قمغم آٟمتٔم٤مر

 .أن اعمٕمٜمك ُُمٜمتٔمِرة ًمثقاب رهّب٤م :أطمده٤م

 .ٜم٤مه ُُم١مُّمٚم٦م ًمتجديد اًمٙمراُم٦مأن ُمٕم :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 ؾمقى اهلل شمٕم٤ممم،  :وصم٤مًمثٝم٤م
ٍ
أن اعمٕمٜمك أهنؿ ىمٓمٕمقا آُم٤مهلؿ وأـمامقمٝمؿ قمـ يمّؾ رء

 ومٙمٜمّك ؾمٌح٤مٟمف قمـ اًمّٓمٛمع سم٤مًمٜمّٔمر.،ورضمقه دون همػمه

 .وهذه إىمقال ُُمت٘م٤مرسم٦م ذم اعمٕمٜمك

﴿     ﴾ /واًمٌ٘مر  ،هل إُٟمثك ُمـ اًمّْم٠من :اًمٜمّٕمج٦م :ىمٞمؾ ،23ص

 .واًمِّم٤مة ،واًمّٔم٤ٌمء ،واًمٕمرب شُمٙمٜمّل قمـ اًمٜم٤ًّمء سم٤مًمٜمّٕم٤مج.ًمِّم٤مة اجلٌٚمّٞم٦موا ،اًمقطمِمّٞم٦م

 ﴿  ﴾ /(1) .ٟمقُم٤مً  :أي ،154آل قمٛمران 

ٌَؾ اًمّدُم٤مغ ،وهل ريٌح ًمٓمٞمٗم٦م ،وأول اًمٜمّقم ،اًمقؾَمـ :اًمٜمّٕم٤مس :وىمٞمؾ  ،شم٠ميت ُمـ ىِم

 .يم٤من ٟمقُم٤مً  ،وم٢مذا وصٚم٧م إًمٞمف ،وٓ شمّمؾ امم اًم٘مٚم٥م ،شُمٖمّٓمل اًمٕملم

ورضمٌؾ  ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،وٟمٕمس يٜمٕمس ،أٟمٕمس ُٟمٕم٤مؾم٤مً  ،سم٤مًمٗمتحوىمد َٟمٕم٧ًم 

 .وؾمٜم٤من :أي :ٟم٤مقمس

                                                 

 . ومّمؾ اًمٜمقن اعمْمٛمقُم٦ميم٤من ُمـ طمؼ هذه اًمٙمٚمٛم٦م أن شم٠ميت ذم ((1
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﴿   ﴾ /٥ٌم  :، ىمٞمؾ12ـمف ًّ أن اعُمراد هبام اًمٜمّٕمؾ اعمٕمروف، واًم

 .وومٞمف ٟمٔمر ،أهنام يم٤مٟمت٤م ُمـ ضمٚمد مح٤مٍر ُمّٞم٧م :اًمذي أُمر سمخٚمٕمٝمام

ًمُٞم٤ٌمذ سم٘مدُمٞمف إرض  ،وًمٙمٜمف ُأُِمر سمخٚمٕمٝمام ،يم٤مٟم٧م ُمـ ضمٚمد سم٘مرٍة زيمّٞم٦مٍ  :وىمٞمؾ

 .ومُتّمٞمٌف سمريم٦م اًمقادي اعمُ٘مّدس ،اعمُ٘مّدؾم٦م

ٚمػ شمٓمقف طُمٗم٤مة ،أن احلٗم٤مء ُمـ قمالُم٦م اًمّتقاوع :وىمٞمؾ ًّ  .وًمذًمؽ يم٤مٟم٧م اًم

إٟمام ًَمٌِس اًمٜمّٕمؾ إشم٘م٤مًء ُمـ إٟمج٤مس، وظمقوم٤ًم ُمـ  أن ُمقؾمك  :وىمٞمؾ

 وأقمٚمٛمف ـمٝم٤مرة اعمقوع. ،وم٠مُمٜمف اهلل مم٤م خي٤مف ،احلنمات

أن ُمقؾمك  :وومٞمف ،قمـ احلّج٦م اًم٘م٤مئؿ )قم٩م( ذم طمدي٨ٍم  [661] (1)وذم اإليمامل 

 ٦ٌّم ُمٜمّل ،ي٤م رّب  :وم٘م٤مل ،ٟم٤مضمك رسّمف سم٤مًمقادي اعمُ٘مّدس  ،إين ىمد أظمٚمّم٧م ًمؽ اعمح

﴿ :وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،ويم٤من ؿمديد احل٥ّم ٕهٚمف ،وهمًٚم٧م ىمٚمٌل قمّٛمـ ؾمقاك  

    ﴾ /أي ،12ـمف:  

حمٌتؽ زم ظم٤مًمّم٦م، وىمٚمٌؽ ُمـ اعمٞمؾ قمغم  إن يم٤مٟم٧م ،اٟمزع طم٥ّم أهٚمؽ ُمـ ىمٚمٌؽ

 .َُمـ ؾمقاي ُمٖمًقل

ظمقومف ُمـ وٞم٤مع  :يٕمٜمل ،ارومع ظمّٗمٞمؽيٕمٜمل  :قمـ اًمّّم٤مدق  (2) واًمٕمٚمؾ

 .وظمقومف ُمـ ومرقمقن ،وىمد ظمّٚمٗمٝم٤م متخض ،أهٚمف

                                                 

 .513 :اًمٓمؼمي ،دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ،462 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،إيمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ((1

 .2ح  13/64 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،2ح  1/66 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،قمٚمؾ اًمنمائع ((2
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 ﴿   ﴾ /ئمٝمر أصمره قمغم ص٤مطمٌف ،إٟمٕم٤مم :هل ،12هقد. 

  .٤مهرةوهل اًمٜمّٕمؿ اًمٔمّ  ،وأٓء ،هل اًمٜمّٕمؿ اًم٤ٌمـمٜم٦م :وىمٞمؾ

 .ٟمٕمٞمؿ اًمٕملم أو إذن ،ُمـ ٟمٕمؿ ،سمٗمتح اًمٜمّقن ،اًمٜمّٕمٛم٦م :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /اؾمٌؿ ُمـ اًمّتٜمٕمٞمؿ :سمٗمتح اًمٕملم ،اًمٜمَّٕمٛم٦م :ىمٞمؾ ،11اعمزُمؾ، 

  .وهق اًمٜمّٕمٞمؿ

 .وٟمِٕمؿ شمروم٦م ،يم٤مٟمقا أهؾ صمروةٍ  ،وهؿ صٜم٤مديد ىمريش ،اعمُتٜمٕمؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م :أي

﴿     ﴾ /ُُمٜمّٕمٛم٦م ذم أٟمقاع اًمّٚمذات، فم٤مهٌر  :، أي8اًمٖم٤مؿمٞم٦م

 .ُُمْمٞمئ٦ٌم ُُمنمىم٦م ،قمٚمٞمٝم٤م آصم٤مر اًمٜمّٕمؿ واًمّنور

 ﴿             ﴾ /يٕمٜمل يمّٗم٤مر ُمّٙم٦م،  :ىمٞمؾ ،8اًمتٙم٤مصمر

مل  ذاإ ،ومُٞم٠ًمًمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمـ ؿمٙمر ُم٤م يم٤مٟمقا ومٞمف ،يم٤مٟمقا ذم اًمّدٟمٞم٤م ذم اخلػم واًمٜمّٕمٛم٦م

سمقن قمغم شمرك  ،طمٞم٨م قمٌدوا همػمه،  وأذيمقا سمف ،يِمٙمروا رّب اًمٜمّٕمٞمؿ صمؿ ُيٕمذَّ

ّٓ أهؾ اًمٜم٤ّمر :ىمٞمؾ.اًمِّمٙمر  .ٓ ُي٠ًمل قمـ اًمٜمّٕمٞمؿ إ

َـّ ي٤م ُمٕم٤مذ اعُمٙمّٚمٗملم قمـ اًمٜمّٕمٞمؿ :أن اعمٕمٜمك :وىمٞمؾ أن  :وم٘م٤مل سمٕمٌض  ،صمؿ ًمُتًئُٚم

 .اهلل ؾم٤مئٌؾ يمّؾ ذي ٟمٕمٛم٦ٍم قماّم أٟمٕمؿ قمٚمٞمف

 .وهمػممه٤م ُمـ اعمالذ ،ٞمؿ ذم اعم٠ميمؾ واعمنمبقمـ اًمٜمّٕم :وىمٞمؾ

 .اًمّمّح٦م واًمٗمراغ :اًمٜمّٕمٞمؿ :وىمٞمؾ

 .هق إُمـ واًمّمّح٦م :وىمٞمؾ
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صمالصم٦م ٓ ُي٠ًمل قمٜمٝم٤م اًمٕمٌد، ظِمرىم٦م  :وهق ىمقًمف ،ُي٠ًمل قمـ يمّؾ ٟمٕمٞمؿٍ  :وىمٞمؾ

 .أو سمٞم٧م ي٘مٞمف ُمـ احلّر واًمؼمد ،أو يمِنة يًدُّ هب٤م ضمققمتف ،ُيقاري هب٤م قمقرشمف

قمـ  ؾم٠مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م أسم٤م قمٌد اهلل :ىم٤مل ،ي٨ٍم ـمقيؾٍ ذم طمد( 1)واًمٕمٞم٤مر 

واعم٤مء  ،ُمـ اًمّٓمٕم٤مم ،اًم٘مقت :ىم٤مل ؟ُم٤م اًمٜمّٕمٞمؿ قمٜمدك ي٤م ٟمٕمامن :وم٘م٤مل ًمف ؟هذه أي٦م

طمّتك ي٠ًمًمؽ قمـ  ،ًمئـ أوىمٗمؽ اهلل شمٕم٤ممم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم يديف :وم٘م٤مل  ،اًم٤ٌمرد

َـّ وىمقومؽ سملم يديف ،وذسم٦م ذسمتٝم٤م ،يمّؾ أيمٚم٦ٍم أيمٚمتٝم٤م  ،ومام اًمٜمّٕمٞمؿ :لىم٤م ،ًمٞمٓمقًم

قمغم  [662]اًمٜمّٕمٞمؿ اًمذي أٟمٕمؿ اهلل سمٜم٤م  ،ٟمحـ أهؾ اًمٌٞم٧م :ىم٤مل ؟ضمٕمٚم٧م ومداك

وضمٕمٚمٝمؿ  ،وسمٜم٤م أًّمػ اهلل سملم ىمٚمقهبؿ ،اًمٕم٤ٌمد، وسمٜم٤م ائتٚمٗمقا سمٕمد أن يم٤مٟمقا خمتٚمٗملم

وهل اًمٜمّٕمٛم٦م أًمتل ٓ  ،وسمٜم٤م هداهؿ اهلل ًمإلؾمالم ،سمٕمد أن يم٤مٟمقا أقمداءً  ،إظمقاٟم٤مً 

 وهق اًمٜمٌّّل  ،قمـ طمّؼ اًمٜمّٕمٞمؿ اًمذي أٟمٕمؿ اهلل سمف قمٚمٞمٝمؿواهلل ؾم٤مئٚمٝمؿ  ،شمٜم٘مٓمع

 .وقمؽمشمف 

﴿          ﴾ /َـّ  ،4اًمٗمٚمؼ ٤مطمرات :وُه ًّ اًماّليت  ،اًمٜم٤ًّمء اًم

 .يٜمٗمثـ ذم اًمُٕم٘مد

 ،ويٍمومٜمٝمؿ قمـ ُُمرادهؿ ،اًمٜم٤ًّمء اًماّليت ُيِٛمٚمـ آراء اًمّرضم٤مل ،اًمٜمّٗم٤مصم٤مت :وىمٞمؾ

َـّ  ومٕمؼّم قمـ طمّٚمٝم٤م  ،ٕن اًمٕمزم واًمرأي ُيٕمؼمَّ قمٜمٝمام سم٤مًمٕم٘مد :ويرّدوهنؿ امم آرائٝم

 .وم٢من اًمٕم٤مدة ضمرت أن َُمـ طمؾَّ قم٘مدًا ٟمٗم٨م ومٞمف ،سم٤مًمٕم٘مد

                                                 

 .24/49 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،2/231 :شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ((1
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 .وهبذا وُمّرق سمٞمٜمٝمام ،اًمٜمّٗمخ سمريؼ :واًمّتٗمؾ ،ؿمٌٞمٌف سم٤مًمٜمّٗمخ :واًمٜمّٗم٨م

﴿          ﴾/ىمٞمؾ: أي: أص٤مهبؿ ـمرف46آٟمٌٞم٤مء،. 

 .سمٕمُض ُم٤م يًت٘مقٟمف ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م :وىمٞمؾ .ٞم٥ٌم ٟمّم :وىمٞمؾ .ىمٚمٞمٌؾ  :وىمٞمؾ

 .ٟمٗمخ يٜمٗمخ ٟمٗمخ٤مً  ،شم٘مع هبؿ ،اًمقىمٕم٦م اًمٞمًػمة :واًمٜمّٗمخ٦م

 ﴿      ﴾ /ٟمٕمٜمل ُم٤مء اًمٌحر :أي ،129اًمٙمٝمػ. 

 ﴿     ﴾ /ومٜم٤مٌء واٟم٘مٓم٤مع :أي ،54ص. 

 ﴿    ﴾ /روج ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، اخل :اعُمراد سم٤مًمٜمّٗمر هٜم٤م :ىمٞمؾ ،122اًمتقسم٦م

 عم٤ِم ومٞمف ُمـ جُم٤مهدة أقمداء اًمّديـ. :وإٟمام ؾُمّٛمل ذًمؽ ٟمٗمراً 

وأن اإلٟم٤ًمن يتٗمّ٘مف ذم  ،وذم هذا دًمٞمٌؾ قمغم اظمتّم٤مص اًمُٖمرسم٦م سم٤مًمتٗمّ٘مف :ىمٞمؾ

 .اًمُٖمرسم٦م ُم٤م ٓ ُيٛمٙمٜمف ذًمؽ ذم اًمقـمـ

 ،وختٚمقا دي٤مرهؿ ُم٤م يم٤من جلٛمٞمع اعم١مُمٜملم أن يٜمٗمروا إمم اًمٜمٌّّل  :واًمت٘مدير

شمرضمع  صمؿ ،ًمتًٛمع يمالُمف، وشمتٕمّٚمؿ اًمّديـ ُمٜمف ،ٞمٜمٗمر إًمٞمف ُِمـ يمّؾ ٟم٤مطمٞم٦ٍم ـم٤مئٗم٦موًمٙمـ ًم

 .راضمٌع قمغم اًمٜم٤ّمومرة ،وم٤مًمتٗمّ٘مف قمغم هذا ،وشُمٜمذرهؿ ،ومُتٌلّم هلؿ ذًمؽ ،امم ىمقُمٝم٤م

ذم ًمٖم٦م  ،ًمٕمّٚمف ي٠مشمٞمؽ سمٞم٤مٟمف ذم ومّمؾ اًمٞم٤مء اعمٗمتقطم٦م ،وىمٞمؾ ذم شمٗمًػمه٤م همػم ذًمؽ

 .ًمٞمتٗم٘مٝمقا
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وٟمٗمر  ،ٟمٗمر يٜمٗمر ٟمٗمقرًا ومزع :ُي٘م٤مل ،اًمٗمزع :وأصٚمف ،زواخلروج امم اًمٖم :واًمٜمّٗمر

 .إًمٞمف ومزع ُمـ أُمٍر إًمٞمف

﴿   ﴾ /مج٤مقم٦م شمٜمٗمر امم ُمثٚمٝم٤م. :اًمٜمّٗمر سم٤مًمتحريؽ ،34اًمٙمٝمػ 

 .امم ؾمٌٕم٦م :وىمٞمؾ .ُمـ صمالصم٦م امم قمنمة ،هؿ قمّدة رضم٤مل :ىمٞمؾ

 .ومٞمام زاد قمغم اًمٕمنمة ،ٟمٗمر :وٓ ُي٘م٤مل

 ﴿   ﴾ /وهق مجع ٟمٗمر. ،أيمثر قمدداً  :أي ،6آهاء 

 .َُمـ يٜمٗمر ُمع اًمّرضمؾ ُمـ ىمقُمف :واًمٜمّٗمػم

 .ُمٕمٜمًك وقمدداً  ،اًمٜمّٗمػم ُمثؾ اًمٜمّٗمر :وىمٞمؾ

 ﴿          ﴾ /اًمٜمّٗمس ضم٤مءت  :ىمٞمؾ ،48اًمٌ٘مرة

 .دُمف :أي :ؾم٤مًم٧م ٟمٗمًف :يمام ُي٘م٤مل ،عمٕم٤مٍن اًمّدم

ّٓ  :وورد ذم احلدي٨م  (1) . ُم٤م يم٤من ًمف ٟمٗمٌس ٓ يٗمًد اًمّدم إ

 .ومال سم٠مس سمف ،وُم٤م ٓ ٟمٗمس ًمف يم٤مًمّذسم٤مب وٟمحقه ،دٌم ؾم٤مئٌؾ  :أي

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم [663]وُمٜمف  ،ظمرضم٧م ٟمٗمًف :يمام ُي٘م٤مل :واًمّروح  

   ﴾ /أو  ،أص٤مسم٧م ومالٌن ٟمٗمٌس  :ُي٘م٤مل ،واحلًد واًمٕملم ،93آٟمٕم٤مم

 .ٓ ُُيزي ؿمخٌص قمـ ؿمخصٍ  :أي :وُمٜمف أي٦م اعمذيمقرة ،قملٌم واًمِّمخص

                                                 

 .67ح  1/26 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،آؾمتٌّم٤مر ،4ح  3/5 :لاًمٙمٚمٞمٜم ،اًمٙم٤مذم ((1
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    ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾ /1اًمٜم٤ًمء. 

 سم٤مقمت٤ٌمر صٗم٤مهت٤م اعمذيمقرة ذم اًمّذيمر احلٙمٞمؿ:،وًمٚمٜمٗمس سس ُمراشم٥م

قء :إومم ًّ وُمٜمف ىمقًمف  ،شم٤مسمٕم٦ٌم هلقاه٤م ،وهل اًمتل متٌم قمغم وضمٝمٝم٤م :إُم٤مرة سم٤مًم

 ﴿شمٕم٤ممم:      ﴾ /53يقؾمػ. 

 ﴿ :وىمد ُأؿمػم إًمٞمٝم٤م سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،اًمّٚمقاُم٦م :اًمث٤مٟمٞم٦م        

  ﴾ /2اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

وهل اًمتل روٞم٧م سمام  ،اًمّراوٞم٦م :اًمّراسمٕم٦م .وىمد ُمرَّ ذم اعُمٓمٛمئٜم٦ّم ،اعمٓمٛمئٜم٦ّم :اًمث٤مًمث٦م

 .وهل اًمتل ريض قمٜمٝم٤م ،اعمروّٞم٦م :اخل٤مُم٦ًم .ُأوشمٞم٧م

٥م قمغم  ،اعمُٚمِٝمٛم٦م سمٙمن اهل٤مء :وهل ،٤م ُمرشم٦ًٌم أظمرىوسمٕمْمٝمؿ ذيمر هل ًِ قمغم ُم٤م ُٟم

﴿ :ًمٙمقهن٤م ُم٠مظمقذٌة ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :واؾمتٔمٝمر سمٕمْمٝمؿ ومتحٝم٤م ،اعمِمٝمقر   

     ﴾ /أو اعمََٚمؽ ،واعمُٚمِٝمؿ اهلل ،8اًمِمٛمس. 

 :ىمٚم٧م ؾم٠مًم٧م ُمقٟٓم٤م أُمػم اعم١مُمٜملم :ىم٤مل (1)وذم طمدي٨م يمٛمٞمؾ سمـ زي٤مد 

  :ىم٤مل ؟ُأريد أن شُمٕمّرومٜمل ٟمٗمز

                                                 

 .3/111 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،58/85 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ((1



 1239 ..................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

ّٓ ٟمٗمٌس واطمدةٌ  ،ي٤م ُمقٓي :ىمٚم٧م ؟أيُّ ٟمٗمٍس شُمريد :ي٤م يمٛمٞمؾ وم٘م٤مل:  ؟هؾ هل إ

واًمٜم٤ّمـم٘م٦م اًم٘مدؾمّٞم٦م،  ،واحلًّٞم٦م  احلٞمقاٟمٞم٦م ،اًمٜم٤ّمُمٞم٦م اًمٜم٤ٌّمشمّٞم٦م :إٟمام هل أرسمعٌ  ،ي٤م يمٛمٞمؾ

 .وظم٤مّصت٤من،وًمٙمّؾ واطمدٍة ُمـ هذه اًم٘مقى سس ىمقى ،واًمٙمٚمّٞم٦م اإلهلٞم٦م

 ،وُُمرسمٞم٦م ،وداومٕم٦م ،وه٤موٛم٦م ،وضم٤مذسم٦م ،ُم٤مؾمٙم٦م :هل٤م سس ىمقًى  :ًمٜم٤ّمُمٞم٦م اًمٜم٤ٌّمشمٞم٦موم٤م

وهل أؿمٌف إؿمٞم٤مء سمٜمٗمس  ،واٟمٌٕم٤مصمٝم٤م ُمـ اًمٙمٌد ،واًمٜمّ٘مّم٤من ،اًمّزي٤مدة :وهل٤م ظم٤مّصت٤من

 .احلٞمقان

وعمٌس،  ،وذوٌق  ،وُمِمؿٌ  ،وسمٌٍم  ،ؾمٛمعٌ  :وهل٤م سس ىمقًى  :واحلٞمقاٟمٞم٦ّم احلًٞم٦ّم

وهل أؿمٌف إؿمٞم٤مء سمٜمٗمس  ،واٟمٌٕم٤مصمٝم٤م ُمـ اًم٘مٚم٥م ،٥مواًمٖمْم ،اًمّرو٤م :وهل٤م ظم٤مّصت٤من

٤ٌمع ًِّ  .اًم

 ،وقمٚمٌؿ، وٟم٤ٌمه٦مٌ  ،وطِمٚمؿٌ  ،وِذيمرٌ  ،ومٙمرٌ  :وهل٤م سس ىمقًى  :واًمٜم٤ّمـم٘م٦م اًم٘مدؾمّٞم٦م

 ،اًمٜمّزاه٦م :وهل٤م ظم٤مّصت٤من ،وهل أؿمٌف إؿمٞم٤مء سمٜمٗمس اعمالئٙم٦م ،وًمٞمس هل٤م اٟمٌٕم٤مث

 .واحلٙمٛم٦م

  :وهل٤م سس ىمقًى  :واًمٙمٚمّٞم٦م اإلهلٞم٦م
ٍ
، وقمزٌّ ذم ذلٍّ  ،سم٘م٤مٌء ذم ومٜم٤مء

ٍ
 ،وٟمٕمٞمٌؿ ذم ؿم٘م٤مء

 
ٍ
وهذه اًمتل ُمٌدؤه٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم،  ،واًمَٙمرم ،احِلٚمؿ :وهل٤م ظم٤مّصت٤من ،وصؼُم ذم سمالء

 ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،وإًمٞمف شمٕمقد        ﴾ /وأُم٤م  ،91آٟمٌٞم٤مء

 ﴿ :ومٚم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،قمقده٤م              
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       ﴾ /ًمٙمٞمال ي٘مقل  :وؾمط اًمٙمّؾ  ،واًمٕم٘مؾ ،27اًمٗمجر

ّٓ ًم٘مٞم٤مس ُمٕم٘مقل [664]أطمديمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ   .اخلػم واًمنّم إ

 ﴿         ﴾ /رقمتف ًمٞمالً  :أي ،78آٟمٌٞم٤مء. 

ّٓ سم٤مًمّٚمٞمؾ :ىمٞمؾ  :ُي٘م٤مل ،يٙمقن ًمٞماًل وهن٤مراً  (1)واهلٛمؾ  ،وٓ يٙمقن اًمٜمّٗمش إ

 .إذا رقم٧م ًمٞماًل سمال راعٍ  ،شمٜمٗمش ٟمٗمقؿم٤مً  ،ٟمٗمِم٧م اًمٖمٜمؿ واإلسمؾ

﴿       ﴾ /أي ِهسم٤ًم وؾمٙمٜم٤ًم ذم ضمقف إرض ،35آٟمٕم٤مم. 

 ﴿      ﴾ /اًمٕمٓمٞم٦ّم اخل٤مّص٦م :اًمٜم٤ّمومٚم٦م ،72آٟمٌٞم٤مء. 

 .ام زاد قمغم طمّد اًمقاضم٥ماًمٜمّٗمع اًمذي ُيرُّ احلٛمد ومٞم :واًمٜمّٗمؾ

﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،اًمٜم٤ّمومٚم٦م ًمٚمّّمالة :وُمٜمف           ﴾ 

 .اًمٖمٜمٞمٛم٦م:اًمٜم٤ّمومٚم٦م :وىمٞمؾ اًمٗمْمؾ قمغم اًمٗمرائض.  :وهل ،79آهاء/

 ﴿       ﴾ /سمِمّدة  ،ومتحقا اعم٤ًمًمؽ ذم اًمٌالد :أي ،36ق

 سمٓمِمٝمؿ.

 ،وؾمٚمٙمقا يمّؾ ـمريٍؼ  ،وـمّقومقا ومٞمٝم٤م سم٘مّقهتؿ ،ؾم٤مروا ذم اًمٌالد :ٕمٜم٤مهُم :وىمٞمؾ

 .وؾم٤مومروا ذم أقمامٍر ـمقيٚم٦مٍ 

                                                 

 .ُم٤مدة  ) مهؾ ( ،اًمٗمػموزآسم٤مدي ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط :اٟمٔمر ،اًمًدى اعمؽموك ًمٞماًل وهن٤مراً  :اهلٛمؾ ((1
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أو  ،وهق ُمـ اًمٜمّ٘م٥م اًمذي هق اًمٗمتح ،اًمّتٜم٘مٞمح سمام يّمٚمح ًمٚمًٚمقك :واًمّتٜم٘مٞم٥م

 .اًمّٓمريؼ

 ﴿   ﴾ /وهق  :ُمـ اًمٜمّ٘م٥م ،أصؾ اًمٜمّ٘مٞم٥م ذم اًمّٚمٖم٦م ،12اعم٤مئدة

 .اؾمعاًمٜمّ٘م٥م اًمق

قمغم  ،أو اًمِّمٝمٞمد ،أو اًمّرئٞمس ،أو اًمّْمٛملم ،أو إُملم ،اًمٙمٗمٞمؾ :وٟم٘مٞم٥م اًم٘مقم

 .اظمتالف اًمّتٗم٤مؾمػم

 ﴿       ﴾ /إذا ُٟمِٗمخ ذم اًمّّمقر. :ُمٕمٜم٤مه ،8اعمدصمر 

 .وهل يمٝمٞمئ٦م اًمٌقق :ىمٞمؾ

 وهق ،وطم٤مـمقم ُمـ احلٓمؿ ،يمٝم٤موقم ُمـ اهلْمؿ ،ُمـ اًمٜمّ٘مر ،وم٤مقمقل :واًمٜم٤ّمىمقر

 .اًمذي ُمـ ؿم٠مٟمف أن ُيٜمَ٘مر ومٞمف ًمٚمتّمقي٧م

 ﴿  ﴾ /ٕٟمف  :وُمٜمف: اعمٜم٘م٤مر ،اًمٜمّٙم٧م :وهق ،ُمـ اًمٜمّ٘مر :اًمٜمّ٘مػم ،53اًمٜم٤ًمء

 .ُيتٜم٘مر سمف

 .اًمٜمّ٘مرة اًمتل ذم فمٝمر اًمٜمّقاة :واًمٜمّ٘مػم ،ظمِم٦ٌم ُيٜمَ٘مر وُيٜمٌَذ ومٞمٝم٤م :واًمٜمّ٘مػم

ّدٟمٞم٤م ُم٤م أٟمٗم٘مقا ىمٚمٞماًل وًمق ُمٚمٙمقا اًم :أي :يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٌمء اًمٞمًػم :واعُمراد سمف هٜم٤م

 وأصح٤مسمف ؿمٞمئ٤ًم يًػمًا. أو ُم٤م أقمٓمقا حمّٛمداً  ،أو ُم٤م أقمٓمقا اًمٗم٘مراء ،وٓ يمثػماً 

 ﴿  ﴾ /اًمٖم٤ٌمر :اًمٜمّ٘مع ،4اًمٕم٤مدي٤مت. 
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 ﴿     ﴾ /يَمِرهقا هم٤مي٦م اإليمراه :أي ،74اًمتقسم٦م. 

وقمـ  ،٧م قمٚمٞمفإذا قمتٌ ،وم٠مٟم٤م ٟم٤مىمؿٌ  ،أٟمِ٘مؿ سم٤مًمٙمن ،وٟم٘مٛم٧م قمغم اًمّرضمؾ سم٤مًمٗمتح

 .ٟم٘مٛم٧م سم٤مًمٙمن ًمٖم٦م :سمٕمْمٝمؿ

 ﴿    ﴾ /ٟمٙم٥م قمـ  ،قم٤مدًمقن قمـ اًمّتّمديؼ :أي ،74اعم١مُمٜمقن

  .ُم٤مئٚمقن :قم٤مدًمقن ،قمـ اًمّديـ احلّؼ  :أي :قمِدل وُم٤مل ،ُمـ سم٤مب ىمٕمد ،اًمّٓمريؼ

ُي١مظَمذ هبؿ َيٛمٜم٦ًم وَينًة  ،أهنؿ ذم أظمرة ٟم٤ميمٌقن قمـ ـمريؼ اجلٜم٦ّم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .إمم اًمٜم٤ّمر

﴿      ﴾ /ُمـ اًمٜمّٙم٨م: اًمٜم٘مض، ُمـ ،ٟم٘مْمقا :، أي12اًمتقسم٦م

 ٟم٘مْمف وٟمٌذه. ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،ٟمٙم٨م اًمّرضمؾ اًمٕمٝمد :ىمقهلؿ

 ﴿  ﴾ /ُيٜمتٗمع سمف ،ؿمٞمئ٤ًم ىمٚمٞمالً  :أي ،58آقمراف ٓ. 

ّٓ قمنًا ممتٜمٕم٤ًم ُمـ اخلروج  :وُمٕمٜم٤مه  .[665]إ

ُي٘م٤مل: ٟمٙمد يٜمٙمد  ، قمغم وضمف اًمٌخؾاًمُٕمن اعمُٛمتٜمع ُمـ إقمٓم٤مء اخلػم :واًمٜمّٙمد

 .ومٝمق ٟمٙمِد وٟمَٙمد ،ٟمٙمداً 

 .َٟمَٙمد يمَٗمرس :وىُمرأ .يمٙمتِػ :واًم٘مراءة اعمِمٝمقرة

ّٓ أٟمف مل يث٧ٌم هبام  ،وٟمٙمدًا يمجر ،ٟمٙمدًا يمٗمٚمس :ومٞمف وضمٝم٤من آظمران :وىمٞمؾ إ

 .رواي٦م
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﴿        ﴾ /همػّموه قمـ ؿمٙمٚمف :أي ،41اًمٜمٛمؾ. 

﴿     ﴾ أٟمٙمرهؿ :أي ،72د/هق. 

 ﴿      ﴾ /إٟمٙم٤مر ًمذٟمقهبؿ :أي ،47اًمِمقرى. 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اإلٟمٙم٤مر :واًمٜمّٙمػم   ﴾ /44احل٩م ،

 .إذا قمٌتف قمٚمٞمف وهنٞمتف ،أٟمٙمرت قمٚمٞمف ومٕمٚمف :ُمـ ىمقهلؿ ،إٟمٙم٤مري أومٕم٤مهلؿ :أي

 ﴿     ﴾ /ُُمٓم٠مـم١ما رؤوؾمٝمؿ :أي ،12اًمًجدة. 

 .اعُمٓم٠مـمئ رأؾمف :واًمٜم٤ّميمس

 ﴿      ﴾ /رضمع اًم٘مٝم٘مرى ُمٜمٝمزُم٤ًم، ُمـ  :أي ،48آٟمٗم٤مل

 .سم٤مب ىمٕمد

 ﴿       ﴾ /قم٘مقسم٦م :أي ،66اًمٌ٘مرة. 

 .شمذيمرًة وقِمؼمةً  :وىمٞمؾ .اؿمتٝم٤مرًا وومْمٞمح٦مً  :وىمٞمؾ

ٟمف ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمٜمّٙمؾ، وهق اًم٘مٞمد، ٕ :اعمٜمع :وأصٚمف ،اإلره٤مب ًمٚمٖمػم :واًمٜمّٙم٤مل

 .وهق أيْم٤ًم اًمّٚمج٤مم

 .ٕهن٤م متٜمع قمـ ارشمٙم٤مب ُمثؾ ُم٤م ارشمٙمٌف َُمـ ٟمزًم٧م سمف :وؾُمّٛمٞم٧م اًمٕم٘مقسم٦م ٟمٙم٤مًٓ 
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 ﴿    ﴾ /ُمـ ىمقٍم امم  ،ٟمّ٘م٤مل ًمٚمحدي٨م ،ىمّت٤مت :أي ،11اًم٘مٚمؿ

ٕم٤مي٦م واإلوم٤ًمد ،ىمقمٍ  ًّ  .قمغم وضمف اًم

ؾمٕمك سمف ًمُٞمقىمع ومتٜم٦ًم أو  ،ُمـ سم٤مب رضب وىمتؾ ،ٜمّٛمفٟمؿَّ احلدي٨م ُيٜمّٛمف ويَ  :ُي٘م٤مل

 .اًمٜمّٛمٞمٛم٦م واًمٜمّٛمٞمؿ :وآؾمؿ ،وم٤مًمّرضمؾ ٟمؿَّ سم٤معمّمدر وٟماّمم ُُم٤ٌمًمٖم٦م ،وطمِم٦مً 

 ﴿       ﴾ /اًمقؾم٤مئد :هل ،15اًمٖم٤مؿمٞم٦م. 

 .وومتحٝم٤م ،سمٙمن اًمٜمّقن ،اًمٜمِّٛمرىم٦م :واطمدهت٤م

﴿   ﴾ /اجلامقم٦م  :وهل ،واإلٟمس ٟمٔم٤مئر ،واًمٌنم ،اًمٜم٤ّمس :ىمٞمؾ ،8اًمٌ٘مرة

 .اعُمتٛمٞمّزة سم٤مًمّّمقرة اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ،ُمـ احلٞمقان

وم٠ُمؾم٘مٓم٧م اهلٛمزة ُمٜمٝم٤م ًمٙمثرة  ،ووزٟمف ومِٕم٤مل ،ُأٟم٤مس ُمـ اإلٟمس :وأصٚمف

صمؿ ُأدهمٛم٧م ٓم اًمّتٕمريػ ذم  ،إذا ُأدظمٚم٧م إًمػ واًماّلم ًمٚمتٕمريػ ،آؾمتٕمامل

 .وإصؾ ًمٙمـ أٟم٤م ،ًمٙمٜم٤ّم :اًمٜمّقن يمام ىمٞمؾ

وشمّمٖمػمه ٟمقيس، ووزٟمف  ،وهل احلريم٦م ،س ُم٠مظمقذٌة ُمـ اًمٜمّقساًمٜم٤ّم :وىمٞمؾ

 .ومٕمؾ

ّٛمل ٟم٤مؾم٤ًم وإٟم٤ًمٟم٤ًم ًمٔمٝمقره ،ُأظمذ ُمـ اًمّٔمٝمقر :وىمٞمؾ ًُ  ،وإدراك اًمٌٍم إّي٤مه ،وم

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،أٟم٧ًم سمٌٍمي ؿمٞمئ٤مً  :ُي٘م٤مل      ﴾ /12ـمف. 

 .ٓ ُمـ ًمٗمٔمف ،واًمٜم٤ّمس مجٕمف ،واطمدٌ  :واإلٟم٤ًمن
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  ﴿ :ُأظِمذ ُمـ اًمٜمًّٞم٤من ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :وىمٞمؾ       ﴾ 

 .115ـمف/

 .[666]ُأٟمٞم٤ًمن  :وًمذًمؽ ىمٞمؾ ذم شمّمٖمػمه،اٟمًٞم٤من ،وأصؾ إٟم٤ًمن

ـّ واإلٟمس :وىمٞمؾ  .اًمٜم٤ّمس ُيٓمٚمؼ قمغم اجل

 ﴿        ﴾ /مجع ٟمقاة :اًمٜمّقى ،95آٟمٕم٤مم. 

﴿       ﴾ /ُمـ  ،وٓ ُيّمٞمٌقن ُمـ اعمنميملم أُمراً  :أي ،122اًمتقسم٦م

 .أو أُمٍر ُيٖمٛمٝمؿ وُيٖمٞمْمٝمؿ ،أو ُم٤ملٍ  ،أو ضِمراطم٦مٍ  ،ىمتؾٍ 

 ﴿       ﴾ /ُمـ ىمٌؾ أن ٟمخٚمؼ إٟمٗمس. :أي ،22احلديد 

﴿      ﴾ /ٟمزال ُُم٘مٞمٛملم قمغم قم٤ٌمدشمف :ُمٕمٜم٤مه ،91ـمف ٓ. 

 ُمـ سم٤مب شمٕم٥م وزال. ،مل ُيٗم٤مرىمف :ُم٤م سَمِرح ُمـ ُمٙم٤مٟمف :ُي٘م٤مل

 ﴿   ﴾ /ٟمدقمقا اهلل قمغم اًمّٔم٤معملم :أي ،61آل قمٛمران. 

 .ًمٕمٜمف :ُمـ سم٤مب ٟمٗمع ،هبٚمف اهلل :ُي٘م٤مل

﴿    ﴾ /ُمـ شمٌقأت ًمف ُمٜمزًٓ،  ،ٟمٜمزل ُمٜم٤مزهل٤م طمٞم٨م هنقى :أي ،74اًمزُمر

 .اختذشمف ًمف

 ﴿    ﴾ /ٗمع ،15اًمٕمٚمؼ ًّ  .اجلذب اًمِّمديد :اًم
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 .وضمذسمتف ضمذسم٤ًم ؿمديداً  ،إذا ىمٌْم٧م قمٚمٞمف ،ؾمٗمٕم٧م سم٤مًمٌمء :ُي٘م٤مل

 .إذا همػّمت وضمٝمف امم طم٤مل شمِمقيف ،واًمِّمٛمس ،وؾمٗمٕمتف سم٤مًمٜم٤ّمر

 ﴿       ﴾ /وُٟمخرج وقء  ،ٟمٜمزع ُمٜمف اًمٜمّٝم٤مر :أي ،37يس

ِّمٛمس، ٕن اهلل شمٕم٤ممم ُييضء اهلقاء سمْمٞم٤مء اًم :اًمِّمٛمس، ومٞمٌ٘مك اهلقاء ُُمٔمٚماًم يمام يم٤من

 .يٌ٘مك ُُمٔمٚمامً  ،يُمِمط وُأزيؾ :أي ،وم٢مذا ؾُمٚمِخ ُمٜمف اًمّْمٞم٤مء

 ﴿ :إٟمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :وىمٞمؾ       ﴾  ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف ضمٕمؾ اًمّٚمٞمؾ

 ،ومٝمق يم٤مًمٙمًقة ،وٕن اًمٜمّٝم٤مر قم٤مرٌض  :وضمٕمؾ اًمٜمّٝم٤مر يم٤مًم٘منم ،يم٤مجلًؿ ًمٔمٚمٛمتف

  .ومٝمق يم٤مجلًؿ ،واًمّٚمٞمؾ أصٌؾ 

ٚمخ ًّ  وُمٜمف إظمراج احلٞمقان ُمـ ضمٚمده. ،ًم٤ٌمؾمف إظمراج اًمٌمء ُمـ :واًم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف    ﴾ /175آقمراف. 

﴿     ﴾ /إذا مَحؾ إًمٞمٝمؿ  ،ومالٌن يٛمػم أهٚمف :ُي٘م٤مل ،65يقؾمػ

ٙمقن ،أىمقاهتؿ ُمـ همػم سمٚمدهؿ ًّ أي:  :ـمٕم٤مٌم يٛمت٤مره اإلٟم٤ًمن :ُمـ اعمػِْمة سم٤مًمٙمن وم٤مًم

 . سمٚمدُيٚمٌف ُمـ سمٚمٍد امم
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ون املمضووةت (
 
 ) فصل الن

 

﴿   ﴾ /دظم٤مٌن ٓ هل٥م  :اًمٜمّح٤مس سم٤مًمْمّؿ واًمٗمتح :ىمٞمؾ ،35اًمرمحـ

 .ُمٕمروف :واًمٜمّح٤مس .ُيّم٥مُّ ومقق رؤوؾمٝمؿ ،اًمّّمٗمر اعُمذاب :وىمٞمؾ .ومٞمف

 ﴿  ﴾ /٤مسمؼ ؾمٝمقاً  ،154آل قمٛمران ًّ  .ىمد ُمّر ذم اًمٗمّمؾ اًم

﴿   ﴾ /196اًمٌ٘مرة،  ًُ اؾمٌؿ ُمـ َٟمًؽ يٜمًؽ، ُمـ سم٤مب  ،سمْمٛمتلم :ؽاًمٜمُ

 .شمٓمّقع سم٘مرسم٦مٍ  ،ىمتؾ

ؽ هٜم٤م  .سم٤مًمِّم٤مة :ووُمنِّ اًمٜمًُّ

﴿   ﴾ /ُمـ ىمقهلؿ ،ٟمْمّٛمٝم٤م وٓ ٟمٜمًخٝم٤م :أي :، ىمٞمؾ126اًمٌ٘مرة: 

 ،إذا زادت فمٛم١مه٤م يقُم٤ًم أو يقُملم ،أٟم٠ًمه٤م إٟم٤ًمءً  ،ٟم٠ًمت اإلسمؾ ذم فمٛم٠مه٤م

 ًمت٠مظمػم.ا :وأصؾ اًم٤ٌمب،ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اعم٤مء:وفمِمٛم١مه٤م

 .اًمذي هق ظمالف اًمّذيمر ،هق ُمـ اًمٜمًّٞم٤من :وىمٞمؾ

 .ٟم٠مُمريمؿ سمؽميمٝم٤م :أي :ُمٕمٜمك ُٟمٜمًٝم٤م ٟمؽميمٝم٤م :وىمٞمؾ
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﴿       [  ﴾667 ]ُم٤م ُيٕمدُّ ًمٚمْمٞمػ ُمـ اًمٙمراُم٦م واًمؼِم،  :اًمٜمُّزل

 .واًمنّماب ،واًمّٓمٕم٤مم

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /هذا ـمٕم٤مُمٝمؿ  :أي ،56اًمقاىمٕم٦م

 .وذاهبؿ يقم اجلزاء ذم ضمٝمٜمّؿ

﴿ :ويم٠مٟمف ذم ضمقاب َُمـ ىم٤مل ،وإٟمام قمؼّم قمـ ذًمؽ سم٤مًمٜمُّزل هتٙمامً     

            ﴾/52ومّمٚم٧م. 

 ﴿       ﴾/إلٟمتِم٤مر اًمّروح سم٤مًمٞم٘مٔم٦م ومٞمف،  ،47اًمٗمرىم٤من

 .قٌذ ُمـ ٟمِمقر اًمٌٕم٨مُم٠مظم

ومٞمٙمقن اًمٜمِّمقر  ،ٕن اًمٜم٤ّمس يٜمتنمون ومٞمف ًمٓمٚم٥م طمقائجٝمؿ وُمٕم٤ميِمٝمؿ :وىمٞمؾ

 .ٓسمتٖم٤مء اًمّرزق :هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمتٗمّرق

أو حلٞم٤مهتؿ سمٕمد اعمقت، ُمـ  ،ًمتٗمّرق اًمٜم٤ّمس ومٞمف :ُمـ أؾمامء اًم٘مٞم٤مُم٦م :ويقم اًمٜمِّمقر

 .َٟمنمه اهلل ُٟمِمقراً 

﴿   ﴾ /َـّ  :، أي34اًمٜم٤ًمء َـّ قماّم  ،ُمٕمّمٞمتٝم وشمٕم٤مًمٞمٝم

َـّ ُمـ ـم٤مقم٦م إزواج  .أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٝم

وٟمِمز سمٕمٚمٝم٤م  ،اؾمتٕمّم٧م زوضمٝم٤م وأسمٖمْمتف :شمٜمِمز ٟمِمقزاً  ،ٟمِمَزت اعمرأة :ُي٘م٤مل

 .إذا رضهب٤م وضمٗم٤مه٤م :قمٚمٞمٝم٤م
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف              ﴾ 

 .128اًمٜم٤ًمء/

﴿       ﴾ /ومجٕمف  ،ُم٤مء اًمّرضمؾ :اًمٜمّٓمٗم٦م ،4اًمٜمحؾ

 .وٓ ُيًتٕمٛمؾ هل٤م ومٕمؾ ،ُمثؾ سُمرُم٦م وسمِرام ،ُٟمٓمػ وٟمِٓم٤مف

ومتّر  ،ذم قِمرق ُي٘م٤مل ًمف اًمقرد ،صمؿ شمّمػم ذم اًمّدُم٤مغ ،اًمٜمّٓمٗم٦م شمتٙمقن أوٓداً  :ُي٘م٤مل

 . اًمٙمٚمٞمتلمطمّتك شمّمػم ذم ،ومال شمزال دمقز ومِ٘مرًا ومِ٘مراً  ،ذم ومِ٘م٤مر اًمّٔمٝمر

 وًمذًمؽ شمتٝمّٞم٩م ؿمٝمقهت٤م سمٖمٛمز صمديٞمٝم٤م. ،وم٢مهن٤م شمٜمزل ُمـ صدره٤م :وأُم٤م ٟمٓمٗم٦م اعمرأة

﴿   ﴾ /وهرسم٤ًم ُمـ احلّؼ. ،أي شم٤ٌمقمدًا قمـ اهلُدى ،41آهاء 

ضمزقم٧م  ،شمٜمٗمر ٟمٗمقرًا وٟمٗم٤مراً  ،ٟمٗمرت اًمّداسم٦م :ُمـ ىمقهلؿ ،ُمّمدر :واًمٜمّٗمقر

 .وشم٤ٌمقمدت

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /أقمروقا  :أي ،46آهاء

 .مجع ٟم٤مومر :واًمٜمّٗمقر هٜم٤م .ُُمدسمريـ ٟم٤مومريـ ،قمٜمؽ

ُمّمدر قمغم ومٕمقل، ُمثؾ  ،اؿمُتؼ ُمـ ومٕمؾ ،وهذا اجلٛمع ىمٞم٤مٌس ذم يمّؾ وم٤مقمؾ :ىمٞمؾ

 .وؿمٝمقد ،وؾمجقد ،ريمقع

 .وًّمق ٟم٤مومريـ :وشم٘مديره ،ُٟمِّم٥َم قمغم احل٤مل ،ُٟمٗمقراً  :ىمٞمؾ
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ومٙم٠مٟمف  ،ٕن ُمٕمٜمك وًّمقا: ٟمٗمروا :ُأظمرج قمغم همػم ًمٗمٔمفوًمق  ،أٟمف ُمّمدر :وىمٞمؾ

 .ٟمٗمروا ٟمٗمقراً  :ىم٤مل

 ﴿   ﴾ /ُيٕمَرف ذم ذعٍ  ،أي أُمرًا ومٔمٞمٕم٤ًم ُُمٜمٙمراً  ،74اًمٙمٝمػ ٓ. 

 .أؿمدُّ ُمـ إُمر :واًمٜمّٙمر

﴿   ﴾ /وهق هقل  ،شُمٜمٙمره اًمٜمّٗمقس ،ُُمٜمٙمٌر ومٔمٞمع :أي ،6اًم٘مٛمر

 .يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

وٓ شم٘مٌٚمف، ُمـ ضمٝم٦م  [668]اًمٌمء اًمذي شم٠مسم٤مه اًمٜمّٗمس  :ٜمُّٙمر واعمٜمٙمراًم :وىمٞمؾ

 .ٟمٗمقر اًمّٓمٌع قمٜمف

 .اًمذي هق ٟم٘مٞمض اإلىمرار ،وأصٚمف ُمـ اإلٟمٙم٤مر

﴿      ﴾ /اًمذيـ يٜمتٝمقن قماّم  ،، ًمذوي اًمٕم٘مقل وإطمالم54ـمف

 .طمّرم اهلل قمٚمٞمٝمؿ

 .ًمذوي اًمتُّ٘مك :وىمٞمؾ .ًمذوي اًمقرع :وىمٞمؾ

 .هُنٞم٦م مجع :واًمٜمُّٝمك

 .ٕهنؿ يٜمٝمقن اًمٜم٤ّمس قمـ اًم٘م٤ٌمئح :وإٟمام ىمٞمؾ ُٕوزم اًمٕم٘مقل ُاوًمقا اًمٜمُّٝمك :ىمٞمؾ

 .ٕٟمف ُيٜمتٝمك امم آرائٝمؿ :وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /يمٞمٗمٞم٦ٌّم  :اًمٜمّقر :ىمٞمؾ ،35اًمٜمقر

 .ُُمٔمِٝمرٌة ًمٖمػمه٤م ،فم٤مهرة سمٜمٗمًٝم٤م
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سم٠من  ،وىمد ُيٗمّرق سمٞمٜمٝمام ،مم اًمِّمٛمسوًمذًمؽ ُأوٞمػ ا ،واًمّْمٞم٤مء أىمقى ُمٜمف وأشمؿّ 

 .وقٌء قم٤مريض :واًمٜمّقر ،وقٌء ذايت :اًمّْمٞم٤مء

اموات وإرض  ،أن اعمٕمٜمك :وىمٞمؾ ذم شمٗمًػم اًمٜمّقر ذم أي٦م ًّ أن اهلل ه٤مٍد أهؾ اًم

 .قمـ اًمرو٤م  (1)وهق اعمروي ذم اًمّتقطمٞمد  ،امم ُم٤م ومٞمف ُمـ ُمّم٤محلٝمؿ

اموات وإرض ًّ  واًم٘مٛمر، واًمٜمّجقم. ،سم٤مًمِّمٛمس ،وىمٞمؾ: اهلل ُُمٜمّقر اًم

اموات سم٤معمالئٙم٦م ًّ  وُُمزّيـ إرض سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واًمٕمٚمامء.،وىمٞمؾ: ُُمزّيـ اًم

 وإٟمٕم٤مٍم ُمٜمف. ،وإطم٤ًمنٍ  ،ٕن يمّؾ ٟمٗمعٍ  :وإٟمام ورد اًمٜمّقر ذم صٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم :ىمٞمؾ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴾ /أن اعمٕمٜمك ُمثؾ   :، ىمٞمؾ35اًمٜمقر

 ف اعم١مُمٜملم،وهق اإليامن ذم ىمٚمقهبؿ.ٟمقر اهلل،اًمذي هدى سم

 .اًمذي هق اًم٘مرآن ذم اًم٘مٚم٥م ،ُمثؾ ٟمقره :وىمٞمؾ

ُمَثؾ  :وم٤معمٕمٜمك ،وأو٤مومف امم ٟمٗمًف شمنميٗم٤ًم ًمف أٟمف قمٜمك سم٤مًمٜمّقر حمّٛمد  :وىمٞمؾ

 .حمّٛمد رؾمقل اهلل 

اًمتل هل ذم  ،إدًّم٦م اًمّداًم٦م قمغم شمقطمٞمده وقمدًمف :أن ٟمقره ؾمٌح٤مٟمف :وىمٞمؾ

 .قراًمّٔمٝمقر واًمقوقح ُمثؾ اًمٜمّ 

 أي: ُمثؾ ـم٤مقم٦م اهلل ذم ىمٚم٥م اعم١مُمـ. :أن اًمٜمّقر هٜم٤م اًمّٓم٤مقم٦م :وىمٞمؾ

                                                 

 .4ح  1/115 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ،1ح  155 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اًمتقطمٞمد ((1
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  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /أي َُمـ مل ُيٕمؾ اهلل ًمف  :ىمٞمؾ ،42اًمٜمقر

 .ومام ًمف ُمـ ٟمج٤مة ،ٟمقرًا وٟمج٤مةً 

 .ومام ًمف ُمـ ٟمقر ،َُمـ مل ُيٕمؾ اهلل ًمف ٟمقرًا ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىمٞمؾ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /قمغم دًٓم٦ٍم  :أي ،22اًمزُمر

 .وهدًى ُمـ رسّمف

ٌّف إدًم٦م سم٤مًمٜمّقر وىمٞمؾ:  .يمام سم٤مًمٜمّقر ُيٕمرف أُمقر اًمّدٟمٞم٤م ،ٕن هب٤م ُيٕمَرف احلّؼ  :ؿم

 .وسمف ٟمٜمتٝمل ،ومٌف ٟم٠مظمذ ،يمت٤مُب اهلل :اًمٜمّقر

﴿     ﴾ /اًم٘مرآن :اًمٜمّقر :ىمٞمؾ ،174اًمٜم٤ًمء. 

 .(1):أن اًمٜمّقر هٜم٤م هق وٓي٦م قمكمّ اهلل وُروي قمـ أب قمٌد

﴿        ﴾ /أن اعُمراد سم٤مًمٜمّقر  :ىمٞمؾ ،122آٟمٕم٤مم

 .اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م

يمام  ،ٕن َُمـ مل هُيتدى سمف امم اًمّرؿم٤مد :واجلٝمؾ فمٚمٛم٦م ،ؾمّٛمك ؾمٌح٤مٟمف ذًمؽ ٟمقراً 

 .هُيتدى سم٤مًمٜمّقر ذم اًمّٓمرىم٤مت

 .اًم٘مرآن [669]ُمـ  أن اعُمراد سم٤مًمٜمّقر :وىمٞمؾ

 .أن اعُمراد سمف اإليامن :وىمٞمؾ

                                                 

 :قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي ،3/252 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .698ح  1/579
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 ﴿    ﴾ /يًتيضء اعمٜم٤موم٘مقن سمٜمقر  :ىمٞمؾ ،13احلديد

ٟم٘متٌس ُمـ  ،اٟمٔمروٟم٤م :ىم٤مًمقا ،وم٢مذا ؾمٌ٘مٝمؿ اعم١مُمٜمقن ،وٓ ُيٕمَٓمقن اًمٜمّقر ،اعم١مُمٜملم

 .ومٜمتخّٚمص ُمـ هذه اًمّٔمٚمامت ،وُٟمٌٍم اًمّٓمريؼ ،ٟمًتيضء سمٜمقريمؿ :أي :ٟمقريمؿ

ومٞمًٕمك اعمٜم٤موم٘مقن ذم ٟمقر  ،أهنؿ إذا ظمرضمقا ُمـ ىمٌقرهؿ اظمتٚمٓمقا :وىمٞمؾ

﴿ :وي٘مقًمقن هذا اًم٘مقل ،ومٞمًتٖمٞمثقن ،وم٢مذا متّٞمزوا سم٘مقا ذم اًمّٔمٚمامت ،اعم١مُمٜملم  

     ﴾ /13احلديد. 

وم٤مًمتٛمًقا ٟمقرًا،  ،طمٞم٨م أقمٓمٞمٜم٤م اًمٜمّقر ،ُي٘م٤مل ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم ارضمٕمقا امم اعمحنم :أي

ؿ  ،وذًمؽ أٟمف شمٖمِمك اجلٛمٞمع فمٚمٛم٦ٌم ؿمديدة :ومال ُيدون ٟمقراً  ،ػمضمٕمقنوم ًَ صمؿ ُي٘م

 .وُيؽمك اًمٙم٤مومر واعمٜم٤مومؼ ،وُيٕمٓمك اعم١مُمـ ٟمقراً  ،اًمٜمّقر

﴿ :ُمٕمٜمك وىمٞمؾ:     ﴾  إن أُمٙمٜمٙمؿ  -ارضمٕمقا امم اًمّدٟمٞم٤م- 

٤مت، وقمٜمد ذًمؽ ي٘مقل وم٢مّٟم٤م طمّّمٚمٜم٤م اًمٜمّقر ُمٜمٝم٤م سم٤مإليامن واًمّٓم٤مقم،وم٤مـمٚمٌقا اًمٜمّقر ُمٜمٝم٤م

 ﴿ :اعم١مُمٜمقن        ﴾ /ُيًّٛمل ٟمقرهؿ8اًمتحريؿ ،.  

يًٕمك أئٛم٦م اعم١مُمٜملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم أيدي  :ىم٤مل ُروي قمـ اًمّّم٤مدق 

 (1) .طمّتك ُيٜمزًمقهنؿ ُمٜم٤مزل ذم اجلٜم٦ّم ،اعم١مُمٜملم وسم٠ميامهنؿ

 

                                                 

 .64/56 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،3/595 :اًمٓمؼمد ،ضمقاُمع اجل٤مُمع :اٟمٔمر ((1
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ـٍ ًمف ٟمقر. ويمّؾ  ،ومٛمـ يم٤من ًمف ٟمقٌر يقُمئٍذ ٟمج٤م :وقمـ اًم٤ٌمىمر   (1) ُم١مُم

 ﴿     ﴾ /قرة ُمثؾ:  :ىمٞمؾ ،1اًم٘مٚمؿ ًّ هق اؾمٌؿ ُمـ أؾمامء اًم

﴿﴾ /و1هم٤مومر ،: ﴿ ﴾ /وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ1ص ،. 

 .هق احلقت اًمذي قمٚمٞمف إروقن :وىمٞمؾ

 .هق طمرٌف ُمـ طمروف اًمّرمحـ :وىمٞمؾ

 .هق اًمّدواة :وىمٞمؾ

 .ٟمقن ًمقٌح ُمـ ٟمقر :وىمٞمؾ

ويم٤من  ،يمـ ُِمدادًا ومجٛمد :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمف ، اجلٜم٦ّمهق هنٌر ذم :وقمـ اًم٤ٌمىمر 

 ،ومٙمت٥م اًم٘مٚمؿ ُم٤م يم٤من ،صمؿ ىم٤مل ًمٚم٘مٚمؿ: ايمت٥م ،وأطمغم ُمـ اًمِّمٝمد ،أسمٞمض ُمـ اًمّٚمٌـ

 (2) .وُم٤م هق يم٤مئـ امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

وم٢مذا  ،إذ ظمٚم٘مٝم٤م ذم اعم٤مء ،وهق ُمـ آي٤مت اهلل ،اعُمراد سمف احلقت ذم اًمٌحر :وىمٞمؾ

 .قاٟم٤ًم سمرّي٤ًم إذا ظم٤مًمط اعم٤مء ُم٤متيمام أن طمٞم ،وم٤مرق اعم٤مء ُم٤مت

﴿    ﴾ /وص٤مطمٌٝم٤م يقٟمس سمـ  ،احلقت :اًمٜمّقن ،87آٟمٌٞم٤مء

 .ُمتل

                                                 

 .64/57 :اعمجٚمز ،ٟمقارقمٜمف سمح٤مر إ ،3/595 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .572 :اًمٓمرحيل ،همري٥م اًم٘مرآن ،12/85 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((2
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﴿      ﴾ /أي: ٟمٍمومٝم٤م ُمّرًة ًمٗمرىم٦م، وُمّرًة 142آل قمٛمران ،

 .قمٚمٞمٝم٤م

 ًمٞمدظمؾ اًمٜم٤ّمس ذم :وُمّرًة قمٚمٞمٝمؿ ،ُمّرًة هلؿ ،وإٟمام ضمٕمؾ اًمّدوًم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم :ىمٞمؾ

وم٢مٟمف ًمق  ،قمغم اًمقضمف اًمذي ُي٥م اًمّدظمقل ومٞمف يمذًمؽ، وهق ىمٞم٤مم قمٚمٞمٝمؿ ،اإليامن

ًمٙم٤من اًمٜم٤ّمس يدظمٚمقن ذم اإليامن قمغم ؾمٌٞمؾ اًمدوًم٦م  ،يم٤مٟم٧م اًمّدوًم٦م أسمدًا ًمٚمٛم١مُمٜملم

 .واًمٗم٤مل [674]

إذا ضمٕمؾ اًمٙمّرة  ،وأدال اهلل ومالٟم٤ًم ُمـ ومالن ،اًمٙمّرة ًمٗمريٍؼ سمٜمٞمؾ اعُمراد :واًمّدوًم٦م

 .إذا ص٤مر ُمـ سمٕمْمٝمؿ امم سمٕمض ،٘مقم اًمٌمءوشمداول اًم ،قمٚمٞمف

﴿      ﴾ /ىمٚمٕمٝم٤م ُمـ أُم٤ميمٜمٝم٤م، وم٢من اهلل  :شمًٞمػّم اجل٤ٌمل ،47اًمٙمٝمػ

 .وُيٕمٚمٝم٤م ه٤ٌمًء ُمٜمثقراً  ،ؾمٌح٤مٟمف ي٘مٚمٕمٝم٤م

امء:  ،ُيًػّمه٤م قمغم وضمف إرض :وىمٞمؾ ًّ ح٤مب ذم اًم ًّ ﴿يمام ُيًػّم اًم   

     ﴾ /يمام ىم٤مل ،14اعمزُمؾ: ﴿      

   ﴾ /أي٦م ،14اعمزُمؾ. 

 ﴿ :يمام ىم٤مل ،صمؿ ُيّمػّمه٤م يم٤مًمٕمٝمـ اعمٜمٗمقش     

  ﴾ /5اًم٘م٤مرقم٦م. 
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 ﴿ :يمام ىم٤مل ،صمؿ ُيّمػّمه٤م ه٤ٌمًء ُُمٜمٌّث٤ًم ذم اهلقاء         

       ﴾ /6-5اًمقاىمٕم٦م. 

 ﴿ :يمام ىم٤مل ،صمؿ ُيّمػّمه٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمّناب       ﴾ 

 .22اًمٜم٠ٌم/

﴿     ﴾ /أي ُٟمٌلّم هلؿ ذم اًم٘مرآن أي٤مت :، ىمٞمؾ46آٟمٕم٤مم. 

ُمّرًة  ،ُئمٝمره٤م أشمؿَّ اإلفمٝم٤مرشمقضمٞمٝمٝم٤م ذم اجلٝم٤مت اًمتل  :شمٍميػ أي٤مت :وىمٞمؾ

 .وُمّرًة ذم ضمٝم٦م اًمِمّدة ،ذم ضمٝم٦م اًمٜمّٕمٛم٦م

يمام أن أي٦م اعمُٕمجزة شمدّل  ،داًّم٦ٌم قمغم وضمقه ،شمٍميػ أي٤مت أطمداصمٝم٤م :وىمٞمؾ

 .وصدىمف وٟمٌّقة اًمٜمٌّّل  ،وقمٚمٛمف ،وقمغم ىمدرشمف ،قمغم وم٤مقمٚمٝم٤م

 ﴿    ﴾ /ُٟمٕمذهبؿ هب٤مو ،وٟمحرىمٝمؿ ومٞمٝم٤م ،ُٟمٚمزُمٝمؿ :أي ،56اًمٜم٤ًمء.  

إذا ؿمقيتف، وؿم٤مٌة ُمّمٚمّٞم٦م:  ،وصٚمٞمتف صٚمّٞم٤مً  ،إذا أًم٘مٞمتف ومٞمٝم٤م ،أصٚمٞمتف اًمٜم٤ّمر :ُي٘م٤مل

 .اًمِّمقاء :واًمّّمالء ،ُمِمقّي٦م

 ﴿      ﴾ /إذا أراد سمٜم٤م أُمراً  ،ًمـ ٟمٗمقشمف :أي ،12اجلـ. 

 ﴿         ﴾ /أٟمف ُيدريمٜم٤م طمٞم٨م يمٜم٤ّم :أي ،12اجلـ. 
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  :قمج٤مزواإل
ٍ
 .وَي٘مٍم ُدوٟمف ،ُيٕمِجز ظمّمٛمف ،أن ي٠ميت اإلٟم٤ًمن سمٌمء

 ﴿           ﴾ /َُمـ ٟمٓمّقل  :أي :ىمٞمؾ ،68يس

وسمٕمد اجلّدة  ،وسمٕمد إقم٤مدة اجلًؿ امم اًمٜمّ٘مّم٤من ،يّيه سمٕمد اًم٘مّقة امم اًمّْمٕمػ ،قمٛمره

 .واًمّٓمراوة امم اًمٌغم واخلٚمقىم٦م

ٟمرّده امم طم٤مل اهلرم اًمتل شمِمٌف طم٤مل اًمّّمٌل ذم  :سمؾ ٟمٜمٙمًف ،ومٙم٠مٟمف ُٟمٜمٙمس ظمٚم٘مف

 .وهمروب اجلًؿ ،وٕمػ اًم٘مّقة

﴿     ﴾/ًمٜمًّٚمٓمٜمّؽ قمٚمٞمٝمؿ ي٤م حمّٛمد :،أي62آطمزاب . 

 .ومُتخكم ُمٜمٝمؿ اعمديٜم٦م ،طمّتك شم٘متٚمٝمؿ ،أُمرٟم٤مك سم٘متٚمٝمؿ :واعمٕمٜمك

أهمراه سم٤مًمٌمء  :٘م٤مليُ  ،اًمّدقم٤مء امم شمٜم٤مول اًمٌمء سم٤مًمتحريض قمٚمٞمف :واإلهمراء

 .أوًمع سمف :أي :أهمرى سمف ،إهمراءً 

﴿              ﴾ /أي ُي٘مّٚمٌٝمؿ ذم  :ىمٞمؾ ،112آٟمٕم٤مم

 .وهق اجلٛمر [671]ضمٝمٜمّؿ قمٚمٞمٚمٝم٥م اًمٜم٤ّمر 

 وشُمزقم٩م اًمٜمّٗمس.،وىمٞمؾ: أي ُٟم٘مّٚم٥م أومئدهتؿ وأسمّم٤مرهؿ سم٤محلػمة ًمتل شمٖمؿّ 

ٟمختؼم  :أي :وظم٤مئٜم٦م إقملم ،ٚماًم سمذات اًمّّمدورأّٟم٤م ُٟمحٞمُط قمِ  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ومٜمجد سم٤مـمٜمٝم٤م سمخالف فم٤مهره٤م ،ىمٚمقهبؿ

 ﴿      ﴾ /ؽم :أصؾ اًمّتٙمٗمػم ،31اًمٜم٤ًمء ًّ  .اًم

 .حم٤مه :أي :يمّٗمر اهلل قمٜمف اًمّذٟمقب :ىمقهلؿ ،وُمٜمف
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 ﴿       ﴾ /إُمر سمام يِمؼُّ  :اًمّتٙمٚمٞمػ ،152اعم٤مئدة

 .اعمِمّ٘م٦م :واًمٙمٚمٗم٦م ،قمٚمٞمؽ

 .ُم٤م يم٤من ُُمٕمّرو٤ًم ًمٚمثقاب واًمٕم٘م٤مب :واًمّتٙمٚمٞمػ

﴿         ﴾ /يمّؾ واطمٍد ُمـ هذيـ  :، أي22آهاء

 .أي ٟمزيدهؿ :وممـ ُيريد أظمرة قمٜمٝمؿ ،ممـ ُيريد اًمّدٟمٞم٤م ،اًمٗمري٘ملم

 .واًمٗم٤مضمراًمؼم  ،يماًل ُٟمٕمٓمل ُمـ اًمّدٟمٞم٤م :وىمٞمؾ

 .وأُم٤م أظمرة ومٚمٚمُٛمت٘ملم ظم٤مّص٦م ،أّٟم٤م ُٟمٕمٓمل اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر ذم اًمّدٟمٞم٤م :واعمٕمٜمك
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ون املكسورة (
 
 ) فصل الن

       

﴿   ﴾ /أي قمٓمٞم٦ًّم ُمـ اهلل :ىمٞمؾ ،4اًمٜم٤ًمء. 

ومالٌن يٜمتحؾ  :يمام ُي٘م٤مل ،اًمّديـ :أراد سم٤مًمٜمّحٚم٦م :وىمٞمؾ .أي ومريْم٦ًم ُُمًاّمة :وىمٞمؾ

 .يديـ سمف :أي :ذاسمٙم

إذا وه٧ٌم  ،ٟمحٚم٧م اًمّرضمؾ :ُي٘م٤مل ،قمٓمٞم٦ّم شمٙمقن قمغم همػم ضمٝم٦م اعُمث٤مُمٜم٦م :واًمٜمّحٚم٦م

 .ًمف ٟمِحٚم٦ًم وٟمِحالً 

﴿    ﴾ /دقم٤مه  :أي :ُمِمتؼٌّ ُمـ ٟمدى اًمّّمقت ٟم٤مداه :اًمٜمّداء ،171اًمٌ٘مرة

 .سم٠مرومع صقشمف

﴿      ﴾/و ،52يقؾمػ: ﴿     ﴾ /ًقة، سم٤مًمْمّؿ اًمٜمُّ  ،222اًمٌ٘مرة

قان سم٤مًمٙمن أيْم٤م ،وُمثٚمف اًمٜم٤ًّمء سم٤مًمٙمن واعمدّ  ،اؾمٌؿ جلٛمع اُمرأة :واًمٙمن  .واًمٜمًِّ

َـّ ُأٟمٌس ًمٚمرضم٤مل :وُمٕمٜمك اًمٜم٤ًّمء  (1) يمام ضم٤مءت ذم اًمّرواي٦م. ،أهن

                                                 

 .3ح  57/265 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،48 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر :اٟمٔمر ((1
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﴿      ﴾ /ٟمِٕمَؿ ؿمٞمئ٤ًم هق :أي ،271اًمٌ٘مرة. 

 ،خّمقص سم٤معمدحأو اإلسمداء هق اعم ،ومتٙمقن ُم٤م ٟمٙمرة ُمٜمّمقسم٦م ُمقصقوم٦م سمتٌدو

اًمذي هق وٛمػم  ،وُأىمٞمؿ اعُمْم٤مف إًمٞمف ،ومحذف اعُمْم٤مف اًمذي هق اإلسمداء

وٕن اًمٗمٕمؾ اعمت٘مّدم يدّل قمغم  ،عم٤ِم ذم اًمٙمالم ُمـ اًمدًٓم٦م قمٚمٞمف ،اًمّّمدىم٤مت ُم٘م٤مُمف

 .ُمّمدره

﴿  ﴾ /اًمٜمّٙم٤مح اًمقـمئ :(1)، ىم٤مل ذم جمٛمع اًمٌحريـ135اًمٌ٘مرة. 

 .ٌك سمٞمٜمٝمامُُمِمؽم :وم٘مٞمؾ ،وُي٘م٤مل قمغم اًمٕم٘مد 

 .جم٤مٌز ذم اًمٕم٘مد ،طم٘مٞم٘م٦ٌم ذم اًمقـمئ :وىمٞمؾ

 .إذ اعمج٤مز ظمػٌم ُمـ آؿمؽماك قمٜمد إيمثر ،وهق أومم :ىمٞمؾ

 .ممٚمٍؽ ًمٚمقـمئ اسمتداءً  ،قم٘مٌد ًمٗمٔمل :وهق ذم اًمنّمع

 .شمًٛمٞم٦ٌم ًمٚم٥ًٌم سم٤مؾمؿ ُُمًٌٌف :وهق ُمـ اعمج٤مز

 

 

                                                 

 .4/372 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ ((1
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 اءاله   صل  ف
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 ) فصل الهاء املفتوحت ( 

 

﴿         ﴾ /واٟمٔمروا ُم٤م ومٞمف ،ظمذوا يمت٤مب :، أي19احل٤مىم٦م. 

 ه٤مؤم. :وًمٚمّرضم٤مل ،ه٤مؤُم٤م :ُي٘م٤مل ًمٚمّرضمؾ: ه٤م: أي: ظمذ، وًمإلصمٜملم

﴿     ﴾ /ُم٤م خيرج ُمـ اًمٙمّقة ُمع وقء  :اهل٤ٌمء ،23اًمٗمرىم٤من

 .قمٚم٘مف ًمٚمٖم٤ٌمر :وُمٜمثقراً  ،ًمٖم٤ٌمراًمِّمٛمس، ؿمٌٞمُف ا

سملم أيدهيؿ ٟمقرًا  يٌٕم٨م اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمقُم٤مً  :ىم٤مل وُروي قمـ أب ضمٕمٗمر 

أهنؿ يم٤مٟمقا  ،ي٤م أسم٤م محزة :صمؿ ىم٤مل .يمـ ه٤ٌمًء ُمٜمثقراً  :صمؿ ُي٘م٤مل ًمف( 1)يم٤مًم٘م٤ٌمـمل 

وإذا ُذيمر هلؿ ،وًمٙمـ إذا قُمِرَض هلؿ رٌء ُمـ احلرام أظمذوه ،يّمقُمقن وُيّمّٚمقن

 (2)أٟمٙمروه. ومْمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم رٌء ُمـ 

                                                 

  .ُم٤مدة ) ىمٌط ( ،اًمزسمٞمدي ،شم٤مج اًمٕمروس :اٟمٔمر ،امم إىم٤ٌمط ٟم٦ًٌمً  ،هل اًمثٞم٤مب اًمٌٞمض :اًم٘م٤ٌمـمل ((1

اعمجٚمز:  ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،465 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ،132ح  195 :شمٗمًػم أب محزة اًمثامزم :اٟمٔمر ((2

  35ح  67/293
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﴿   ﴾ /اهلدم :اهلدُّ  ،92ُمريؿ. 

اً  ،اخلًػ :واهلّدة  .يمنه ووٕمْمٕمف :وهدَّ اًمٌٜم٤مء هدَّ

 .ًمِمّدة اًمّّمقت :اهلّد اهلدم :وىمٞمؾ

﴿          ﴾ /أصؾ اهلدي ُمـ اهلدّي٦م،  :، ىمٞمؾ196اًمٌ٘مرة

 دي امم سمٞم٧م اهلل إهداًء.وأهدي٧م اهل ،ُي٘م٤مل: أهدي٧م اهلدّي٦م

 .إٟمام يٙمقن هدي٤ًم ٕضمؾ اًمّت٘مّرب سمف امم اهلل :ومٕمغم هذا :ىمٞمؾ

ّٛمل هدي٤مً  ،إذا ؾم٤مىمف امم اًمّرؿم٤مد ،أٟمف ُمـ هداه :وىمٞمؾ ًُ ٕٟمف ُي٤ًمق امم احلرم،  :وم

 .اًمذي هق ُمقوع اًمّرؿم٤مد

قمغم وزن  ،هدى :ومجع اهلدي ،ذسم٦م وذسمك :يمام ُي٘م٤مل ،هدّي٦م :وواطمد اهلدي

 .ُمٓمّٞم٦م وُمٓمّل :ُمثؾ،واطمد اهلدي هدّي٦م:وىمٞمؾ .ام ُي٘م٤مل قمٌٌد وقمٌٞمديم ،ومٕمٞمؾ

﴿     ﴾ /يم٤مٟم٤م  ،مه٤م رضمالن ؾم٤مطمران :، ىمٞمؾ122اًمٌ٘مرة

حر ًّ حر ،يم٤مٟم٤م ُمَٚمَٙملم :وىمٞمؾ .ُيٕمّٚمامن اًمٜم٤ّمس اًم ًّ وَيٜمٝمٞم٤من  ،ُيٕمّٚمامن اًمٜم٤ّمس يمٞمٗمّٞم٦م اًم

 .قمـ ومٕمٚمف

 ،وم٠ُمهٌِٓم٤م ،ن قمغم سمٜمل آدم ذم صالهتؿويم٤مٟم٤م يٕمٞم٤ٌم ،أهنام يم٤مٟم٤م ُمـ اعمالئٙم٦م :وىمٞمؾ

وومٞمف ُُمٜم٤موم٤مة ًمٕمّمٛم٦م  ،ومُٕمّذسم٤م ،وم٤مرشمٙم٤ٌم ُم٤م هُنٞم٤م قمٜمف ،وأسمُتٚمٞم٤م سم٤مًمِّمٝمقة واًمٖمْم٥م

 .اعمالئٙم٦م
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وهرت  ،ُمّزىمف :وهرت اًمثّقب ،اًمٙمن :وهق ،مه٤م ُمـ اهلرت واعمرت :ىمٞمؾ

 .وـمٕمـ ومٞمف ،قمروف

﴿     ﴾ /سم٤مًمّٚمٕم٥م.وًمٞمس  ،هق اجلدَّ :، أي14اًمٓم٤مرق 

 اعمزح. ،واهلزل [685]أن اًم٘مرآن مل يٜمزل سم٤مًمّٚمٕم٥م  :يٕمٜمل :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /دومٕمقهؿ ويمنوهؿ :أي ،251اًمٌ٘مرة. 

إذا دومٕمٝمؿ سم٤مًم٘مت٤مل،  ،َهَزم اًم٘مقم ذم احلرب هَيزَُمٝمؿ هزُم٤مً  :ُي٘م٤مل ،اًمّدومع :واهلزم

٘م٤مء ،وم٤مهنزُمقا اهنزاُم٤مً  ،هرسم٤ًم ُمٜمف ًّ ٟٓمدوم٤مع سمٕمْمف قمـ  ،إذا يٌس ومتّمّدع ،وهتّزم اًم

 .اًمّذسمح :وآهتزام .سمٕمض

 ﴿     ﴾ /ُمـ ومتّتف ،يمًػماً  :أي ،45اًمٙمٝمػ. 

 .ُم٤م ُيٙمن وحُيّٓمؿ ُمـ يٌس اًمٜم٤ٌّمت :واهلِمٞمؿ

﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:     ﴾ /َُمـ ذم اعمحتٔمر.31اًم٘مٛمر، 

﴿  ﴾ /وُيزاد قمٚمٞمف  ومٝمق ٓ خي٤مف أن ُئمٚمؿ، :أي :، ىمٞمؾ112ـمف

 .ُيٜمِ٘مص ُمـ طمًٜم٤مشمف :أي :وٓ أن هُيْمؿ ،ذم ؾمٞمئ٤مشمف

ٜم٦ًم قَمِٛمٚمٝم٤م ،ٓ خي٤مف أن ُي١مظمذ سمذٟم٥ٍم مل يٕمٛمٚمف :أي :وىمٞمؾ ًَ  .وٓ أن شُمٌٓمؾ طَم

 .وٓ هْماًم سم٤مٟٓمت٘م٤مص ُمـ طمّ٘مف ،ٓ خَي٤مف فُمٚماًم سم٠من ٓ ُُيزى سمٕمٛمٚمف :وىمٞمؾ

 .وذم هذه أي٦م دًمٞمٌؾ قمغم سمٓمالن اًمّتح٤مسمط :ىمٞمؾ
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واُمرأٌة  ،ُيٜم٘مّمٜمل :أي :وهيْمٛمٜمل ،هْمٛمٜمل طمّ٘مل :ُي٘م٤مل ،اًمٜمّ٘مص :واهلْمؿ

 .ًمٜم٘مّم٤مٟمف قمـ طمدِّ همػمه( 1)و٤مُمرة اًمٙمِمحلم  :أي :هْمٞمؿ احلِم٤م

 .ُمع شمٖمٞمػّمه٤م ،ٟم٘مّمتف :أي :هْمٛم٧م اعمٕمدة اًمّٓمٕم٤مم :وُمٜمف

 ﴿:وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمّٚمٓمٞمػ ذم ضمٝم٦ٍم ًمٜم٘مصٍ  :واهلْمٞمؿ      ﴾

 .ٟمْمٞم٩م ي٤مٟمعٌ  :أي ،148اًمِمٕمراء/

 .اًمّْم٤مُمر سمدظمقل سمٕمْمف ذم سمٕمض :وىمٞمؾ .أي ًملّم  :وىمٞمؾ

 .هق اًمذي ًمٞمس ومٞمف ٟمقًى  :وىمٞمؾ .هق اًمذي إذا ُُمسَّ شمٗمت٧م :وىمٞمؾ

﴿  ﴾ /ُمـ  ،ضمزوقم٤مً  ،ؿمحٞمح٤مً  ،وجقراً  :أي :، ىمٞمؾ19اعمٕم٤مرج

 .شمٗمًػمه ومٞمام سمٕمده :وىمٞمؾ .ؿمّدة احلرص :وهق ،اهلٚمع

 .ديد اجلزعاًمِّم  ،اًمِّمديد احلرص :واهلٚمقع

 ﴿ ﴾ /وم٤من :أي ،88اًم٘مّمص. 

﴿      ﴾ /شمٕم٤مل :سمٗمتح اعمٞمؿ، سمٛمٕمٜمك ،، هٚمّؿ ي٤م رضمؾ18آطمزاب، 

وأهؾ ٟمجد يٍمومقهن٤م:  ،واًمّت٠مٟمٞم٨م ذم ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز ،يًتقي ومٞمف اًمقاطمد واجلٛمع

 .وإول أومّمح :ىمٞمؾ ،وهٚماّم وهٚمٛمـ ،هٚمّٛمل

                                                 

 ُم٤مدة ) يمِمح (.  ،اجلقهري ،اًمّمح٤مح :اٟمٔمر ،ُم٤م سملم اخل٤مسة امم اًمْمٚمع :اًمٙمِمح ((1
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يم٠مٟمف أراد ملَّ ٟمٗمًؽ إًمٞمٜم٤م  ،مجٕمف :أي :هلل ؿمٕمثفهٚمّؿ أصٚمف ُمـ ىمقهلؿ ملَّ ا :وىمٞمؾ

وإٟمام طُمذوم٧م أًمٗمٝم٤م ًمٙمثرة آؾمتٕمامل، وضُمٕمال إؾماًم  ،وه٤م ًمٚمتٜمٌٞمف ،سم٤مًم٘مرب ُمٜم٤ّم

 .واطمداً 

 ،ىمّمده ومُريّم٧ٌم اًمٙمٚمٛمت٤من :أي :هؾ ًمؽ ذم يمذا أُم٦م :أي :أصٚمف هؾ أم :وىمٞمؾ

 .هٚمؿّ  :وم٘مٞمؾ

 طم٤مرضًا. [686]يٙمـ وإن مل  ،ظمٓم٤مٌب عمَِـ يّمٚمح أن ُُيٞم٥م :ًمٗمظ هٚمؿ :وىمٞمؾ

 .ُمقوقع ًمٚمٛمقضمقديـ احل٤مرضيـ :وهٚمّٛمقا

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /ه٤مشمقا ؿمٝمداءيمؿ :أي ،152آٟمٕم٤مم. 

 ﴿      ﴾ /ىمّمدوا :أي ،11اعم٤مئدة. 

وُمٜمف:  ،هيّؿ مّه٤مً  ،َهؿَّ سم٤مُٕمر :ُي٘م٤مل ،طمدي٨م اًمٜمّٗمس سمٗمٕمٚمف :هق :واهلّؿ سم٤مُٕمر

ومحّدث  ،إذا قمٜمك سمف ،وأمّهف إُمر ،ومجٕمف اهلٛمقم ،ٗمٙمر اًمذي َيٖمؿّ وهق اًم :اهلؿ

 .ٟمٗمًف

أٟمف ىمد هيّؿ سم٤مًمٌمء ىمٌؾ أن ُيريده  :واًم٘مّمد إًمٞمف ،واًمٗمرق سملم اهلؿِّ سم٤مًمٌمء

 .وهق ُمع ذًمؽ ُُم٘مٌٌؾ قمغم ومٕمٚمف ،سم٠من حُيّدث ٟمٗمًف سمف ،وي٘مّمده

  :ُمٜمٝم٤م ،اهلّؿ ذم اًمّٚمٖم٦م قمغم وضمقه :وىمٞمؾ

 .وقمزُمقا قمٚمٞمف ،أرادوا ذًمؽ :أي ،أي٦م وُمٜمف ،اًمٖمرم قمغم اًمٗمٕمؾ
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﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،وإن مل ي٘مع اًمٕمزم قمٚمٞمف ،ظمٓمقر اًمٌمء سم٤مًم٤ٌمل :وُمٜمٝم٤م  

 ﴾ /يم٤من اهلّؿ ه٤م وًمق  ،أن اًمٗمِمؾ ظمٓمر سم٤ٌمهلؿ :يٕمٜمل ،122آل قمٛمران

ٙمقن وٓ ُيقز أن ي ،عم٤َم يم٤من اهلل وًمّٞمٝمام ٕن اًمٕمزم قمغم اعمٕمّمٞم٦م ُمٕمّمٞم٦م ،هٜم٤م قمزُم٤مً 

 .اهلل وزمُّ َُمـ قمزم قمغم اًمٗمرار قمـ ٟمٍمة ٟمٌّٞمف 

يم٤مد  :أي :هؿَّ ومالٌن أن يٗمٕمؾ يمذا :ىم٤مًمقا ،أن يٙمقن سمٛمٕمٜمك اعمُ٘م٤مرسم٦م :وُمٜمٝم٤م

 .يٗمٕمٚمف

هذا  :ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ومٞمام يِمتٝمٞمف ويٛمٞمؾ ـمٌٕمف إًمٞمف ،وُمٞمؾ اًمّٓم٤ٌمع ،اًمِّمٝمقة :وُمٜمٝم٤م

 .ًمٞمس هذا ُمـ مّهل :وذم وّده ،أهؿ إؿمٞم٤مء ازمَّ 

﴿ :ٕم٤مممىمقًمف شم                  ﴾ 

ّٓ اًمٖمرم :ىمٞمؾ ،24يقؾمػ/ وًمق ٓ أن  :أو ُمٕمف سمت٘مدير ،حُيتٛمؾ مجٞمع ُمٕم٤مين اهلّؿ إ

 .رأى سمره٤من رسّمف هلؿَّ هب٤م

 .واًمّتٗمّمٞمؾ ُيٓمٚم٥م ُمـ اًمّتٗم٤مؾمػم

    ﴿       ﴾ /دارؾم٦م  ،ي٤مسم٦ًم ،ه٤مًمٙم٦م :أي ،5احل٩م

 :أي ،11اًم٘مٚمؿ/ ﴾ ﴿   .واًمّدصمقر ،اًمّدروس :واهلٛمقد.ُمـ آصم٤مر اًمٜم٤ٌّمت

 .ُُمٖمت٤مب ،وىّم٤مٌع ذم اًمٜم٤ّمس

 .سمام ًمٞمس ًمف أن ُيٕمٞمٌٝمؿ سمف ،اًمقىّم٤مع ذم اًمٜم٤ّمس :واهلاّمز
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طمرٌف ُمـ احلروف اعمُٕمجٛم٦م،  :وُمٜمف اهلَٛمزة ،اًمّدومع سمِمّدة اقمتامد :وإصؾ ومٞمف

 .رج ُمـ اًمّّمدر سمِمّدة اقمتامدومٝمل ٟمؼمٌة خت

 ﴿      ﴾ /ووؾم٤موؾمٝمؿ. ،ُمـ ٟمزهم٤مهتؿ :أي ،97اعم١مُمٜمقن 

 خُي٤مف  ،واًمٕمّمٞم٤من ،ُمـ دقم٤مئٝمؿ امم اًم٤ٌمـمؾ :يٕمٜمل
ٍ
وُمـ ذورهؿ ذم يمّؾ رء

 .ُمـ ذًمؽ

وىمقس  ،دومٕمف سم٤مإلهمقاء امم اعمٕم٤ميص :ومهزة اًمِّمٞمٓم٤من ،ؿمّدة اًمّدومع :واهلُٛمَزة

 .ومع ًمٚمًٝمؿؿمديدة اًمدّ  :مهزى

 ﴿    ﴾ /هق صقت إىمدام :ىمٞمؾ ،128ـمف. 

ّٓ صقشم٤ًم ظمٗمّٞم٤مً  :أي ُمـ  [687]يمام ُيًٛمع  ،ٓ شمًٛمع ُمـ صقت أىمداُمٝمؿ إ

 .وـمئ اإلسمؾ

 .إظمٗم٤مء اًمٙمالم :اهلٛمس :وىمٞمؾ

يٜمخٗمض ويذّل  ،أن إصقات اًمٕم٤مًمٞم٦م سم٤مُٕمر واًمٜمّٝمل ذم اًمّدٟمٞم٤م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ّٓ اهلٛمسومال شمًٛمع ُمٜمٝمؿ إ ،أصح٤مهب٤م

 .واًمّّمقت اخلٗمّل  ،إظمٗم٤مء اًمٙمالم :واهلٛمس ذم اًمّٚمٖم٦م

﴿     ﴾ /هق ُمـ ٟمقايمر ومرقمقن ،36هم٤مومر. 

 .يم٤من وزيرًا ًمف :وىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /اًمذي ٓ ُيٜم٘مّمف رءٌ  ،اًمٓمّٞم٥م اعُم٤ًمغ :اهلٜملء ،4اًمٜم٤ًمء. 
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يمام أن  ،ؿمٗم٤مٌء ُمـ اعمرض :وم٤مهلٜملء ،هٜم٠مت اًمٌٕمػم سم٤مًم٘مٓمران :وهق ُم٠مظمقٌذ ُمـ

 .اهلٜم٤مء اًمذي هق اًم٘مٓمران ؿمٗم٤مٌء ُمـ اجلرب

وهٜم٠مين  ،ص٤مر زم دواًء وقمالضم٤ًم ؿم٤مومٞم٤مً  :أي :هٜم٠مين اًمّٓمٕم٤مم وُمرأين :ُي٘م٤مل ُمٜمف

 وإذا أومردوا ،هيٜم٠مين ويٛمرأين :وشم٘مقل ذم اعمًت٘مٌؾ ،وهل ىمٚمٞمٚم٦م ،وُمرأين سم٤مًمٙمن

ص٤مر  :أي :ءةً وهٜمقء اًمّٓمٕم٤مم هيٜمق هٜم٤م ،أهٜم٠مين :وٓ ي٘مقًمقن ،أُمرأين سم٤مًٕمػ :ىم٤مًمقا

 .هٜمٞمئ٤مً 

 .اًمّٚمذيذ اًمذي ٓ آوم٦م ومٞمف :واهلٜمٞمئ

﴿    ﴾ /وداٟمقا سم٤مًمٞمٝمقدّي٦م ،ص٤مروا هيقداً  :أي ،62اًمٌ٘مرة. 

 .شم٤مب :أي :وه٤مد هيقد هقداً 

 ﴿    ﴾ /واهن٤مر ،وهتّقر ،ومٝمق ه٤مئر ،ه٤مر اجلرف هيقر ،129اًمتقسم٦م، 

ؿم٤ميمل  :يمام ىم٤مًمقا ،وهق اعم٘مٚمقب ،ٚمف ه٤مئروه٤مٍر أص ،ه٤مر هي٤مر :وُي٘م٤مل أيْم٤مً 

الح ًّ  ،هتّقر اًمٌٜم٤مء :ٕهنؿ ىم٤مًمقا :واهلٛمز ُمـ ه٤مئر ُُمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ اًمقاو ،ؿم٤مئؽ :أي :اًم

 .إذا شم٤ًمىمط وشمداقمك

﴿   ﴾ /ٙمٞمٜم٦م :أي ،63اًمٗمرىم٤من ًّ  ،همػم أذيـ ،واًمّٓم٤مقم٦م ،واًمقىم٤مر ،سم٤مًم

 .وٓ ُُمٗمًديـ ،وٓ ُمتٙمؼميـ ،وٓ ُمرطملم
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ٓ  ،هق اًمّرضمؾ يٛمٌم سمًجٞمتف اًمتل ضُمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م : وقمـ أب قمٌد اهلل

 (1) .يتٙمّٚمػ وٓ يتٌخؽم

 ،أقمّٗم٤مء :وىمٞمؾ ،ٓ ُُيَٝمٚمقن وإن ضُمِٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ ،قمٚمامء ،طُمٚمامء :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .أشم٘مٞم٤مء

ٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر :واهلقن ًّ  .ُمّمدر اهللّم ذم اًم

 ﴿      ﴾ /إصمؿ ومٞمف، ٓ  ،شمٔمٜمقن أن ذًمؽ ؾمٝمٌؾ  :أي ،15اًمٜمقر

 .ظمػَّ  :أي :ُمـ ه٤من قمٚمٞمف اًمٌمء ،وهق ومٕمٞمٌؾ 

 .هلم سم٤مًمتخٗمٞمػ :وُي٘م٤مل ،ؾمّٝمٚمف وظمٗمْمف :أي :وهقٟمف اهلل

﴿    ﴾ /أن يً٘مط ُمـ ضمٌؾٍ  :وأصٚمف .هَٚمؽ :أي ،81ـمف. 

﴿   ﴾ /ُم٤م متٞمؾ إًمٞمف اًمٜمّٗمس :أي ،176آقمراف. 

ٌّف واؿمتٝم٤مه ،ُمّمدر هقيف :واهلقى حمٛمقدًا  ،عمٝمقي اعُمِمتٝمكصمؿ ؾُمّٛمل ا ،إذا أطم

 .صمؿ همٚم٥م قمغم همػم اعمحٛمقد ،أو ُمذُمقُم٤مً 

ؾُمّٛمل سمذًمؽ ٕٟمف هيقي سمّم٤مطمٌف  [688]إذا ُأريد ذُّمف  ،ومالٌن اشمٌع هقاه :وىمٞمؾ

 .وذم أظمرة امم اهل٤موي٦م ،ذم اًمّدٟمٞم٤م امم يمّؾ داهٞم٦مٍ 

                                                 

 :اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ،قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،7/312 :اًمٓمؼمد ،ذم شمٗمًػم اًم٘مرآنجمٛمع اًمٌٞم٤من  :اٟمٔمر ((1

4/23. 
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 ﴿        ﴾ /ىمٞمؾ ،43اسمراهٞمؿ:  
ٍ
 ،أي ىمٚمقهبؿ ظم٤مًمٞم٦م ُمـ يمّؾ رء

 ،ًمِمّدة ُم٤م يرون ُمـ إهقال :أو ظمقوم٤ًم ُمـ يمّؾ هور وـمٛمٍع ذم اخلػم ،ومزقم٤مً 

امء وإرض ًّ  .يم٤مهلقاء اًمذي سملم اًم

ٓ  ،ىمد ارشمٗمٕم٧م امم طمٚمقىمٝمؿ ،وأومئدهتؿ زائٚم٦م قمـ ُمقاوٕمٝم٤م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

اعمردّدة ذم  ،سمٛمٜمزًم٦م اًمٌمء اًمّذاه٥م ذم ضمٝم٤مٍت خمتٚمٗم٦مٍ  ،خترج وٓ شمٕمقد امم أُم٤ميمٜمٝم٤م

 .اهلقاء

 .ظم٤مًمٞم٦م قمـ قم٘مقهلؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ٌّٝمٝم٤م هبقاء اجلق ،ًمٚمخقف واًمٗمزع ،ٓ شمٕمل ؿمٞمئ٤مً  ،ُمتجقوم٦م :أي :وىمٞمؾ  .ؿم

 ﴿     ﴾ /وُمًٙمٜمف اًمٜم٤ّمر. ،ومٛم٠مواه ضمٝمٜمّؿ :أي ،9اًم٘م٤مرقم٦م 

 .وهل اعمٝمقات اًمتل ٓ ُيدرك ىمٕمره٤م ،أٟمف هيقي ومٞمٝم٤م :ىمٞمؾ

 .أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م ،٘م٤مهت٤مأو ُمـ ـمٌ ،اؾمٌؿ ُمـ أؾمامء ضمٝمٜمّؿ :واهل٤موي٦م

 ﴿      ﴾ /يمّمقرة اًمّٓمػم :أي ،49آل قمٛمران. 

 .ه٤مء ومالن هي٤مء هٞمئ٦م ،احل٤مل احل٤مرضة :واهلٞمئ٦م

ـ اهلٞمئ٦م :وُمٜمف ،وطم٤مًمتف اًمّٔم٤مهرة ،صقرة اًمٌمء :اهلٞمئ٦م :وىمٞمؾ ًّ  :أي :ومالُن طم

 .اًمِّمٙمؾ واًمّّمقرة

﴿    ﴾ /أصٚمح أُمرٟم٤م :أي ،12اًمٙمٝمػ. 

 .أصٚمحتف ،هٞم٠مت اًمٌمء :٘م٤مليُ 
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 ﴿   ﴾ /وسم٤مدر امم ُم٤م هق ُُمٝمٞم٠م ًمؽ ،هٚمّؿ ًمؽ :أي ،23يقؾمػ. 

وِه٧َم سمٙمن اهل٤مء  ،وهق اعمِمٝمقد ،َهٞم٧َم سمٗمتح اهل٤مء واًمّت٤مء :وذم هٞم٧م ىمراءات

 .وهئ٧ُم سم٤مهلٛمزة ووؿ اًمّت٤مء ،وَهٞم٧ُم سمٗمتح اهل٤مء ووؿ اًمّت٤مء ،وومتح اًمّت٤مء

 .وأيف ،وُمف ،سمٛمٜمزًم٦م صف ،٤م اًمٗمٕمؾيمّٚمٝم٤م أؾمامٌء ؾُمّٛمل هب :وىمٞمؾ

 .وهق ومٕمٌؾ سيٌح  ،أصٚمح٧م ًمؽ :أي :وهٞم٠مت ًمؽ :وىُمرأ

 ﴿  ﴾ /أي سُمٕمدًا سُمٕمداً  :ىمٞمؾ ،36اعم١مُمٜمقن. 

 .أي سمٕمٞمدًا سمٕمٞمداً  :وىمٞمؾ

قمغم أٟمف اؾمٌؿ واطمد، ؾُمّٛمل سمف  -قمغم اعمِمٝمقر  -سمٗمتح اًمّت٤مء  :وومٞمٝم٤م ىمراءات

 .وأّف اؾمؿ أشمْمجر ،أن ؿمّت٤من اؾمؿ اومؽمقيمام  ،وهق اؾمؿ سمٕمد ،اًمٗمٕمؾ ذم اخلؼم

وأصٚمٝم٤م:  ،وقمٚمٞمف ومٝمق مجع هٞمٝم٤مت ،ُُمٜمّقٟم٤ًم وهمػم ُُمٜمّقن ،هٞمٝم٤مت سم٤مًمٙمن :وىُمرأ

 ،يمام طُمذف ي٤مء اًمذي ،ٕٟمف ذم آظمر اؾمؿ همػم ُمتٛمٙمـ :ومُحذف إًمػ ،هٞمٝمٞم٠مت

 .إذا ىمٚم٧م: اًمّٚمذان، وذان ،وأًمػ ذا ذم اًمّتثٜمٞم٦م

 .دًا سُمٕمداً سُمٕم :أي :ذه٥م امم اًمّتٜمٙمػم ،وَُمـ ٟمّقن

ٌُٕمد ،ذه٥م امم اًمتّٕمريػ ،وَُمـ مل ُيٜمّقن وىمػ سم٤مهل٤مء: ٕهن٤م  ،وَُمـ وَمَتح ،أراد اًم

  ،يمٝم٤مء أرـم٠مة

 .ٕهن٤م مج٤مقم٦م :يمتٌٝم٤م سم٤مًمّت٤مء ،وَُمـ يمن
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ويٙمقن اؾماًم ُُمٕمرسم٤ًم ومٞمف  ،وهق يٙمتٌٝم٤م سم٤مهل٤مء ،هٞمٝم٤مت سم٤مًمّرومع واًمتٜمقيـ :وىُمرأ

ٌُٕمد  .ُمٕمٜمك اًم

 ،وُيٙمت٥م سم٤مًمّت٤مء ،ف يٜمٌٖمل أن شمٙمقن مج٤مقم٦موقمٚمٞم [689]وىُمرأ ؾم٤ميمٜم٦م اًمّت٤مء 

 وأضمري٧م ذم اًمقىمػ جمراه٤م ذم اًمقصؾ سمٗمٕمؾ اعمجٛمع ُمٚمخّّم٤ًم.
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 ) فصل الهاء املمضووةت (

 

﴿     ﴾ /وإؾمٙم٤من اًمّدال اعمٝمٛمٚم٦م سمٞمٜمٝمام:  ،هق سمْمّؿ اهل٤مئلم ،22اًمٜمٛمؾ

 .هداهلدا :واجلٛمع ،ذو ظمٓمقط وأًمقان يمثػمة ،ـم٤مئٌر ُمٕمروف

 .يمام يراه اإلٟم٤ًمن ذم سم٤مـمـ اًمّزضم٤مضم٦م ،أٟمف يرى اعم٤مء ُمـ سم٤مـمـ إرض :ُيروى

٥ٌم شمٗمّ٘مده عّم٤م وم٘مده ،امم اعم٤مء وزقمٛمقا أٟمف يم٤من دًمٞمؾ ؾمٚمٞمامن  ًّ وًمف  ،وهبذا اًم

 (1) .ُمٕمف ىمّّم٦ٌم ُمِمٝمقرة

﴿       ﴾ /واًم٤ٌمء  ،اضمذب إًمٞمؽ سمجذع اًمٜمّخٚم٦م :ُمٕمٜم٤مه ،25ُمريؿ

  .ُمزيدة

 :أي ،وهززت اًمٌمء هّزًا وم٤مهتزَّ  ،إذا طمريمف ،شم٘مقل اًمٕمرب هّزه وهزَّ سمف :ىمٞمؾ

 .طمريمتف ومتحّرك

 ﴿    ﴾ /أشمًخر سمٜم٤م :أي ،67اًمٌ٘مرة. 

خري٦م :واهلُزء ًّ  .اًمّٚمٕم٥م واًم

                                                 

 .4/414 :اًمٓمرحيل ،جمٛمع اًمٌحريـ:اٟمٔمر ((1
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 ،واهلٛمزة ،هزؤًا سم٤مًمّتخٗمٞمػ :وومٞمف ىمراءات ،هزأت سمف هزؤًا وُمٝمزأةً  :٘م٤مليُ 

 .وهزوء سمًٙمقن اًمّزاء ُمع اًمقاو ،قزوسمْمّؿ اًمّزاء واًمٗم٤مء همػم ُمٝمٛم

 ﴿    ﴾ /قمغم ُذلٍّ وهقانٍ  :أي ،59اًمٜمحؾ. 

 .اهلقان واعمِمّ٘م٦م :واهلقن

 وهل ًمٖم٦م ىمريش. :ىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /شمٚم٘مقن ومٞمف اهلقان. ،قمذاسم٤مً  :أي ،93آٟمٕم٤مم 

 ﴿   ﴾ /اًمٕم٤مئ٥م ًمف  ،اًمٙمثػم اًمّٓمٕمـ قمغم همػمه سمٖمػم طمؼٍّ  :اهلُٛمزة ،1اهلٛمزة

 .سمام ًمٞمس سمٕمٞم٥م

 يٙمنه وهيٛمزه.   ،وـمٕمٜمف ومٞمف ،ومٙم٠من اًمٕم٤مئ٥م سمٕمٞمٌف إّي٤مه :اًمٙمن :وأصؾ اهلُٛمزة

 .اهلُٛمزة واًمٚمُّٛمزة سمٛمٕمٜمًك  :وىمٞمؾ

اًمذي  :واًمٚمُّٛمزة ،اًمذي ُيٕمٞمٌؽ سمٔمٝمر اًمٖمٞم٥م :وم٢من اهلُٛمَزة ،سمٞمٜمٝمام ومرٌق  :وىمٞمؾ

 .ُيٕمٞمٌؽ ذم وضمٝمؽ

 ﴿.ًمٗمٔمفاًمذي ُي١مذي ضمٚمٞمًف سمًقء  :اهلُٛمَزة :وىمٞمؾ  ﴾  آل

واًماّلم  ،ًمٚمٌٕمٞمد :وهٜم٤مًمؽ ،ُمـ أؾمامء اإلؿم٤مرة :هٜم٤م.قمٜمد ذًمؽ :أي ،38قمٛمران/

 .واًمٙم٤مف ًمٚمخٓم٤مب ،زائدة

 .وشًمًتٕمٛمؾ ذم أؾمامء إزُمٜم٦م ،هق ُمـ أؾمامء اعمقاوع :وىمٞمؾ
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 ) فصل الهاء املكسورة (

 

 

 ﴿    ﴾ /وهق  ،تٝم٤م اهلٞم٤مماإلسمؾ ًمتل أص٤مسم :هل :اهلٞمؿ ،55اًمقاىمٕم٦م

 .ومال شمزال شمنمب اعم٤مء طمّتك متقت ،ؿمّدة اًمٕمٓمش

 .اًمتل ٓ شُمروى سم٤معم٤مء ،هل إرض اًمّرُمٚم٦م :وىمٞمؾ

 ُيّمٞمٌٝم٤م ،اًمتل ٓ شمروى ُمـ اعم٤مء ،اإلسمؾ اًمِٕمٓم٤مش :واهلٞمؿ
ٍ
 :واًمقاطمد ،ًمداء

 .[694]هٞمامء  :وإُٟمثك ،أهٞمؿ
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 اوالو   صل  ف
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 ) فصل الواو املفتوحت (

 

       

﴿    ﴾ /ومجٕمف: اًمقسمؾ ،اعمٓمر اًمِّمديد :اًمقاسمؾ ،264اًمٌ٘مرة، 

ٙمقن ًّ  .سم٤مًمٗمتح وم٤مًم

 .قم٤مىِم٦ٌم أُمره :أي :وسم٤مل أُمره

 .وؾمقء اًمٕم٤مىم٦ٌم ،اًمقظم٤مُم٦م [672] :واًمقسم٤مل

﴿    ﴾ /ُيًتٛمرئ( 1)ُمًتقس٤ًم  ،ؿمديداً  :، أي16اعمزُمؾ ٓ. 

 .وّد اًمّٓمري ،اًمٕمٔمٞمؿ :واًمقسمٞمؾ

 .أي ؿمديد :وقمذاٌب وسمٞمٌؾ 

﴿    ﴾ /ُمرَّ شمٗمًػمه ذم اًمِّمٗمع ،3اًمٗمجر. 

                                                 

 .ُم٤مدة   ) وظمؿ ( ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،وهق ُمـ اًمٓمٕم٤مم اًمذي ٓ ُيًتٛمرئ وٓ ي٤ًمغ أيمٚمف ((1
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 ﴿       ﴾ /هق قِمرٌق ذم اًم٘مٚم٥م،  :اًمقشملم :ىمٞمؾ ،46احل٤مىم٦م

 .هق طمٌُؾ اًم٘مٚم٥م :وىمٞمؾ .ُُمتّمٌؾ سم٤مًمّٔمٝمر

 .وإذا اٟم٘مٓمع ُم٤مت اإلٟم٤ًمن ،هق ُيٜم٤مط اًم٘مٚم٥م :وىمٞمؾ

 ﴿      ﴾ /اؾمٌؿ ُمـ اإليث٤مق :اًمَقصم٤مق ،4حمٛمد. 

 .إذا اؿمتدَّ أهه يمٞمال يٗمٚم٧م ،أوصم٘مف إيث٤مىم٤ًم ووصم٤مىم٤مً  :ُي٘م٤مل

 ﴿     ﴾ /ؾم٘مٓم٧م قمغم إرض. :أي ،36احل٩م 

 .قمؼّم سمذًمؽ قمـ مت٤مم ظمروج اًمّروح

٧ٌَم اًمِّمٛمس :ُي٘م٤مل ،اًمقىمقع :قبواًمقضم إذا وىمٕم٧م ذم اعمٖمٞم٥م ًمٚمٖمروب،  ،َوضم

 ،سم٠من َوىمع ُم٤م ُيقضِم٥م اوٓمراسمف ،اوٓمرب :ووضَم٥م اًم٘مٚم٥م ،وىمع :ووضَم٥م احل٤مئط

 .إذا وىمع وضمقسم٤مً  ،ووضم٥م اًمٌٞمع ،إذا وىمع ُم٤م يٚمزم سمف ،ووضم٥م اًمٗمٕمؾ

﴿       ﴾ /اًمِّمديدة  :ُمٕمٜمك اًمقاضمٗم٦م ،8اًمٜم٤مزقم٤مت

 .ٓوٓمرابا

عم٤ّم قم٤ميٜم٧م ُمـ  :وٓ ؾم٤ميمٜم٦م ،همػم ه٤مدئ٦م ،يٕمٜمل أهن٤م ىمٚم٘م٦م ،ظم٤مئٗم٦م ،أي :وىمٞمؾ

 .أهقال يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
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هقم٦م  :واًمقضمٞمػ ،ُمْمٓمرب :وىمٚم٥ٌم واضمٌػ  ،ؿمّدة آوٓمراب :واًمقضمٞمػ

ػم ًّ ػم: أهع ،اًم ًّ  وأزقم٩م اًمّريم٤مب ومٞمف. ،وأوضمػ اًم

﴿   ﴾/واطمدٌ  ،،اًمَقضمؾ: اخلقف واًمٗمزع2آٟمٗم٤مل. 

أرسمع ًمٖم٤مت قمـ  ،وي٠مضمؾ سم٤مًٕمػ ويٞمجؾ ،ويٞمجؾ ،َوضِمؾ ُيقضِمؾ :ُي٘م٤مل

 .إذا و٤مىم٧م شمٕمٔمٞماًم ًمف :واعمٕمٜمك .ؾمٞمٌقيف، وأضمقده٤م ُيقضِمؾ

 وإٟمام ُيًتٕمٛمؾ قمغم اًمٖم٤مًم٥م ذم اًم٘مٚم٥م. ،اخلقف ُمع ؿمّدة احلزن :اًمَقضمؾ :وىمٞمؾ

﴿        ﴾ /ُُمًت٘مٌؾ يمّؾ ر :اًمقضمف ،112اًمٌ٘مرة.
ٍ
 ء

ٕٟمف أول  ،شمِمٌٞمٝم٤ًم سمقضمف اإلٟم٤ًمن ،وضمف اًمٙمالم :وُي٘م٤مل ،حُمّٞم٤مه :ووضمف اإلٟم٤ًمن

 .وُيٕمرف سمف ،ُم٤م يٌدو ُمٜمف

 .وُيٕمَرف سمف ،اًمذي يٌدو ُمٜمف :أي :هذا وضمف اًمرأي :وُي٘م٤مل

 
ٍ
وىمد اؾمتٕمٛمٚم٧م اًمٕمرب  ،ُم٤م يٌدو وئمٝمر سمٔمٝمقر ُم٤م سمٕمده :واًمقضمف ُمـ يمّؾ رء

يمام ىم٤مل  ،ودًّمقا قمٚمٞمف سمف ،إذف ٓ ُمٜمف وهؿ ُيريدون ٟمٗمًف ،ًمٗمٔم٦م وضمف اًمٌمء

    ﴿ :شمٕم٤ممم  ﴾ /هق. ،88اًم٘مّمص ّٓ  أي إ

 ﴿        ﴾ /ومْمؾ رسّمؽ :أي ،27اًمرمحـ. 

 ﴿      ﴾ /هٜم٤مك ىمٌِٚم٦م اهلل :أي ،115اًمٌ٘مرة. 



 اًمقاو ؾ......................... ومّم................................1284

شُمًّٛمل اًم٘مّمد اًمذي شمتقضمف إًمٞمف:  واًمٕمرب ،اًمِ٘مٌٚم٦م :واًمقضمٝم٦م ،اجلٝم٦م :واًمقضمف

 .وضمٝم٤مً 

 .[673]وم٤مدقمقه يمٞمػ شمقضمٝمتؿ  ،ومثؿَّ اهلل يٕمٚمؿ ويرى :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

يمام  ،يٕمٜمل اًمقضمف اًمذي ُي١مّدي امم روقاٟمف ،ومثّؿ روقان اهلل :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .هذا وضمف اًمّّمقاب :ُي٘م٤مل

﴿   ﴾ /ًمّدٟمٞم٤م وذٍف ذم ا ،وىمدرٍ  ،ذا ضم٤مهٍ  :أي ،69آطمزاب

ظمالف  ،ومال يرّده ًمٙمرم وضمٝمف قمٜمده ،اًمٙمريؿ قمغم َُمـ ي٠ًمًمف :واًمقضمٞمف.وأظمرة

دّ   .وضمف اًمّرضمؾ يقضمف :ومُٞم٘م٤مل ،َُمـ يٌذل وضمٝمف ًمٚمٛم٠ًمًم٦م ومػُمَ

 .ُمٜمزًم٦ًم رومٞمٕم٦م :أي :وًمف وضم٤مه٦ٌم قمٜمد اًمٜم٤ّمس وضم٤مهٌ 

﴿    ﴾ /وهق  ،ُمٜمّمقٌب قمغم احل٤مل :وطمٞمداً  ،11اعمدصمر

 ،ذرين وَُمـ ظمٚم٘متف وطمدي :أي :أن يٙمقن ُمـ صٗم٦م اهلل :أطمدمه٤م :لمقمغم وضمٝم

 .ُمتقطّمدًا سمخٚمِ٘مف، ٓ ذيؽ زم ذم ظمٚمِ٘مف :أي

دقمٜمل وَُمـ ظمٚم٘متف ذم  :ويٙمقن ُمٕمٜم٤مه ،أن يٙمقن ُمـ صٗم٦م اعمخٚمقىملم :وأظمر

 .اًمقًمٞمد اسمـ اعمٖمػمة :يٕمٜمل ،وٓ وًمد ،ٓ ُم٤مل ًمف ،سمٓمـ ُأُمف وطمده

 .وم٠مٟم٤م ُأومرد هبٚمٙمتف ،يٕمٜمل ظَمؾِّ سمٞمٜمل وسمٞمٜمف :ىمٞمؾ

 .اًمقطمٞمد ذم ىمقُمف :ُيًّٛمك ،يم٤من اًمقًمٞمد :وىمٞمؾ
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 (1) .وًمد اًمّزٟم٤م :أن اًمقطمٞمد :وُروي قمـ اإلُم٤مُملم 

 (2) .َُمـ ٓ ُيٕمرف ًمف أٌب  :أن اًمقطمٞمد :وذم رواي٦مٍ 

﴿   ﴾ /ُمّر شمٗمًػمه ذم أوطمك ،4اًمٜمجؿ. 

 ﴿  ﴾ /اؾمُؿ صٜمؿٍ  ،23ٟمقح. 

 ﴿  ﴾ /حُم٥مٌّ هلؿ :أي ،92هقد. 

 .ُُمريٌد عمٜم٤مومٕمٝمؿ :وُمٕمٜم٤مه

 .ُُمتقّدد قمغم قم٤ٌمده سمٙمثرة إٟمٕم٤مُمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .يقّدهؿ إذا أـم٤مقمقه :أي :سمٛمٕمٜمك اًمقادّ  ،ودودٌ  :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /هق ُُم٘م٤مسمٚم٦م أطمد  :اًمقزن ذم اًمّٚمٖم٦م ،8آقمراف

 .طمّتك ئمٝمر ُم٘مداره ،اًمِمٞمئلم سم٤مٕظمر

ٕمر سم٤مًمَٕمروض :ومٛمٜمٝم٤م :ِٛمؾ ذم همػم ذًمؽ شمِمٌٞمٝم٤ًم سمفوىمد اؾمُتٕم وُمٜمٝم٤م:  ،وزن اًمِمِّ

 .ىمقهلؿ ومالٌن يزن يمالُمف وزٟم٤مً 

وأٟمف  ،أن اًمقزن قم٤ٌمرة قمـ اًمٕمدل ذم أظمرة :ُمٜمٝم٤م :وىمٞمؾ ذم شمٗمًػم أي٦م أىمقاٌل 

 .ٓ فمٚمؿ ومٞمٝم٤م قمغم أطمدٍ 

                                                 

 .32/172 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،696 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل :اٟمٔمر ((1

 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،12/179 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((2

 .17ح  5/457
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سمف أقمامل  ومُٞمقَزن ،ًمف ًم٤ًمٌن ويمّٗمت٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،أن اهلل ُيٜمّّم٥م ُمٞمزاٟم٤مً  :وُمٜمٝم٤م

ٞمئ٤مت ،اًمٕم٤ٌمد ًّ  .احلًٜم٤مت واًم

وُم٘مدار اًمٙم٤مومر ذم  ،فمٝمقر ُم٘مدار اعم١مُمـ ذم اًمٕمٔمؿ :أن اعُمراد سم٤مًمقزن :وىمٞمؾ

 ﴿يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  ،اًمّذًم٦م              ﴾ /125اًمٙمٝمػ ،

قمراٌض ٓ ُيقز ٕن إقمامل أ :صمؿ اظمتٚمػ اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مًم٘مقل اًمث٤مين ذم يمٞمٗمّٞم٦م اًمقزن

شُمقزن صح٤مئػ  :وم٘مٞمؾ ،وٓ شم٘مقم سم٠مٟمٗمًٝم٤م ،وٓ يٙمقن هل٤م وزنٌ  ،قمٚمٞمٝم٤م اإلقم٤مدة

 .إقمامل

ٞمئ٤مت ذم اًمٙمٗمتلم ذم  ،شمٔمٝمر قمالُم٤مت ًمٚمحًٜم٤مت :وىمٞمؾ ًّ  [674]وقمالُم٤مت ًمٚم

 .اًمٜم٤ّمس

ٜم٦م :وىمٞمؾ ًَ ٞمئ٤مت صقرٌة ؾمٞمئ٦م ،ئمٝمر ًمٚمحًٜم٤مت صقرٌة طم ًّ  .وًمٚم

ومال يزن  ،شمك سم٤مًمّرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اجلّث٦موُي١م ،ُيقَزن ٟمٗمس اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر :وىمٞمؾ

 .ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م

﴿      ﴾ /وُم٤م ىمٓمع قمٜمؽ  ،ُم٤م شمريمؽ رسّمؽ :أي ،3اًمْمحك

 .شمقديٕم٤ًم ًمؽ ،اًمقطمل

 .ٕٟمف ومِراٌق وُُمت٤مريم٦م :وُمٜمف ؾُمّٛمل اًمقداع سم٤مًمٗمتح

 ﴿    ﴾ /اًم٘مٓمر واعمٓمر :أي ،43اًمٜمقر. 

ًّ  :ُي٘م٤مل ،اعمٓمر :واًمقدق  إذا أُمٓمرت. ،شمِدق ودىم٤مً  ،امءودىم٧م اًم
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﴿     ﴾ /يمٚمقن اًمقرد ،ومّم٤مرت محراء :أي :ىمٞمؾ ،37اًمرمحـ، 

وذم  ،وهق إسمٞمض اًمذي ييب امم احلُٛمرة واًمّّمٗمرة، ومٞمٙمقن ذم اًمِّمت٤مء أمحر

 .وذم اؿمتداد اًمؼمد أهمؼم ،اًمّرسمٞمع أصٗمر

امء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم اظمت ،واطمدة اًمؼمد :واًمقردة ًّ ٌّف اًم  .الف أًمقاهن٤م سمذًمؽومِم

وًمٙمـ إهمٚم٥م  ،وىمد ختتٚمػ أًمقاهن٤م ،وهل محراء ،أراد سمف وردة اًمٜم٤ٌّمت :وىمٞمؾ

امء يم٤مًمقردة ذم آمحرار ،ذم أًمقاهن٤م احلُٛمرة ًّ  .ومتّمػم اًم

﴿    ﴾ /خُي٤مًمط اإلٟم٤ًمن  ،هق قِمرٌق يتٗمّرق ذم اًمٌدن :ىمٞمؾ ،16ق

 .ذم مجٞمع أقمْم٤مئف

ويم٠مٟمف  ،قمـ يٛملٍم وؿماملٍ  ،٤م وريدان ذم اًمٕمٜمؼومه ،هق قِمرق احلٚمؼ :وىمٞمؾ

 .اًمِٕمرق اًمذي ُيرّد إًمٞمف ُم٤م َيٜمّم٥مُّ ُمـ اًمرأس

 .وهق ُُمٜمٗمّمٌؾ ُمـ احلٚمؼ امم اًمٕم٤مشمؼ :طمٌُؾ اًمٕم٤مشمؼ :وطمٌؾ اًمقريد

 ٟمحـ أىمرب إًمٞمف ُمـ ىمٚمٌف. :يٕمٜمل ،هق قمرٌق ُُمتٕمّٚمٌؼ سم٤مًم٘مٚم٥م :وىمٞمؾ

 .ذم اًم٘مربٟمحـ أقمٚمؿ سمف مِمَـ يم٤من ُمٜمف سمٛمٜمزًم٦م طمٌؾ اًمقريد  :وىمٞمؾ

 ُمع اؾمتٞمالئف قمٚمٞمف. ،ٟمحـ أُمَٚمؽ ًمف ُمـ طمٌؾ وريده :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ًمق يم٤من ُُمدريم٤مً  ،ٟمحـ أىمرب إًمٞمف سم٤مإلدراك ُمـ طمٌؾ اًمقريد :وىمٞمؾ
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﴿     ﴾ /ىمٞمؾ:أن وروده٤م هق اًمقصقل إًمٞمٝم٤م، واإلذاف 71ُمريؿ ،

  ﴿ :سمدًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ٓ اًمدظمقل ،قمٚمٞمٝم٤م       

           ﴾ /ويًٛمٕمقن طمًٞمًٝم٤م ،121آٟمٌٞم٤مء. 

﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،اًمقصقل ذم اًم٘مرآن :سمٛمٕمٜمك ،اًمقرود :وىمد ورد     

  ﴾ /وىمقًمف شمٕم٤ممم23اًم٘مّمص ،: ﴿       ﴾ 

 .19يقؾمػ/

 ﴿ :سمدًٓم٦م ىمقًمف ،واردون طمقل ضمٝمٜمّؿ ًمٚمُٛمح٤مؾم٦ٌمأهنؿ  :ومٛمٕمٜم٤مه  

       ﴾ /68ُمريؿ. 

﴿  :سمدًٓم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم ،أن وروده٤م سمٛمٕمٜمك دظمقهل٤م :وىمٞمؾ      ﴾ 

  ﴿ :، وىمقًمف شمٕم٤ممم98هقد/  ﴾ /ًمق يم٤من ه١مٓء  ،98آٟمٌٞم٤مء

 ﴿ :سم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،اؾمتدًمقا قمٚمٞمف ،٤م وردوه٤مآهل٦م ُم         

     ﴾ /يٌ٘مك سمِّر وٓ وم٤مضمر :ىمٞمؾ ،72ُمريؿ ٓ،  ّٓ إ

 وقمذاسم٤ًم ٓزُم٤ًم ًمٚمٙم٤مومريـ. ،ومٞمٙمقن سمردًا وؾمالُم٤ًم قمغم اعم١مُمٜملم ،ويدظمٚمٝم٤م
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صمؿ َيّمدرون سم٠مقمامهلؿ  ،ًمٜم٤ّمس اًمٜم٤ّمرَيِرد ا :ىم٤مل ورووا قمـ رؾمقل اهلل 

 ،صمؿ يم٤مًمّرايم٥م ،صمؿ يمحي اًمٗمرس ،صمؿ يمٛمّر اًمّريح ،وم٠مّوهلؿ يمٚمٛمع اًمؼمق [675]

ضمؾ  (1) .صمؿ يمٛمِمٞمف ،صمؿ يمِمّد اًمرِّ

وردٟم٤م ُم٤مء سمٜمل  :أُم٤م شمًٛمع اًمّرضمؾ ي٘مقل :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (2) واًم٘مٛمل

 .ومل يدظمؾ ،ومٝمق اًمقرود ،ومالن

﴿    ﴾ /اًمّدراهؿ :ًمقِرقا ،19اًمٙمٝمػ. 

 قمٚمٞمٝم٤م صقرة اعمٚمِؽ اًمذي يم٤من ذم زُم٤مهنؿ.،ىمٞمؾ: يم٤من ُمٕمٝمؿ دراهؿ

 ﴿   ﴾ /وهق ُمـ  ،ويٙمقن اًمقراء ظمٚمٗم٤مً  .أُم٤مُمٝمؿ :أي ،122اعم١مُمٜمقن

 .إوداد

 ﴿        ﴾ /سمام ؾِمقاه :أي ،91اًمٌ٘مرة. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمثٚمف        ﴾ /ـمٚم٥ٌم  :أي ،7اعم١مُمٜمقن

 .وُُمٚمؽ اًمٞمٛملم ،ؾمقى إزواج

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ /ظمٚمػ فمٝمره. :أي ،12آٟمِم٘م٤مق 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /حَيتٛمؾ إُم٤مم واخلٚمػ ،12اجل٤مصمٞم٦م. 

                                                 

 .8/249 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،6/442 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .2ح  5/136 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،372 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل ((2
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﴿    ﴾ /ُمٚمج٠ًم يٚمج١مون إًمٞمف :أي ،11اًم٘مٞم٤مُم٦م ٓ. 

 .وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه ٓ طمّمـ .واًمقزر سم٤مًمتحريؽ ُم٤م ُيتحّّمـ سمف ُمـ ضمٌٍؾ أو همػمه

 ﴿ ﴾ /ويتحّٛمؾ قمٜمف  ،ُيٕمٞمٜمف قمغم شمٌٚمٞمغ اًمّرؾم٤مًم٦م ،ُُمٕمٞمٜم٤مً  :أي ،29ـمف

 وُيٕمٞمٜمف سمرأيف. ،حيٛمؾ صم٘مٚمف ،ووزير اعمٚمؽ ،سمٕمض أصم٘م٤مًمف

 :سمٛمٕمٜمك ،أو ُمـ اًمقزر سم٤مًمتحريؽ ،اًمّث٘مؾ واحلٛمؾ :سمٛمٕمٜمك ،ُُمِمتؼٌّ ُمـ اًمقزر

 .وهق ُم٤م ُيٚمج٠م إًمٞمف ذم إُمقر :اعمٚمج٠م

﴿     ﴾ /حَيِٛمُؾ أطمد ذٟم٥م همػمه. :أي ،164آٟمٕم٤مم ٓ 

ٓ شُم١مظمذ ٟمٗمٌس همػم آصمٛم٦م  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ .ٓ ُُي٤مزى أطمٌد سمذٟم٥م همػمه :وُمٕمٜم٤مه

 .سم٢مصمؿ ُأظمرى

 .اعمٚمج٠م :سمٛمٕمٜمك ،ُُمِمتٌؼ ُمـ اًمقزر :ىمٞمؾ

 .اًمّث٘مؾ :سمٛمٕمٜمك ،أصٚمف اًمقزر :وىمٞمؾ

﴿     ﴾ /اًمقؾمط اًمٕمدل :، ىمٞمؾ143اًمٌ٘مرة. 

 .اخلٞم٤مر :وىمٞمؾ

 .واخلػم قمدٌل  ،ٕن اًمٕمدل ظمػمٌ  :ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمدٌ  :وىمٞمؾ

 .ُأظمذ ُمـ اعمٙم٤من اًمذي يٕمدل اعم٤ًموم٦م ُمٜمف قمغم إـمراف :وىمٞمؾ

 .وم٤محلّؼ ُمٕمف ،سملم اعم٘مٍّم واًمٖم٤مزم ،سمؾ ُأظمذ ُمـ اًمّتقؾمط :وىمٞمؾ

 .وسملم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ ،وؾمٓم٤ًم سملم اًمٜم٤ّمس :أي :وىمٞمؾ
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  :وىمٞمؾ
ٍ
 .أقمدًمف وأومْمٚمف :اًمقؾمط ُمـ يمّؾ رء

 .اًمٞم٤مسمس واًمٞمٌس :يمام ىمٞمؾ ،اًمقاؾمط واًمقؾمط :وىمٞمؾ

واؾمٓم٦ٌم  ،قمدًٓ  أٟمف ضمٕمؾ ُأُم٦م ٟمٌّٞمف حمّٛمد ،أن اهلل أظمؼم :وىمٞمؾ ذم شمٗمًػم أي٦م

 .واًمٜم٤ّمس سملم اًمّرؾمقل 

 (1) .ٟمحـ إُُم٦م اًمقؾمط :ىم٤مل وُروي قمـ اًم٤ٌمىمر 

 (2)وسمٜم٤م يٚمحؼ اعُم٘مٍّم. ،إًمٞمٜم٤م يرضمع اًمٖم٤مزم :ىم٤مل ،رىوذم رواي٦ٍم ُأظم

﴿ :ٟمحـ اًمذيـ ىم٤مل شمٕم٤ممم :ىم٤مل وقمـ قمكّم        ﴾ 

 (3) .143اًمٌ٘مرة/

 ﴿       ﴾ /وهؿ  ،وؾمط مجع اًمٕمدوّ  :أي ،5اًمٕم٤مدي٤مت

 .ُيريد مجع ُمٜمك :وىمٞمؾ .اًمٙمتٞم٦ٌم

﴿    ﴾/مم٤م يم٤من ُُمٜمتنمًا  ،وُم٤م مجع وُوؿَّ  :أي :ىمٞمؾ [676] 17آٟمِم٘م٤مق

 .سم٤مًمٜمّٝم٤مر ذم شمٍّمومف

                                                 

 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،3/314 :اسمـ ؿمٝمرآؿمقب ،ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م :اٟمٔمر ((1

1/417. 

 .1349/12ح  652 :اًمِمٞمخ اًمٓمقد ،إُم٤مزم ،627 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل :اٟمٔمر ((2

 .22/441 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،82ح  464 :يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم :اٟمٔمر ((3
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 امم ُمًٙمٜمف ،وُم٤م ؾم٤مق :أي :وىمٞمؾ
ٍ
 :وىمٞمؾ .ٕن فمٚمٛم٦م اًمّٚمٞمؾ شمًقق يمّؾ رء

 .وختٗمك سم٤مًمٜمّٝم٤مر ،سم٠مهن٤م شمٔمٝمر سم٤مًمّٚمٞمؾ ،وُم٤م ـمرد ُمـ اًمٙمقايم٥م :أي

 .ٕن فمٝمقره٤م ومٞمف ُمٓمرد :وأو٤مف ذًمؽ امم اًمّٚمٞمؾ

 ،أي جمٛمقع :وـمٕم٤مٌم ُمقؾمقق ،إذا مجٕمتف ،أؾم٘مفوؾم٘متف  ،اجلٛمع :واًمقؾمؼ

 .مم٤م ُيٙم٤مل أو ُيقزن ،اًمّٓمٕم٤مم اعمجتٛمع اًمٙمثػم :واًمقؾمؼ

﴿           ﴾ /أي اـمٚمٌقا إًمٞمف اًم٘مرسم٦م  :ىمٞمؾ ،35اعم٤مئدة

 .أومْمؾ درضم٤مت اجلٜم٦ّم :اًمقؾمٞمٚم٦م :وىمٞمؾ  .سم٤مًمّٓم٤مقم٤مت

وم٢مهن٤م درضم٦ٌم ذم اجلٜم٦ّم، ٓ  :زم اًمقؾمٞمٚم٦م ؾمٚمقا اهلل :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

ّٓ قمٌٌد واطمدٌ   (1) .أرضمقا أن أيمقن أٟم٤م هق ،يٜم٤مهل٤م إ

أطمدمه٤م  ،ذم اجلٜم٦ّم ًم١مًم١مشم٤من امم سمٓمٜم٤من اًمٕمرش :ىم٤مل وُروي قمـ قمكّم 

ذم يمؾٍّ ُمٜمٝمام ؾمٌٕمقن أًمػ همروم٦ٍم، أسمقاهب٤م وأيمقاهب٤م ُمـ  ،وإظمرى صٗمراء ،سمٞمْم٤مء

واًمّّمٗمراء ٕسمراهٞمؿ  وأهؾ سمٞمتف  د وم٤مًمٌٞمْم٤مء اًمقؾمٞمٚم٦م عمحٛمّ  ،قمرض واطمد

 (2) .وأهؾ سمٞمتف 

أي  :وؾمؾ إًمٞمف :وُي٘م٤مل ،شمقؾّمٚم٧م إًمٞمٝمؿ :ُمـ ىمقهلؿ ،ومٕمٞمٚم٦م :واًمقؾمٞمٚم٦م

 .واًم٘مرسم٦م ،اًمقصٚم٦م :ومٛمٕمٜمك اًمقؾمٞمٚم٦م.شم٘مّرب

                                                 

 .4/192 :اًمًٞمقـمل ،اًمدر اعمٜمثقر ،3/327 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،3/524 :اسمـ ؿمٝمرآؿمقب ،ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م :اٟمٔمر ((2

 .177ح  1/626 :احلقيزي ،قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،3/327
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 ﴿       ﴾ /اًمّدقم٤مء امم أُمٍر  :اًمقؾمقؾم٦م ،22آقمراف

 .ِم٦مواخلِمخ ،يم٤مهلٛمٝمٛم٦م ،سمّمقٍت ظمٗملٍّ 

أًم٘مك امم  ،أن ُمٕمٜمك وؾمقس إًمٞمف :ووؾمقس ًمف ،واًمٗمرق سملم وؾمقس إًمٞمف :ىمٞمؾ

 أٟمف أومهف اًمٜمّّمٞمح٦م ًمف ذم ذًمؽ. :وُمٕمٜمك وؾمقس ًمف ،ىمٚمٌف اعمٕمٜمك سمّمقٍت ظمٗملٍّ 

﴿        ﴾ /ُمـ ّذ اًمقؾمقؾم٦م اًمقاىمٕم٦م  :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،4اًمٜم٤مس

 .ق اًمِّمٞمٓم٤منوه ،ُمـ ّذ ذي اًمقؾمقاس :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ .ُمـ اجِلٜم٦ّم

اًمّّمقت  :وأصٚمف ،طمدي٨م اًمٜمّٗمس سمام هق يم٤مًمّّمقت اخلٗمّل  :واًمقؾمقاس

 :اخلٗمّل، ُمـ ىمقل إقمِمك

وَم٧م  (1) .شَمًٛمُع ًمٚمحّل وؾمقاؾَم٤ًم إذا اٟمٍَمَ

إذا همٚم٥م قمٚمٞمف ُم٤م يٕمؽميف  ،ومالٌن ُمقؾمقس :وُمٜمف ىمقهلؿ ،يم٤مهلٛمٝمٛم٦م :واًمقؾمقؾم٦م

 .وشمقؾمقس ،ووؾمقؾم٦مً  ،وؾمقس وؾمقاؾم٤مً  :ُي٘م٤مل ،ُمـ اعمّدة

 ﴿    ﴾ /قمذاٌب دائٌؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :أي ،9اًمّم٤موم٤مت. 

 .اًمّدائؿ اًمّث٤مسم٧م :واًمقاص٥م

                                                 

يمام اؾمتٕم٤من سمريٍح قمنمٍق ًزضِمُؾ،  :وقمجزه ،ًمِٚمَحكم سمدل ًمٚمحّل  :وومٞمف ،اًمِم٤مهد صدر سمٞم٧ٍم ًمألقمِمك ((1

   .ُم٤مدة ) وؾمس ( ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،وًم٤ًمن اًمٕمرب ،125 :وهق ذم ديقاٟمف
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 ﴿      ﴾ /أن ًمف اًمّٓم٤مقم٦م دائٛم٦ٌم  :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،52اًمٜمحؾ

وًمف  :أي :وىمٞمؾ .وم٢مٟمف ُمٕمٌقد ذم وىم٧ٍم همػم وىم٧م ،سمخالف همػمه ،واضم٦ٌٌم قمغم اًمّدوام

 .ٓ يزول ،ف اعمُٚمؽ دائامً وًم :أي :وىمٞمؾ .اًمّديـ ظم٤مًمّم٤مً 

اًمّدائؿ  :واًمقص٥م ،وضم٥م :ووص٥م اًمّديـ ،إذا دام ،وص٥م اًمٌمء وصقسم٤مً 

 .سمدوام اًمٕمٛمؾ ُمّدة [677] يٙمقن قمـ اإلقمٞم٤مء  ،اًمٜمّٝمل

﴿   ﴾/سم٤مًم٤ٌمب :وىمٞمؾ .،ىمٞمؾ:أي:سمٗمٜم٤مء اًمٙمٝمػ18اًمٙمٝمػ. 

ظمرضمقا ٕن اًمٙمّٗم٤مر  :ٓ سم٤ٌمب اًمٙمٝمػ ،أو ومٜم٤مء اًمٗمجقة ،سم٤ٌمب اًمٗمجقة :وىمٞمؾ

وًمق رأوا اًمٙمٚم٥م قمغم سم٤مب اًمٖم٤مر  ،صمؿ اٟمٍمومقا ،امم سم٤مب اًمٙمٝمػ ذم ـمٚمٌٝمؿ

 .ويمذًمؽ ًمق يم٤من سم٤مًم٘مرب ُمـ اًم٤ٌمب ،ًمدظمٚمقه

 .قمت٦ٌم اًم٤ٌمب :اًمقصٞمد :وىمٞمؾ

 .وص٤مئد :ومجٕمف ،أهمٚم٘متف :أي :ُمـ أوصدت اًم٤ٌمب :واًمقصٞمد

﴿   ﴾ /ومّمّٚمٜم٤م هلؿ اًم٘مقل وسمّٞمٜم٤م :أي ،51اًم٘مّمص. 

أن ُيّمػّم  :وهق ذم اًمٙمالم ،وصؾ احل٤ٌمل سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمضُمـ  :وأصؾ اًمّتقصٞمؾ

 .سمٕمْمف يكم سمٕمْم٤مً 

 ﴿    ﴾ /وهل ذم اًمٖمٜمؿ ،ٟم٘مٞمض اًمٗمّمؾ :اًمقصؾ ،123اعم٤مئدة. 
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ضمٕمٚمقه  ،وإذا وًمدت ذيمراً  ،ومٝمل هلؿ ،إذا وًمدت ُأٟمثك ،يم٤مٟم٧م اًمِّم٤مة :ىمٞمؾ

اًمّذيمر  ومٚمؿ يذسمحقا ،وصٚم٧م أظم٤مه٤م :ىم٤مًمقا ،وم٢من وًمدت ذيمرًا وُأٟمثك ،ٔهلتٝمؿ

 .ٔهلتٝمؿ

٤مسمع ضمدي٤مً  ،إذا وًمدت ؾمٌٕم٦م أسمٓمـ ،يم٤مٟم٧م اًمِّم٤مة :وىمٞمؾ ًّ ذسمحقه  ،وم٢من يم٤من اًم

ويم٤من ُمـ  ،اؾمتحٞمقه٤م (1) وإن يم٤من قمٜم٤مىم٤مً  ،وحلٛمف ًمٚمّرضم٤مل دون اًمٜم٤ًّمء ،ٔهلتٝمؿ

 قمرض اًمٖمٜمؿ

٤مسمع ضمدي٤ًم وقمٜم٤مىم٤مً  ًّ  ،أن إظم٧م وصٚم٧م أظم٤مه٤م :ىم٤مًمقا ،وإن وًمدت اًمٌٓمـ اًم

 .ويم٤مٟم٧م اعمٜمٗمٕم٦م واًمّٚمٌـ ًمٚمّرضم٤مل دون اًمٜم٤ًّمء ،مجٞمٕم٤مً ومُحّرُم٤م  ،حلرُمتف قمٚمٞمٜم٤م

ًمٞمس ومٞمٝم٤م ذيمر،  ،اًمِّم٤مة إذا أشم٤مُم٧م قمنم إٟم٤مث ذم س٦ًم أسمٓمـ :اًمقصٞمٚم٦م :وىمٞمؾ

ومٙم٤من ُم٤م وًمدت سمٕمد ذًمؽ ًمٚمذيمقر دون  ،ىمد وصٚم٧م :وم٘م٤مًمقا ،ضُمٕمٚم٧م وصٞمٚم٦مً 

 .اإلٟم٤مث

 .يم٠مهن٤م ُوصٚم٧ِم سمٖمػمه٤م ،اعمقصقًم٦م :سمٛمٕمٜمك :واًمقصٞمٚم٦م

 .ٕهن٤م َوصَٚم٧م أظم٤مه٤م :ن سمٛمٕمٜمك اًمقاصٚم٦موُيقز أن يٙمق :ىمٞمؾ

﴿     ﴾ /ذم اعمِمٝمقر ،سمٗمتح اًمقاو وؾمٙمقن اًمّٓم٤مء :ىُمرأ ،6اعمزُمؾ: 

 .واًمٕمٛمؾ يِمّؼ ومٞمف ،ٕن اًمّٚمٞمؾ وىم٧م اًمّراطم٦م :وأسمٚمغ ُمِمّ٘م٦مً  ،أيمثر صم٘مالً  :أي

                                                 

  .ُم٤مدة ) قمٜمؼ ( ،اسمـ ؾمٞمدة ،اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ :اٟمٔمر ،إُٟمثك :اًمٕمٜم٤مق ((1
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وأؾمٝمؾ ًمٚمُٛمّمكّم ُمـ ؾم٤مقم٤مت اًمٜمّٝم٤مر: ٕن اًمٜمّٝم٤مر  ،هل أوـم٠م ًمٚم٘مٞم٤مم :أي :وىمٞمؾ

واخلٚمؼ ُمـ اًمٕمٛمؾ وم٤مًمٕم٤ٌمدة  ،واًمّٚمٞمؾ ظُمٚمِؼ ًمٚمراطم٦م واًمٜمّقم ،ًمتٍّمف اًمٕم٤ٌمد ومٞمفظُمٚمِؼ 

 .ومٞمف أؾمٝمؾ

أضمدر أن ُيقاـمئ اًمّٚم٤ًمن  :أي ،ُمقاـم٠مةً  :أي :أؿمّد ِوـم٤مء سم٤مًمٙمن واعمدّ  :وىُمرأ

ٛمع واًمٌٍم :أي :اًم٘مٚم٥م ًمٚمٕمٛمؾ ًّ  ،يتقاومؼ ومٞمٝم٤م ىمٚم٥م اعُمّمكّم  ،أؿمدُّ ُمقاـم٠مًة ًمٚم

همػم ُُمِمتٖمٍؾ سمنٍم ُمـ أُمقر  [678] :أي :اًمّتٗمٙمروؾمٛمٕمف قمغم اًمّتٗمٝمؿ و ،وًم٤ًمٟمف

 .اًمّدٟمٞم٤م

﴿   ﴾ /وىمْم٤مء اًمِّمٝمقة. ،اإلرب واحل٤مضم٦م :اًمقـمر :ىمٞمؾ ،37آطمزاب 

ىمد ىم٣م  :وم٢مذا سمٚمٖمٝم٤م اًم٤ٌمًمغ، ىمٞمؾ ،يمّؾ طم٤مضم٦ٍم يٙمقن ًمؽ ومٞمٝم٤م مّه٦م ،اًمقـمر :وىمٞمؾ

 .وـمره وإرسمف

ومل يٙمـ  ،٧م قمّدهت٤مومٓمّٚم٘مٝم٤م واٟم٘مْم ،ومٚماّم ىم٣م زيٌد طم٤مضمتف ُمـ ٟمٙم٤مطمٝم٤م :وُمٕمٜم٤مه

اًمٗمراغ ُمـ اًمٌمء  :وم٢من ُمٕمٜمك اًم٘مْم٤مء هق ،ذم ىمٚمٌف ُمٞمٌؾ إًمٞمٝم٤م وٓ وطمِم٦ٌم ُمـ ومراىمٝم٤م

 .قمغم إًمتزام

﴿     ﴾ /حتٗمٔمٝم٤م ُأذن طم٤مومٔم٦م عم٤ِم ضم٤مء ُمـ قمٜمد اهلل :أي ،12احل٤مىم٦م. 

 .ىم٤مسمٚم٦ٌم عم٤ِم ؾَمِٛمَٕم٧م ،ؾم٤مُمٕم٦مٌ  :وىمٞمؾ

 .ضمٕمٚمتف ذم اًمققم٤مء :عمت٤معوأوقمٞم٧م ا ،أقمٞمف وقمٞم٤مً  ،وقمٞم٧ُم اًمٕمٚمؿ :ُي٘م٤مل
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﴿ ﴾ /وومقدًا ومج٤مقم٤مت :أي :، ىمٞمؾ85ُمريؿ. 

 .ُريم٤ٌمٟم٤ًم قمغم اإلسمؾ :وىمٞمؾ

وأوومد قمغم  ،وومد يٗمد وومداً  ،وىمد ُُيٛمع قمغم وومقد أيْم٤مً  ،مجع واومد :واًمقومد

 .أذف قمٚمٞمف :اًمٌمء

ّٓ ُريم٤ٌمٟم٤مً  ي٤م قمكّم  :ذم رواي٦مٍ  وقمـ رؾمقل اهلل   ،اًمقومد ٓ يٙمقٟمقن إ

 (1) .اخلؼم

واجلٛمع  ،واطمدهؿ واومدٌ  ،وَيِرُدون اًمٌالد ،اًم٘مقم اعمجتٛمٕمقن :هؿ :واًمقومد

 .وىمد ُُيٛمع قمغم أووم٤مد أيْم٤مً  ،وومد، ُمثؾ ص٤مطم٥م وصح٥م

 ﴿         ﴾ /قمغم اًمتٗمٕمٞمؾ ،37اًمٜمجؿ. 

 .وأّدى ُم٤م ُأُمر سمف إًمٞمٝمؿ ،سمّٚمغ ىمقُمف :وىمٞمؾ  .أشمؿَّ وأيمٛمؾ ُم٤م ُأُمر سمف :أي :ىمٞمؾ

 .أيمٛمؾ ُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف ُمـ يمّؾ ُم٤م ُأُمر وأُمُتحـ سمف :وىمٞمؾ

 .سمٛمٕمٜمك وذم جمردًا ٕٟمف آيمد ،ورّم  :وىمٞمؾ

 ﴿ :ُم٤م ُمٕمٜمك وذم احلدي٨م ؾُمئؾ          ﴾  ىم٤مل: يمٚمامت

ـّ  أصٌح٧م وٓ ُأذك سم٤مهلل  ،أصٌح٧ُم ورّب حمٛمقدٌ  :يم٤من إذا أصٌح ىم٤مل ،سم٤مًمغ ومٞمٝم

 (2) .صمالصم٤مً  ،وٓ أختذ ُمـ دوٟمف وًمّٞم٤مً  ،إهل٤مً وٓ أدقمق ُمٕمف  ،ؿمٞمئ٤مً 

                                                 

  .7/172 :اعمجٚمز ،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،371 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل :اٟمٔمر ((1

 .38ح  2/535 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ،176ح  232 :شمٗمًػم أب محزة اًمثامزم :اٟمٔمر ((2
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 ﴿    ﴾ /طمٓمٌٝم٤م :أي :ىمٞمؾ ،24اًمٌ٘مرة. 

 ﴿      ﴾ /ُمـ طمٞم٨م  ،صم٘مؾ وَصٛمؿ ُمـ ؾمامقمف :أي ،5ومّمٚم٧م

 .ومٙم٠مهنؿ ُصؿٌّ قمٜمف ،ومال يٜمتٗمٕمقن سمف ،يث٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ اؾمتامقمف

وىمرت  :شمقىمر وىمرًا، وىمٞمؾ ،وىمرت أذٟمف :لُي٘م٤م ،اًمّث٘مؾ ذم إذن ،سم٤مًمٗمتح :واًمَقىمر

 .ومٝمل ُمقىمقرةٌ  ،أذٟمف

﴿    ﴾ /خت٤مومقن هلل قمٔمٛم٦ًم.:أي :، ىمٞمؾ13ٟمقح ٓ 

 .وهٜم٤م اخلقف ،وهق اًمّتٕمٔمٞمؿ واًمّرضم٤مء ،اؾمٌؿ ُمـ اًمّتقىمػم ،اًمٕمٔمٛم٦م :واًمقىم٤مر

 .ومتقطّمدوه وشُمٓمٞمٕمقه ،ٓ شُمٕمٔمٛمقن اهلل طمؼَّ قمٔمٛمتف :واعمٕمٜمك

ٓ شَمٓمٛمٕمقن ذم قم٤مىمٌتف: ًمٕمٔمٛم٦م اهلل  :أي :ٓ شَمرضمقن هلل قم٤مىم٦ٌمً  :هُمٕمٜم٤م :وىمٞمؾ

 .شمٕم٤ممم

 وٓ شمرضمقن ُمٜمف صمقاسم٤ًم. ،ُم٤م ًمٙمؿ ٓ خت٤مومقن هلل قمذاسم٤مً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وشمقطّمدون اهلل ،هلل قم٤مىم٦ٌم اإليامن [679]ُم٤م ًمٙمؿ ٓ شمرضمقن  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ُم٤م ًمٙمؿ ٓ شمٕمت٘مدون هلل إصم٤ٌمشم٤مً  :وىمٞمؾ

ُمـ احلٚمؿ اًمذي يٛمتٜمع  ،وُم٤م سمف يٙمقن اًمٌمء قمٔمٞمامً  ،ٌقتاًمثّ  :وأصؾ اًمقىم٤مر

 .ُمٕمف اخلََرق

﴿     ﴾ /دومع ذم صدره سمجٛمٞمع يمّٗمف :،أي15اًم٘مّمص. 
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 ،اًمّٚمٙمز :هق سمجٛمٞمع يمّٗمف، وُمثٚمف :وىمٞمؾ  .اًمّدومع :واًمقيمز .رضسمف سمٕمّم٤مه :وىمٞمؾ

 .واًمّٚمٝمز

﴿      ﴾ /هق: اًم٘م٤مئؿ  :اًمٌمءاًمقيمٞمؾ قمغم  ،66آٟمٕم٤مم

 .واًمذي يدومع اًمير قمٜمف ،سمحٗمٔمف

واهلل هق  ،إٟمام أٟم٤م ُُمٜمذرٌ  ،وٓ جُم٤مزيٙمؿ هب٤م ،ًم٧ًم سمح٤مومٍظ ٕقمامًمٙمؿ :أي

 .اعُمج٤مزي

 ﴿      ﴾ /ُُمٕمتَٛمداً  :أي ،81اًمٜم٤ًمء. 

هق اًمٙمٗمٞمؾ سم٠مرزاق  :وىمٞمؾ .هق اًمٙم٤مذم :ىمٞمؾ .ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم :واًمقيمٞمؾ

 .اًمٕم٤ٌمد

 .ظماّله وٟمٗمًف :وويَمٚمف امم ٟمٗمًف ،شمٗمقيُض إُمر امم همػمه :صؾ اًمَقيم٤مًم٦موأ

﴿    ﴾ /وسمِٓم٤مٟم٦ًم ُمـ اعمنميملم ،دظمالً  :أي ،16اًمتقسم٦م. 

 .وُم٤م يتخذه ُُمٕمتٛمدًا قمٚمٞمف ،وظم٤مّصتف ،ودظمالؤه ،سمٓم٤مٟمتف :ووًمٞمج٦م اًمّرضمؾ

 وًمٞمس ُمٜمف :واًمقًمٞمج٦م
ٍ
 أدظمٚمتف ذم رء

ٍ
 ،واًمّرضمؾ يٙمقن ذم اًم٘مقم ،يمّؾ رء

واًمقاطمد  ،دظمؾ :أي ،اؾمٌؿ ُمـ وًم٩م يٚم٩م وًمقضم٤مً  ،ومٝمق وًمٞمج٦م ومٞمٝمؿ ،وًمٞمس ُمٜمٝمؿ

 .واجلٛمع ومٞمف ؾمقاءٌ 

﴿   ﴾ /صٌّٞم٤ًم صٖمػماً  :أي ،18اًمِمٕمراء. 

 .اًمّّمٌّٞم٦م :واًمقًمٞمدة ،ًم٘مرب قمٝمده ُمـ اًمقٓدة :اًمّّمٌل :واًمقًمٞمد
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﴿       ﴾ /يقُمئٍذ  :ٕمٜملي ،اًمرسمقسمّٞم٦م :اًمقٓي٦م سم٤مًمٗمتح ،44اًمٙمٝمػ

 .اًمٜمٍّمة :واًمقٓي٦م أيْم٤مً  .ويتؼمؤون مم٤م يم٤مٟمقا يٕمٌدون ،وُي١مُمٜمقن سمف ،يتقًّمقن اهلل

٦ٌّم :هل سم٤مًمٗمتح :وىمٞمؾ ٚمٓم٤من ،اًمّتقًمٞم٦م :وسم٤مًمٙمن ،اعمح ًّ  .واًم

  ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /ىمٞمؾ: أي  ،72آٟمٗم٤مل

 .ُمـ شمقًمٞمتٝمؿ ذم اعمػماث

ضمرون وإٟمّم٤مر يتقارصمقن سم٤مهلجرة واًمٜمٍّمة دون إىم٤مرب، طمّتك ويم٤من اعمٝم٤م

 .ٟمزل سم٠مٟمف أوزم إرطم٤مم

  :أي :وىمٞمؾ
ٍ
أي: ًمٞمس قمٚمٞمٙمؿ  ،ُم٤م ًمٙمؿ ُمـ ُمقٓهتؿ وٟمٍمهتؿ ُمـ رء

 .ٟمٍمهتؿ

﴿        ﴾ /اًمذي يكم اًمٜمٍّمة  :هق :اًمقزم ،55اعم٤مئدة

إذا يم٤من يٛمٚمؽ  ،ومالٌن وزّم اعمرأة :ُي٘م٤مل ،كم شمدسمػم إُمراًمذي ي :هق :واًمقزمّ  ،واعمٕمقٟم٦م

ٚمٓم٤من (1)َُمـ يم٤من إًمٞمف اعُمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًم٘مقد  :وزّم اًمّدم .شمدسمػم ٟمٙم٤مطمٝم٤م ًّ وزم أُمر  :واًم

 .اًمّرقمّٞم٦م

 .اعمقمم :وُمثٚمف ،أطمؼُّ  :أي ،أومم :هق :أصؾ اًمقزمّ  :وىمٞمؾ

                                                 

   .وهق اًم٘مّم٤مص ((1
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هق اعمٕمٜمل و قمغم أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ذم قمكّم  ،واشمٗمؼ اعمقاومؼ واعمخ٤مًمِػ

 . (1)سمٕمد اهلل ورؾمقًمف  ،سم٤مًمقزّم ذم هذه أي٦م

عُمٜم٤موم٤مة اًمّتخّمٞمص  :سمٛمٕمٜمك اعمقٓة ذم اًمّديـ واعمح٦ٌّم ،وًمٞمس اعُمراد اًمقٓي٦م

وهق ُمٜمحٍم  [684]وم٤مٟمحٍم ومٞمام ي٘متيض ومرض اًمّٓم٤مقم٦م  ،اعُمًتٗم٤مد ُمـ احلٍم

ّٓ ًمِزم  ،اعُمتّمػ سم٤مًمّّمٗم٤مت اعمذيمقرة طملم ٟمزول أي٦م ،سم٤مًم٘مقد يمقن يمّؾ واطمٍد وإ

 .وًمًٌط اًمٙمالم حمؾٌّ آظمر ،ُمـ اعم١مُمٜملم وزّم ٟمٗمًف

﴿      ﴾ /ويٙمقن أومم سمٛمػماصمل. ،،أي:وًمدًا يٚمٞمٜمل6-5ُمريؿ 

﴿   ﴾ /وداومع ّذيمـ قمٜمّل،ٟم٤مسي وطم٤مومٔمل:، أي121يقؾمػ. 

 ﴿   ﴾ اًم٘م٤مئؿ سمفوأٟم٧م  ،أٟم٧م شمتقمّم أُمري ذم إُومم واًمُٕم٘مٌك :أي. 

 ﴿    ﴾ /وضّمف وضمٝمؽ :أي ،144اًمٌ٘مرة. 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وشمٙمقن اٟمٍماوم٤مً  ،وهل ُمـ ذًمؽ ،شمٙمقن إىم٤ٌمًٓ  :واًمّتقًمٞم٦م

       ﴾ /111آل قمٛمران. 

 .وشمقًّمٞم٧م ،وًّمٞم٧م :ُي٘م٤مل ،اًمّتقزّم  :وشمٙمقن سمٛمٕمٜمك

                                                 

 ،أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ،479 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،اخلّم٤مل ،4ح  1/288 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((1

 .88 :اًمٓمؼمي ،ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك ،13 :اسمـ اًمٌٓمريؼ ،اًمٕمٛمدة ،112 :اًمقاطمدي
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  ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم ،شم٤ٌمعوسمٛمٕمٜمك اإل ،يٙمقن سمٛمٕمٜمك اإلقمراض :واًمّتقزم

              ﴾ /أي ٓ شُمٕمروقا قمـ اإلؾمالم ،38حمٛمد. 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /وَُمـ يتٌٕمٝمؿ  :أي ،51اعم٤مئدة

 .ويٜمٍمهؿ

﴿    ﴾ /سمف. يًتْمٞمئقن ،ُُمتألًمٌئ سم٤مًمٜمّقر ،وىّم٤مداً  :، أي13اًمٜم٠ٌم 

 .اعُمِمتٕمؾ سم٤مًمٜمّقر اًمٕمٔمٞمؿ :وهق ،اًمقىّم٤مد :واًمقه٤مج ،ُيٛمع اًمٜمّقر واحلرّ  :واًمقه٩م

 ﴿       ﴾ /وٕمٍػ  :أي ،4ُمريؿ. 

إذا وٕمػ  ،ٕن اًمٕمٔمؿ ُمع صالسمتف :وإٟمام أو٤مف اًمقهـ امم اًمٕمٔمؿ :ىمٞمؾ

 .ومٙمٞمػ سم٤مًمّٚمحؿ واًمٕمّم٥م ،وشمٜم٤مىمص

اًمٌٓمش إٟمام يٙمقن و ،ٕٟمف ؿمٙمك وٕمػ اًمٌٓمش :إٟمام ظمصَّ اًمٕمٔمؿ :وىمٞمؾ

 .سم٤مًمٕمٔمؿ دون اًمّٚمحؿ وهمػمه

 :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وهـ هيـ وهٜم٤مً  :ُي٘م٤مل ،اًمّْمٕمػ وٟم٘مّم٤من اًم٘مّقة :واًمقهـ

﴿   ﴾ /أي ومام ضمٌِٜمقا قمـ ىمت٤مل قمدّوهؿ :ىمٞمؾ ،146آل قمٛمران. 

ُمـ طمٞم٨م أن اًمقهـ:  ،وإٟمام ىم٤مل وُم٤م وٕمٗمقا ُمع أن اًمقهـ أيْم٤ًم اًمّْمٕمػ :ىمٞمؾ

 .ٟم٘مّم٤من اًم٘مّقة :واًمّْمٕمػ ،ًد سم٤مخلقف وهمػمهإٟمٙم٤ًمر اجل
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  ﴿ :وىمٞمؾ  ﴾  ُم٤م ومؽموا. 

﴿        ﴾ /وٕمٗم٤ًم قمغم وٕمػ. :أي :ىمٞمؾ ،14ًم٘مامن 

 .قمغم وٕمػ ٟمٓمٗم٦م إُم ،وٕمػ ٟمٓمٗم٦م اًمقاًمد :يٕمٜمل

 ازدادت وٕمٗم٤ًم قمغم وٕمػ. ،ومٙمّٚمام ازداد احلٛمؾ ،ٕن احلٛمؾ ُي١مصمر ومٞمٝم٤م :وىمٞمؾ

 .وم٤مزدادت وٕمٗم٤ًم سم٤محلٛمؾ ،هن٤م وٕمٞمٗم٦م اخِلٚم٘م٦مٕ :وىمٞمؾ

ـٍ  :وىمٞمؾ  وضمٝمدًا قمغم ضمٝمد. ،ؿمّدًة قمغم ؿمّدة :أي :وهٜم٤ًم قمغم وه

﴿       ﴾ /سم٤مٟمت٘م٤مض  ،ؿمديدة اًمّْمٖمػ :أي :، ىمٞمؾ16احل٤مىم٦م

 .سمٜمٞمتٝم٤م

امء شمٜمِمؼُّ سمٕمد صالسمتٝم٤م :هق :وىمٞمؾ ًّ ومتّمػم سمٛمٜمزًم٦م اًمّّمقف ذم اًمقهك  ،أن اًم

 .[681]ىمد وهك قمكمَّ  :ُمـ ىمقهلؿ ًمٚمً٘م٤مء إذا اٟمٗمتؼ ظمرزه ،ػواًمّْمٕم

﴿   ﴾ /قمـ اسمـ ضمٜمّل:ذم ويٙم٠مٟمف صمالصم٦م أىمقال:82اًم٘مّمص، 

 .ومٚمؿ ي٘مػ قمغم وي ،َُمـ ضمٕمٚمٝم٤م يمٚمٛم٦ًم واطمدةً  :ُمٜمٝمؿ

 .َُمـ ىم٤مل ويؽ :وُمٜمٝمؿ .َُمـ وىمػ قمغم وي :وُمٜمٝمؿ

ي اؾمٌؿ ؾُمّٛمل سمف و :وهق أن ،هق ىمقل اخلٚمٞمؾ وؾمٞمٌقيف :واًمقضمف ومٞمف قمٜمدٟم٤م :ىم٤مل

ويم٠من  ،يم٠مٟمف ٓ ُيٗمٚمح اًمٙم٤مومرون :صمؿ اسمتدأ وم٘م٤مل ،ومٙم٠مٟمف اؾمؿ أقمج٥م ،اًمٗمٕمؾ ذم اخلؼم

 .ومقي ُُمٜمٗمّمٚم٦م ُمـ يم٠من ،اهلل يًٌط اًمّرزق
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ٕٟمف ٓ ُيٗمٚمِح اًمٙم٤مومرون  :أقمج٥م :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل ،وَُمـ ىم٤مل أهن٤م ويؽ :ىمٞمؾ

 .ٕن اهلل يًٌط اًمّرزق ،وأقمج٥م

سمٛمٜمزًم٦م اًمٙم٤مف ذم ذًمؽ  ،رف ظمٓم٤مٍب ويٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمّٙم٤مف هٜم٤م طم :ىمٞمؾ

 .واوًمئؽ

 .إٟمام ُيريد أٟمف: ٓ يٗمّمؾ سمٕمٌض ُمـ سمٕمض ،ويٙم٠مٟمف يمٚمٛم٦م واطمدة :وىمقل َُمـ ىم٤مل

وضُمٕمٚم٧م أن ُمٗمتقطم٦م ذم ُمقوع ٟمّم٥ٍم  ،ومُحذوم٧م اًماّلم ،أصٚمف ويٚمؽ :وىمٞمؾ

 .وأُم٤م يم٠من ،أٓ يم٠من :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ .أقمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم :يم٠مٟمف ىم٤مل ،سمٗمٕمٍؾ ُُمْمٛمرٍ 

أن اهلل يًٌط اًمّرزق  ،ىم٤مًمقا ذًمؽ :أي :ذًمؽ أن اهلل :ن ذم اًمت٠مويؾويٙم٠م :وىمٞمؾ

ُيْمّٞمؼ قمغم َُمـ يِم٤مء، ٓ  :أي :يمام سمًط اًم٘مرون وُي٘مّدر ،ٓ ًمٙمراُمتف ،عمَِـ يِم٤مء

 .أمل شمٕمٚمؿ :ُمٕمٜم٤مه :ويٙم٠من :وىمٞمؾ .ًمٙمـ سمح٥ًم اعمّمٚمح٦م ،هلقانٍ 

﴿   ﴾ /يمٚمٛم٦ٌم شُم٘م٤مل قمٜمد اهلَٚمٙم٦م :ويٌؾ  :ىمٞمؾ ،7اجل٤مصمٞم٦م. 

 .ًمق ُأرؾمٚم٧م ومٞمف اجل٤ٌمل عم٤مقم٧م ُمـ طمّره ،واٍد ذم ضمٝمٜمّؿ :ويٌؾ  :وىمٞمؾ

ّٓ أهن٤م يمٚمٛم٦م قمذاب ،ويٌؾ ُمثؾ ويٌح  :وىمٞمؾ  ،وويكم ،وويٚمؽ ،ويٚمف :ُي٘م٤مل ،إ

 .ووياله ذم اًمٜمّدسم٦م

 .ىمد شمرد ًمٚمتٕمّج٥م ،ويؾ :ويمٚمٛم٦م

 .وىمد ُيراد ومٞمٝم٤م اًمّت٤مء ُمثؾ ي٤م ويٚمتٜم٤م ،خُمٗمػ ويٚمؽ ،ويؽ :وىمد ُي٘م٤مل
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 املمضووةت ( ) فصل الواو 

 

 

﴿        ﴾ /سم٤مًمِٕمّمٛم٦م اًمقصمٞم٘م٦م. :أي :شم٠مٟمٞم٨م إوصمؼ ،256اًمٌ٘مرة 

﴿     ﴾ /وُم٤م شم٘مدرون قمٚمٞمف. أي ُِمـ ُُمٚمٙمِٙمؿ، ، ىمٞمؾ:6اًمٓمالق 

 .مم٤م دمدوٟمف ُمـ اعم٤ًميمـ :أي :هق ُمـ اًمقضمدان :وىمٞمؾ

وضمدت ذم  :ُي٘م٤مل ،ُمـ اًمقضمد اًمذي هق اعم٘مدرة ،ُمـ ؾمٕمتٙمؿ وـم٤مىمتٙمؿ :وىمٞمؾ

 ،سمتٕم٤مىم٥م احلريم٤مت اًمثالث قمغم اًمقاو ،اعم٤مل ضمدة وَوضمدًا وِوضمداٟم٤ًم وُوضمداً 

وُمـ اًمٖمْم٥م ُمقضِمدة  ،ووضمدت ُمـ احلزن وضمداً  ،ووضمدت اًمّْم٤مًّم٦م وضمداٟم٤مً 

 .ووضمداٟم٤مً 

﴿   ﴾ /اًمؼم [682]طمٞمقان  :وهق :مجع وطمش ،5اًمتٙمقير، 

ومٝمق  ،َُمـ يًتقطمش ُمـ اًمٜم٤ّمسو .مجع اًمقطمش وطمقش :وُي٘م٤مل ،اًمقاطمد وطمٌم

 .ووطمٌم ،وطمٌش 
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 (1) .ىمٞمؾ:ويم٠من اًمٞم٤مء ًمٚمت٠ميمٞمد،يمام ذم ىمقًمف: واًمّدهر سم٤مإلٟم٤ًمن دّواري

 ﴿  ﴾ /اؾمٌؿ ًمّمٜمؿٍ  ،23ٟمقح. 

عم٤ّم ُم٤مت اختذ ىمقُمف ؿمٙماًل قمغم صقرشمف، صمؿ أهمقاهؿ:  ،اؾمؿ رضمٍؾ ص٤مًمٍح  :وىمٞمؾ

 (2) .ومٕمٌدوه ،اًمِّمٞمٓم٤من ،ذريتٝمؿ :أي

 ﴿  ﴾ ضمٕمؾ  :وهق ،ُيقاري ُُمقارةً  ،جمٝمقل وارى ،22ف/آقمرا

 .اعمُٙم٤مؿمٗم٦م :ووّده ،اعُم٤ًمشمرة :وُمثٚمف .اًمٌمء وراء ُم٤م يًؽمه

 وًمق ٓ ذًمؽ ًمقضم٥م مهز اًمقاو اعمْمٛمقُم٦م. ،ٕن اًمّث٤مٟمٞم٦م ُمّدة :ومل هُيٛمز :ىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /وهق:  :شم٠مٟمٞم٨م إوؾمط :اًمقؾمٓمك ،238اًمٌ٘مرة

 .قمغم ضمٝم٦م آقمتدال ،لماًمٌمء سملم اًمِمٞمئ

ٕهن٤م وؾمط  :أهن٤م صالة اًمٔمٝمر :واعمروي ،واظمتٚمٗمقا ذم اًمّّمالة اًمقؾمٓمك

 (3) .اًمٜمّٝم٤مر

 .أهن٤م صالة اًمٕمٍم :وىمٞمؾ .واًمٔمٝمر ذم ؾم٤مئر إي٤مم ،أهن٤م اجلٛمٕم٦م :وىمٞمؾ

                                                 

 .ُم٤مدة ) دهر ( ،اسمـ ُمٜمٔمقر ،بًم٤ًمن اًمٕمر :اٟمٔمر ((1

ويم٤من ُمـ طم٘مٝم٤م أن شمرد ذم ومّمؾ اًمقاو  ،وردت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم ومّمؾ اًمقاو اعمْمٛمقُم٦م ؾمٝمقاً  ((2

   .اعمٗمتقطم٦م

 .5ح  332 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ،1ح  3/271 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم :اٟمٔمر ((3
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وهل  ،وظمتؿ هب٤م صالة اًمٜمّٝم٤مر ،ومتح اهلل هب٤م صالة اًمّٚمٞمؾ :أهن٤م اعمٖمرب :وىمٞمؾ

 .ٍَم ُمـ سملم اًمّّمٚمقاتوؾمٌط ذم اًمّٓمقل واًم٘مِ 

 ٕهن٤م سملم صالشملم ٓ ُي٘مٍّمان. :أهن٤م صالة اًمٕمِم٤مء أظمرة :وىمٞمؾ

وسملم  ،وصاليت اًمٜمّٝم٤مر ،ٕهن٤م سملم صاليت اًمّٚمٞمؾ :أهن٤م صالة اًمٗمجر :وىمٞمؾ

 .ومٝمل ُُمتٗمّردٌة سملم حمٌتلم ،وٕهن٤م صالة ٓ دمتٛمع ُمع همػمه٤م :اًمّٔمالم واًمّْمٞم٤مء

وأظمٗم٤مه٤م ذم مجٚم٦م  ،مل ُيٕمّٞمٜمٝم٤م اهلل ،أهن٤م إطمدى اًمّّمٚمقات اخلٛمس :وىمٞمؾ

يمام ظمٗمل ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم ًمٞم٤مزم ؿمٝمر  ،ًمُٞمح٤مومٔمقا قمغم مجٞمٕمٝم٤م :اًمّّمٚمقات اعمٙمتقسم٦م

 .وؾم٤مقم٦م اإلضم٤مسم٦م ذم ؾم٤مقم٤مت اجلٛمٕم٦م ،واؾمٛمف إقمٔمؿ ذم مجٞمع إؾمامء ،رُمْم٤من

﴿    ﴾ /ُم٤م دون اًمّٓم٤مىم٦م :اًمُقؾمع ،233اًمٌ٘مرة. 

ٓ ي٠مُمر  :أي :وٓ ُيْمٞمّؼ قمٜمف ،ًمٞمًع اإلٟم٤ًمنأٟمف  :سمٛمٕمٜمك :وُيًّٛمك ذًمؽ وؾمٕم٤مً 

ّٓ سمام هق ًمف ُُمًتٓمٞمع ،وٓ يٜمٝمك أطمداً   .إ

ّٓ ُينه٤م :أي :وىمٞمؾ  .ومل ُيٙمّٚمٗمٝم٤م ـم٤مىمتٝم٤م ،دون قمنه٤م ،إ

ّٓ ُم٤م َيًٕمٝم٤م وحَيؾُّ هل٤م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ  .إ
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 ) فصل الواو املكسورة (

 

 

 ﴿    ﴾ /ُمـ اًمٞمٝمقد  ،أهؾ ُمّٚم٦م ًمٙمؾِّ  :ىمٞمؾ ،148اًمٌ٘مرة

 .واًمٜمّّم٤مرى ىمٌَِٚم٦م

اإلؾمالم،  :وهل ،ـمري٘م٦م :أي :وص٤مطم٥م ُمّٚم٦ٍم وضمٝم٦مٌ  ،ًمٙمّؾ ٟمٌلٍّ  :أي :وىمٞمؾ

 ﴿[ 683]  :يم٘مقًمف شمٕم٤مل ،وإن اظمتٚمٗم٧م إطمٙم٤مم      

    ﴾ /48اعم٤مئدة. 

صالهتؿ امم سمٞم٧م  :يٕمٜمل :٦مً وأهؾ اًمٙمت٤مب ىِمٌٚمَ  ،أن ًمٙمؾٍّ ُمـ اعمًٚمٛملم :وىمٞمؾ

 .وصالهتؿ امم اًمٙمٕم٦ٌم ،اعم٘مدس

َُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ وراء اًمٙمٕم٦ٌم  ،ًمٙمؾِّ ىمقٍم ُمـ اعمًٚمٛملم وضمٝم٦مٌ  :أي :وىمٞمؾ

 .أو قمـ ؿمامهل٤م ،أو قمـ يٛمٞمٜمٝم٤م ،وىُمّداُمٝم٤م

 .ومج٤مء ُُمّمحح٤مً  ،أٟمف ُمّمدر ؿمذَّ قمـ اًم٘مٞم٤مس :ىمٞمؾ ،واًمقضمٝم٦م
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 ًمٚمُٛمتقضمف.وهق اؾمٌؿ ،هق اؾمٌؿ ًمٞمس سمٛمّمدر ضم٤مء قمغم أصٚمف :وىمٞمؾ

 .اعمّمدر :واجلٝم٦م

﴿       ﴾ /أي: سمئس اعم٤مء اًمذي َيِردوَٟمف98هقد،. 

ًمُٞمٓم٤مسمؼ ُم٤م َيِرد قمٚمٞمف  :وإٟمام أـمٚمؼ ؾمٌح٤مٟمف قمغم اًمٜم٤ّمر اؾمؿ اًمقرد اعمقرود :ىمٞمؾ

 .أهؾ اجلٜم٦ّم ُمـ إهن٤مر واًمٕمٞمقن

 .اًمٜم٤ّمر ،سمئس اعمدظمؾ اعمدظمقل ومٞمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .اًمٜم٤ّمر ،سمئس اًمٌمء اًمذي َيِرَده :وىمٞمؾ

 .سمئس اًمٜمّّمٞم٥م اعم٘مًقم هلؿ اًمٜم٤ّمر :وىمٞمؾ

 .واجلٛمع أوراد ،واإلسمؾ اًمقاردة ،ورود اعم٤مء اًمذي ُيقرد :واًمقرد

 :واًمقرد ،وًمٞمس سم٤مًمدظمقل ،اإلذاف قمغم اًمّدظمقل :وأصؾ اًمقرود :ىمٞمؾ

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمتل شَمِرد اعم٤مء :اجلامقم٦م         

 ﴾ /َيِرد ُورداً  ،ورد اعم٤مء :ُي٘م٤مل ،86ُمريؿ. 

 .هؿ ٟمّمٞم٥م ضمٝمٜمّؿ ُمـ اًمٗمري٘ملم :أي :اًمِقرد اًمٜمّّمٞم٥م :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /أي: واومؼ قمذاب اًمٜم٤ّمر اًمنّمك: ٕهنام  :، ىمٞمؾ26اًمٜم٠ٌم

 قمٔمٞمامن،ومال ذٟم٥م أقمٔمؿ ُمـ اًمنّمك،وٓ قمذاب أقمٔمؿ ُمـ اًمٜم٤ّمر.

 .ضمّقزوا ضمزاًء وومؼ أقمامهلؿ :ؾوىمٞم
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ٕٟمف ضم٤مٍر قمغم ُم٘مدار إقمامل ذم  :وم٤مجلزاء ووم٤مق ،اجل٤مري قمغم اعم٘مدار :واًمقوم٤مق

 .آؾمتح٘م٤مق

﴿      ﴾ /صم٘مؾ احِلٛمؾ قمغم فمٝمر :اًمِقىمر سم٤مًمٙمن ،2اًمذاري٤مت، 

 .أو ذم سمٓمـ

ح٤مب :أي :صم٘مؾ إذن :وسم٤مًمٗمتح ًّ سمٚمٍد امم سمٚمد،  ُمـ ،حتٛمؾ صم٘ماًل ُمـ اعم٤مء ،اًم

 .ومتّمػم ُمقىمرًة سمف

﴿  ﴾ /أي: ُوصٗم٤مء وهمٚمامن ًمٚمخدُم٦م :، مجع وًمٞمد17اًمقاىمٕم٦م. 

مل يٙمـ هلؿ طمًٜم٤مت ومُٞمث٤مسمقا قمٚمٞمٝم٤م، وٓ  ،أهنؿ ُمـ أوٓد أهؾ اًمّدٟمٞم٤م :ىمٞمؾ

 .وم٠ُمٟمزًمقا هذه اعمٜمزًم٦م [684]ومُٞمٕم٤مىَمٌقا قمٚمٞمٝم٤م  ،ؾمٞمئ٤مت

هؿ ظمدم أهؾ  :وم٘م٤مل ؟لمأٟمف ؾُمئؾ قمـ أـمٗم٤مل اعمنميم ورووا قمـ اًمٜمٌّّل 

 (1) .اجلٜم٦ّم

ظُمٚمِ٘مقا خلدُم٦م أهؾ  ،قمغم صقرة اًمٖمٚمامن ،سمؾ هؿ ُمـ ظَمدم أهؾ اجلٜم٦ّم :وىمٞمؾ

 .اجلٜم٦ّم

 

 

                                                 

 :شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي قمٜمف ،9/361 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .17/223 :شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ،29ح  5/212
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 اءالي   صل  ف
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 ) فصل الياء املفتوحت (

 

 

﴿    ﴾ /ومجع اًمٞمٌس  ،أي٤ٌمس :ومجٕمف ،اًمٞم٤مسمس :اًمٞمٌس ،77ـمف

ٙمقن ًّ  .يٌقس :سم٤مًم

﴿    ﴾ /وذم اًمٌٝم٤مئؿ ُِمـ  ،اًمٞمتٞمؿ ذم اًمٜم٤ّمس ُِمـ ىِمٌؾ إب :ىمٞمؾ ،15اًمٌٚمد

 .ىِمٌؾ إُم

 .ٓ ُِمثؾ هل٤م :أي :دّرٌة يتٞمٛم٦م :ُي٘م٤مل ،ُم٤م ٓ ٟمٔمػم ًمف :واًمٞمتٞمؿ ُمـ اجلقاهر

خر ًمؽ قمٌد  ،ٓ أب ًمؽ ،أن اعُمراد وضمدك يتٞمامً  :وىمٞمؾ ذم شمٗمًػمه أي٦م ًّ وم

 .صمؿ أسم٤م ـم٤مًم٥م ،اعمٓمٚم٥م
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 ،ومآواك امم ٟمٗمًف ،وضمدك واطمدًا ٓ ُمثؾ ًمؽ ذم ذومؽ وومْمٚمؽ :أي :وىمٞمؾ

 .واظمتّّمؽ سمرؾم٤مًمتف

﴿   ﴾ /وأن ُمديٜم٦م  ،يثرب اؾمُؿ أرض اعمديٜم٦م :ىمٞمؾ ،13آطمزاب

 .ذم ٟم٤مطمٞم٦ٍم ُمـ يثرب اًمّرؾمقل 

 .يثرب هل اعمديٜم٦م ٟمٗمًٝم٤م :وىمٞمؾ

واعمًٙمٞمٜم٦م،  ،واًمّدار ،وـم٤مسم٦م ،وـمٞم٦ٌم ،ثربي :وًمٚمٛمديٜم٦م صمالصم٦م قمنم اؾمامً  :ىمٞمؾ

 ،واًم٘م٤مصٛم٦م ،واعمرطمقُم٦م ،واًمٕمذراء ،واعمحٌقسم٦م ،واعُمحٞم٦ّم ،واعمحٌقرة ،وضم٤مئزة

 .ويٜمدد

 ﴿    ﴾ /94اًمٙمٝمػ. 

يمّؾ أُم٦ٍم  ،وُم٠مضمقج أُم٦م ،ي٠مضمقج ُأُم٦م :أٟمف ىم٤مل ُروي قمـ رؾمقل اهلل 

يمؾٌّ ىمد  ،يٜمٔمر امم أًمػ َذيَمر ُمـ صٚمٌفطمّتك  ،ٓ يٛمقت اًمّرضمؾ ُمٜمٝمؿ ،أرسمٕمامئ٦م أُم٦م

الح ًّ  .محؾ اًم

أُمث٤مل  :صٜمٌػ ُمٜمٝمؿ :هؿ صمالصم٦م أصٜم٤مف :ىم٤مل ؟ِصٗمٝمؿ ًمٜم٤م ،ي٤م رؾمقل اهلل :ىمٞمؾ

 .ىم٤مل: ؿمجٌر سم٤مًمِّم٤مم ـمِقال ؟وُم٤م إرز ،ي٤م رؾمقل اهلل :ىمٚم٧م ،إرز

وٓ  ،وه١مٓء اًمذيـ ٓ ي٘مقم هلؿ ضمٌٌؾ  ،ـمقهلؿ وقمروٝمؿ ؾمقاءٌ  :وصٜمٌػ ُمٜمٝمؿ

 .طمديد
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وٓ يٛمّرون سمٗمٞمٍؾ،  ،ويٚمتحػ سم٤مٕظمرى ،يٗمؽمش إطمدى أذٟمٞمف :ُمٜمٝمؿ وصٜمٌػ 

ّٓ أيمٚمقه ،وٓ مَجؾٍ  ،وٓ وطمشٍ  ُم٘مدُمتٝمؿ  ،وَُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ أيمٚمقه ،وٓ ظمٜمزيٍر إ

 (1) .وسمحػمة ـمؼمّي٦م ،ينمسمقن أهن٤مر اعمنمق ،سم٤مًمِّم٤مم، وؾم٤مىمٞمٝمؿ سمخراؾم٤من

 .أب اًمؽّمك ،أهنؿ ُمـ وًمد ي٤موم٨م سمـ ٟمقح :وىمٞمؾ

 ،ومج٤مء ذو اًم٘مرٟملم ،ظمرضم٧م شمٖمػم ،ّي٦ٌم ُمـ ي٠مضمقج وُم٠مضمقجاًمؽّمك ه :وىمٞمؾ

د ًّ  .ومٌ٘مٞم٧م ظم٤مرضمف ،وميب اًم

د قمغم إطمدى وقمنميـ ىمٌٞمٚم٦مً  ،أن ذا اًم٘مرٟملم :وىمٞمؾ ًّ وسم٘مٞم٧م ُمٜمٝمؿ ىمٌٞمٚم٦م  ،سمٜمك اًم

د ًّ  .ومٝمؿ اًمؽّمك ،دون اًم

 [691]اطمتٚمؿ ذات يقٍم  وذًمؽ أن آدم  ،هؿ ٟم٤مدرٌة ذم وًمد آدم :وىمٞمؾ

ومٝمؿ  ،ومخٚمؼ اهلل ُمـ ذًمؽ اعم٤مء ي٠مضمقج وُم٠مضمقج ،واُمتزضم٧م ٟمٓمٗمتف سم٤مًمؽّماب

 .دون إُم ،ُُمتّمٚمقن سمٜم٤م ُمـ ضمٝم٦م إب

 ﴿      ﴾ /ؿمديد  ،دظم٤مٌن أؾمقد :أي :ىمٞمؾ ،43اًمقاىمٕم٦م

قاد ًّ  .اًم

 .يًتٖمٞم٨م أهؾ اًمٜم٤ّمر امم فمّٚمف ،ضمٌٌؾ ذم ضمٝمٜمّؿ ،اًمٞمحٛمقم :وىمٞمؾ

قاد سم٤مطمؽماق اًمٜمّ  ،إؾمقد :واًمٞمحٛمقم ًّ ُمـ احلّؿ،  ،وهق يٗمٕمقل ،٤مراًمِّمديد اًم

 .اعُمًّقد سم٤مطمؽماق اًمٜم٤ّمر ،وهق ؿمديد اًمِّمحؿ

                                                 

 .4/392 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،228 :اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،آظمتّم٤مص :اٟمٔمر ((1
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 .إذا ؾمّخٛم٧م وضمٝمف سم٤مًمٗمحؿ ،محذت اًمّرضمؾ :ُي٘م٤مل

﴿   ﴾ /ضم٤مءت عمٕم٤منٍ  ،اًمٞمد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم وهمػممه٤م :ىمٞمؾ ،64اعم٤مئدة: 

 وآضمتامع، ،واًمٕمّمٞم٤من ،واًمٜمّدم ،واًمٖمٞمظ ،وإيمؾ ،واجلامقم٦م ،واًمّٓم٤مقم٦م ،ًمٚمًٚمٓم٤من

 .واًمّٓمريؼ ،وآسمتداء

واًمقىم٤مي٦م،  ،واعمُٚمؽ، واحلٗمظ ،وىمّمػم اًمٞمد ًمٚمٌخٞمؾ ،وـمقيؾ اًمٞمد ًمٚمًخل

واجل٤مرطم٦م اعمٕمرووم٦م: وهل ُمـ اعمٜمٙم٥م امم  ،واعمِٜم٦ّم، واحلّؼ  ،وآؾمتًالم، واًمٜمّٕمٛم٦م

 .وًمٚمٙمّػ امم اًمّزٟمد ظم٤مّص٦م ،أـمراف إص٤مسمع

 .يدي سمٗمتح اًمّدال :وإصؾ

وذم اًمٙمثرة:  ،أومٚمس وومٚمقس :ُمثؾ ،ويديأيدي  :ومجٕمٝم٤م ،سمًٙمقهن٤م :وىمٞمؾ

 .أي٤مدي

 .اًمٞمٛملم واًمِّمامل :اجلٝم٦م :واًمٞمد

﴿  ﴾ /ي٤م إٟم٤ًمن :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،1يس. 

 .ي٤م ؾمّٞمد إوًملم وأظمريـ :وىمٞمؾ .ي٤م حمّٛمد  :وىمٞمؾ .ي٤م رضمؾ :وىمٞمؾ

 .هق اؾمؿ اًمٜمٌّّل  :وىمٞمؾ

﴿      ﴾ /هق اسمـ أظمٓمقب اًمٕمجقز ،86آٟمٕم٤مم. 

 .يمام ُأدظمؾ قمغم اًمٞمزيد ،ُأدظمؾ قمٚمٞمف اًماّلم ،ٛملقمٚمٌؿ أقمج
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 اؾمتخٚمّمف قمغم سمٜمل إهائٞمؾ طملم رومٕمف اهلل شمٕم٤ممم. ،هق اسمـ قمّؿ إًمٞم٤مس :وُي٘م٤مل

 .ومٜم٠ٌمه سمٕمده ،يم٤من إًمٞمًع شمٚمٛمٞمذ إًمٞم٤مس :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /اؾمُؿ صٜمؿٍ  ،23ٟمقح. 

 ﴿ :وُمثٚمف  ﴾ /23ٟمقح. 

﴿    ﴾ /اًمّثٛمٞمٜم٦مُمـ اجلقاهر  ،58اًمرمحـ. 

﴿   ﴾ /اًم٘مرع :هق ،146اًمّم٤موم٤مت. 

 .وٓ ؾم٤مق ًمف ،هق يمّؾ ٟم٧ٌٍم يٜمًٌط قمغم وضمف إرض :وىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /هق اًمٌحر ،136آقمراف. 

 ﴿    ﴾ /وإدرايمف ،ُٟمْمجف :أي ،99آٟمٕم٤مم. 

 إذا أدرك. ،َيٜمُٕم٤ًم وَيٜمَٕم٤ًم وأيٜمع ،يٜمع اًمّثٛمر :ُي٘م٤مل ،اًمٜمّْم٩م :واًمٞمٜمع

 وشم٤مضمر ودمر.،ُمثؾ ص٤مطم٥ٍم وصح٥م،مجع ي٤مٟمعٍ  ،ىمٞمؾ: أن اًمٞمٜمعو

﴿    ﴾ /ىمقم ُمقؾمك  :هؿ ،113اًمٌ٘مرة. 

ٕهنؿ ُيري ذم يمالُمٝمؿ جمرى  :وهق اؾمٌؿ ٓ يٜمٍمف ًمٚمٕمٚمٛمّٞم٦م واًمّت٠مٟمٞم٨م :ىمٞمؾ

 .اًم٘مٌٞمٚم٦م

٥م امم هيقدا سمـ يٕم٘مقب :وُي٘م٤مل ًَ ّٛمٞم٧م هيقدًا، وُأقمرسم٧م  ،يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد شُمٜم ًُ وم

 .سم٤مًمّدال
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﴿  ﴾ /واًمّزُم٤من اخل٤مص ،واًمّزُم٤من اعُمٓمٚمؼ ،اًمقىم٧م :، سمٛمٕمٜمك4اًمٗم٤محت٦م، 

﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين امم همروب اًمِّمٛمس [692]وهق    

  ﴾ /أي٦م ،187اًمٌ٘مرة. 

 ﴿    ﴾ /إيتغم  :ُي٘م٤مل ،هق ُمـ إًمٞم٦م اًمتل هل اًمٞمٛملم :ىمٞمؾ ،22اًمٜمقر

 .مم وأمم سمٛمٕمٜمًك وشم٠م

 .ُم٤م ىمٍّمت :أي :أٟمف ُمـ ىمقهلؿ ُم٤م أًمقت ذم يمذا :وىمٞمؾ

 .وٓ ُيٍم :واعمٕمٜمك

 .إذا طمٚمػ ،وهق ُمـ شم٠ممم ،وٓ يت٠مل :وىُمرأ

 ﴿    ﴾ /أُم٤م طم٤من :أي ،16احلديد. 

 .إذا طم٤من ،أٟمك ي٠مٟمك إّٟم٤مً  :ُي٘م٤مل

﴿     ﴾ /اهلل، وٓ ُيث٘مٚمف ، أي: ٓ يِمؼُّ قمغم 255اًمٌ٘مرة

اموات وإرض ًّ  إذا أصم٘مٚمف وضمٝمده. ،أّده ي١مّده أوداً  :ُمـ،طمٗمظ اًم

 .ٟمحق قمجٜمف وم٤مٟمٕم٤مج ،أَوده أودًا وم٤مٟمآد ،وآَدت اًمٕمقد

 :واجلٛمع ،قمغم وزن إقمقج واًمٕمقضم٤مء واعمٕمٜمك واطمدٌ  ،وإوده وإوداء

 .إَود، يم٤مًمٕمقج
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 ﴿      ﴾ /ٛمٚمٜمّٙمؿٓ حي :أي :ىمٞمؾ ،2اعم٤مئدة. 

 .ٓ شمٙمتًٌقا ًمٌٕمض ىمقٍم قمدواٟم٤مً  :أي :ٓ يٙمًٌٜمّٙمؿ :وىمٞمؾ

وهق ومٕمٌؾ  ،أي وٓ يٙمًٌٜمّٙمؿ :وٓ ُيرُمٜمٙمؿ ،اًم٘مٓمع واًمٙم٥ًم :واجلرم

 .يتٕمّدى قمغم ُمٗمٕمقًملم

 :أي :ضمرُمٜمل ومالٌن قمغم أن صٜمٕم٧م يمذا :ُي٘م٤مل ،ٓ حيٛمٚمٜمّٙمؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .محٚمٜمل قمٚمٞمف

 ﴿   ﴾ /ن ذم اًمّذه٤مب إًمٞمفَيًٕمق :أي ،57اًمتقسم٦م. 

 .ٓ يرّده رٌء قمٜمف ،ُميّض اعم٤مّر ُُمنقم٤ًم قمغم وضمٝمف :واجلامح

 .اًمّرايم٥م هقاه :واجلَٛمقح ،هق اعمٌم سملم اًمِمٞمئلم :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /وٓ ي٠مُمر سم٢مـمٕم٤مُمف. ،ٓ ُيٓمٕمٛمف :أي ،34احل٤مىم٦م 

 واًمّتحريض واحل٨ّم سمٛمٕمٜمك ،وٓ ي٠مُمر سمف إذا قمجز ،ٓ يٗمٕمٚمف إذا ىمدر :يٕمٜمل

 .اًمؽّمهمٞم٥م

﴿      ﴾ /يٙمنٟمٙمؿ سمقـمئٙمؿ :أي ،18اًمٜمٛمؾ ٓ. 

  .اًمٙمن :واحلٓمؿ

 .ُمـ أؾمامء ضمٝمٜمّؿ :احُلٓمٛم٦م :وُمٜمف

 .ُم٤م حتّٓمؿ :واحُلٓم٤مم
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﴿      ﴾ /يٜمزل قمٚمٞمف قمذاٌب دائؿٌ  :أي ،39هقد. 

 .ظمالف اإلرحت٤مل ،وهق ُمـ احِلؾ ،اًمٜمّزول ًمٚمٛم٘م٤مم :واحلٚمقل

واعُمّمحح ًمٚمحٚمقل  ،وضمقده ذم اجلقهر ُمـ همػم ؿمٖمؾ طمّٞمز :وطمٚمقل اًمٕمرض

 .واًمّتحّٞمز

﴿        ﴾ /يدع :أي :ىمٞمؾ ،26اًمٌ٘مرة ٓ. 

 شمريمف ،ٓ يٛمتٜمع :وىمٞمؾ
ٍ
 .واُمتٜمع ُمٜمف ،ٕن أطمدٟم٤م إذا اؾمتحك ُمـ رء

إذا رأى  ،أن اهلل ٓ يدع رضب اعمثؾ سم٤مٕؿمٞم٤مء احل٘مػمة حل٘م٤مرهت٤م :وُمٕمٜم٤مه

 . رضب اعمثؾ هب٤ماًمّّمالح ذم

 [693]هق أن اًمذي ُيًتحك ُمٜمف ُم٤م يٙمقن ىمٌٞمح٤ًم ذم ٟمٗمًف  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

وٓ هيتدي  ،ىم٤مل ًمٚمذي يتٍمف ذم أُمرٍ  :وم٠مظمؼم اهلل ،ويٙمقن ًمٗم٤مقمٚمف قمٞم٥ٌم ذم ومٕمٚمف

 .خيٌط ظمٌط قمِمقاء :ومٞمف

ٕٟمف يم٤مًمّيب قمغم همػم اؾمتقاء إذه٤من،  :اعمّس سم٤مجلٜمقن واًمتّخٞمؾ :واًمّتخٌط

 .سمف ظمٌٓم٦م ُمـ اجلٜمقن :ُي٘م٤مل ،ٕٟمف اوٓمراب ذم اًمٕم٘مؾ :اٌء يم٤مجلٜمقند :واخل٤ٌمط

 ﴿     ﴾ /يًتٗمزّٟمؽ :أي :ىمٞمؾ ،62اًمروم ٓ. 

ًمِمّدة اًمٖمْم٥م  :ٓ حيٛمٚمٜمّؽ يمٗمر ه١مٓء قمغم اخلّٗم٦م واًمٕمجٚم٦م :أي :وىمٞمؾ

 .ومتٗمٕمؾ ظمالف ُم٤م ُأُمرت سمف ُمـ اًمّّمؼم واًمّرومؼ ،قمٚمٞمٝمؿ، ًمٙمٗمرهؿ سمآسم٤مئؽ
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﴿    ﴾ /يدومٕمقن سمٗمٕمؾ اًمّٓم٤مقم٦م اعمٕمّمٞم٦م :أي :ىمٞمؾ ،22اًمرقمد. 

وٓ  ،واًمٕمٗمق [694]يدومٕمقن إؾم٤مءة َُمـ أؾم٤مء إًمٞمٝمؿ سم٤مإلطم٤ًمن  :وىمٞمؾ

 ﴿ :ُيٙم٤موم١مون، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /152آٟمٕم٤مم. 

 .يدومٕمقن سم٤مًمّتقسم٦م ُمٕمّرة اًمّذٟم٥م :وىمٞمؾ

 .اًمّدومع :واًمّدرء

﴿      ﴾ /ويدومٜمف طمّٞم٤مً  ،خُيٗمٞمف ذم اًمؽّماب :، أي59اًمٜمحؾ. 

 .إذا أظمٗمٞمتف ،أدؾّمف دؾّم٤مً  ،ودؾم٧ًم اًمٌمء ذم اًمؽّماب

 .شمٜمدّس ذم اًمؽّماب ،طمٞم٦ٌّم صاّمء :واًمّدؾم٤مؾم٦م

 ﴿      ﴾ /هُيٚمٙمف :وىمٞمؾ .يٕمٚمقه :أي :ىمٞمؾ ،18آٟمٌٞم٤مء. 

إذا أص٤مب  ،دُمٖمف يدُمٖمف :ُي٘م٤مل ،ؿم٩ّم اًمرأس طمّتك يٌٚمغ اًمّدُم٤مغ :واًمّدُمغ

 .دُم٤مهمف

﴿     ﴾ /ُم٤م يتٛمٜمّقن ويِمتٝمقن. :أي :، ىمٞمؾ57يس 

َـّ قمكمَّ  :أي :شم٘مقل اًمٕمرب دع قمكمَّ ُم٤م ؿمئ٧م :ىمٞمؾ  .مت

ٕٟمف ىمد هّذب  :ومٝمق ًمف سمحٙمؿ اهلل ،أن يمّؾ َُمـ يّدقمل ؿمٞمئ٤مً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ّٓ ُم٤م حَيًـ ُمٜمٝمؿ ،ـم٤ٌمقمٝمؿ  .ومال يّدقمقن إ

 .أن أهؾ اجلٜم٦ّم يمّٚمام يدقمقٟمف ي٠مشمٞمٝمؿ :يٕمٜمل ،قم٤مءهق ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمدّ  :ىمٞمؾ
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﴿      ﴾ /ويٜمِمط ويٚمٝمق ،يذه٥م وُيلء :أي :، ىمٞمؾ12يقؾمػ. 

 .يرقمك ويتٍّمف :وىمٞمؾ

 ،اًمّٚمٕم٥م اعُم٤ٌمح ُمثؾ اًمّرُمل :وأرادوا سمف ،اًمؽّمدد يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ  :هق :واًمّرشمع

 .وآؾمت٤ٌمق سم٤مٕىمدام

اومتٕم٤مٌل ُمـ رقمٞم٧م اإلسمؾ،  :وهق ،ُمـ اإلرشمٕم٤مء ،يرشمع سم٤مًمٞم٤مء ويمن اًمٕملم :وىُمرأ

 .ويمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام ُُمتٕمدٍّ امم ُمٗمٕمقٍل سمف ،ُمثؾ ؿمقي٧م واؿمتقي٧م

 .أو يمنه٤م ،ُمع ؾمٙمقن اًمٕملم ،سم٤مًمٜمّقن :وىُمرا ومٞمٝمام

﴿    ﴾ /أو اعمرأة أن يٕم٘مدا  ،ٓ ضُمٜم٤مح قمغم اًمّزوج :، أي232اًمٌ٘مرة

 .ومذيمر اًمٜمّٙم٤مح سمٚمٗمظ اًمؽّماضمع ،احل٤مًم٦م إوممويٕمقدا امم  ،سمٞمٜمٝمام قم٘مد اًمٜمّٙم٤مح

﴿   ﴾ /ُينقمقن :أي :ىمٞمؾ ،94اًمّم٤موم٤مت. 

 .يزوّمقن زومٞمػ اًمٜمّٕم٤مم :وىمٞمؾ

 ،ُمـ سم٤مب رضب ،ضم٤مء اًمّرضمؾ يزفُّ  :ُي٘م٤مل ،طم٤مًم٦ٌم سملم اعمٌم واًمٕمدو :وهق

 .إذا أهديتٝم٤م ،أزف زوّم٤ًم وزوم٤موم٤مً  ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،وزومٗم٧م اًمٕمروس امم زوضمٝم٤م

﴿      ﴾ /وٓ يٗمؽمون ،ٓ يٛمّٚمقن :، أي38ومّمٚم٧م. 

 ،إذا ُمٚمٚمتف ،أؾم٠مم ؾم٠مُم٤ًم وؾمآُم٦مً  ،ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،ؾمئٛم٧م ُمـ اًمٌمء :ُي٘م٤مل

آُم٦م :ورضمٌؾ ؾم١موم ًّ  .وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك ،اعمالًم٦م :أي ُمٚمقل. واًم
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﴿   ﴾ /٧ٌم  :، أي163آقمراف ًّ  [695]يقم ٓ يٙمقن اًم

٧ٌم ًّ ٧ٌموٓ يُ  ،أي: ٓ يٗمٕمٚمقن اًم ًّ  .٘مٞمٛمقن قمٛمؾ اًم

٧ٌم قمغم هذا ًّ ٧ٌم ،ؾم٧ٌم ي٧ًٌم ؾمٌت٤مً  :ُي٘م٤مل ،ومٕمٚمٝمؿ :وم٤مًم ًّ  .إذا قمّٔمؿ يقم اًم

٧ٌم :أي :سمْمّؿ اًمٞم٤مء ،ُيًٌتقن :وىُمرأ ًّ  :أؿمٝمرٟم٤م :يمام ُي٘م٤مل ،ٓ يدظمٚمقن ذم اًم

 دظمٚمٜم٤م ذم اجلٛمٕم٦م. :وأمجٕمٜم٤م ،أي: دظمٚمٜم٤م ذم اًمِّمٝمر

﴿     ﴾ /ن: أي: يدورون، أي ُيرو ، ىمٞمؾ:33آٟمٌٞم٤مء

 واًمٜمّجقم ُمـ ىمقًمف اًمّٚمٞمؾ يدلُّ قمغم اًمٜمّجقم. ،واًم٘مٛمر ،وأراد: اًمِّمٛمس

 .واًمِّمدة واًمّرظم٤مء ،يًٌحقن سم٤مخلػم واًمنّم  :وىمٞمؾ

 ،أٟمف ؾمٌح٤مٟمف ضمٕمؾ ًمٙمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام ومَٚمٙم٤ًم يدور ومٞمف سمنقم٦مٍ  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ٌح .يم٤مًم٤ًٌمطم٦م ًّ  .سمٛمٕمٜمًك  :واًمٕمقم واًم

﴿  ﴾ /ٕمقن، ويٌٓمِمقن ُمـ ؿمّدة اًمٖمٞمض.،أي:ي٘م72احل٩م 

ٓمق ًّ  ،ؾمٓم٤م قمٚمٞمف يًٓمق ؾمٓمقةً  :ُي٘م٤مل ،إفمٝم٤مر احل٤مل اهل٤مئٚم٦م ًمإلظم٤موم٦م :واًم

ٓمقة واًمٌٓمِم٦م .واإلٟم٤ًمن ُمًٓمقٌّ سمف ،وؾمٓم٤مي٦مً  ًّ  .سمٛمٕمٜمًك  :اًم

﴿     ﴾ /وُم٤م  ،مم٤م ُيقطمك إًمٞمٝمؿ ،ُم٤م يٙمتٌف اعمالئٙم٦م :أي ،1اًم٘مٚمؿ

 .يٙمتٌقٟمف ُمـ أقمامل سمٜمل آدم

ٓمر ًّ ايمتت٥م.  :واؾمتٓمر ،وهق ووع احلروف قمغم ظمٍط ُُمًت٘مٞمؿ ،اًمٙمت٤مسم٦م :واًم

 .آًم٦م اًمّتًٓمػم :واعمًٓمر
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 ﴿    ﴾ /اخلروج ذم ظُمٗمٞم٦مٍ  :اًمّتًٚمؾ ،63اًمٜمقر. 

 .إذا ظمرج ُمـ مجٚمتٝمؿ ،شمًٚمؾ ومالٌن ُمـ سملم أصح٤مسمف :ُي٘م٤مل

ٚم٦م ًّ  .ويمذًمؽ اإلؾمالل ،اًمّنىم٦م ذم اخلٗمٞم٦م :واًم

وم٢من اعمٜم٤موم٘ملم يم٤من يث٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ ظمٓم٦ٌم  ،ٖمػمه ومٞمٝمربأن يٚمقذ سم :هق :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ

ومٞمخرضمقن ُمـ اعمًجد ذم شمًٚمٍؾ ُمـ همػم  ،ومٞمٚمقذون سمٌٕمض أصح٤مسمف اًمٜمٌّّل 

 .اؾمتئذانٍ 

 .رضمققم٤ًم قمٜمف ،يم٤مٟمقا يتًٚمّٚمقن ذم اجلٝم٤مد :وىمٞمؾ

 .ويًتخٗمقن شم٘مّٞم٦مً  ،يًتؽمون :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ﴿      ﴾ /ٜم :أي ،259اًمٌ٘مرة ًّ  .قنمل ُيٖمػّمه اًم

ٜم٧م ،وذًمؽ إذا يم٤من ُمـ اعمًٜمقن اًمذي ُيراد سمف اعُمتٖمػّم  ًّ ُمـ  ،أو يٙمقن ُمـ اًم

أو  ،واهل٤مء ًمٞمس يٙمقن قمٚمٞمٝمام يٙمقن ًمٚمقىمػ ،أضمدسمقا :أي :أؾمٜم٧ّم اًم٘مقم :ىمقهلؿ

ٜمف ًّ ٜمقن ،ؿمجرٌة ؾمٜمٝم٤مء، وؾمٜمٝم٧م اًمٜمّخٚم٦م :ومٞمٛمـ ىم٤مل ،ُمـ اًم ًّ  ،إذا أمت٧ّم قمٚمٞمٝم٤م اًم

 .[696] حتٛمؾ أظمرى وٓ ،اًمتل حتٛمؾ ؾمٜم٦مً  :وهل ،وٟمخٚم٦ٌم ؾمٜمٝم٤مء

 ﴿   ﴾ /ُيٚمزُمقٟمٙمؿ ؾمقء اًمٕمذاب :أي :ىمٞمؾ ،49اًمٌ٘مرة. 

 .واًمٙمّؾ ُُمت٘م٤مرٌب  ،ُيذي٘مقٟمٙمؿ وُيٕمذسمقٟمٙمؿ :أي :وىمٞمؾ

 .ؾم٤مُمف ظمّٓم٦ُم إذا يمّٚمٗمف إّي٤مه :ُمـ ىمقهلؿ ،ُيٙمّٚمٗمقٟمٙمؿ :يًقُمقٟمٙمؿ
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ًٓ  :وؾم٤مُمف ظمًٗم٤مً  .يقًّمقٟمٙمؿ ؾمقء اًمٕمذاب :وىمٞمؾ  .إذا أوٓه ُذ

قم :وأصؾ اًم٤ٌمب ،ُيٕمذسمقٟمٙمؿ :ىمٞمؾ ،يًقُمقٟمٙمؿ ًّ اًمذي هق إرؾم٤مل اإلسمؾ  ،اًم

 .ذم اًمّرقمل

 ﴿    ﴾ /ُيٜمْمجٝم٤م قمٜمد دٟمّقه ُمٜمٝم٤م، وحيرىمٝم٤م  :أي ،29اًمٙمٝمػ

 .أٟمْمجتف سم٤مًمٜم٤ّمر ،ُمـ ؿمقي٧م اًمّٚمحؿ ؿمّٞم٤مً  ،دائامً 

 .إذا أـمٕمٛمتٝمؿ ؿمقاءً  ،وأؿمقي٧م اًم٘مقم

﴿    ﴾ /وومريٌؼ ذم  ،ومريٌؼ ذم اجلٜم٦ّم ،يتٗمّرىمقن :أي ،43اًمروم

ٕمػم ًّ  .شمٗمّرىمقا :وشمّمّدع اًم٘مقم ،اًمِّمؼ :واًمّّمدع .اًم

﴿       ﴾ /يرضِمع اًمٜم٤ّمس قمـ  :أي :ىمٞمؾ  ،6اًمزًمزًم٦م

ويّمدر اًمٜم٤ّمس ُمـ خم٤مرضمٝمؿ ُمـ اًم٘مٌقر  ،سمٕمد اًمٕمرض ُُمتٗمرىملم ،ُمقىمػ احل٤ًمب

 .قمغم ُمقىمػ اًمٕمرض واحل٤ًمب

 .رضمٕم٧م :ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،وصدرت اعمقوع صدراً 

وصدر  ،وقمـ اًمٌالد ،صدرت اًمّرقم٤مء :ُمـ ىمقًمؽ ،سم٤مًمتحريؽ اؾمؿٌ  :واًمّّمدر

 .رضمٕمقا :أي :اًمٜم٤ّمس قمـ مجٕمٝمؿ

﴿      ﴾ /اًمٍّماخ قمغم اًمٕمدّو سمام  :آؾمتٍماخ ،18اًم٘مّمص

 .يردقمف قمـ اإلي٘م٤مع سمف
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﴿    ﴾ /يتّم٤محيقن اؾمتٖم٤مصم٦مً  :أي ،37وم٤مـمر. 

ىُمٚم٧ٌم اًمّت٤مء  ،إومتٕم٤مٌل ُمـ اًمٍّماخ ،واًمٜمّداء سم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م ،اًمّّمٞم٤مح :اإلصٓمراخ

٤ميمت٦م ىمٌٚمٝم٤م :ـم٤مءً  ًّ  .ٕضمؾ اًمّّم٤مد اًم

 ﴿        ﴾ /سمتِمديد اًمّّم٤مد  :ىُمرأ ،125آٟمٕم٤مم

 .وم٠ُمدهمؿ ،يتّمّٕمد :وأصٚمف ،ُمع ومتح اًمٕملم ،واًمٕملم

ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد  ،ف يتٙمّٚمػ ُم٤م يث٘مؾ قمٚمٞمفومٙم٠مٟم ،أٟمف يث٘مؾ اًمٙمالم قمٚمٞمف :وُمٕمٜمك يتّمّٕمد

 .رء

 .وهق ذم اعمٕمٜمك ُمثؾ يّّمّٕمد ،وسمٕمده٤م أًمػ ،سمتِمديد اًمّّم٤مد ،يّّم٤مقمد :وىُمرأ

 .وصٕمقسم٦م اًمٌمء ،ُمـ اعمِمّ٘م٦م :ومه٤م

 ﴿ :وُمـ ذًمؽ ىمقًمف       ﴾ /17اجلـ. 

 .ؿم٤مىّم٦مٌ  :أي :وقم٘م٦ٌٌم صٕمقد

 .ٕمقدُمـ اًمّّم  ،وإؾمٙم٤مهن٤م ،سمتخٗمٞمػ اًمّّم٤مد :وىُمرا

 ﴿  ﴾ /يتيقمقن:  :سمٛمٕمٜمك ،سمتِمديد اًمّْم٤مد واًمّراء ،94آقمراف

 .[697]خيْمٕمقن  :أي

١مال واًمّرهم٦ٌم :واًمتّيع .ظمْمع وذّل  :وشمّيع ًّ  .اعُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًم

 ﴿     ﴾ /َـّ  :أي ،56اًمرمحـ  .مل يٗمتْمٝم
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 .اًمٜمّٙم٤مح سم٤مًمّتدُمٞم٦م :آومتْم٤مض

َـّ :واعمٕمٜمك َـّ ومل يٖم ،مل يٓم٠مُه إذا  ،ُي٘م٤مل: ـمٛمث٧م اعمرأة ،وأصؾ اًمّٓمٛم٨م،َِمُٝم

ٌَؾ وٓ رضمؾ،وـمٛمث٧م ،طم٤مو٧م ف طَم ًّ  .إذا دُمٞم٧م سم٤مإلومتْم٤مض وسمٖمػمه، إذا مل يٛم

 ﴿    ﴾ /يٕمٚمقه ويّمٕمدوه :أي ،97اًمٙمٝمػ. 

 .إذا قمٚمقشمف ،فمٝمرُت قمٚمٞمف :ُي٘م٤مل

 ﴿     ﴾ /ُم٤م يّمٜمع سمٙمؿ :أي :ىمٞمؾ ،77اًمٗمرىم٤من. 

 .ومقضمقده وقمدُمف ؾمقاءٌ  ،وُم٤م ٓ ُيٕم٠ٌم سمف ،ُم٤م ُي٤ٌمزم سمٙمؿ :وىمٞمؾ

ُم٤م يم٤من ًمف  :ُم٤م قم٠ٌمت سمٗمالن: أي :يمام ُي٘م٤مل ،وزن ًمٙمؿ قمٜمده :أي :شم٠مويٚمف :وىمٞمؾ

 .وٓ ىمدرٌ  ،قمٜمدي وزنٌ 

 .اًمّث٘مؾ :اًمٕمٌكء ذم اًمّٚمٖم٦م :وأصؾ

٠ٌّمت اًمّٓمٞم٥م :ُي٘م٤مل ،أصٚمف ُمـ هتٞم٠م :وىمٞمؾ وُم٤م اقمتٜمك  ،إذا هٞم٠مشمف ،ُأقم٠ٌمه قم٠ٌمً  ،قم

 .ُم٤م ُأهٞمئ سمف أُمراً  :أي :سمف

﴿    ﴾ /سم٠من ضَمٕمٚمقا ًمف  ،ُيًّقون سمف همػمه :أي :ىمٞمؾ ،1آٟمٕم٤مم

 .ٓ ٟمٔمػم ًمف قمٜمدي :أي :ُم٤م أقمِدل سمٗمالٍن أطمداً  :ُم٠مظمقٌذ ُمـ ىمقهلؿ ،أٟمداداً 

 .ُينميمقن سمف همػمه :ُمٕمٜمك يٕمدًمقن :وىمٞمؾ

أقمرو٧م وقمِدًم٧م قمٜمف،  ،ؾمّقيتف سمف :أي :وقمِدًم٧م سمف همػمه ،ظمالومف :واًمٕمدل

 .ىمّقُمتف وم٤مؾمت٘م٤مم :أي :وقمِدًم٧م اًمٌمء وم٤مقمتدل ،قمٜمف
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﴿  ﴾ /ُيًّ٘مٗمقن ُمـ اًم٘مّمقر  :أي :، ىمٞمؾ137آقمراف

 .سمٜم٤مئٝم٤م :أي :قمرش ُمّٙم٦م :ُي٘م٤مل ،يٌٜمقن :ويٕمرؿمقن .واًمٌٞمقت

 .ؾم٘مُػ اًمٌٞم٧م :واًمٕمرش

﴿     ﴾ /وُم٤م يٖمٞم٥م ،ُم٤م يٌٕمد :أي ،61يقٟمس. 

 .ووّده طمْمقر اعمٕمٜمك ًمٚمٜمٗمس ،قماًمّذه٤مب قمـ اعمٕمٚم :واًمٕمزوب

رضماًل  ،أو ًمٞمس ًمف زوٌج  ،واًمٕمَزب اًمذي مل يتزّوج ،إذا اٟمٗمرد قمـ أهٚمف :وشمٕمّزب

 .يم٤من أو اُمرأة

 ﴿    ﴾ /َُمـ ُيٕمِرض قمٜمف :أي :ىمٞمؾ ،36اًمزظمرف. 

 .وَُمـ يٕمٛمك قمٜمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

إذا  ،اً قمِمك يٕمِمق قمِمقًا وقمِمقّ  :ُي٘م٤مل ،أصٚمف اًمٜمّٔمر سمٌٍٍم وٕمٞمٍػ  :واًمٕمِمق

قمِمك  :ىمٞمؾ ،وإذا ذه٥م اًمٌٍم ،يم٠من قمٚمٞمٝم٤م همِم٤موة ،وأفمٚمٛم٧م قمٞمٜمف ،وٕمػ سمٍمه

 .واًمّرضمؾ أقمِمك ،يٕمٌم قمِم٤مً 

قمِمك امم اًمٜم٤ّمر، إذا  :وُي٘م٤مل ،يٕمٛمك :وُمٕمٜم٤مه ،وُمـ يٕمُش سمت٘مدير اًمٌمء :وىُمرأ

 .مل يره٤م [698]إذا  ،وقمِمك قمٜمٝم٤م ،أشمك وىمّمد هل٤م

﴿   ﴾ /يتحػّمون :أي ،15اًمٌ٘مرة. 
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 ُي٘م٤مل ذم ُمقوع احل٤مل. ،ومٝمق قمٛمف وقم٤مُمف ،قمٛمف يٕمٛمف :ُي٘م٤مل ،اًمتحػّم  :واًمٕمٛمف

 ﴿    ﴾ /اًمِٖمٞم٦ٌم ،12احلجرات:  ،
ٍ
أن شَمذيمر اإلٟم٤ًمن ُمـ ورائف سمًقء

ٌُٝمت٤من :ومٝمق ،وم٢مذا ذيمرشمف سمام ًمٞمس ومٞمف  .اًمٌٝم٧م واًم

 ،س ومٞمفوإذا ذيمرشمف سمام ًمٞم ،وم٘مد اهمتٌتف ،إذا ذيمرت اًمّرضمؾ سمام يٙمره :وذم احلدي٨م

 (1) .وم٘مد هبتف

وم٢من اًمِٖمٞم٦ٌم أؿمدُّ ُمـ  ،إّي٤ميمؿ واًمِٖمٞم٦ٌم :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ،وقمـ ضم٤مسمر

وأن ص٤مطم٥م اًمٖمٞم٦ٌم ٓ  ،ومٞمتقب اهلل قمٚمٞمف ،صمؿ يتقب ،أن اًمّرضمؾ يزين :ىم٤مل ،اًمّزٟم٤م

 (2) .طمّتك يٖمٗمر ًمف ص٤مطمٌف ،ُيٖمَٗمر ًمف

أن يتٙمّٚمؿ ظمٚمػ  : سم٠مٟمفوىمد ُيٗمّن  ،اًمِٖمٞم٦ٌم سم٤مًمٙمن :واإلؾمؿ ،اهمت٤مسمف اهمتٞم٤مسم٤مً  :ُي٘م٤مل

 :ؾُمّٛمل ،وإن يم٤من يمذسم٤م ،هِمٞم٦ٌمً  :ؾُمّٛمل ،وم٢من يم٤من صدىم٤مً  ،إٟم٤ًمٍن ُمًتقٌر سمام ؾَمِٛمٕمف

 .هُبت٤مٟم٤مً 

 

                                                 

   .472 :اًمٓمؼمد ،قمٜمف ُمٙم٤مرم إظمالق ،537 :اًمٓمقد ،إُم٤مزم :اٟمٔمر ((1

ح  5/95 :احلقيزي ،قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ،9/228 :ٓمؼمداًم ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((2

78  . 
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 ﴿      ﴾ /ٕن اعمُٝمَٚمؽ  :أهنؿ مل ُي٘مٞمٛمقا هب٤م ىمط :أي ،92آقمراف

 :وىمٞمؾ .ٖمٜملممل يٕمٞمِمقا ومٞمٝم٤م ُُمًت :أي :يم٠من مل يٖمٜمقا ومٞمٝم٤م :وىمٞمؾ .يّمػم يم٠من مل يٙمـ

 .يم٠من مل يٕمٛمروا ومٞمٝم٤م

 .يم٠مٟمف اؾمتٖمٜمك سمذًمؽ اعمٙم٤من قمـ همػمه ،أىم٤مم سمف ،همٜمك سم٤معمٙم٤من يٖمٜمل همٜم٤مءً  :ُي٘م٤مل

 .اًمٖمٜمك :وأصؾ آؾمتٖمٜم٤مء .اعمٜم٤مزل :واعمٖم٤مين

﴿   ﴾ /اٟمت٘م٤مظ اًمّٓمٌع سمام يرى مم٤م  :اًمٖمٞمظ ،122اًمتقسم٦م

 .هم٤مفمف ُيٖمٞمٔمف :يًقئف، ُي٘م٤مل

﴿       ﴾ /ًمٞمٗمٙمر سمام ىُمّداُمف ُمـ اًمٌٕم٨م :أي :ىمٞمؾ ،5اًم٘مٞم٤مُم٦م، 

 .اًمّتٙمذي٥م :هق ،وم٤مًمٗمجقر ،وُيٙمّذب سمف

ٞمئ٦م ،ُيقز أن ُيريد أٟمف ُيًّقف اًمّتقسم٦م :وىمٞمؾ ًّ  .وُي٘مّدم إقمامل اًم

 وًمٞمس ذم ٟمّٞمتف أن يرضمع قمـ ذٟم٥ٍم يرشمٙمٌف.  ،ُيريد أن يٗمجر ُم٤م اُمتدَّ قمٚمٞمف :وىمٞمؾ

وأٟمف يتٕمّجؾ اعمٕمّمٞم٦م، صمؿ يًّقف  ،أقمٛمؾ صمؿ أشمقب :أٟمف ي٘مقل :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .همدًا أو سمٕمد همدٍ  :ي٘مقل ،اًمّتقسم٦م

 ،وومجَر احل٤مًمػ ومجقرًا: يمّذب ،ُمـ سم٤مب ىمٕمد َوْزٟم٤مً  ،ومجر اًمٕمٌد ومجقراً  :ُي٘م٤مل

 .وُم٤مل قمـ اًمّّمدق

﴿        ﴾ /شمتٗمّجر إهن٤مر ،74اًمٌ٘مرة. 
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 ظم٤مرضم٤ًم ُمـ ُمٜمٌٕمف. ،وذًمؽ إذا ٟمزل:ءُمـ ومّجر اعم٤م ،اًمّتٗمجر:اًمّتٗمٕمؾ

﴿    ﴾/يًتٜمٍمون قمغم إوس  :أي[ 699] 84اًمٌ٘مرة

 .واخلزرج سمرؾمقل اهلل 

 .واٟمٍمٟم٤م سمحّؼ اًمٜمٌّل إُُمّل  ،اومتح قمٚمٞمٜم٤م :ي٘مقًمقن :أي :ىمٞمؾ

 .يٜمٍمٟم٤م قمٚمٞمٙمؿ ،ىمد أفمؾَّ زُم٤مٟمف :أهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن عمَِـ ٟم٤مسمذهؿ :وىمٞمؾ

 ،يًتٕمٚمٛمقن ُمـ صٗم٦م ٟمٌلٍّ ُيٌٕم٨م ُمـ اًمٕمرب :تحقنأن ُمٕمٜمك يًتٗم :وىمٞمؾ

 .ومٚماّم سُمٕم٨م أٟمٙمروه ،ومٙم٤مٟمقا يّمٗمقٟمف هلؿ

 .يًتحٙمٛمقن رهّبؿ قمغم يمّٗم٤مر اًمٕمرب :أن ُمٕمٜمك يًتٗمتحقن :وىمٞمؾ

 ﴿      ﴾ /وُيٕمّجؾ قمٚمٞمٜم٤م ،يت٘مّدم ومٞمٜم٤م :أي ،45ـمف. 

 ﴿     ﴾ /ؾم٤مءةيتج٤موز احلّد ذم اإل :أي ،45ـمف. 

ٌّتٜم٤م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ أو أن يزداد يمٗمرًا امم يمٗمره  ،أن ُي٤ٌمدر امم ىمتٚمٜم٤م ىمٌؾ أن يت٠مُمؾ حم

 .سمرّدٟم٤م اعُمت٘مّدم

 .ًمٚمٛمت٘مّدم امم اعم٤مء :اًمٗم٤مرط :وُمٜمف

 .ٕٟمف شم٘مّدم سملم يدي احلّؼ  ،اإلهاف :اإلومراط :وُمٜمف

إذا ،يٗمرطومرط  :ُي٘م٤مل ،ٕٟمف شم٠مظّمر قماّم ُي٥م ومٞمف اًمت٘مّدم :اًمّت٘مّمػم :واًمّتٗمريط

 .إذا أهف، وضم٤موز احلدّ  :وأومرط يٗمرط ،شم٘مّدم وشمٕمّجؾ
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﴿    ﴾ /أو إه، مل ُئمٝمروا  ،دم٤موزا اًم٘متؾ :أي ،56اًمتقسم٦م

 .اإليامن

ُمـ ُُمٗم٤مرىم٦م إُمقال طم٤مل  :وأصٚمف ،سمتقىّمع اًمنّم  ،إزقم٤مج اًمٜمّٗمس :واًمٗمرق

 .اإلٟمزقم٤مج

﴿      ﴾ /وم٘مٝم٧م  :ُمـ ىمقهلؿ ،ٕمّٚمٛمقا ُم٤ًمئؾًمٞمت :أي ،122اًمتقسم٦م

 .إذا ومٝمٛمتف ،اًمٙمالم

 ووُم٘مف سم٤مًمْمؿ ُمثٚمف. ،إذا قَمٚمِؿ ،وَمِ٘مف اًمّرضمؾ سم٤مًمٙمن، يٗم٘مف وم٘مٝم٤مً  :ُي٘م٤مل

﴿    ﴾ /٘مقط واإلهندام. :، اإلٟم٘مْم٤مض77اًمٙمٝمػ ًّ  اًم

﴿     ﴾ /َُمـ ُيٓمع اهلل ورؾمقًمف :أي ،31آطمزاب. 

 .اًمّٓم٤مقم٦م :واًم٘مٜمقت

ـّ قمغم اًمّٓم٤مقم٦م هلل وًمرؾمقًمف :ؾوىمٞم  .َُمـ ُيقافم٥م ُِمٜمٙم

 .قمغم اًمّدقم٤مء اعمٕمروف ،اًم٘مٜمقت ذم اًمّّمالة :وُمٜمف

﴿     ﴾ /اًمٙمالءة: احلٗمظ: أي: َُمـ حَيٗمٔمٙمؿ.42آٟمٌٞم٤مء، 

 ﴿        ﴾ /يرُمٞمف  :أي :ُم٤م يتٙمّٚمؿ سمٙمالٍم ومٞمٚمٗمٔمف :أي ،18ق

 .ُمـ ومٞمف
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ًَ  :ُي٘م٤مل أًمٗمٔمف ًمٗمٔم٤ًم،  ،يمذًمؽ ًمٗمٔم٧م اًمٌمء ُمـ ومٛمل [744]ـ ًمٗمظ سمٙمالم طم

 .رُمٞم٧م سمف ،ُمـ سم٤مب رضب

 ﴿   ﴾ /أظمرج اًمٙمٚم٥م ًم٤ًمٟمف ُمـ  :أي :اًمّٚمٝم٨م ،176آقمراف

 .اًمٜمَّٗمس اًمِّمديد :هق :وىمٞمؾ .طَمّر اًمٕمٓمش :واًمٚمُّٝم٤مث .اًمٕمٓمش

﴿     ﴾ /أي:ٓ ُي٘مٍّمون ذم أُمريمؿ 118آل قمٛمران ،

ُمـ أمم ي٠مًمقا أًمقًا، إذا اومؽم، ووٕمػ، وىمٍُم، وُم٤م ،ٓ يؽميمقن ضمٝمدهؿظم٤ٌمًٓ،و

 .ُم٤م ىمٍّمت ذم ومٕمؾ ذًمؽ :أي :أًمقشمف ظمػمًا أو ّذاً 

﴿      ﴾ /حُيّرومقن اًمٙمت٤مب قمـ  :ُمٕمٜم٤مه :، ىمٞمؾ78آل قمٛمران

 .ومجٕمؾ حتريػ اًمٙمت٤مب ًمّٞم٤ًم سم٤مًمّٚم٤ًمن ،ويٕمدًمقن سمف قمـ اًم٘مّمد سم٠مًمًٜمتٝمؿ ،ضمٝمتف

 .ُيٗمّنوٟمف سمخالف احلّؼ  :وىمٞمؾ

 .إذا ومتٚمتٝم٤م ،ًمقي٧م يده :ُمـ ىمقًمؽ ،اًمٗمتؾ :واًمكّم 

﴿       ﴾ /ُيٜمِ٘مص ُمـ اعم٤مل، طم٤مًٓ  :أي :ىمٞمؾ ،276اًمٌ٘مرة

 .قمغم أن يتٚمػ اعم٤مل يمّٚمف ،سمٕمد طم٤مل

 .طم٤مًٓ سمٕمد طم٤مل ،وُيذه٥م سمريمتف سمٜم٘مّم٤من اًمٌمء ،هُيٚمٙمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

طم٤مًٓ  ،وشمٚمػ سمذه٤مسمف ،هَٚمؽ :وم٤مٟمٛمحؼ واُمتحؼ ،يٛمح٘مف حم٘م٤مً  حم٘مف اهلل :ُي٘م٤مل

 .سمٕمد طم٤مل

 .ٟٓمٛمح٤مق اهلالل ومٞمف :آظمر اًمِّمٝمر :واعُمح٤مق
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﴿   ﴾ /وخيت٤مل ذم ُمِمٞمتف. ،يتٌخؽم :، ىمٞمؾ: أي33اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 فمّٝمره. :أي:ُمـ ُمّٓم٤مه :واًمّتٛمّٓمل: متدد اًمٌدن ُمـ اًمٙمًؾ، وأصٚمف

 :أي :وهق يم٘مقهلؿ: شمٔمٜمّٞم٧م ،ّٓم٤مئلم ي٤مءً ومُجٕمؾ إطمدى اًم ،يتٛمّٓمط :أصٚمف :وىمٞمؾ

 وذًمؽ أن يتٛمّٓمط، ُمع اًمّتٙمٗمل ذم ُمِمٞمتف. ،وهُنل قمـ ُمِمٞم٦م اعُمٓمٞمٓم٤م ،شمٔمٜمٜم٧م

﴿        ﴾ /يًتخرضمقٟمف. :أي :، ىمٞمؾ83اًمٜم٤ًمء 

 .ويٓمٚمٌقن قِمٚمؿ ذًمؽ ،يٌتٖمقٟمف :وىمٞمؾ

١مال قمٜمف :ىم٤مل ،ي٠ًمًمقن قمٜمف :وىمٞمؾ ًّ  .اؾمتٜم٤ٌمـمٝمؿ اًم

 .مجٞمع هذه إىمقال ُمت٘م٤مرسم٦م اعمٕمٜمك :ىمٞمؾ

طمّتك ي٘مع قمٚمٞمف رؤي٦م  ،ويمّؾ ُم٤م اؾمُتخِرج ،آؾمتخراج :وأصؾ اإلؾمتٜم٤ٌمط

 .ىمد اؾمُتٜمٌط ،اًمٕملم، أو ُمٕمروم٦م اًم٘مٚم٥م

واٟمٌطَّ ومالٌن: أي:  ،اعم٤مء اًمذي خيرج ُمـ اًمٌئر أول ُم٤م حُتٗمر [741] :واًمٜمٌّط

 ٕمٞمقن.اؾمتٜمٌط اعم٤مء ُمـ ـملم، واؿمت٘م٤مق اًمٜمٌّط ٓؾمتٜم٤ٌمـمٝمؿ اًم

﴿    ﴾ /قمٞمٜم٤ًم يٜمٌع ُمٜمف اعم٤مء :أي ،92آهاء. 

 .إذا وم٤مر ،ومٝمق ٟم٤مسمعٌ  ،ٟمٌع اعم٤مء يٜمٌع :وىمٞمؾ

﴿﴾ /اخلروج قمـ اعمالب. :، ىمٞمؾ: اًمٜمًّقل96آٟمٌٞم٤مء 
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ؾ :ُي٘م٤مل ًَ ؾ ويٜم ًِ إذا  ،وٟمًؾ ريش اًمّٓم٤مئر ،ُمـ سم٤مب رضب وٟمٍم ،َٟمًؾ يٜم

 .ـمٚمع

هيٌٓمقن ُمـ يمّؾ  :أي :ع ٟمحق ٟمًالن اًمّذئ٥ماخلروج سم٢مها :اًمٜمًّقل :وىمٞمؾ

 .طمدٍب ُمـ إرض ُينقمقن

﴿         ﴾ /ُيّمّقت :أي ،171اًمٌ٘مرة. 

إذا  ،وٟمٕمؼ اًمٖمراب ُٟمٕم٤مىم٤ًم وٟمٕمٞم٘م٤مً  ،إذا ص٤مح هب٤م ،وٟمٕمؼ اًمّراقمل سم٤مًمٖمٜمؿ ٟمٕمٞم٘م٤مً 

 .صّقت ُمـ همػم ىمٓمع قمٜم٘مف وحُيريمٝم٤م

 .صمؿ صّقت ٟمٕم٥م ،ُمّد قمٜم٘مف وطمّريمٝم٤موم٢مذا  ،سم٤مًمٖملم اعمُٕمجٛم٦م سمٛمٕمٜم٤مه :وٟمٖمؼ

 ﴿    ﴾ /أي :ٟم٤مل ظمػماً  :ُمـ ىمقهلؿ ،ٓ ُيّمٞمٌٝمؿ :أي ،49آقمراف: 

 .أص٤مب

﴿  ﴾ /دون اًمٜمّٝم٤مر. ،اًمٜمّقم سم٤مًمّٚمٞمؾ :، اهلجقع17اًمذاري٤مت 

 ﴿     ﴾ /ـٍ ُمـ  :أي :ىمٞمؾ ،225اًمِمٕمراء ذم يمّؾ وم

 .يٛمدطمقن ويذُّمقن سم٤مًم٤ٌمـمؾ ،ذم يمّؾ ًمٖمٍق خيقوقنو ،اًمٙمذب يتٙمٚمٛمقن

ذم يمّؾ  ،يم٤مهل٤مئؿ قمغم وضمٝمف ،أهنؿ يمّٚمام ؾَمِٛمٕمقا قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اهلقى :واعمٕمٜمك :ىمٞمؾ

ُـّ ًمف ـٍ ُمـ اًمٙمالم ،واٍد يٕم ُـّ هلؿ ،ومٞمخقوقن ذم يمّؾ وم وُيريدوهن٤م  ،واعمٕم٤مين اًمتل شمٕم

ٝمؾ سمام ي٘مقًمقن ُمـ ىمقهلؿ قمغم اجل ،وهٞمامهنؿ ومٞمف ،ُمثٌؾ ًمٗمٜمقن اًمٙمالم ،ذم اًمقادي

 .ذم ُمدٍح وذمٍ  ،وهمٚمقٍّ  ،وسم٤مـمؾٍ  ،ًمٖمقٍ 
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 هق اعُمخ٤مًمِػ ًمٚم٘مّمد.:واهل٤مئؿ: ىمٞمؾ: هق اًمّذاه٥م قمغم وضمٝمف. وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /ًمـ ُيٜم٘مّمٙمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  :أي :ىمٞمؾ ،35حمٛمد

 .وُيزيديمؿ ُمـ ومْمٚمف ،صمقاهب٤م، سمؾ ُيثٞمٌٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م

 .ًمـ ئمٚمٛمٙمؿ :وىمٞمؾ

اًمقشمر: اعمٜم٘مٓمع  :وُمٜمف ،اًم٘مٓمع :وأصٚمف ،إذا ٟم٘مّّمف ،ره يؽمه وشمراً وشم :ُي٘م٤مل

 .سم٢مٟمٗمراده قمـ همػمه

 ﴿         ﴾ /ُيٜم٘مّمٙمؿ ُمـ  :أي ،14احلجرات ٓ

 .أقمامًمٙمؿ [742]

 .ٟم٘مص :سمٛمٕمٜمك :ٓت يٚمٞم٧م :ُي٘م٤مل

 :أي :٤مً ُم٤م إٔشمف قمـ قمٛمٚمف ؿمٞمئ :ُي٘م٤مل ،ٟمٕمت٤من ،ُمـ أًم٧م ي٠مًم٧م ،وٓ ي٠مًمتٙمؿ :وىُمرأ

  .ُم٤م ٟم٘مّّمتف
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 ) فصل الياء املمضووةت (

 

 

﴿   ﴾ /حيٚمٗمقن :أي ،226اًمٌ٘مرة. 

احلٚمػ،  :وهل ،ُمـ إًمٞم٦م وإًمقة ،ي١مزم إيالءً  ،مم اًمّرضمؾ ُمـ اُمرأشمفآ :ُي٘م٤مل

يمريمقٟم٦م  ،يمٕمِمّٞم٦م وقمِم٤مي٤م وقمِّمٞم٤مت، ومجع إًمقة أٓين ،إي٤م وأًمٞم٤مت :ومجع إًمٞم٦م

 .وريم٤مين

 ﴿     ﴾ /ًمٞمِم٘م٘مـ أذاهن٤م ،أي :ىمٞمؾ ،119اًمٜم٤ًمء. 

  .ًمُٞم٘مّٓمٕمـ إذان ُمـ أصٚمٝم٤م :وىمٞمؾ

٤مئ٦ٌم :ىمٞمؾ ًّ  .يم٤من اعمنميمقن يٗمٕمٚمقٟمف سم٤مًمٌحػمة واًم

واًمٌتٙم٦م: ُمثؾ  ،سمتٙمف أسمتٙمف شمٌتٞمٙم٤مً  ،اًم٘مٓمع :واًمٌتؽ ،اًمّتِم٘مٞمؼ :واًمّتٌتٞمؽ

 .اًم٘مٓمٕم٦م

 ﴿   ﴾ /ـ إُمراًمّت٠مظمر قم :اًمّتٌٓمئ٦م ،72اًمٜم٤ًمء. 
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 .ُم٤م أظمرك قمٜم٤ّم :أي :ُم٤م أسمٓم٠مت سمؽ قمٜم٤ّم :ُي٘م٤مل

اإلهاع:  :ووّده ،ًم٘مّٚم٦م آٟمٌٕم٤مث :إـم٤مًم٦م ُمّدة اًمٕمٛمؾ :وهق :اإلسمٓم٤مء :وُمثٚمف

 .ىمٍم ُمّدة اًمٕمٛمؾ ًمٚمتدسمػم :وهق

ُمٜمٙمؿ َُمـ يت٠مظمر قمـ اخلروج  :أي :إذا صم٘مؾ ،يٌٓم٠م سمٓم٠مً  ،سمٓملء ذم ُمِمٞمف :وُي٘م٤مل

 .ُمع اًمٜمٌّّل 

 ﴿                ﴾ /أي :ىمٞمؾ ،128اًمٜم٤ًمء: 

 .ُيدسّمرون سم٤مًمّٚمٞمؾ ىمقًٓ ٓ يرو٤مه

 .وُيٙمّذسمقن ومٞمف ،ُيٖمػّمون اًم٘مقل ُمـ ضمٝمتف :وىمٞمؾ

ٕن ذًمؽ يٙمقن ذم وىم٧م رواح اًمٜم٤ّمس امم  :اًمّتدسمػم ًمٚمٌمء سم٤مًمّٚمٞمؾ :واًمّتٌٞمّٞم٧م

 .سمٞمقهتؿ

﴿      ﴾ /روا وهُيٚمِٙمقا ُم٤م همٚمٌقا قمٚمٞمف ُمـ وًمُٞمدُمِ  :أي ،7آهاء

 .سمالديمؿ

 .اإلهالك :واًمّتتٌػم

 .واًمّدُم٤مر واطمدٌ  ،واهلاَلك ،واًمّت٤ٌمر

﴿      ﴾ /دُمٛمع صمٛمرات يمّؾ أرٍض وسمٚمٍد، وهق ُمـ  :أي ،57اًم٘مّمص

 .ضمٌٞم٧م اعم٤مء ذم احلقض رسمٕمتف
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 .احلقض :واجل٤مسمٞم٦م

﴿        ﴾ /وُينون  ،يٜمٕمٛمقن :أي :ىمٞمؾ ،15اًمروم

 .هورًا ُمـ أصمره٤م قمٚمٞمٝمؿ

امع :وىمٞمؾ .ُيٙمرُمقن :أي :وىمٞمؾ ًّ  .ُيٚمذذون سم٤مًم

 .اعمّنة :واحلؼمة

 .اجلامل :واحلؼم ،اًمٕم٤مملِ  :واحلؼم

 .اًمّتحًلم اًمذي ُينُّ سمف :واًمّتحٌػم

﴿         ﴾/يٛمٜمع َُمـ يِم٤مء،  :أي[ 743]  88اعم١مُمٜمقن

 وٓ يٛمٜم
ٍ
 .ع ُمٜمف َُمـ أراده سمًقء

 .إذا اؾمتٖم٤مصمٜمل ومحٛمٞمتف ،أضمرت ومالٟم٤مً  :ُي٘م٤مل

 .إذا محٞم٧م قمٜمف :وأضمرت قمٚمٞمف

﴿      ﴾ /َُمـ دم٤موز طمدود اهلل ذم أُمر اعمُٙمّٚمٗملم:  :أي ،63اًمتقسم٦م

 .ٓ يتج٤موزوه٤م :أي

 .جُم٤موزة احلّد سم٤معُمِم٤مىّم٦م :واعُمح٤مّدة

 .اعمٜمع :وأصٚمف ،واعمُٕم٤مداة ٟمٔم٤مئر ،وهل واعُمج٤مٟم٦ٌم

 ٕٟمف يٛمٜمٕمف ُمـ اًمقاضم٥م. ،ُم٤م يٕمؽمي اإلٟم٤ًمن ُمـ إُمقر :واعمحّدة
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﴿     ﴾ /شمٖمٞمػّم اًمٙمالم قمـ ُمٕمٜم٤مه :اًمّتحريػ ذم اًمٙمالم ،75اًمٌ٘مرة. 

 .ُُيٝمديمؿ سمٛم٠ًمًم٦م :أي :ىمٞمؾ

١مال :واإلطمٗم٤مء ًّ طمّتك يٜمتٝمل امم ُمثؾ احلٗم٤مة ذم اعمٌم سمٖمػم  ،اإلحل٤مح ذم اًم

 
ٍ
 .أطمٗم٤مه سم٤معم٠ًمًم٦م حيٗمٞمف إطمٗم٤مءً  :ُي٘م٤مل .طمذاء

 .اإلًمٓم٤مف ومٞمٝم٤م :اإلطمٗم٤مء ذم اعم٠ًمًم٦م :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /وُيقاضمٝمف، وُيراضمٕمف ذم  ،خُي٤مـمٌف :أي ،34اًمٙمٝمػ

   .اًمٙمالم

 .ُُمراضمٕم٦م اًمٙمالم ذم اعُمخ٤مـم٦ٌم :واعُمح٤مورة

 .وطمقيراً  ،وحمقر ،يمّٚمٛم٧م ومالن ومام رضمع امم طمقاره :وُي٘م٤مل

﴿      ﴾ /أي: ًمُٞمزيٚمقا احلّؼ قمـ اًم٘مرآن56اًمٙمٝمػ ،. 

 .أسمٓمٚمتٝم٤م :أي :أدطمْمتٝم٤م :ُي٘م٤مل

أي: َُمـ ٓ ُُمزّل  :وُمٙم٤مٌن دطمٌض  ،اإلذه٤مب سم٤مًمٌمء امم اهلالك :واإلدطم٤مض

 .وٓ ىمدم ،وٓ طم٤مومر ،ٓ يث٧ٌم قمٚمٞمف ظمٌػ  ،ًمف

 ﴿    ﴾ /ُيدومٕمقن :أي ،13اًمٓمقر. 

 .وصّٙمف يّمّٙمف صّٙم٤ًم ُمثٚمف ،دقمف يدقمف دقّم٤مً أصٚمف ُمـ  :واًمّدع

 ﴿    ﴾ /ًمُٞمٝمٚمٙمقهؿ :أي ،137آٟمٕم٤مم. 
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 .وشمرّدى شمرّدي٤مً  ،إذا هٚمؽ ،وردى يردى ردي٤مً  ،اإلهالك :واإلرداء

 .احلََجر يؽمّدى ُمـ رأس اجلٌؾ :واعُمراودة

﴿          ﴾ /إدراك اًمٌمء :اإلره٤مق ،82اًمٙمٝمػ 

 .سمام يٖمِم٤مه

 .أحل٘مف إّي٤مه :أي :أره٘مف أُمراً  :وُي٘م٤مل ،همِمٞمف وأدريمف :وره٘مف اًمٗم٤مرس

 .يمّٚمٗمف إّي٤مه ،ضمٝمد اإلٟم٤ًمن قمناً  :اًمّرهؼ :وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /اًمذي  ،ُُيّرون ذم اعم٤مء احل٤مر :أي ،48اًم٘مٛمر

 .ىمد ُأقِمدَّ هلؿ

ح٥م ًّ  .ضمّر اًمٌمء قمغم إرض :وأصؾ اًم

 ﴿       ﴾ /ُي٘مَذومقن ذم اًمٜم٤ّمر ومٞمٝم٤م :أي :ىمٞمؾ ،72هم٤مومر. 

 .يّمػمون وىمقد اًمٜم٤ّمر :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .شُمقىَمد هبؿ اًمٜم٤ّمر :واعمٕمٜمك

جر ًّ  يم٤مًمّتٜمقر اًمذي ُيًَجر سم٤مًمقىمقد. ،طمٓم٥م ذم ُمٕمٔمؿ اًمٜم٤ّمر [744]أصٚمف  :واًم

 ﴿     ﴾ /ُمـ ذسمف  ٓ ي٠مظمذهؿ :أي :ىمٞمؾ ،19اًمقاىمٕم٦م

 .ٓ يتٗمّرىمقن قمٜمٝم٤م :وىمٞمؾ  .صداع
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 ﴿   ﴾ /شمذه٥م  :سمٛمٕمٜمك ،ٓ شمٜمزف قم٘مقهلؿ :أي ،19اًمقاىمٕم٦م ٓ

ٙمر ًُّ  .سم٤مًم

 .ٓ يٗمٜمك سرهؿ :أي :ىمٞمؾ ،سمٗمتح اًمٞم٤مء ويمن اًمّزاء ،ٓ َيٜمِزومقن :وىُمرأ

 ﴿    ﴾ /ويٜمَْم٩م ،ُيذاب :أي ،22احل٩م. 

 .صٝمرشمف وم٤مٟمّمٝمر :ُي٘م٤مل ،اإلذاسم٦م :واًمّّمٝمر

 ﴿   ﴾ /ُيِم٤مهبقن :أي :ىمٞمؾ ،32اًمتقسم٦م. 

 .ُيقاوم٘مقن :وىمٞمؾ

اًمتل ٓ شمٜم٧ٌم  :وهل ،أُم٦م وٝمٞم٤مء :ُُمِمتّ٘م٦ٌم ُمـ ىمقهلؿ ،اعُمِم٤مهب٦م :وأصؾ اعُمْم٤مهئ٦م

 .هل اًمتل ٓ حتٞمض :وىمٞمؾ .هل٤م صمدي

 .ويمذًمؽ إذا مل حتض ،أهن٤م ىمد أؿمٌٝم٧م اًمّرضمؾ ذم أٟمف ٓ صمدي هل٤م :وُمٕمٜم٤مه٤م

 .وُمٜمَٕمف سمٕمْمٝمؿ ،واهلٛمزة زائدة ،ومٕمالء :٤مءووٝمٞم

﴿       ﴾ /إذه٤مب وقء اًمٜم٤ّمر، صمؿ  :اإلـمٗم٤مء ،32اًمتقسم٦م

 اؾمُتٕمٛمؾ ذم إذه٤مب يمّؾ ٟمٍقر.

﴿   ﴾ /اًم٘مّقة :وهل :اًمّٓم٤مىم٦م :واًمّٓمقق ،184اًمٌ٘مرة. 

 .قي قمٚمٞمفإذا ىم ،وأـم٤مق إـم٤مىم٦مً  ،ـم٤مق اًمٌمء يٓمقىمف ـمقىم٤ًم وـم٤مىم٦مً  :ُي٘م٤مل
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وقمغم اًمذيـ يم٤مٟمقا ُيٓمٞم٘مقن اًمّّمٞم٤مم، صمؿ  :أن ُمٕمٜم٤مه وُروي قمـ أب قمٌد اهلل 

 (1) أص٤مهبؿ يمؼم،أو قمٓمش،وؿمٌف ذًمؽ،ومٕمٚمٞمٝمؿ يمّؾ يقٍم ُُمّد.

﴿ىم٤مل:  وقمٜمف                ﴾ 

، وم184اًمٌ٘مرة/  ٚمؿ ي٘مِض ُم٤م وم٤مشمف،، َُمـ ُمرض ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وم٠مومٓمر صمؿ صحَّ

ويتّمّدق ًمٙمّؾ يقٍم سمٛمّد ُمـ ،ومٕمٚمٞمف أن ي٘ميض،طمّتك ضم٤مء ؿمٝمُر رُمْم٤مٍن آظمر

 (2)ـمٕم٤مم.

﴿        ﴾ /182آل قمٛمران. 

ُُيٕمؾ ُم٤م قَمِٛمَؾ  :أي  (3) .أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ُم٤مٟمع اًمّزيم٤مة :ُروي قمـ أب ضمٕمٗمر 

 .سمف ـمقىم٤ًم ذم قمٜم٘مف

ّٓ ضُمٕمؾ ذم  ،ُم٤م ُمـ رضمؾٍ  :ىم٤ملأٟمف  وُروي قمـ اًمٜمٌّّل  ٓ ُي١مّدي اًمّزيم٤مة إ

 (4) .صمؿ شمال هذه أي٦م ،قمٜم٘مف ؿمج٤مٌع يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ومٞمٌخؾ  ،ي٠ًمًمف ُمـ ومْمٍؾ أقمٓم٤مه اهلل إّي٤مه ،أشمك ذا رمِحف ،ُم٤م ُمـ ذي رطمؿٍ  :وىم٤مل

ّٓ أظمرج اهلل ُمـ ومٛمف ؿُمج٤مقم٤ًم يتٚمٛمٔمف سمٚم٤ًمٟمف ،سمف قمٜمف وشمال هذه  ،طمّتك ُيٓمقىمف ،إ

 (1) .أي٦م

                                                 

 .1/177 :اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي ،وم٘مف اًم٘مرآن ،2/12 :اًمٓمؼمد،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .12ح 1/397 :اًمٌحراين ،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،34 :شمٗمًػم اًم٘مٛمل :اٟمٔمر ((2

 .1ح  3/522 :اًمٙمٚمٞمٜمل ،اًمٙم٤مذم ،234 :اًمِمٞمخ اًمّمدوق ،صمقاب إقمامل :اٟمٔمر ((3

 .7/141 :اعمجٚمز ،سمح٤مر إٟمقار ،225 :اعمح٘مؼ إردسمٞمكم ،زسمدة اًمٌٞم٤من :اٟمٔمر ((4



 اًمٞم٤مء ؾ......................... ومّم................................1344

 

 قمٜم٘مف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ـمقٌق ُمـ ٟم٤مٍر. [745]ُُيٕمؾ ذم  :ُمٕمٜم٤مه :ؾوىمٞم

 .أن ي٠مشمقا سمام سمخٚمقا سمف ُمـ أُمقاهلؿ ،يتٙمّٚمٗمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ﴿ :هق يم٘مقًمف :وىمٞمؾ                 

        ﴾ /أن ُُيٕمؾ ـمقق :ومٛمٕمٜم٤مه ،35اًمتقسم٦م، 

 .ومُٞمٕمّذب هب٤م

﴿  :يم٘مقًمف ،ومٞمّمػم ـمقىم٤ًم ٕقمٜم٤مىمٝمؿ ،أٟمف يٕمقد قمٚمٞمٝمؿ وسم٤مًمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ  

              ﴾ /13آهاء. 

﴿ :ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،واًمٕمرب شُمٕمؼّم سم٤مًمّرىم٦ٌم قمـ مجٞمع اًمٌدن :ىم٤مل  

  ﴾ /92اًمٜم٤ًمء. 

يم٠مٟمف  ،ُمـ ذه٥ٍم يم٤من أو ومّْم٦مٍ  ،وهق ُمٕمروٌف  ،أًمًٌف اًمّٓمقق :وـمقىمف شمٓمقي٘م٤مً 

  ،اًم٘مّقة :ومٝمق ُمـ اًمّٓمقق، سمٛمٕمٜمك ،ُيٙمًٌف ُمـ ىمّقٍة سمام ُيٕمٓمٞمف ُمـ اجلالًم٦م
ٍ
ويمّؾ رء

 .ومٝمق ـمقق ،اؾمتدار

                                                                                                                   

 ،اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ،2/458 :اًمٓمؼمد ،جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :اٟمٔمر ((1

 .2/125 :اًمًٞمقـمل
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 :وُيقز أن يٙمقن ُمـ ىمقهلؿ ،ضمٕمٚمف يم٤مًمّٓمقق ذم قمٜم٘مف :أي :وـمّقىمف إُمر

 .يمّٚمٗمتف :أي :ـمقىمتؽ اًمٌمء

 ﴿       ﴾ /مل ُيٕم٤موٟمقا قمٚمٞمٙمؿ :أي ،4اًمتقسم٦م. 

 .اعمُٕملم :واًمّٔمٝمػم

 ﴿         ﴾ /َـّ  :ي٘مقًمقن ًمٜم٤ًمئٝمؿ :أي ،2اعمج٤مدًم٦م أٟمت

 .يمٔمٝمقر ُأُمٝم٤مشمٜم٤م

 :قرةواًم٘مراءة اعمِمٝم ،وومتح اًمٞم٤مء ،وختٗمٞمػ اهل٤مء ،سمتِمديد اًمّٔم٤مء ،َئّمٝمرون :وىُمرأ

 .وّؿ اًمّٔم٤مء واهل٤مء

 .ُمثؾ و٤مقمػ ووٕمػ ،فم٤مَهَر ُمـ اُمرأشمف وفمٝمر :وىمٞمؾ

ومٞمدظمؾ طمرف  ،شمٔم٤مهر وشمٔمٝمر :ومٞمّمػم ،وشمدظمؾ اًمّت٤مء قمغم يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام

 :ومتّمػم ،صمؿ شُمدهمؿ اًمّت٤مء ذم اًمّٔم٤مء عم٘م٤مرسمتٝم٤م ،يتٔم٤مهر ويتٔمّٝمر :ومٞمّمػم ،اعُمْم٤مرقم٦م

 ٕهن٤م ًمٚمُٛمٓم٤موقم٦م. :قم٦ماًمتل هل طمرف اعُمْم٤مر ،سمٗمتح اًمٞم٤مء ،َئم٤مهر وَئمٝمر

 ﴿      ﴾ /ويمّؾ راضمٍع ُُمٕم٘م٥م ،مل يرضمع :أي ،12اًمٜمٛمؾ. 

 .ومل ي٘مػ ،مل يٚمتٗم٧م :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /ُيٙمثرون ىمتؾ أسمٜم٤مءيمؿ،  :أي ،141آقمراف

 .واًمّتِمديد ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م
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  ﴿ :اًمتِّمديد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :وُمثٚمف   ﴾ ُمـ ىمقهلؿ ،33ئدة/اعم٤م: 

 .ُمّمٚمقب [746]صٚم٥م يّمٚم٥م ومٝمق  ،ُمـ سم٤مب رضب ،صٚم٧ٌم اًم٘م٤مئؾ

 ﴿   ﴾ /يٙمّٗمقن :أي ،222آقمراف ٓ. 

 .إذا شمريمف قمـ ىمدرةٍ  ،أىمٍم قمٜمف :ُي٘م٤مل

إذا  ،ىمٍم قمٜمف :ُمـ ىمقهلؿ ،ووّؿ اًمّّم٤مد ،سمٗمتح اًمٞم٤مء ،ٓ َي٘مٍُمون :وىُمرأ

 .وٓ َيْمٕمٗمقن قمـ إهمقائٝمؿ ،ٓ ي٘مٍم قمٜمف اًمِّمٞم٤مـملم :أي :وٕمػ قمٜمف

﴿        ﴾ /يٕمِدًمقن  :أي :، ىمٞمؾ182آقمراف

 .سم٠مؾمامء اهلل قماّم هل قمٚمٞمف

وم٤مؿمتّ٘مقا اًماّلت ُمـ اهلل،  ،وُيٖمػّموهن٤م سم٤مًمّزي٤مدة واًمٜمّ٘مّم٤من ،يّمٗمقن هب٤م أصٜم٤مُمٝمؿ

 .وُمٜم٤مة ُمـ اعمٜم٤ّمن ،واًمُٕمّزى ُمـ اًمٕمزيز

وُيًّٛمقٟمف سمام ٓ  ،يّمٗمقٟمف سمام ٓ يٚمٞمؼ سمف :ئفأن ُمٕمٜمك ُيٚمحدون ذم أؾمام :وىمٞمؾ

 .ُيقز شمًٛمٞمتف سمف

 .أراد شمًٛمٞمتٝمؿ اعمًٞمح سم٠مٟمف اسمـ اهلل :وىمٞمؾ

 .اًمٕمدول قمـ آؾمت٘م٤مُم٦م وآٟمحراف قمٜمٝم٤م :واإلحل٤مد

 .أيمثر :وأحلد ،حَلََد ذم اًمٙمالم :ُي٘م٤مل ،ًمٖمت٤من ،سمٗمتح اًمٞم٤مء واحل٤مء ،َيٚمَحدون :وىُمرأ
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 ﴿    ﴾ /سم٤مٕظمذ  ،وُيقوَمؼ هل٤م ،ُم٤م َيٕمٚمٛمٝم٤م :أي ،35ومّمٚم٧م

 .وىمّٚمٌتف ،أظمذشمف:أي:شمٚم٘مٞم٧م ُمـ ومالن اًمٙمالم :ُي٘م٤مل .واًم٘مٌقل

  ﴿     ﴾ /وًمٞمٌتكم اهلل اًمذيـ آُمٜمقا :أي :ىمٞمؾ ،141آل قمٛمران. 

 .ًمُٞمخّٚمص اهلل ذٟمقب اعم١مُمٜملم :وىمٞمؾ

 .ُيٜمّجل اهلل اًمذيـ آُمٜمقا ُمـ اًمّذٟمقب سم٤مإلسمتالء :وىمٞمؾ

وٟمٔمػمه ،ٕن حمص ه١مٓء سم٢مهالك ذٟمقهبؿ :إٟمام ىم٤مسمؾ سملم اًمّتٛمحٞمص واعمحؼو

 حمؼ أوًمئؽ سم٢مهالك أٟمٗمًٝمؿ، وهذه ُُم٘م٤مسمٚم٦ٌم ذم اعمٕمٜمك.

وحمّّمف  ،اخلٚمقص ُمـ اًمٕمٞم٥م :واعمحص ،اًمّتخٚمٞمص :وأصؾ اًمّتٛمحٞمص

 .إذا ظمّٚمّمتف ُمـ يمّؾ قمٞم٥ٍم  ،أحمّمف حمّم٤مً 

ٕٟمف ختٚمٞمص احلًٜم٤مت سمتٙمٗمػم  :أذهٌٝم٤م قمٜم٤ّم :أي :حُمِص ذٟمقسمٜم٤م ،اًمّٚمٝمؿ :وُي٘م٤مل

ٞمئ٤مت ًّ  .اًم

﴿    ﴾ /اإلُمالء :اإلُمالل ،282اًمٌ٘مرة. 

 .وأُمغم سمٛمٕمٜمًك  ،أُمَؾ قمٚمٞمف :ُي٘م٤مل

 ﴿      ﴾ /ر :أي :ىمٞمؾ ،37اًم٘مٞم٤مُم٦م  .ُي٘مدَّ

 .ُيّم٥ّم ذم اًمّرطمؿ :أي :وىمٞمؾ
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﴿           ﴾ /ذم احلٚمٞم٦م،أي:يزيدين18اًمزظمرف ، 

 .وومتح اًمٜمّقن، وشمِمديد اًمِّملم [747]سمْمّؿ اًمٞم٤مء  :يٕمٜمل:اًمٌٜم٤مت،ُيٜمَِّمئ

 .سمٛمٕمٜم٤مه ،وختٗمٞمػ اًمِّملم ،وؾمٙمقن اًمٜمّقن ،سمْمؿ اًمٞم٤مء ،ُيٜمِْمئ :وىُمرأ

 ﴿    ﴾ /حتريؽ  ،ومًُٞمحّريمقن إًمٞمؽ رؤوؾمٝمؿ :أي ،51آهاء

 .اعُمًتٌٓمئ عم٤ِم شُمٜمذرهؿ سمف ،اعُمًتخّػ  ،اعُمًتٝمزئ

 .إذا طمّريمف ،ُيٜمٖمْمف ٟمٖمْم٤مً  ،وٟمٖمض سمرأؾمف ،أٟمٖمض رأؾمف ُيٜمٖمْمف :ُي٘م٤مل

 .سم٤مرشمٗم٤مٍع واٟمخٗم٤مضٍ  ،حتريؽ اًمّرأس :واًمٜمّٖمض

 ﴿         ﴾ /ُيٜمٗمك ُمـ سمٚمٍد امم  :أي :ىمٞمؾ ،33اعم٤مئدة

 .طمّتك يتقب ويرضمع امم ىمقل أصح٤مسمٜم٤م ،سمٚمدٍ 

 .أن ُيٜمٗمك ُمـ سمٚمٍد امم سمٚمٍد همػمه :هق :وىمٞمؾ

جـ :هق :أن اًمٜمّٗمل :وىمٞمؾ ًّ  .احلٌس واًم

 :اًمٜمّٗمل :ًمرديء اعمت٤مع، وُمٜمف :اًمٜمّٗم٤مي٦م :وُمٜمف ،اإلهالك سم٤مإلقمدام :وأصؾ اًمٜمّٗمل

 .اًمّٓمرد :واًمٜمّٗمل ،وهق ُم٤م شمٓم٤مير ُمـ اعم٤مء قمـ اًمّدًمق

﴿     ﴾ /ُي٤ًمرقمقن ذم اعمٌم ًمٓمٚم٥م  :أي :ىمٞمؾ ،78هقد

 ،وًمٞمس هٜم٤مًمؽ ؾم٤مئٌؼ همػمهؿ، ومٙم٤من يٕمْمٝمؿ،ُي٤ًمىمقن :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ .اًمٗم٤مطمِم٦م

 .ومٞمًقق سمٕمْم٤مً 
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قق احلثٞم٨م :وىمٞمؾ .اإلهاع ذم اعمٌم :واإلهراع ًّ واًم٘مرآن  ،اإلهراع اًم

قق أؿمٌف ًّ  .سم٤مًم

﴿    ﴾ /وسَمؼ اًمّرضمؾ،  ،اإلهالك واإلشمالف :اإلي٤ٌمق ،34اًمِمقرى

 .إذا هَٚمؽ ،يٌؼ ووسمؼ يقسمؼ

و إن يِم٤مء حُيٞمؾ اًمّريح قم٤مصٗم٦ًم، ومُٞمٝمٚمؽ أ ،إن يِم٤مء إؾمٙم٤من اًمّريح :وُمٕمٜم٤مه

ٗمـ ًّ  قم٘مقسم٦ًم هلؿ. ،سم٤مًمٖمرق ذم اعم٤مء ،أهٚمٝم٤م :أي :اًم

﴿   ﴾ /حُيٌس أوهلؿ  :وىمٞمؾ .ُيدوَمٕمقن :أي :ىمٞمؾ ،17اًمٜمٛمؾ

 .اعمٜمع :واًمقزع .وٓ يتٗمّرىمقا ،قمغم آظمرهؿ ًمٞمتالطم٘مقا

 ﴿          ﴾ /ُيدظمؾ يمّؾ واطمٍد  :أي :ٞمؾىم ،5اًمزُمر

 .ومام يزيد ذم أطمدمه٤م، يٜم٘مص ُمـ أظمر ،سم٤مًمّزي٤مدة واًمٜمّ٘مّم٤من ،ُمٜمٝمام قمغم ص٤مطمٌف

﴿وىمٞمؾ:ُيٖمٌم هذا هذا،يمام ىم٤مل:     ﴾ /و54آقمراف  ،: 

﴿        ﴾ /61احل٩م.  

سمٕمْمف قمغم  [748]اعمت٤مع  يمّقرت ،واًمّتٙمقير: ـمرح اًمٌمء سمٕمْمف قمغم سمٕمض

 .وُمٜمف يمقر اًمٕمامُم٦م ،سمٕمض
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سم٤مًمتٌٞم٤من،  :اعُمًّٛمك ،وًمف اعمٜم٦ّم قمغم ُم٤م ووم٘مٜمل إلمت٤مم همرائ٥م اًم٘مرآن ،احلٛمد هلل

الم قمغم حمّٛمد  ًّ  ،وقمغم آًمف اًمٖمر اعمٞم٤مُملم ،رؾمقًمف امم إٟم٤مم  واًمّّمالة واًم

 .ؾم٤مدات أهؾ اإليامن 

٧ٌمذم  ،ىمد وىمع اًمٗمراغ ُمـ شمًقيد هذه إوراق ًّ ؾم٤مدس قمنم  ،صٌٞمح٦م يقم اًم

٤مسمٕم٦م قمنم ،ؿمٝمر مُج٤مدى إُومم ًّ ٜم٦م اًم ًّ وصمالث ُم٤مئ٦م وإًمػ، ُمـ اهلجرة  ،ُمـ اًم

اجل٤مين: حمّٛمد قمكّم  ،قمغم يد ُم١مًمٗمٝم٤م ،قمغم ُُمٝم٤مضمره٤م أًمػ ؾمالٍم وحتّٞم٦م ،اًمٜمٌّقي٦م

                                                                                             .1327ؾمٜم٦م  ،قمٗمك اهلل قمٜمف وقمـ واًمديف ،اًمِّمٝمرؾمت٤مين ،اعمرقمٌم ،احلًٞمٜمل
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 فهارس الكتاب 
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   فهزس الغزيب

 

 

 

 رقم الصفحت الكلوت رقم الصفحت الكلوت

 92 آهلتؽ حزف ألالف

 12 آُملم 4 آسم٤مئؽ

 32 آن 21 آشمقا

 22 أن 35 آصم٤مر

 32 آٟم٤مء 27 آصمرك

 32 آٟمٞم٦م 48 آزره

 24 آووا 17 آؾمك

 24 آوي 48 آؾمـ

 2 آي٤مت 33 أص٤مل

 22 أئٛم٦م 2 آل

 128 إئتٛمروا 16 آٓء
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 65 ُاشمقا 88 أئذٟمقا

 48 أصم٤مهبؿ 1 أأٟمذرهتؿ

 27 أصم٤مصم٤مً  62 أسّم٤م

 35 اصم٤مراً  62 أسم٤مسمٞمؾ

 37 أصم٤مرة 63 إسمؽم

 36 أصم٤مرهؿ 82 اسمتغم

 94 إصم٤مىمٚمتؿ 12 رصإسم

 33 أصم٤مُم٤مً  45 أسمرُمقا

 47 أصمخٜمتٛمقهؿ 72 ُأسمًٚمقا

 35 صمرأ 29 أسمٍم

 35 أصمرن 42 اسمؼ

 36 إصمري 82 إسمٚمٞمس

 61 أصم٘م٤مهل٤م 5 أسمقيف

 38 أصمؾ 5 أسمٞمف

 33 أصمٞمؿ 9 أشم٧م

 32 ه٤مءضم٤مأ 42 أشمراب

 72 ُأضم٤مج 31 أشمرومٜم٤مهؿ

 71 اضمتث٧م 71 ُأشمرومقا
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 77 ُأطمّٚم٧م 31 اضمتٜمٌقا

 43 أطمّٞمٞمتٜم٤م 13 أضمد

 23 أظمٌتقا 39 إضمداث

 428 اظمتّمٛمقا 95 إضمراُمل

 11 أظمدان 29 اضمٚم٥م

 77 إظمدود 77 أضمٚم٧م 

 69 ُأظمرايمؿ 71 اضمٜمٌٜمل 

 447 أظمرىمتٝم٤م 69 أضمقرهـ

 11 أظمزيتف 32 أطم٤مدي٨م

 122 اظمًئقا 13 إطم٤ٌمر

 492 أظمٓم٠مٟم٤م 41 أطم٧ٌٌم

 72 ُأظمٗمٞمٝم٤م 63 أطمد

 17 أظمَٚمدَ  42 إطمزاب

 455 أظمٚمّمٜم٤مهؿ 12 أطمسَّ 

 82 ادارأشمؿ 69 ُأطمٍمشمؿ

ـّ   92 ادارؤوا 73 ُأطمّم

 92 اداريمقا 378 ،59 أطم٘م٤مسم٤م

 49 دسم٤مرأ 46 إطم٘م٤مف
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 121 اإلرسم٦م 37 أدقمٞم٤مئٙمؿ

 97 ارشمّدا 24 أدمم

 95 ارشم٘مٌقا 79 إذ

 56 أرضم٤مئٝم٤م 8 أذًى 

 17 ارضمف 79 إذا

 11 إرطم٤مم 12 أذاقمقا

 45 أردايمؿ 19 أذان

 94 إرص٤مداً  39 إذىم٤من

 12   أريمًٝمؿ 13 أذًّم٦م

 73 اريمض 19 أذن

 112 إرم 72 ُأذن

 81 إرهٌقن 78 إذن

 77 ازدضمر 61 ذٟم٧مأ

 32 أزرى 19 أذٟمتٙمؿ

 53 أزوم٧م 88 أذٟمقا

 12 إزٓم 29 إرائؽ

 72 ُأزًمٗم٧م 23 أراذًمٜم٤م

 34 أزًمٗمٜم٤م 28 أرسمك
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 87 اؾمتٞمن 2 أزهّلام

 39 أهَّ  15 أؾم٤مـمػم

 24 ِه أ 29 أؾم٤مور

 81 إهائٞمؾ  649 ،6 إؾم٤ٌمب

 92 إهاومٜم٤م 5 إؾم٤ٌمط

 39 أّهه٤م 97 اؾمتؼمق

هؿ 86 اؾمتج٤مب  58 أهَّ

 39 أّهوا 126 اؾمتحقذ

 127 اؾمٕمقا 92 اؾمؽمهٌقهؿ

 17 أؾمٗم٤مً  95 اؾمتٕمّمؿ

 55 أؾمٗم٤مراً  95 اؾمتٕمٛمريمؿ

 58 أؾمٗمر 128 اؾمتٖمِمقا

 45 أؾمٗمقٟم٤م 124 اؾمتٗمتٝمؿ

 27 أؾم٘مٞمٜم٤ميمٛمقه 96 اؾمتٗمزز

 22 أؾمٚمٗم٧م 89 اؾمتٙم٤مٟمقا

 73 اؾمٚمؽ 91 اؾمتٝمقشمف

 39 أؾمٚمؿ 78 اؾمتقىمد

 42 ،9 أؾمٚمٛم٧م 95 اؾمتٞم٠مس
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 89 إساً  42 أؾمٚمٛمٜم٤م

 89 إسهؿ 38 أؾمٚمٜم٤م

 56 أّسوا 29 اؾمٛمع

 89 إسي 123 اؾمقة

 86 اصٓمٗمك 33 أؿمت٤مشم٤مً 

 86 أصٓمٗمٞمٜم٤م 38 أؿمّح٦م

 27 إصٗم٤مد 24 هأؿّمد

 125 اصٗمح 54 أِذ 

 123 اصٚمقه٤م 48 أذاـمٝم٤م

 27 أصٜم٤مم 66 ُأذسمقا

 33 أصٞمال 42 اذىم٧م

 68 اوٓمر 27 أؿُمؼَّ 

 26 أوٖم٤مث 125 اؿمٛم٠مزت

 48 ؿهنأوٖم٤م 8 أؿمُٝمر

 47 أوّؾ  25 أص٥ُم 

 73 اوٛمؿ 97 إصؼم

 94 اـمٛمس 6 أصؼمهؿ

 56 أـمقارا 95 إصدع
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 14 أهمريٜم٤م 121 اـمػّمٟم٤م

 39 أهمِمٞمٜم٤مهؿ 87 اقمتدى

 73 اهمْمض 25 اقمتّدت

 62 أهمٓمش 87 اقمتدوا

 53 أهمٜمك 95 اقمؽماك

 71 ُأٍف  126 اقمتٚمقه

 92   اومتح 86 اقمتٛمر

 89 اومؽمى 897 ،29 اقمثرٟم٤م

 122 اومؽماه 54 أقمج٤مز

 72 ،8 أومرغ 34 أقمجٛمّل 

 11 أوم٣م 16 إقمراف

 7 أومْمتؿ 14 أقمّزة

 122 إومؽ 87 إقمّم٤مر

 15 أومؾ 26 أقمٍم

 54 أومٜم٤من 881 أقم٘م٤مب

 22 أىم٤مُمقا 54 إقمالم

 62 أىمؼمه 64 ٙمؿتٜمأقمٜم

 112 اىمتحؿ 892 اقمٝمد
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 45 أيمامُمٝم٤م 94 اىمؽمومتٛمقه٤م

 12 إيمٛمف 9 أىمًط

 28 أيمٜم٤مٟم٤مً  77 أىمًؿ

 14 أيمٜم٦ّم 122 اىمّمد

 45 أيمقاب 94 اىمْمقا

 124 إل ي٤مؾملم 38 أىمٓم٤مره٤م

ًٓ  12 أىمالُمٝمؿ  88 إ

 56 اًماّلئل 16 أىمّٚم٧م

 53 اًّمالت 44 أىمقاهت٤م

 8 إًم٤ٌمب 58 أىمَقم

 128 اًمتٗم٧م 16 أيم٤مسمر

 52 ًمتٜم٤مهؿأ 36 أيمؼم

 98 إحل٤مد 25 أيمؼمٟمف

 88 إحل٤موم٤م 53 أيمدى

 1281 ،8 أًمد 41 ايمٗمٚمٜمٞمٝم٤م

 125 اًمٖمقا 72 أيمَٚمف

 59 أًمٗم٤موم٤م 72 ُأيمٚمٝم٤م

 42 اًمِٗمقا 45 إيمامم
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 58 أُمِم٤مج 42 ،7 أًمٗمٞمٜم٤م

 19 أُمٓمرٟم٤م 49 اًم٘مك

 48 أُمغم 49 اًم٘مٞم٤م

 92 إُمالق 62 أهل٤ميمؿ

 72 ُأُمكم 11 أًمٞمؿ

 18 أُمٜم٦مً  74 أم اًم٘مرى

 3 أُمٜمٞمتف 74 أم اًمٙمت٤مب

 68 ُأُّم٦م 83 إُم٤مم

 65 ُأُمّٞمقن 83 إُم٤مُم٤م

 126 إن 3 أُم٤مين

 51 ،9 أٟمك 85 إُم٤مُمٝمؿ

 123 إٟم٤مه 31 أُمت٤م

 27 أٟم٤مب 123 اُمت٤مزوا

َـّ   91 إٟم٤مصم٤مً  127 اُمتحٜمقه

 33 أٟم٤مّد  43 أُمتّٜم٤م

 14 أٟم٤ٌمء 31 أُمثٚمٝمؿ

 93 اٟمٌج٧ًم 98 إُمرا

 111 ٟمٌٕمث٧ما 28 أُمرٟم٤م
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 61 أٟم٘مض 98 اٟمتٌذت

 28 أٟمٙم٤مصم٤م 88 آٟمجٞمؾ

 58 أٟمٙم٤مٓ 111 اٟمحر

 128 اٟمٙمدرت 1 أٟمداداً 

 37 أٟمٙمر 1244 ،11 أٟم٧ًم

 82 اهٌط 11 أٟمًتؿ

 81 اهٌٓمقا 1246 ،93 اٟمًٚمخ

 78 اهدٟم٤م 15 أٟمِم٠ميمؿ

 32 أهّش  62 هأٟمنم

 67 ُأهؾَّ  126 اٟمِمزوا

 124 أهؾ اًمٌٞم٧م 129 اٟمِمؼ

 7 ٕهّٚم٦ما 12 أٟمّم٤مري

 36 أهقن 18 إٟمٗم٤مل

 41 أّواب 1237 أٟمٗمًٙمؿ

 21 أّواه 87 اٟمٗمّم٤مم

 38 أّوب 87 اٟمٗمْمقا

 31 إوصم٤من  956 ،129 اٟمٗمٓمرت

 23 أوضمس 11 أٟم٘مذيمؿ



 1363 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 112 إي٤مهبؿ 55 أوضمٗمتؿ

 7 أي٤مم 62 أوطمك

 32 إي٤مُمك 14 أوطمٞم٧م

 51 ،18 أّي٤من 1288 أوردهؿ

 41 إيد 15 أوزاره٤م

 4 ٤مهٟمأّيد 15 أوزارهؿ

 41 إيدي 35 أوزقمٜمل

 34 إيٙم٦م 56 أوؾمٓمٝمؿ

 حزف الباء 56 أوقمك

 129 سم٠مس 46 أول

 128 اًم٠ٌمؾم٤مء 55 أول احلنم

 136 سم٤مظمع 48 ،12 أومم

 138 سم٤مد 71 ُأوٓت

 133 سم٤مدي 71 أوًمقا

 115 سم٤مرئٙمؿ 75 أوًمقا اًمٕمزم

 137 سم٤مرزة 73 ُأوزم

 147 سم٤مرزون 14 إوًملم

 128 سم٤مزهم٤مً  94 إي
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 118 سمّثل 131 سم٤مهة

 143 اًمٌح٤مر 122 سم٤مؾمٓمقا

 143 اًمٌحر اعمًجقر 131 سم٤مؾم٘م٤مت

 149 اًمٌحريـ 162 سم٤مؾمؿ

َـّ   127 سمحػمة 122 سم٤مذوه

 135 سمخس 147 اًم٤ٌمـمـ

 144 سمخ٤ًمً  147 سم٤مـمٜمف

َـّ  147 سم٤مـمٜم٦م  472 سمخٛمرُه

 133 سُمّدأ 118 سم٤مغ

 165 سمِداراً  136 اًم٤ٌمىمٞم٤مت

 133 سمدت 148 سم٤مىمٞم٦م

 166 سمِدقم٤مً  137 سم٤مل

ٌُدن 138 سم٤مهلؿ  156 اًم

 117 سمديع 131 سم٤ٌمسمؾ

 163 اًمؼِم  122 سم٤ٌمؾمط

 116 سمرأه 123 سمٌٙم٦م

 116 سمراء 152 سمٌٞمٕمٙمؿ

 132 سمراءة 118 سم٨مَّ 



 1365 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 149 سَمنَم  149 سَمّراً 

 157 سُمنمى 145 سمرداً 

 157 سمنماهؿ 149 سَمَرَرة

 128 سمّم٤مئر 139 سمرزخ

 762 سمٍمة 144 سمرق

 121 سمّمٓم٦م 144 ًمٌٍمسمِرَق ا

 135 سمّمػمة 153 سمره٤من

 165 سمْم٤مقم٦م 154 سمره٤مٟم٤من

 165 سمْم٤مقمتٝمؿ 153 سمره٤مٟمٙمؿ

 165 سمْمع 154 سمروج

 131 سمٓم٤مٟم٦م 147 اًمؼمي٦م

٤مً  ًّ  141 اًمٌٓمِم٦م 157 سم

 158 سُمٕمثرت 166 سم٤ًمـم٤مً 

٧م ًّ  136 سمٕمثٜم٤م 157 سُم

 136 سمٕمثٜم٤مهؿ 131 سمن

 134 سمُٕمَدت 123 اًمًٌط

 134 سمٕمال 122 سمًٓم٧م

 133 سمٕمٚمٝم٤م 121 سمًٓم٦مً 
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 132 سمٜم٤من 134 سمٕمقًمتٝمـ

 132 سمٜم٤مٟمف 142 سمٖمك

 158 سُمٜمٞم٤من 166 اًمٌٖم٤مء

 138 هبج٦م 128 سمٖمت٦م

 138 هبٞم٩م 137 سمٖمّٞم٤م

 125 ٞمٛم٦مهب 142 سمٖمٞمٙمؿ

 117 سمقأيمؿ 158 اًمٌ٘مٕم٦م

 116 سمقأٟم٤م 134 سم٘مٞم٧م

 124 سمّٞم٧م 166 سمِٙمر

 125 سمٞم٧ٍم  159 سُمٙمرة

 139 اًمٌٞم٧م اًمٕمتٞمؼ 152 سمٙمؿ

 141 اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر 156 ٤مسُمٙمٞمّ 

 141 سمٞمض 115 سمالء

 141 سمٞمْم٤مء 146 اًمٌٚمد إُملم

 166 سمَٞمع 152 سمٚمٞمٖم٤مً 

 152 اًمٌٞمع 1171 سمٛمزطمزطمف

 128 سمٞمٜمٙمؿ 152 سمٜم٤ّمء



 1367 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 192 شمٌديؾ حزف التاء

 238 ،223 شُمٌذر 224 شم٠مصمٞمؿ

 238 ،223 شمٌذيرا 213 شم٠مضمرين

 216 شمؼمضمـ 189 شم٠مّذن

 212 شمؼمٟم٤م 222 شم٠مومٙمٜم٤م

ؾ 182 شم٠مويؾ ًّ  237 شُمٌ

ؿ 182 شم٠مويٚمف ًّ  213 شمٌ

 244 شُمٌغم 227 شم١مزهؿ

 192 شمٌٚمقا  241 شُم١موي

 228 شمٌٝمتٝمؿ 171 شم٤مب

 237 شمٌقء 196 شم٤مهلل

 187 شمٌقأ 229 شم٥م

 225 شمٌٞمٕم٤م 222 شم٤ٌمب

 193 شمتٌٞم٥م 212 شم٤ٌمرك

٧ٌّم  212 شمتٌػما 229 شم

 215 شمتج٤مرم 196 شمٌتئس

 212 شمؽما 188 ،134 شمٌخًقا

 235 شمت٘مقا 243 ٌّدلشمُ 
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 245 حُتّس  192 شمتٚمقا

ًقا 229 شمتٜمزل ًّ  196 حت

قهنؿ 1322 شمتقًّمقا ًّ  183 حُت

 237 قنّمٜمحت 197 شمثري٥م

 238 خت٤موم٧م 192 شمث٘مٗمٜمّٝمؿ

 239 خت٧ٌم 212 دم٠مروا

 179 ختت٤مٟمقن 212 دم٠مرون

 226 ختذت 239 دُمرُمقن

 235 خترج 325 دُمزى

 224 خترق 173 دُمزي

 242 خُتنوا 223 دمًًقا

 194 ختًػم 225 دمٕمٚمقن رزىمٙمؿ

 227 ختّٚم٧م 189 دمغّم 

 187 ختٚمؼ 227 دمٝمر

 215 ختٚم٘مقن 245 حت٤مّوقن

 215 ختٚم٘مقن إومٙم٤م 226 حت٤موريمام

 199 ختّقف 245 حُتؼمون

 182 شمّدظمرون 225 حترصمقن



 1369 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 194 شمريمـ 232 شمّدقمقن

 195 شمريمٜم٤م 229 شمدمّم 

 194 شمريمٜمقا 245 شُمدُمر

 195 شمريمٝمؿ 243 شُمدهـ

 237 شمرهٌقن 245 شُمديروهن٤م

 239 شمره٘مٜمل 226 شمذروه

 226 ،192 شمره٘مٝم٤م 226 شمذيمرةً 

 192 شمره٘مٝمؿ 228 شمذهؾ

 226 شمّزاور 213 شمذودان

 193 شمزدري 228 اًمؽمائ٥م

 228 شمزيّمك 246 شمراسم٤م

 191  شمزيغ 243 اًمؽماث

 191 شمزهؼ 179 شمرسمص

 191 زيغي 179 شمرسمّمقن

 221 شمزّيٚمقا 181 شمرشم٤مسمقا

 182 شم٠ًمُمقا 241 شُمرضمل

 232 شمًتخٗمقهن٤م 228 ،227 شمرّدى

 184 شمًت٘مًٛمقا 195 شمريم٧م
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 237 شُمّمٕمدون 198 شمنطمقن

 242 شُمّمّٕمر 232 شمًٓمع

 188 شُمّمٖمل 248 شمًِع

 239 شُمّمٜمع 248 شمًٕم٦م

 228 شمْمحك 176 شمًٗمٙمقن

 224 شمٓمٖمقا 227 شمًٜمٞمؿ

 176 شمٔم٤مهرا 218 شمًّقروا

 176 شمٔم٤مهرون 224 شمًػم

 228 شمٔمٛمئقا 238 ٞمٛمقنشمً

 195 شمٕمؼمون 177 شمِم٤مهب٧م

 175 شمٕمثقا 247 شمِم٤مىّمقن

 222 شمٕم٤ًمً  226 شمِمتٙمل

َـّ  241 شُمِمٓمط  182 شمٕمْمٚمقه

 175 شمٕم٘مٚمقن 237 شُمِمٛم٧م

 183 شمٕمقًمقا 192 شمّمدي٦م

 219 اًمتٖم٤مسمـ 178 شمٍمف

 917 شمٖمِمك 178 شمٍميػ

 192 شمٖمِّم٤مه٤م 213 شمّمٓمٚمقن



 1371 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 226 شُم٘مروٝمؿ 184 شمٖمّٚمقا

 242 شُم٘مًٛمقا 234 شُمٖمٛمْمقا

 218 شم٘مِمٕمر 197 شمٖمٞمض

 228 شم٘مّٓمٕمقا 212 شمٖمٞمٔم٤مً 

 221 شم٘مُػ  247 شُمٗم٤مدوهؿ

 218 شم٘مٚمٌٝمؿ 196 شمٗمت٠م

 242 شُم٘مٚمٌقن 192 شمٗمتٜمّل

 222 ٝمؿٌشم٘مٚم 229 شمٗمثٝمؿ

 231 شم٘مّقل 214 شمٗمرح

حقا ًّ  233 اًمتٙم٤مصمر 226 شمٗم

 242 شُمٙمـ 192 شمٗمِمٚمقا

 218 اًمتالق 225 شمٗمٙمٝمقن

 175 اشُمٚمًٌق 238 شمٗمٜمدون

 229 شمٚمّٔمك 221 شمٗملء

 193 شمٚمٗمتٜم٤م 192 شمٗمٞمض

 169 شمٚم٘مك 237 شمٗمٞمْمقن

 248 شمٚم٘م٤مء 235 شم٘م٤مة

 189 شمٚم٘مػ 213 شم٘م٤مؾمٛمقا
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 217 اًمتٜم٤موش 172 شُمٚم٘مقٟمف

 212 شُمٜم٧ٌم 211 شمٚمّ٘مقٟمف

 226 شمٜمٗمد 222 شمٚمٛمزوا

 226 شمٜمّٗمس 232 شمّٚمف

 187 شمٜم٘مٛمقن 229 ،226 شمٚمّٝمك

 211 شمٜمٙمّمقن 239 شمٚمٝمٞمٝمؿ

 233 شمٜمٙمٞمال 239 مُت٤مرِ 

 229 شمٜمٝمر 224 مت٤مروا

 214 شمٜمقء 241 مت٤مروٟمف

 227 شمٜمٞم٤م 232 نومتؽم

 232 ،224 هتجد 232 مترطمقن

 211 هتجرون 247 مُتغم

 229 ،178 اًمتٝمٚمٙم٦م 242 مُتٜمك

 183 هتٜمقا 242 متٜمّقن

 176 هتقى 1127 ،223 متقر

 198 هتقي 198 متٞمد

 172 اًمّتقاب 222 شمٜم٤مسمزوا

 172 شمقاسم٤م 218 اًمتٜم٤مد



 1373 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 261 صمٌتقا 218 شمقارت

 255 صمٌٓمٝمؿ 171 اًمّتقب

 264 صمٌقرا 171 اًمّتقسم٦م

 262 صمج٤مضم٤م 181 اًمتقراة

 256 اًمثرى 242 شُمقرون

 263 صمٕم٤ٌمن 243 شُمقىمدون

 268 صم٘م٤مٓ 235 شُمقًم٩م

 253 صم٘مٗمتٛمقهؿ 197 شمٞم٠مؾمقا

 264 صم٘مٗمقا 218 شمٞمن

 255 اًمث٘مالن 232 ،182 شمٞمٛمٛمقا

 256 ٧مصم٘مٚم 249 اًمتلم

 259 صمالث قمقرات حزف الثاء

 261 صمالث ُم٤مئ٦م 262 اًمث٤مىم٥م

 257 صمالصم٦م 257 صم٤مًم٨م صمالصم٦م

 264 صمٚم٦م 257 صم٤مين اصمٜملم

 264 صمٛمر 257 صم٤مين قمٓمٗمف

 256 صمٛمقد 259 صم٤موي٤مً 

 253 صمقاب 263 صم٤ٌمت
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 277 ضم٤ٌمر 267 صمٞم٤مسمؽ

 277 ضم٤ٌمريـ 268 صمٞم٤مسمٙمؿ

 312 ضم٤ٌمهٝمؿ 268 صمٞم٤مهبـ

 322 اجل٥ُم حزف الجيم

 324 اجل٧ٌم 276 ضم٤مئر

 325 ضِمٌاّل  287 ضم٤مسمقا

 312 ضمثّٞم٤م 279 ضم٤مصمٛملم

 285 ضمدّ  285 ضم٤مصمٞم٦م

 325 اجلدار 297 ،274 اجل٤مر اجُلٜم٥م

 322 ضُمدد 276 ضم٤مٌر ًمٙمؿ

 322 ضُمدر 285 اجل٤مري٤مت

 321 ضمذاذاً  284 اجل٤مري٦م

 311 ضمذع 281 ضم٤مؾمقا

 288 ضمذوة 287 ضم٤مُمدة

 277 ضمرطمتؿ 327 ،281 اجل٤من

 322 اجلرز 288 ٤مٟمٌفضم

 299 ضمرف 294 ضم٤مهٚمقن

 321 ضمزءاً  295 اجل٤مهٚمّٞم٦م



 1375 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 296 ضُمٜم٤مح 324 اجلزي٦م

 282 ضمٜم٤مطمؽ 288 ضمًداً 

 298 ضُمٜم٤ٌمً  279 ضمٕمؾ

 322 ضُمٜم٦ّم 292 ضَمَٕمال

 282 اجلَٜم٦ّم 322 ضُمٗم٤مء

َـّ   326 اجِلٜم٦ّم 284 ضمالسمٞمٌٝم

 279 ضمٜمحقا 291 ضمٚمدة

 272 ضمٜمٗم٤مً  322 ضمٚمقدهؿ

 281 ٜمّٞم٤مً ضم 325 مِج٤مٓت

 294 ضمٝم٤مًم٦م 287 مّج٤م

 299 ضمٝمد 322 مُجِعَ 

 299 ضمٝمدهؿ 292 مجٕم٤مً 

 271 اجلٝمر 292 اجلٛمٕم٤من

 271 ضمٝمرة 323 اجلٛمٕم٦م

 282 ضمٝمزهؿ سمجٝم٤مزهؿ 323 مُجٚم٦م

َـّ   292 ضمٝمقٓ 278 ضَم

 292 ضمق 326 اجِلـ

 325 ،284 اجلقاب 285 ضَمٜمَك



 ومٝمرس اًمٖمري٥م............ ...........................................1376

 328 طم٤مق 284 اجلَقارِ 

 348 احل٤مىم٦م 276 اجلقارح

 354 طم٤مم 284 ضمٞمٌؽ

 356 احل٤مُمالت 325 ضمٞمده٤م

 354 طم٤مُمٞم٦م حزف الحاء

 342 طم٥ّم  347 طم٤مضم٦م

٦ٌّم 351 طم٤مضمزاً   384 طم

 325 طمٌٓم٧م 351 طم٤مضمزيـ

 378 احلٌؽ 347 طم٤مّد اهلل

 322 طمٌؾ 352 طم٤مؾمد

 322 طمٌؾ اًمقريد 338 طم٤مَش 

 355 طمتامً  353 طم٤مذيـ

 332 طمثٞمث٤مً  341 طم٤مص٤ٌمً 

 315 طم٩م 353 طم٤مرضاً 

  423 ،316 احل٩م 353 طم٤مرضة

 423 احلج٤مب 354 طم٤مرضي

 384 طمّج٦م 349 احل٤مومرة

 385 احلّج٦م 341 طم٤موّملم



 1377 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 337 طمرو٤مً  421 طِمجر

 362 طمرف 345 احلََجر

 362 طمّرم 422 طمجرًا حمجقراً 

 371 طُمُرم 385 احلجرات

 363 طمرُم٤مً  386 طمجقريمؿ

 373 طمرُم٤مت 344 طمدائؼ

 373 طمرُم٧م 343 طمدب

 346 حلرورا 372 طمدود

 363 طمرير 355 طمديث٤مً 

 327 احلريؼ 347 طمديد

 426 طمزب 425 طمذريمؿ

 426 احلزسملم 356 طمرام

 386 احُلزن 363 احلرام

 375 طم٤ًٌمن 328 احلرث

 375 طم٤ًٌمٟم٤مً  357 طمرج

 325 طمًٌتف 348 طمرد

 324 طمًٌؽ 362 طمرؾم٤مً 

 324 طمًٌٜم٤م 337 طمّرض
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 317 طمٍِمت 352 طمًد

 317 طمّمقراً  323 طمنات

 389 طمّمقهنؿ 321 طمنةً 

ـ ًَ  342 طمّمٞمد 366 طم

 382 طمٓم٤مُم٤مً  387 احلًٜمك

 395 ٦مطمٓمّ  388 طُمًٜم٤مً 

 382 احُلٓمٛم٦م 368 احلًٜم٤مت

ٜم٦م ًَ  327 طمظّ  367 طَم

 341 طمٗمدة 387 احُلًٜمٞملم

 341 طمٗمٗمٜم٤ممه٤م 381 طمًقُم٤مً 

 336 طمٗمّل  324 طمًٞم٤ٌمً 

 333 طمّؼ شمالوشمف 348 طمًػم

 333 طمّؼ قمٚمٞمٝمؿ 344 طمًٞمًٝم٤م

 333 طمّؼ اًم٘مقل 388 نمطُم 

 334 طمؼٌّ ُمٕمٚمقم 389 طُمنمت

 334 طم٘م٤ًم قمٚمٞمٜم٤م 331 طمنمٟم٤م

 376 طم٘م٤ٌمً  343 طمّم٥م

 389 طمّ٘م٧م 339 طمّمحص
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 342 محئ٦م 335 طمّ٘مف

 352 مح٤مًم٦م 333 طم٘مٞمؼ

 372 احلٛمد 363 طَمَٙمامً 

 391 احلٛمر 389 طُمٙمامً 

 337 محٚم٧م 397 احلٙمٛم٦م

 426 ،337 محالً  364 احلٙمٞمؿ

 332 ًم٦ممحق 395 طِمٌؾ 

 372 احلٛمٞمد 361 ،327 طمالئؾ

 365 احلٛمػم 364 طماّلف

 328 محٞمؿ 361 طمالل

 346 محّٞم٦م 365 طمٚمٚمتؿ

 345 احلٜم٤مضمر 391 احلُٚمؿ

 342 طمٜم٤مٟم٤مً  391 طُمّٚمقا

 426 احلٜم٨م 365 طمٚمٞمؿ

 381 طُمٜمٗم٤مء 365 احلٚمٞمؿ

 338 طمٜمٞمذ 392 طُمٚمّٞمٝمؿ

 315 طمٜمٞمٗم٤مً  328 طمؿ

 392 طُمٜملم 342 مح٠م
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 476 ظم٤مدقمٝمؿ 332 احلقاي٤م

 472 ،423 ظم٤مؾمئ٤مً  317 احلقاريقن

 421 ظم٤مؾمئلم 372 طمقسم٤مً 

 431 ظم٤مهة 381 طمقر

 419 ظم٤مؿمٕم٦م 372 طمقل

 419 ظم٤مؿمٕم٦م أسمّم٤مرهؿ 421 طِمقًٓ 

 422 ظم٤مؿمٕمقن 369 طمقًملم

 419 ظم٤مؿمٕملم 345 طمٞم٤مة

 452 اخل٤مـمئ٦م 331 طمػمان

 492 اخل٤مـمئقن 393 طملم

 451 اخل٤مـمئلم 394 طمٞمٜمئذٍ 

 471 ظم٤مومْم٦م 344 طمّٞم٦م

 412 ظم٤مًمدون 344 احلٞمقان

 412 ظم٤مًمديـ 344 طمّٞمقك

 454 اخل٤مًمص حزف الخاء

 453 ظم٤مًمّم٤مً  423 ظم٤مئٌلم

 455 ظم٤مًمّم٦م 429 ظم٤مئٜم٦م

 454 ٦مٌ ظم٤مًمّم 412 ظم٤مشمؿ
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 477 ظمردل 435 اخل٤مًمٗملم

 447 ظمرىمقا 432 ظم٤مٟمت٤ممه٤م

 458 ظمّروا 423 ظم٤موي٦م

 479 ظمزائـ 462 اخل٥مء

 478 ظمزائٜمف 466 اخل٤ٌمئ٨م

 477 ظَمَزَٟم٦م 423 ظم٤ٌمًٓ 

 492 ظمزي 462 ظم٧ٌم

 431 ظَمِنَ  481 ظُمؼما

 482 ظُمن 461 اخلٌٞم٨م

 431 اخلنان 464 اخلٌٞمث٤مت

 473 ظمًػ 464 ظمٌٞمث٦م

 473 ظمًٗمٜم٤م 464 اخلٌٞمثقن

 482 ظُمِم٥م 467 ظمّت٤مر

 483 ظُمِمٕم٤مً  492 ظمت٤مُمف

 421 ظمِمٕم٧م 429 ظمتؿ

 471 ظمّم٤مص٦م 462 ظمرَّ 

 491 اخلّم٤مم 468 اخلّراصقن

 427 اخلّمؿ 461 ظمرضم٤م
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 474 ظمال 428 ظمّمامن

 435 ظمالئػ 428 ظمّمٛمقن

 421 ظمالق 427 ظمّمٞمؿ

 494 ظِمالل 492 ،448 ظمٓم٠م

 494 ظمالًمٙمؿ 493 اخلٓم٤مب

 494 ظمالًمف 493 ظمٓم٤مسم٤مً 

 475 ظمٚم٧م 452 ظمٓم٤مي٤ميمؿ

 483 ظُمّٚم٦م 493 ظمٓم٦ٌم

 483 اخلُٚمد 452 ظمٓمٌؽ

 453 ظمٚمّمقا 452 ظمٓمٌٙمؿ

 483 اخلٚمٓم٤مء 453 ظمٓمٌٙمام

 434 ظمٚمػ 452 ظمٓمٌٙمـ

 434 ظَمٚمٗم٦مً  467 ظمٓمػ

 495 ظِمٚمٗم٦مً  467 اخلٓمٗم٦م

 433 ظمٚمٗمتٛمقين 482 ظمٓمقات

 445 ظمٚمٗمٙمؿ 449 ظمٓمٞمئ٦م

 436 ظمٚمٗمف 449 ظمٓمٞمئتل

 442 ظَمٚمَٗمٝم٤م 493 ظمٗم٤موم٤مً 
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 497 اخلٞم٤مط 439 ظَمٚمِٗمٝمؿ

 497 اخلٞم٤مم 445 ظمٚمَٗمُٝمؿ

 495 ظمٞم٤مٟم٦م 484 ظُمّٚمٗمقا

 496 ظمٞم٤مٟمتؽ 485 ظُمُٚمؼ

 469 ظمػم 444 ٤مٜمَ ٗمظَمٚم

 468 ظمػمات 474 ظمٚمقا

 496 اخلػمة 483 اخلٚمقد

 421 اخلٞمط إسمٞمض 433 ظمٚمٞمٗم٦م

 421 اخلٞمط إؾمقد 424 ظمٚمٞمالً 

 حزف الدال 487 سرهـ

 523 دأب 467 سط

 523 دأسم٤مً  488 اخلٜمّس

 524 دائٌلم 475 اخلٜم٤ّمس

 514 دائرة 488 ظُمقار

 524 داسمر 436 اخلقاًمػ

 521 داسم٦م 431 ظمّقان

 525 داطمْم٦م 467 ،432 ظمقًمٜم٤ميمؿ

 525 داظمرون 467 ظمقًمف
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 519 دقم٤مؤيمؿ 515 داريمؿ

 523 دفء 512 اًمّداع

 512 ديّم٤م 512 داومؼ

 511 ديّم٤مء 516 اًمّدسمر

 512 ديّم٦م 525 دطم٤مه٤م

مه٤م 516 دطمقرا ّٓ  512 د

 522 دًمقك 517 دظم٤من

 512 دُمدم 525 َدظَمال

 513 دُّمر 526 درضم٤مت

 513 دُّمرٟم٤م 525 درضم٦م

 524 ده٤مىم٤م 527 درؾم٧م

 524 اًمده٤من 528 درؾمقا

 513 اًمّدهر 528 اًمّدرك

  514 ،523 اًمدوائر 528 دريم٤م

 521 دوًم٦م 517 ُدّري

 514 دّي٤مرا 529 دؾّم٤مه٤م

 522 ديـ 518 ُده

 522 ديٜمٝمؿ 529 دقّم٤م
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 543 ذيمراه٤م حزف الذال

 544 ذيمراهؿ 1256 ،529 ذا اًمٙمٗمؾ

 543 ذيمرك 532 ذا اًمٜمقن

 545 ذيمريمؿ 529 ذات

 528 ذيمٞمتؿ 528 اًمذاري٤مت

 546 اًمذًم٦م 539 ذسمح

 537 ذًمالً  527 ذرأ

 531 ذًمقل 527 ذرأٟم٤م

 531 ذًمقًٓ  527 ذرة

 546 ذُم٦م 528 ذرقم٤مً 

 532 ذٟم٥م 528 ذرقمٝم٤م

 532 ذٟمٌؽ 528 ذرواً 

 535 ذٟمقب 536 ذري٦م

 535 ذٟمقسم٤مً  537 ذريتف

 حزف الزاء 537 ذريتل

 591 رئ٤مء 541 اًمذيمر

 625 ،592 رءي٤م 543 ذيمرى

 625 اًمرؤي٤م 543 ِذيمرى
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 551 رّب  611 رؤوس

 593 اًمرسم٤م 549 رؤوف

 552 رسم٤مئٌٙمؿ 553 راسمٓمقا

 592 رسم٤مط 554 راسمٞم٤مً 

 552 رسم٤مٟمٞملّم  554 راسمٞم٦م

 553 رسم٧م 558 راضمٕمقن

 553 رسمٓمٜم٤م 559 اًمراضمٗم٦م

 554 رسمقة 561 اًمرادوم٦م

 592 رسمٞمقن 564 اًمراؾمخقن

 555 رشم٘م٤مً  563 راؾمٞم٤مت

 556 رشمؾ 572 راوٞم٦م

 555 رشمٚمٜم٤مه 572 راقمٜم٤م

 599 رضم٤مًٓ  573 راقمقن

 595 رضمز 587 راغ

 626 اًمرضمز 579 راق

 595 رضمس 589 ران

 596 اًمرضمس 586 راودشمف

 596 رضم٤ًمً  587 راودوه
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 549 اًمرمحـ 596 رضمًٝمؿ

 561 رطمٞمؼ 557 رضمع

 562 اًمرطمٞمؿ 557 اًمرضمع

 628 ُرظم٤مء  627 اًمرضمٕمك

 621 ردءاً  557 رضمٕمف

 561 ردف 559 اًمرضمٗم٦م

 562 ردُم٤مً  562 رضمٚمؽ

 561 اًمّرس 627 ،562 رمج٤مً 

 566 اًمرؿم٤مد 562 رمجٜم٤مك

 628 اًمرؿمد 627 رضمقُم٤مً 

 628 ،566 ُرؿمداً  561 رضمٞمؿ

 629 ُرؿمده 562 اًمرضمٞمؿ

 567 رؿمٞمد 561 رطم٧ٌم

 567 اًمرؿمٞمد 561 رطمؾ

 567 رصداً   

 621 روقان 622 رطمٚم٦م

 621 روقاٟمف 627 ٤مً ُرمح

 568 روّٞم٤مً  627 رمح٤مء
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 578 اًمرىمٞمؿ 621 اًمرقم٤مء

 622 ريم٤مب 629 اًمرقم٥م

 612 ريم٤مُم٤مً  571 اًمرقمد

 622 ريمزاً  573 رهم٤ٌمً 

 612 اًمريمع 573 رهمداً 

 612 ريمـ 629 روم٤مشم٤مً 

 611 ريمٜمف 574 روم٨م

 582 ريمقهبؿ 574 اًمروم٨م

 582 رُمزاً  599 اًمرومد

 582 رُمٞمؿ 575 رومرف

 622 ره٤من 575 رومٞم٘م٤م

 573 ره٤ٌمً  576 رق

 581 ره٤ٌمٟمٞم٦م 578 رىم٦ٌم

 581 رهط 629 رىمقد

 581 رهٓمؽ 577 رىمٞم٥م

 583 ره٘م٤مً  577 اًمرىمٞم٥م

 584 رهقاً  576 رىمٞم٤ٌمً 

 584 رهلم 612 رىمّٞمؽ
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 حزف الزاء 584 رهٞمٜم٦م

 622 اًمزاضمرات 563 رواد

 625 اًمزاد 585 روح

 625 زاغ 586 روح اهلل

 626 زاهمقا 616 روطمٜم٤م

 623 اًمزاهديـ 616 ُروطمل

 622 اًمزسم٤مٟمٞم٦م 587 روو٤مت

 619 زسمداً  587 روو٦م

 636 اًمزسمر 587 اًمروع

 637 زسمر احلديد 616 اًمروم

 636 ،619 ُزسمراً  616 رويداً 

 619 اًمزسمقر 588 ري٥م

 619 زسمقراً  622 اًمريح

 637 زضم٤مضم٦م 585 رحي٤من

 622 زضمراً  586 اًمرحي٤من

 621 زضمرة 624 رحيٙمؿ

 638 ُزطمزح 623 ِم٤مً ري

 621 زطمٗم٤مً  623 ريع
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 622 زٟمجٌٞمالً  638 ُزظمرف

 623 زٟمٞمؿ 639 زظمروم٤مً 

 624 زهرة 638 زظمرومٝم٤م

 625 زهؼ 621 زراب

 625 زهقىم٤مً  641 زرشمؿ

 628 زوج 639 ُزرىم٤مً 

 628 زوضم٤من 621 زقمٞمؿ

 641 زوضم٧م 623 زومػم

 629 زوضمؽ 626 اًمزىمقم

 628 زوضملم 627 زيم٤مة

 642 ًمزورا 627 زيّم٤مه٤م

 643 زوراً  628 زيمّٞم٦م

 625 زيغ 622 زًمزًم٦م

 626 زّيٚمٜم٤م 642 زًمٗمك

 633 اًمزيٜم٦م 642 زًمٗم٤مً 

 632 زيٜم٦م اهلل 642 ُزًمٗم٦مً 

 634 زيٜم٦م احلٞم٤مة 641 ُزُمراً 

 632 زيٜم٦م اًم٘مقم 622 زُمٝمريراً 
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 659 ؾم٤مرب 635 زيٜم٦م اًمٙمقايم٥م

 687 اًم٤ًمقم٦م 632 زيٜمتٙمؿ

 664 ؾم٤مومٚملم 632 زيٜمتف

 672 اًم٤ًمق 635 زيٜمتٝم٤م

َـّ   676 ؾم٤معمقن 633 زيٜمتٝم

 679 ؾم٤مُمدون حزف السين

 679 ؾم٤مُمراً  685 ؾم٤مئ٦ٌم

 681 اًم٤ًمهرة 689 ؾم٤مئح٤مت

 682 ؾم٤مهؿ 689 اًم٤ًمئحقن

 682 ؾم٤مهقن 687 ؾم٤مئٖم٤مً 

 655 ؾم٠ٌم 652 اًم٤ًمسمح٤مت

 691 ؾم٤ٌمشم٤مً  651 ؾم٤مسمٖم٤مت

 649 ،6 ؾم٤ٌٌمً  652،653 ؾم٤مسمؼ

 647 ؾمٌح 651 اًم٤ًمسم٘م٤مت

 691 ؾمٌح٤مٟمؽ 653 ؾم٤مسم٘مقا

 652 ؾمٌح٤مً  654 ؾم٤مسم٘ملم

 651 ؾمٌ٘م٤مً  686 ؾم٤مطمتٝمؿ

 692 ؾمٌؾ اًمًالم 656 اًم٤ًمطمؾ
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ديـ 654 ؾمٌٞمالً  ًّ  656 اًم

 728 هاً  729 ؾمؽماً 

 657 اًمّناء 692 ؾمجك

 658 اًمّنائر 692 ؾمجداً 

 659 هاب 692 ؾُمجرت

جؾ ًّ  662 هاسمٞمٚمٝمؿ 724 اًم

جـ ًّ  662 هاطم٤مً  725 اًم

 694 ٤مهادىمٝم 724 ؾمجٞمؾ

 659 هسم٤مً  725 ؾمّجلم

ح٤مب ًّ  652 اًمّند 656 اًم

ح٧م ًّ  694 ُهر 693 اًم

 662 هُمدا 694 ؾمح٘م٤مً 

 657 هّي٤م 671 ،615 ؾمحٞمؼ

 661 هيع احل٤ًمب 726 ؾمخرّي٤م

 695 ؾُمٓمح٧م 694 ؾُمدى

 695 ؾُمٕمر 727 ؾمدر

 662 ؾمٕمٞمد 727 ؾمدرة

 663 ؾمٕمػما 657 ؾمديداً 
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 674 ؾمٙمٞمٜم٦م 665 ؾمٗم٤مه٦م

 674 ؾمٙمٞمٜمتف 663 ؾَمَٗمَرة

 696 ؾُمالًم٦م 664 ؾَمِٗمف

 676 ؾمالم 665 ؾمٗمٝم٤مً 

 674 ؾمٚمًٌٞمالً  664 ؾمٗمٞمٝم٤مً 

 712 ؾمٚمًٚم٦م 665 ؾمٗمٞمٝمٜم٤م

 697 ؾمٚمٓم٤مٟم٤م 729 ؾم٘م٤مي٦م

٘م٤مي٦م ًّ  697 ؾمٚمٓم٤مٟمٞم٦م 729 اًم

٘مػ ًّ  675 ؾمٚم٘مقيمؿ 666 اًم

 675 ؾمٚمٙمٙمؿ 729 ٘مٞم٤مً ؿم

 675 ؾمٚمٙمف 695 ؾُم٘مٞم٤مه٤م

ٚمؿ 666 ؾم٘مٞمؿ ًَّ  712 اًم

 675 ؾَمٚمامً  696 ؾُمٙم٤مرى

 697 ؾُمّٚمامً  671 ؾَمٙمراً 

 677 اًمًّٚمقى 696 ،671 ؾُمّٙمرت

 678 ؾُمّؿ اخلٞم٤مط 672 ؾمٙمرة

 679 ؾماّمقمقن 672 ؾمٙمـ

 647 ؾماموات 673 ؾمٙمٜم٤مً 
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 688 ؾمّقل 682 ؾمٛمٙمٝم٤م

ٛمقم ًّ  688 ؾمّقًم٧م 678 اًم

 688 ؾمقّي٤م 681 ؾمٛمّٞم٤م

 684 ؾمٞمئ٤مهتؿ 681 ؾمٜم٤م سمرىمف

 684 ؾمٞمئ٦م 699 ؾمٜمٌٚم٦م

 692 ةاًمًّٞم٤مر 698 ؾُمٜم٦ّم

 686 ؾمّٞمداً  699 ؾمٜمدس

 686 ؾمٞمده٤م 698 ؾُمٜمـ

 711 ؾمػمهت٤م 699 ؾمٝمقهل٤م

 1343 ؾمُٞمٓمقىمقٟمف 722 ؾُمقى

 711 ؾمٞمامهؿ 684 ؾمقءة

 689 ؾمٞمٜم٤مء 685 ؾمقءاشمٙمؿ

 711 ؾمٞمٜملم 685 ؾمقأهتام

 حزف الشين 721 ؾمقاقم٤م

 715 ؿم٠من 647 ؾمقاهـ

 717 ؿم٠مهنؿ 722 ؾمقر

 718 ؿم٤مظمّم٦م 722 ؾمقرة

 721 ٤مريمٝمؿؿم 687 ؾمقط قمذاب
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 743 ِذقم٦م 723 ؿم٤مـمئ

 722 ذىمٞم٤ّم 728 ؿم٤مىّمقا

 722 ذىمّٞم٦م 731 ؿم٤ميمٚمتف

 722 ذيٕم٦م 732 ؿم٤مخم٤مت

 722 ؿمٓم٠مه 732 ؿم٤مٟمئؽ

ٌّف  723 ؿمٓمر 736 ؿُم

 722 ؿمٓمٓم٤م 717 ؿمّتك

 724 ؿمٕم٤مئر 738 ؿمّح 

 742 ؿُمٕم٥م 738 اًمِّمح

 743 اًمِّمٕمرى 718 ؿمددٟم٤م

 739 ؿمٕمقسم٤مً  718 ذاب

 742 ؿُمٕمٞم٤ٌمً  743 ِذب

ح  724 ؿمٖمٗمٝم٤م 719 َذَ

 742 ؿُمٖمؾ 719 ّذد

 727 ؿمٗم٤م 743 ِذذُم٦م

 725 اًمِّمٗمع 718 ذر

 727 اًمِّمٗمؼ 722 ذع

 744 ؿمؼ 739 ُذقم٤مً 
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 734 اًمِّمقى 744 ؿِم٘م٤مق

 741 ؿمقرى 745 ؿم٘م٤مىمل

 734 اًمِّمقيم٦م 728 ؿم٘م٘مٜم٤م

 723 ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ 741 اًمِمّ٘م٦م

 746 ،735 ؿمٞم٤ٌمً  745 ؿم٘مقشمٜم٤م

 735 ؿمٞم٦ٌم 728 ؿم٘مّل 

 735 ؿمٞمخ٤مً  732 ؿمٙمر

 747 ؿمٞمع 732 ؿمٙمٚمف

 747 ؿمٞمٕم٤م 731 ؿمٙمقر

 746 ؿمٞمٕمتف 731 اًمِّمٙمقر

 746 ؿمٞمٕمف 741 ؿمٙمقراً 

 حزف الصاد 732 ؿمٜمآن

 755 اًمّم٤مسمئلم 745 ؿمٝم٤مب

 756 ص٤مسمروا 733 اًمِّمٝمقات

 756 اًمّم٤مطم٥م 733 ؿمٝمقة

 756 اًمّّم٤مظّم٦م 741 ؿمٝمقد

 759 ص٤مدق اًمققمد 741 ؿمٝمقدا

 764 ُملمص٤مر 733 ؿمٝمٞم٘م٤م



 1397 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 762 اًمّمدىم٤مت 767 ص٤مقم٘م٦م

َـّ  767 اًمّم٤مقم٘م٦م  759 صدىم٤مهت

 785 صّدىم٧م 767 ص٤مهمرون

 757 صّده٤م 767 ص٤مهمريـ

 757 صديد 769 اًمّم٤موم٤مت

 784 اًمّمّدي٘ملم 771 اًمّم٤مومٜم٤مت

 785 ّس  773 ص٤مل

 785 اًمٍماط 771 ص٤مًمح اعم١مُمٜملم

 762 ّسة 775 ص٤مُمتقن

 761 اًمٍمح 756 صٌحٝمؿ

 762 سطم٤مً  784 ِصٌغٍ 

 762 سساً  783 ِصٌٖم٦م

 763 سقمك 784 ِصح٤مف

 763 سوم٤مً  782 اًمّمحػ

 782 سوم٧م 757 صدّ 

 763 سومٙمؿ 758 اًمّمدع

 763 ّسومٜم٤م 758 صدف

 781 ّسهـ 758 اًمّمدوملم
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 761 صّٙم٧م 762 سيخ

 774 صؾِّ  764 اًمٍميؿ

 778 اًمّمالة 765 صٕمداً 

 772 صٚمدا 766 صٕمؼ

 773 صٚمّم٤مل 766 صِٕم٘م٤مً 

 774 صّٚمقا 765 قداً صٕم

 778 صٚمقات 765 صٕمٞمداً 

 775 صٚمقاشمؽ 767 صٖم٤مر

 773 صّٚمقه 768 صٖم٧م

 786 ِصٚمّٞم٤م 768 صٖمػم

 781 ًصؿ 768 صٖمػمة

 775 اًمّمٛمد 771 اًمّمٗم٤م

 786 صٜمقان 769 صّٗم٤مً 

 787 ِصٝمرا 772 اًمّّمٗمح

 778 صقاسم٤مً  772 صٗمح٤مً 

 782 ُصقاع 782 ُصٗمر

 766 اًمّمقاقمؼ 772 صٗمّمٗم٤م

 769 صقاف 771 صٗمقان



 1399 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 792 اًمير 777 صقاُمع 

 793 رضيع 781 اًمّّمقر

 821 ِوٕمٗم٤مً  779 صٞم٤مصّٞمٝمؿ

 821 وٕمٗملم 778 صّٞم٥م

 822 وٖمث٤مً  788 اًمّمٞم٤مم

 798 وٜمٙم٤مً  785 ٌس 

 797 وٜملم حزف المضاد

 798 وػم 791 اًمْم٠من

 ًٓ  822 وٞمزى 794 و٤م

 حزف الطاء 797 و٤مُمر

 822 ـم٤مئريمؿ 791 وٌح٤مً 

 822 ـم٤مئره 799 وح٤مه٤م

 822 ـم٤مئرهؿ 791 وحٙم٧م

 823 ـم٤مئػ 822 وّدا

 825 ـم٤مئٗم٦م 792 اًمّياء

 824 اًمٓم٤مئٗمتلم 822 رضاراً 

 712 اًمٓم٤مرق 793 رضسم٤مً 

 712 اًمٓم٤مهمقت 793 رضسمٜم٤م
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 812 ـمٖمك 813 اًمٓم٤مهمٞم٦م

 813 ـمٖمقاه٤م 825 ـم٤مىم٦م

 812 ـمٖمٞم٤مهنؿ 714 ـم٤مًمقت

 813 ـمٗم٘م٤م 715 اًمٓم٤مُم٦م

 814 ـمّؾ  831 ـم٤ٌمىم٤م

 814 ـمٚمح 825 ـمٌع

 815 ـمٚمٕمٝم٤م 825 ـمٌؼ

 828 ـُمٛم٧ًم 825 ـمٌ٘م٤مً 

 816 ـمٛمًٜم٤م 831 ـمٌـ

 816 ـمٛمٕم٤مً  812 ـمرائؼ

 817 ـمف 829 ـمرف

 821 ـمٝمر 828 ـمروم٤مً 

 817 ـَمّٝمرا 829 ـمرومؽ

 817 ـمٝمرك 829 ـمرومٝمؿ

 718 ـمٝمقرا 828 ـمرذم

 829 ـمقى 812 ـمًؿ

 824 ـمقاومقن 811 ـمٕم٤مم

 829 ـمقسمك 812 ـمٕمٜم٤مً 



 1421 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 845 ًمٔمِّؾا 822 اًمٓمقد

 745 فمالهل٤م 828 اًمٓمقر

 844 فمالهلؿ 823 ـمققم٤م

 836 فمّٚم٧م 822 ـمّققم٧م

 841 فُمّٚم٦م 825 اًمّٓمقل

 841 اًمٔمٚم٦م 825 ـمقٓ

 841 فُمٚمؾ 826 ـمل

 836 فمٚمٚمٜم٤م 826 اًمٓمٞم٤ٌمت

 836 فمٚمٞمؾ 827 ـمّٞم٤ٌمشمٙمؿ

 836 فمٛم٠م 827 ـمٞم٦ٌم

 838 فمـ 826 اًمٓمّٞمٌقن

 836 اًمٔمـ ءحزف الظا

 836 فمٜم٤مً  838 اًمٔم٤مٟملم

 837 فمٜمٜم٤م 842 فم٤مهر

 838 فمٜمٜمتؿ 838 اًمٔم٤مهر

 837 فمٜمّقا 838 فم٤مهروهؿ

 842 اًمٔمٜمقٟم٤م 835 فمٕمٜمٙمؿ

 845 فمٝمري٤مً  835 فمؾ
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 885 اًمٕم٤ميمٗملم 838 هقرهؿ٤مفم

 886 قم٤مًمٞم٦م 838 فمٝمػم

 887 قم٤مًمٞمٝمؿ 839 اًمٔمٝمػمة

 923 ةقم٤ٌمد حزف العين

 923 قم٤ٌمدي 895 قم٤مئالً 

 849 قمٌث٤مً  852 قم٤مسمري

 852 دتقمٌّ  853 قم٤مشمٞم٦م

 924 قِمؼمة 859 اًمٕم٤مضمٚم٦م

 851 قمٌس 893 قم٤مد

 851 قمٌ٘مري 863 اًمٕم٤مّدون

 851 قمٌقؾم٤مً  862 اًمٕم٤مّديـ

 896 قُمتّؾ  867 قم٤مرو٤مً 

َـّ   896 ،853 قمتقاً  875 قم٤مذوه

 925 قمتٞم٤ّمً  877 قم٤مصػ

 852 قمتٞمد 877 اًمٕم٤مصٗم٤مت

 852 اًمٕمتٞمؼ 878 قم٤مصؿ

 892 قمثتؿ 883 اًمٕم٤مىم٦ٌم

 897 قُمثر 857 قم٤مىمر



 1423 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 863 قمدن 897 قمج٤مب

 862 قمّدهؿ 925 قمج٤مف

 863 قمدواً  854 قمج٥ُم 

 898 قمدوان 853 قمج٤ٌمً 

 898 اًمُٕمدوة 858 قمجؾ

 864 قمذاب 925 اًمٕمجؾ

 864 قمذب 857 قمجٚم٧م

 869 اًمٕمراء 857 قمجٚمتؿ

 898 قُمُرسم٤مً  854 قمجقز

 899 اًمٕمرضمقن 857 قمجقًٓ 

 864 اًمٕمرش 862 قمّداً 

 865 قَمرض 925 اًمِٕمّدة

 866 قمّروتؿ 897 قُمّدة

 865 قمروٜم٤م 926 قمدهتـ

 899 اًمٕمرف 859 قمّدده

 899 قمروم٤مً  861 قمدل

 867 قمروم٤مت 863 اًمٕمدل

 868 اًمٕمرم 861 قمدًمؽ
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 876 قمِمػمشمؽ 864 قمروؿمٝم٤م

 875 قمِمػمشمٙمؿ 922 اًمٕمروة اًمقصم٘مك

 922 قُمّم٦ٌم 867 قمريض

 876 اًمٕمٍم 922 اًمٕمزى

 878 قمّمػ 927 قِمزاً 

 877 اًمٕمّمػ 871 قمزرمتقهؿ

 877 قمّمٗم٤مً  872 ززٟم٤مقم

 928 قِمّمؿ 871 قمزًم٧م

 876 قمّمٞم٥م 874 قمزم

 878 قمّمّٞم٤مً  872 اًمٕمزم

 928 قمّمّٞمٝمؿ 871 قمزُم٤مً 

 878 قمْمداً  869 قمّزين

 879 قمْمدك 872 قمزيز

 928 قمْملم 927 قِمزيـ

 929 قِمٓمٗمف 875 قمًٕمس

 927 قُمٓمٚم٧م 875 قمًٞمتؿ

 929 قمٗمري٧م 874 قمًػماً 

 879 اًمٕمٗمق 875 اًمٕمِمػم



 1425 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 929 قمٚمّٞملم 879 قمٗمقاً 

 911 اًمِٕمامد 879 قُمٗمل

 888 قمٛمد 921 قُم٘مٌك

  922 اًمٕمٛمرة 883 اًمٕم٘م٦ٌم

 889 قمٛمرك 882 قم٘مٌف

 922 قمٛمٞم٧م 881 قم٘مٌٞمف

 892 قمٛملم 921 قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح

 892 قمٜم٧م 885 قم٘مروا

 872 اًمٕمٜم٧م 921 اًمٕم٘مقد

 872،892 قمٜمتّؿ 885 قم٘مٞمؿ

 913 قِمٜمده قمٚمؿ 921 اًمُٕمغم

 892 اًمٕمٜمٙمٌقت 886 قمال

 892 قمٜمٞمد 889 الُم٤متقم

 891 قمٝمد 886 قمالٟمٞم٦م

 892 قمٝمديمؿ 886 قمٚمؼ

 892 قمٝمدي 887 قمٚمّٞم٤مً 

 911 اًمٕمٝمـ 922 اًمٕمٚمٞم٤م

 894 قمقان 887 قمٚمٞمٙمؿ
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 927 اًمٖمدو 912 قِمقج

 927 همدّوه٤م 911 قِمقضم٤م

 928 اًمٖمروم٤مت 894 قمقرات

 927 همروم٦م 894 قمقرة

 928 اًمٖمروم٦م 912 اًمٕمػم

 927 اًمٖمرور 912 قمٞمِم٦م

 927 همروراً  895 قمٞمٚم٦م

 928 هُمزًى  912 قِملم

 931 همًٚملم حرف الغني

 931 هِمِم٤موة 921 اًمٖم٤مئط

 928 هُمّّم٦م 917 اًمٖم٤مسمريـ

 931 همٓم٤مء 921 اًمٖم٤مر

 931 ،918 همؾ 917 هم٤مؿمٞم٦م

 929 همالُملم 918 هم٤مومؾ

 928 همٚم٤ٌم 923 اًمٖم٤موون

 931 همٚمٔم٦م 917 هَمؼَمة

 929 هُمٚمػ 926 هُمث٤مء

 919 همٚمٞمظ 925 همداءٟم٤م



 1427 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 964 اًمٗم١ماد 919 همؿّ 

 972 ومئ٦م 919 هماّمً 

 963 وم٤مءت 919 اًمٖمامم

 944 اًمٗم٤مئزون 922 همٛمرات

 962 وم٤مءوا 921 همٛمرة

 938 وم٤مشمٜملم 932 هُمٛم٦م

 943 وم٤مضمراً  922 همقى

 944 وم٤مطمِم٦م 918 همقاش

 961 وم٤مر 921 همقاص

 947 وم٤مرض 921 همقرا

 952 وم٤مرهم٤مً  922 هَمقل

 952 اًمٗم٤مرىم٤مت 923 همّٞم٤م

 952 وم٤مرهلم 924 همٞم٤مسم٤مت

 962 وم٤مز 925 اًمٖمٞم٨م

 956 وم٤مـمر 932 هِمٞمَض 

 957 وم٤مىمرة 925 همٞمٔمٙمؿ

 958 وم٤ميمٝم٦م حزف الفاء

 957 وم٤ميمٝمقن 946 وم١ماد
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 921    ومتٞم٤مشمٙمؿ 939 وم٤ميمٝملم

 938 ومتٞم٤من 959 وم٤مًمؼ

 937 ومتٞمالً  962 وم٤من

 939 وم٩م 936 اًمٗمت٤مح

 975 ومج٤مضم٤مً  939 ومت٤مه

 939 اًمٗمجر 938 ومت٤مه٤م

 939 ومجرٟم٤م 936 اًمٗمتح

 944 ومجقة 935 ومتح٤مً 

 944 اًمٗمحِم٤مء 937 ومؽمة

 945 اًمٗمخ٤مر 937 ومت٘مٜم٤ممه٤م

 945 ومخقر 938 ومتٜم٤ّم

 975 ومداء 964 ومتٜم٤ّمك

 975 ومدي٦م 971 اًمٗمتٜم٦م

 945 ومديٜم٤مه 972 ومتٜمتؽ

 965 ومرات 938 ومتٜمتٙمؿ

 965 اومراد 972 ٦مومتٜم

 947 اًمٗمراش 973 ومتٜمتٝمؿ

 958 ومِراؿم٤م 964 ومتقٟم٤م



 1429 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 953 ومرّي٤م 976 ومِراق

 947 ومريْم٦م 945 ومرث

 952 ومريؼ 946 ومردا

 967 وُمّزع 975 اًمٗمردوس

 953 اًمٗمزع 946 ومرؿم٤مً 

 953 اًمٗم٤ًمد 947 ومرض

 976 ومًِؼ 948 ومروٜم٤مه٤م

 967 وُمًقق 965 وُمرـم٤مً 

 968 اًمٗمًقق 949 ومرـم٧م

 954 ومِمٚمتؿ 948 ومرـمٜم٤م

 955 وَمَّمؾ 949 ومرقمٝم٤م

 955 ومّّمؾ 951 ومِرق

 955 ومّمٚم٧م 952 ومرىم٤مً 

 954 ومْمؾ 966 ىم٤مناًمٗمر

 956 ومْمٚمف 967 ومرىم٤مٟم٤مً 

   951 ومرىمٜم٤م

 976 ومٓمرت 952 ومّرىمقا

 957 ومٓمرين 965 ومروج
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 999 ىم٤مسات 968 ومٓمقر

 999 ىم٤مصٗم٤مً  957 ومّٔم٤مً 

 1222 ىم٤مض 952 ومالٟم٤مً 

 1222 اًم٘م٤موٞم٦م 958 اًمٗمٚمؼ

 1222 ىم٤مـمٕم٦م 959 ومٚمؽ

 1212 ىم٤مقم٤مً  968 اًمٗمٚمؽ

 1226 اًم٘م٤مًملم 962 ومقاق

 1227 ىم٤مٟم٧م 962 ومقضم٤مً 

 1227 ىم٤مٟمتلم 961 ومقرهؿ

 1228 اًم٘م٤مٟمع 962 اًمٗمقز

 1228 اًم٘م٤مهر 969 ومقُمٝم٤م

 1229 ىم٤مهرون حرف القاف

 981 ىمٌس 981 ق

 981 ىمٌْم٤مً  1229 ىم٤مب

 982 ىمٌْمتف 993 اًم٘م٤مرقم٦م

 1214 ىُمٌؾ 996 ،9 اًم٘م٤مؾمٓمقن

ٌَؾ 996 ىم٤مؾمٛمٝمام  1222 ىِم

 1214 ىُمٌال 998 ىم٤مصداً 



 1411 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 988 ىمدم 1222 ىِمٌٚم٦مً 

 989 ىمدُمٜم٤م 983 ىمٌٞمال

 1215 اًم٘مّدوس 982 ىمٌٞمٚمف

 989 ىمديؿ 983 ىمؽم

 989 ٤مىمذومٜم٤مه 983 اًم٘متغم

 1215 اًم٘مرآن 983 ىمتقرا

 1216 ىمرآن اًمٗمجر 1223 ىمث٤مئٝم٤م

 1215 ىمرآٟمف 984 ىمّدت

 1219 اًم٘مرى 984 ىمدطم٤مً 

 992 ىمرار 1223 ،984 ىِمددا

 1217 اًم٘مرسمك 984 ىَمَدر

 1218 ىمرسم٤مت 985 ىَمْدر

 1218 ىمرسم٦م هلؿ 985 دراًم٘م

 992 ىمرح 986 ىمدره

 1224 ةىمرد 986 ىمّدرٟم٤م

 992 ىمرو٤مً  985 ىمّدره

 1224 ىمرـم٤مس 985 ىمدروا

 991 ىمرنَ  1215 اًم٘مدس
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 998 ىمّمّمٝمؿ 993 ىمرٟم٤مً 

 1222 ىمّمٛمٜم٤م 994 اًم٘مرٟملم

 1219 اًم٘مّمقى 1216 ىمروء

 1222 ىم٣م 992 ىمّري

 1221 ىمْم٤مهـ 1218 ىمريش

 1222 ىمْم٤ٌم 995 ىمريٜم٤مً 

 1222 ىمْمٞمتؿ 995 ىمريٜمف

 1221 ىمْمٞمٜم٤م 996 اًم٘مري٦م

 1226 اًمِ٘مٓمر 997 ىم٧ًم

 1226 ىِمٓمراً  1225 ،9 اًم٘مًط

 1226 ىمٓمران 1224 اًم٘مًٓم٤مس

 1227 ىمٓمع 996 ىمًقرة

 1227 ىِمٓمٕم٤مً  1224 ىمًٞمًلم

 1222 ىمٓمٕمٜم٤م 1225 ىمّم٤مص

 1222 ٓمّٕمٜم٤مهؿىم 998 ىمّمد

 1227 ىمٓمٛمػم 999 اًم٘مٍم

 1225 ىمّٓمٜم٤م 997 اًم٘مّمص

 1222 ىمٓمقومٝم٤م 997 ٤مىمّمّم



 1413 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1213 ىمّٞمْمٜم٤م 1222 ىمٕمقدا

 1211 اًم٘مٞمؿ 1213 ىمٕمٞمد

 1211 ىمّٞمامً  1223 ىمٗمٞمٜم٤م

 1212 اًم٘مٞمٛم٦م 1226 ىمغم

 1212 اًم٘مٞمقم 1225 اًم٘مالئد

 حزف الكاف 1223 ىمٚم٥ٌم 

 1246 يم٤مد 1223 ىمّٚمٌقا

 1231 يم٤مدح 1223 ىمٚمٌلم

 1246 يم٤مدوا 1227 ىمٛمٓمريراً 

 1232 يم٤مؿمٗم٦م 1222 اًمُ٘مّٛمؾ

 1233 اًمٙم٤مفمٛملم 1227 ٤مراىمٜمٓم

 1235 يم٤مف 1228 ىمٜمقط

 1238 يم٤محلقن 1221 اًمُ٘مقى

 1248 يم٤مًمقهؿ 992 ىمقارير

 1244 يم٤مهـ 1212 ىمقاُم٤م

٤ٌّمرا 1212 ىمّقاُمقن  1249 يُم

 1249 يُم٧ٌم 1229 ىمقؾملم

 1249 يُمٌتقا 1211 ىمقم
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 1251 يُم٤ًممم     1247 يمٞمد

 1256 يمًِٗم٤مً  1254 يمِؼمُ 

 1252 يُمِمٓم٧م 1252 اًمُٙمؼَم 

 1233 يمٔمٞمؿ 1252 اًمُٙمؼمى

 1233 اًمٙمٕمٌلم 1255 يمؼِمه

 1235 يمٗمك 1255 اًمٙمؼمي٤مء

 1256 يمِٗم٤مشم٤مً  1252 يُمٌٙمٌقا

 1252 اًمٙمٗم٤مر 1248 يمثٞم٤ٌمً 

 1256 اًمٙمٗمؾ 1258 يمدت

 1235 يمٗمٚمٝم٤م 1231 يمدطم٤مً 

 1258 يمٗمٚملم 1258 يمدٟم٤م

 1252 يمٗمقاً  1256 يمِذاسم٤مً 

 1238 يمّؾ  1232 يمذب

 1235 يمال 1232 يمرب

 1235 يماًل  1252 يمرؾمّٞمف

 1236 يَمالًم٦م 1232 يمّرة

 1258 يماِلمه٤م 1251 يُمره

 1258 يمِٚمت٤م 1232 يم٤ًمده٤م



 1415 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1247 يمل 1242 اًمٙمٚمؿ

 1247 يمٞمداً  1242 يمٚمامت

 1247 يمٞمديمـ 1241 يمٚمامشمف

 1247 يمٞمدهؿ 1238 يمٚمٛم٦م

 1247 يمٞمدي 1242 يمٚمٛم٦م اهلل

 1248 يمٞمؾ 1239 يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى

م 1243 يمٚمٛم٦م ظمٌٞمث٦م  حرف الّلا

 1273 ٓت 1242 يمٚمٛم٦م ـمّٞم٦ٌم

 1275 ،53 اًماّلت 1238 يمٚمٛمتف

 1265 ٓزب 1244 يمٜمزشمؿ

 1267 اًماّلقمٜمقن 1253 اًمُٙمٜمّس

 1268 ٓهمٞم٦م 1243 يمٜمقد

 1279 ٓ ُمًتؿ 1244 اًمٙمٝمػ

 1272 ٓهٞم٦م 1244 يمٝمالً 

 1282 ًُمٌدا 1245 يمٝمٞمٕمص

 1282 ًمٌِدا 1231 اًمٙمقصمر

 1262 ًمٌقس 1253 يُمقرت

 1282 جُل٦ّم 1246 يمقيم٤ٌمً 
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 1279 عمًٜم٤م 1282 جُلّل

 1269 اًمّٚمٛمؿ 1262 حلـ

 1271 اًمّٚمٝم٥م 1282 ًُمّداً 

 1271 هلق احلدي٨م 1263 ًمدٟمؽ

 1272 هلقاً  1264 ًمدهيؿ

 1283 ًمِقاذا 1264 ًمّذة

 1276 ًمّقاطم٦م 1283 ًمِزاُم٤مً 

 1269 ًمقاىمح 1265 اًمّٚمٓمٞمػ

 1276 اًمّٚمقاُم٦م 1267 ًمٔمك

 1275 ًمقح 1267 ًمٕمٜمٝمؿ

 1277 ًمّقوا 1267 اًمّٚمٖمق

 1277 ًمّٞم٤مً  1281 ًمٖمقب

 1278 ًمٞم٤مل 1268 ًمٗمٞمٗم٤مً 

 1278 ًمّٞمٜم٤مً  1281 ًم٘مامن

 1283 ًمٞمٜم٦م 1261 ًمٚمًٌٜم٤م

 حزف امليم 1262 ًمٚمّجقا

 1129 ُمآب 1272 عم٤ّم

 1288 ُم٠مضمقج 1271 عمح



 1417 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1158 ُمٌقأ 1128 ُم٠مُمٜمف

 1159 اعمٌلم 1128 ُم٠مُمقن

 1112 ُمت٤مب 1129 اعم٠موى

 1288 ُمت٤مع 1129 ُم٠مواهؿ

 1159 ُُمّتؼم 1156 اعم١مشمٗمٙم٦م

 1157 ُمتؼمضم٤مت 1155 اعم١مشمٗمٙم٤مت

 1162 ُُمتج٤مٟمػ 1156 اعم١مًمٗم٦م

 1162 ُُمتج٤مورات 1128 ُم٤مئدة

 1161 ُُمتحروم٤مً  1292 ُم٤مرج

 1162 ُُمتحٞمّزاً  1293 ُم٤مرد

 1169 ُُمؽمايم٤ٌمً  1291 ُم٤مروت

 1112 ُمؽمسم٦م 1297 اعم٤مقمقن

 1162 عمؽمدي٦ما 1192 ،1157 ُم٤ٌمريم٤مً 

 1159 ُُمؽمومٞمٝم٤م 1129 اعمٌثقث

 1173 ُُمتِم٤مهب٤مً  1129 ُمٌثقصم٦م

 1174 ُُمتِم٤مهب٤مت 1171 اعمٌذريـ

 1177 اعُمتٓمٝمريـ 1157 ُمؼمؤون

 1182 اعُمتٕم٤مل 1129 ُمٌٚمٖمٝمؿ
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 1114 جمٛمع 1287 ُمتٕمقهـ

 1289 اعمجقس 1192 ُُمت٘مٚمٌٙمؿ

 1288  جمٞمد 1154 ،1142 اعمت٘ملم

 1116 ي٥محم٤مر 1192 اعمتٙمٚمٗملم

 1195 اعمِح٤مل 1192 اعمتٚم٘مٞم٤من

 1115 حمجقسمقن 1152 اعمتقؾمٛملم

 1115 حمجقرا 1152 ُُمتقومٞمؽ

 1162 حُمدث 1288 ُمتلم

 1116 حمذورا 1112 ُمث٤مسم٦م

 1161 حُمررا 1111 اعمث٤مين

 1126 اعمحروم 1112 ُمثٌقرا

 1162 حُمًـ 1145 اعُمثغم

 1116 حمًقرا 1288 ُمثٚمٝمؿ

 1117 حمِمقرة 1112 ُمثٜمك

 1162 حُمّمٜملم 1113 ُمثقى

 1118 حمٔمقرا 1113 ُمثقسم٦م

 1117 حمٚمف 1113 ،1289 جمذوذ

 1289 حمقٟم٤م 1113 راه٤مجم



 1419 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1117 ُمدطمقرا 1117 حُمٞم٤مي

 1165 ُُمدظمال 1117 حمٞمّم٤م

 1165 ُُمّديمر 1117 اعمحٞمض

 1165 ٌُمده٤مُمت٤من 1162 حُمٞمط

 1166 ُُمدهٜمقن 1118 اعمخ٤مض

 1291 ُمديـ 1163 خُمت٤مًٓ 

 1114 ُمديٜملم 1118 خمرضم٤م

 1167 ُُمذسمذسملم 1125 خمْمقد

 1167 ُُمذقمٜملم 1162 خمٚمّمقن

 1118 ُمذؤوُم٤م 1147 خُمّٚم٘م٦م

   1118 خمٛمّم٦م

 1291 اعمرء 1292 ُمدَّ 

 1196 ُِمراء 1291 ُمداداً 

 1122 اعمراوع 1164 اعمدسمرات

 1168 ُُمراهمامً  1145 ُُمّدهتؿ

 1195 ُِمرة 1164 اعمدصمر

 1169 ُُمرشم٘مٌقن 1198 ُمدرارا

 1169 ُُمرشمٗم٘م٤م 1165 اعُمدطمْملم
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 1123 اعمرومقع 1291 ُمرج

 1125 ُمرومققم٦م 1292 اعمرضم٤من

 1122 ُمرىمدٟم٤م 1167 اعُمرضمٗمقن

 1121 ُمرىمقم 1168 ُمرضمقن

 1121 ُمريمقم 1293 ُمرطم٤مً 

 1293 اعمروة 1118 ُمرطم٤ٌمً 

 1291 ُمريئ٤م 1119 اعمرمح٦م

 1169 ُُمري٥م 1119 ُمرد

 1196 ُمري٦م 1293 ُمردوا

 1292 ُمري٩م 1293 ُمردودا

 1293 ُمريدا 1113 ُمرؾم٤مه٤م

 1196 ،1172 ُمزاضمف 1198 ُمرص٤مدا

 1196 ُمزاضمٝم٤م 1119 ُمرصد

 1172 ُُمزضم٤مة 1119 ُمرصقص

 1171 ُمزطمزطمف 1122 ُمرو٤مت

 1172 ُمزدضمر 572 ُمروٞم٦ّم

 1294 ُمزىمٜم٤مهؿ 1122 ُمرقم٤مه٤م

 1164 اعمزُمؾ 1122 اعمرومقد



 1421 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1123 اعمًجقر 1147 اعُمزن

 1294 ُمًح٤مً  1121 دُمزي

 1296 ُمًخٜم٤مهؿ 1197 ُم٤ًمس

 1295 ُمًد 1162 ُُم٤ًمومحلم

 1171 اعمنوملم 1185 اعُمًت٠مظمريـ

 1122 ُمًٓمقر 1156 ُمًت٠مٟمًلم

 1129 ُمًٖم٦ٌم 1158 ُمًتٌٍميـ

 1158 ُُمًٗمرة 1159 اعُمًتٌلم

 1123 ُمًٗمقطم٤م 1163 ًُمًتخٚمٗملم

 1185 اعمًًت٘مدُملم 1172 نقُُمًتًٚمٛم

 1123 ٙمٜم٦ماعمً 1172 ُُمًتٓمر

 1123 ُمًٙمٜمٝمؿ 1178 ُُمًتٓمػما

 1124 ُمًٙمقب 1182 اعمًتٖمٗمريـ

 1223 ُمًٙملم 1151 ُُمًت٘مر

 1171 ُُمًّٚمٛم٦م 1146 ُمًتٛمر

 1172 ُُمًّٛمك 1193 ُُمًتٜمٗمرة

 1172 ُمًٛمع 1152 ُمًتٝمزؤون

 1172 ُُمًٜمدة 1151 ُمًتقدع
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 1127 ُمٍموم٤م 1173 اعُمًّقُم٦م

 768 اعمّمٖمقن 1295 اعمًٞمح

 1127 ُمّمٗمقوم٦م 1119 اعمِمئٛم٦م

 1172 ُُمّمٞمٓمر 1296 ُمِّم٤مء

 1128 اعمْم٤مضمع 1124 ُمِم٤مرق

 1174 ُُمْم٤مر 1124 اعمِمحقن

 1176 ُمْم٤مقمٗم٦م 1124 ُمنمهبؿ

 1175 اعمْمٕمٗمقن 1174 ُمنمىملم

  1147 ُُمْمٖم٦م 1124 اعمنمىملم

 1176 اعمٓمٗمٗملم 1125 اعمِمٕمر

 1176 اعُمٓمٛمئٜم٦م 1174 ُُمِمٗم٘مقن

 1153 ُُمٓمّٝمرك 1199 ُمِمٙم٤مة

 1177 اعُمٓمٝمرون 1125 ُمِمٙمقرا

 1177 اعُمٓمّٝمريـ 1126 ُمِمٝمد

 1178 اعمٓمققملم 1182 ،1125 ُمِمٝمقداً 

 1128 ُمٓمقي٤مت 1127 ُمِمٞمد

 1178 ُُمٔمٚمٛمقن 1127 ُمّم٤مٟمع

 1178 ُُمٕم٤مضمزيـ 1199 اعمّم٤ٌمح



 1423 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1182 ُُمٕمّ٘م٥م 1132 ُمٕم٤مد

 1179 ُُمٕم٘م٤ٌمت 1132 ُمٕم٤مذ

 1132 ُمٕمٙمقوم٤م 1128 ُمٕم٤مذيره

 1182 اعمُٕمّٚم٘م٦م 1129 ُمٕم٤مرج

 1122 اعمٕمٛمقر 1133 ُمٕم٤مؿم٤م

 1181 اعمُٕمّقىملم 1133 ُمٕم٤ميش

 1134 ُمٖم٤مرات 1178 اعمُٕمتٌلم

 1124 ُمٖم٤مرب 1128 ُمٕمذرة

 1182 ُُمٖم٤مو٤ٌمً  1129 ُمٕمّرة

 1233 ُمٖم٤مٟمؿ 1132 ُمٕمروؿم٤مت

 1182 ُُمٖمتًؾ 1296 اعمٕمز

 1124 اعمٖمرسملم 1131 ُمٕمزل

 1233 ُمٖمرُم٤مً  1131 ُمٕمزوًمقن

 1134 ُمٖمٚمقًم٦م 1223 ُمٕمِم٤مر

 1121 ُمٗم٤محتف 1131 نمُمٕم

 1135 ُمٗم٤مزا 1179 اعمٕمٍمات

 1129 ُمٗمر 1131 ُمٕمّمٞم٦م

 1181 ُمٗمرـمقن 1179 ُُمٕمّٓمٚم٦م
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 1187 اعمُ٘مًامت 1136 اعم٘م٤مسمر

 1136 ُم٘مّمقرات 1136 ُم٘م٤مقمد

 1123 ُم٘مٓمققم٦م 1137 ُم٘م٤مًمٞمد

 1136 ُم٘مٕمدهؿ 1135 اعم٘مٌقطملم

 1192 ُُم٘مٜمٕمل 1298 ُم٘مت٤مً 

 1166 اعم٘مقيـ 1183 ُُم٘متحؿ

 1191 ُم٘مٞمت٤مً  1169 راُُم٘متد

 1137 ُم٘مٞمال 1184 ،1151 اعم٘مؽم

 1147 ُُمٙم٤مء 1184 ُُم٘مؽمومقن

 1138 ؿٙمُمٙم٤مٟمت 1186 ُُم٘مؽمٟملم

 1298 ُمٙم٦م 1187 تًٛملم٘ماعم

 1147 ،1298 ُمٙم٨م 1187 ُم٘متّمد

 1299 ُمٙمراً  1184 اعم٘مدس

 1299 ُمٙمروا 1184 اعم٘مدؾم٦م

 1137 ُمٙمٔمقم 1136 ُم٘مدوراً 

 1191 ُُمٙمّٚمٌلم 1112 ُم٘مرسم٦م

 1299 ُمّٙمٜم٤ميمؿ 1186 ،1184 ُُم٘مرٟملم

 1122 ُمٙملم 1186 اعم٘مًٓملم



 1425 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1123 ممٜمققم٦م 1198 ُمٚمئ

 1122 ممٜمقن 1122 اعمأل

 1123 اعمـ 1198 ُمّٚم٦م

 1122 ُمٜم٤ّمً  1192 ُُمٚمتحدا

 1126 ُمٜم٤مة 1135 ُمٚمج٠م

 1138 ُمٜم٤مؾمٙمٜم٤م 1186 اعمُٚم٘مٞم٤مت

 1123 ُمٜم٤ّمع 1121 اعمََٚمؽ

 1157 ُمٜمٌّث٤م 1121 ُمٚمٙمتؿ

 1169 ُمٜمتٍماً  1121 ُمٚمٙمٜم٤م

 1137 ُمٜمثقراً  1122 ُمٚمٙمقت

 1159 اعمٜمخٜم٘م٦م 1116 ُمٚمقُم٤مً 

 1192 ُمٜمزًٓ ُُم٤ٌمريم٤مً  1122 ُمٚمّٞم٤مً 

 1223 ُمٜم٠ًمشمف 1122 ُمٚمٞمؽ

 1139 ُمٜمًٙم٤مً  1117 مم٤ميت

 1193 اعمٜمِمآت 1146 اعمٛمؽميـ

 1193 ُُمٜمنّمة 1124 ممدود

 1186 ُُمٜمنميـ 1292 ممدوداً 

 1122 ُمٜمِمقر 1146 ممرد
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 1142 ُمٝمٚمٙمٝمؿ 1125 قدُمٜمْم

 1149 اعمٝمٞمٛمـ 1139 ُمٜمٓمؼ

 1127 ُمٝملم 1183 ُمٜمٗمٓمر

 1152 ُمٝمٞمٜم٤م 1189 ُمٜم٘مٕمر

 1148 اعم١مُمـ 1192 ُمٜم٘مٚمٌقن

 1141 اعمقؤودة 1223 ُمٜمٝم٤مضم٤مً 

 1142 ُمقئال 1152 ُمٜمٝمٛمر

 1292 ُمقاظمر 1123 اعمٜمقن

 1154 ُمقاىمٕمقه٤م 1149 ُمٜمٞم٥م

 1143 ُمقازم 1149 ُمٜمٞم٤ٌمً 

 1142 ٤مً ُمقسم٘م 1149 ُمٜمٞمٌلم

 1153 ُمقهت٤م 1149 ُمٝم٤مضمراً 

 1141 ُمقصم٘م٤م 1198 ُمٝم٤مداً 

 1127 ُمقر 1151 ُُمٝم٤مٟم٤م

 1182 اعمقري٤مت 1126 ُمٝمدت

 1151 اعُمقؾِمع 1152 ُُمٝمٓمٕملم

 1152 ُمقؾمٕمقن 1127 ُمّٝمؾ

 1154 ُمقصدة 1148 اعمُٝمؾ



 1427 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1227 ٟم٤مديٙمؿ 1142 ُمقـم٠مً 

 1227 ٟم٤مديف 1142 ُمققمٔم٦م

 1213 اًمٜم٤ّمزقم٤مت 1125 اعمققمقد

 1244 اًمٜم٤ّمس 1143 ُمقومقراً 

 1218 ٟم٤مؾمٙمقه 1154 اعُمقىمدة

 1221 ٟم٤مؿمئ٦م 1143 ُمقىمقوم٤مً 

 1222 اًمٜم٤مذات 1143 ُمقمم

 1222 اًمٜم٤مؿمٓم٤مت 1224 ُمٞمث٤مق

 1223 ٟم٤مص٦ٌم 1224 ُمػماث

 1227 ٟم٤مصٞمتٝم٤م 1144 اعمٞمن

 1228 ٟم٤مرضة 1116 ُمٞمًقراً 

 1232 ٟم٤مفمرة 1199 ُمٞم٘م٤مشم٤مً 

 1234 ٟم٤مقمٛم٦م 1197 ُمٞمٙم٤مل

 1242 ٟم٤مومٚم٦م 1128 ُمٞمٚم٦م

 1241 اًمٜم٤مىمقر 1119 اعمٞمٛمٜم٦م

 1242 ٟم٤ميمٌقن حزف النون 

 1243 ٟم٤ميمًقا 1254 ن

 1228 ٟم٠ٌم 1227 ٟم٤مء
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 1255 ُٟمداوهل٤م 1227 اًمٜم٠ٌم

 1214 ٟمّزاقم٦م 1228 ٟمٌئٜم٤م

 1214 ٟمزغ 1245 ٟمٌتٝمؾ

 1248 ُٟمزًٓ  1229 ٟمٌذ

 1248 ٟمزهلؿ 1245 ٟمؼمأه٤م

 1259 اًمٜم٤ًّمء 1245 ٟمؼمح

 1216 ٟم٤ًٌمً  1228 ٟمٌّٞم٤مً 

 1217 خٟمًتٜمت 1245 ٟمتٌقأ

 1217 ٟمًٗم٤مً  1229 ٟمت٘مٜم٤م

 1245 ٟمًٗمٕم٤مً  1229 اًمٜمّجديـ

 1247 ُٟمًؽ 1212 ٟمجس

 1218 اًمٜمًؾ 1212 اًمٜمّجؿ

 1246 ٟمًٚمخ 1213 ٟمجقى

 1219 ٟمًقا 1212 ٟمجّٞم٤م

 1259 اًمٜمًقة 1247 ٟمح٤مس

 1215 اًمٜمّزء 1259 ٟمِحٚم٦م

 1219 ٟمز 1213 ٟمخرة

 1222 ًّٞم٤مً ٟم 1259 ٟمِداء



 1429 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1249 ٟمٓمٗم٦م 1255 ُٟمًػّم 

 1232 اًمٜمّٓمٞمح٦م 1222 اًمٜمِم٠مة

 1247 ،1232 ُٟمٕم٤مؾم٤مً  1222 ٟمنماً 

 1256 ُٟمٕمجز 1214 ٟمِمٓم٤مً 

 1256 ُٟمٕمجزه 1248 ٟمِمقراً 

 1232 ٟمٕمج٦م 1249 ٟمِمقزا

َـّ   1233 ٟمٕمٚمٞمؽ 1248 ٟمِمقزه

 1262 ٟمٕماّم  1225 اًمٜمّّم٤مرى

 1234 ٟمٕمامء 1223 ٟمّم٥م

 1234 اًمٜمّٕمٛم٦م 1222 ٟمّم٤ٌمً 

 1234 اًمٜمّٕمٞمؿ 1226 ٟمٍم اهلل

 1257 ٟمٖمريٜمّؽ 1256 ُٟمٍّمف

 1235 اًمٜمّٗم٤مصم٤مت 1256 ُٟمّمٚمٞمٝمؿ

 1236 ٟمٗم٤مد 1223 ٟمّمقطم٤مً 

 1236 ٟمٗمح٦م 1229 ٟمْم٤مظمت٤من

 1236 ٟمٗمد 1228 ٟمْمج٧م

 1236 ٟمٗمر 1228 ٟمية

 1237 ٟمٗمراً  1229 ٟمْمٞمد
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 1243 َٟمٙمِروا 1237 ٟمٗمُس 

 1243 ٟمٙمص 1242 ٟمٗمِم٧م

 1257 رُٟمٙمٗمّ  1242 ٟمٗم٘م٤مً 

 1258 ُٟمٙمّٚمػ 1249 ٟمٗمقراً 

 1243 ٟمٙمػم 1237 ٟمٗمػماً 

 1244 ٟمامرق 1242 ٟمّ٘مٌقا

 1258 ُٟمٛمدُّ  1241 ٟم٘مٕم٤مً 

 1246 ٟمٛمػم 1257 ُٟم٘مّٚم٥م

 1244 ٟمٛمٞمؿ 1242 ٟم٘مٛمقا

 1217 ٟمٜم٤ًميمؿ 1241 ٟم٘مٞم٤ٌمً 

 1216 ٟمٜمًخ 1241 ٟم٘مػماً 

 1257 ُٟمٜمٙمًف 1262 اًمٜمّٙم٤مح

 1247 ُٟمٜمًٝم٤م 1243 ٟمٙم٤مًٓ 

 1252 اًمٜمّٝمك 1242 ٟمٙمثقا

 1245 اًمٜمّقى 1242 ٟمٙمداً 

 1227 اًمٜمّقايص 1252 ُٟمٙمرٍ 

 1252 ٟمقرٌ  1252 ُٟمٙمرا

 1252 ٟمقراً  1243 ٟمٙمرهؿ



 1431 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1265 اهلزل 1253 ٟمقريمؿ

 1265 هزُمزهؿ 1253 ٟمقرٟم٤م

 1275 ُهزواً  1251 ٟمقره

 1275 ُهّزي 1254 اًمٜمّقن

 1265 هِمٞمامً  1245 ٟمٞمالً 

 1265 هْمامً  حزف الهاء

 1266 هْمٞمؿ 1263 ه٤مؤم

 1266 هٚمؿ 1272 ه٤مدوا

 1266 هٚمققم٤مً  1272 ه٤مرٍ 

 1267 َهؿْ  1264 ه٤مروت

 1268 مه٤مز 1266 ه٤مًمؽ

 1268 مّه٧م 1269 ه٤مُم٤من

 1269 مهزات 1268 ه٤مُمدة

 1276 مُهزة 1272 ه٤موي٦م

 1269 مه٤ًمً  1263 ه٤ٌمءً 

 1269 هٜمٞمئ٤مً  1275 اهلدهد

 1276 هٜم٤مًمؽ 1264 هّداً 

 1271 ىهق 1264 اهلدي
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 1294 واص٤ٌمً  1272 هقاء

 1296 واقمٞم٦م 1271 هقاه

 1323 واهٞم٦م 1276 ُهقن

 1281 وسمٞمالً  1272 هقٟم٤مً 

 1281 اًمقشمر 1272 هلء

 1282 اًمقشملم 1272 هٞمئ٦م

 1282 اًمقصم٤مق 1273 هٞم٧م

 1325 اًمقصم٘مك 1277 اهلٞمؿ

 1282 وضم٧ٌم 1271 هّٞمٜم٤مً 

 1325 ُوضمديمؿ 1273 هٞمٝم٤مت

 1283 وضمٚم٧م حزف الواو

 1283 وضمف 1281 واسمؾ

 1328 ِوضمٝم٦م 1282 واضمٗم٦م

 1321 وضمٝمؽ 1288 وارده٤م

 1283 وضمٝمف 1288 واردهؿ

 1284 وضمٞمٝم٤مً  1288 واردون

 1325 اًمقطمقش 1292 وازرة

 1285 وطمل 1293 واص٥م



 1433 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1326 اًمقؾمٓمك 1284 وطمٞمداً 

 1292 وؾمٓم٤مً  1326 ،1285 وّداً 

 1291 وؾمٓمـ 1286 ودقمؽ

 1327 ُوؾمٕمٝم٤م 1286 اًمقدق

 1291 وؾمؼ 1285 دودو

 1293 اًمقؾمقاس 1289 وراء

 1293 وؾمقس 1289 وراءه

 1292 اًمقؾمٞمٚم٦م 1289 ورائٝمؿ

 1294 اًمقصٞمد 1288 ورد

 1294 وصٞمٚم٦م 1329 ِورداً 

 1294 وّصٚمٜم٤م 1287 وردة

 1295 وـمئ٤مً  1289 ورىمٙمؿ

 1296 وـمراً  1326 ُوري

 1297 ورّم  1287 اًمقريد

 1329 ووم٤مىم٤مً  1292 وزر

 1297 وومداً  1285 زناًمق

 1298 وىمر 1286 وزٟم٤مً 

 1298 وىم٤مراً  1292 وزيراً 
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 1323 ويٙم٠من 1298 وىمقده٤م

 1324 ويؾ 1298 ويمزه

 حزف الياء 1299 ويمٞمؾ

 1318 ي٠مشمؾ 1299 ويمٞمالً 

 1314 ي٠مضمقج 1322 اًمقٓي٦م

 1333 ي٠مًمقٟمٙمؿ 1322 وٓيتٝمؿ

 1318 ي٠من 1312 ِوًمدان

 1318 ي١موده 1321 وًمّٞم٤مً 

 1337 ُي١موًمقن 1299 ٦موًمٞمج

 321 ي٤م طمنة 1299 وًمٞمداً 

 321 ي٤م طمنشمٜم٤م 1322 وًمّٞمٙمؿ

 324 كي٤م طمنشم 1321 وًمٞمل

 1317 اًمٞم٤مىمقت 1227 وٟم٤مء

 1337 ُيٌتٙمـ 1322 وه٤مضم٤مً 

 1313 ي٤ًٌمً  1267 وَهؿَّ 

 1337 ُيٌٓمئـ 1322 وهـ

 1338 يٌٞمتقن 1323 وهٜم٤مً 

 1338 يتؼموا 1323 وهٜمقا



 1435 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1339 ؼمونحُي  1322 يؽماضمٕم٤م

 1339 حُيّرومقٟمف 1335 يؽميمؿ

 1319 حيّض  1223 يتًٚمٚمقن

 1319 حيٓمٛمٜمٙمؿ 1224 يتًٜمّف

 1319 حيّؾ  1332 يتٗمّجر

 1344 حُيٛمك 1331 يتٗم٘مٝمقا

 1315 حيٛمقم 222 يتٗمٞم٠م

 478 خُي٤مدقمقن 1333 يتٛمّٓمك

 429 خيتؿ 1322 يتقهلؿ

 1316 يد 1313 يتٞمامً 

 1342 يدطمْمقا 1314 يثرب

 1322 يدرؤون 1339 ُُي٤مر

 1321 يدؾّمف 1338 ُُيٌك

 1341 ُيدقمقن 1318 ُيرُمٜمٙمؿ

   1321 يّدقمقن 1319 ُيٛمحقن

 1321 يدُمٖمف 1339 ُُيػم

 1321 يرشمع 1339 حُي٤مدد

 1342 يرّدوهؿ 1342 حُي٤موره
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 1324 يًقُمقٟمٙمؿ 1341 ُيره٘مٝمام

 1325 يِمقي 1322 يزوّمقن

 1325 يّمدر 1216 يس

 1325 قنيّّمّدقم 1322 ي٠ًمُمقن

 1342 ُيّمّدقمقن 1322 يًٌتقن

 1325 يّمٓمرظمقن 1223 ،652 يًٌحقن

 1326 يّّمّٕمد 1322 يًتحل

 1345 ُيّمّٚمٌقا 1322 يًتخٗمٜمّؽ

 1342 ُيّمٝمر 1323 يًتٍمظمف

 1342 ُيْم٤مه١مون 1332 يًتٗمتحقن

 1326 يّيقمقن 1333 يًتٜمٌٓمقٟمف

 1331 يٓمٖمك 1345 يًتقون

 1342 يٓمٗمئقا 1341 ُيًجرون

َـّ  1341 ٌقنُيًح  1326 يٓمٛمثٝم

 1342 ُيٓمٞم٘مقٟمف 1223 ُيًٓمرون

 1344 ُئم٤مهروا 1223 يًٓمقن

 837 ئمٜمقن 1316 اًمٞمًع

 1327 ُئمٝمروه 1326 يًٚمٙمف



 1437 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1345 ي٘مٍمون 1327 يٕم٠ٌم

 1317 ي٘مٓملم 1327 يٕمدًمقن

 1332 ي٘مٜم٧م 1327 يٕمرؿمقن

 1332 يٙمٚم١ميمؿ 1328 يٕمزب

 1349 ُيٙمّقر 1328 يٕمُش 

 1247 وايٙمٞمد 1345 ُيٕم٘م٥م

 1336 ،1273 يٚمتٙمؿ 1328 يٕمٛمٝمقن

 1346 ُيٚمحدون 1317 يٕمقق

 1321 يٚمٕم٥م 1328 يٖمت٥م

 1332 يٚمٗمظ 1349 ُيٖمٌم

 1346 ُيٚم٘م٤مه٤م 1329 يٖمٜمقا

 1332 يٚمٝم٨م 1317 يٖمقث

 1333 يٚمقون 1332 يٖمٞمظ

 1317 يؿ 972 ُيٗمتٜمقن

 1346 ُيٛمّحص 1332 ُيٗمجر

 1333 يٛمحؼ 1331 يٗمرط

 1347 ُيٛمٚمؾ 1331 ،951 يٗمرىمقن

 1347 ُيٛمٜمك 1345 ُي٘متٚمقن
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 1335 هيجٕمقن 1335 يٜم٤مهلؿ

 1348 هُيرقمقن 1334 يٜمٌققم٤مً 

 1317 اًمٞمٝمقد 1341 ُيٜمزومقن

 1335 هيٞمٛمقن 1334 يٜمًٚمقن

َـّ  1347 ُيٜمِّم٠م  1349 ُيقسم٘مٝم

 1349 ُيقزقمقن 1334 يٜمٕمؼ

 1349 يقًم٩م 1317 يٜمٕمف

 1321 يقًمقٟمٙمؿ 1347 ُيٜمٖمْمقن

 1318 يقم 1348 ُيٜمٗمقا

 1332 يٜم٘مض

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 1439 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 

 
 

 فهزس ألاحاديث
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 1441 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 
 فهزس ألاحاديث الشزيفت

 

 رقم الصفحت طزف الحديث

 

 حزف ألالف

 

 319 آل حمٛمد هؿ طمٌؾ اهلل اعمتلم اًمذي أُمر...

 117 ...اسمتدع إؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م سمٕمٚمٛمف قمغم همػم ُمث٤مل يم٤من ىمٌٚمف

 427 ذ اهلل إسمراهٞمؿ )ع( قمٌدًا ُمـ ىمٌؾ أن يتخذه ٟمٌٞم٤ًم و...اخت

 1243 ىم٤مًمقا اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤مل... ؟اًمٙمٜمقد ـأشمدرون ُم

 358 .. وم٘م٤مل سمٞمده ووّؿ أص٤مسمٕمف..؟.أشمدري ُم٤م احلرج

امء ذات اًمؼموج... ًّ  155 أشمزقمؿ ي٤مسمـ قم٤ٌمس أن اهلل ُي٘مًؿ سم٤مًم

 223 ...ًمؽ ىمقاُم٤ماشمؼ اهلل وٓ شُمنف وٓ شم٘متّمد ويمـ سملم ذ

 837 اشم٘مقا فمٜمقن اعم١مُمـ وم٤من اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ احلؼ قمغم...

 28 إصم٤مث اعمت٤مع.

 129 ...اضمتٛمع اعمنميمقن امم رؾمقل اهلل )ص( وم٘م٤مًمقا إن

 378 ،59 إطم٘م٤مب صمامٟمٞم٦م أطم٘م٤مب واحل٘م٥م صمامٟمقن ؾمٜم٦م واًمًٜم٦م...

 121 .إمحؼ اعمقمّم قمٚمٞمف اًمذي ٓ ي٠ميت اًمٜم٤ًمء
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 487 .وم٠مطمًـ شم٠مديٌلأدسمٜمل رّب 

 179 ...إذا أطمًـ اعم١مُمـ قمٛمٚمف و٤مقمػ اهلل قمٛمٚمف سمٙمؾ

 1191 ...إذا أرؾمٚم٧م سم٤مزًا أو قم٘م٤مسم٤ًم ومال شم٠ميمؾ طمتك شُمدريمف

 273 إذا أوىص اًمرضمؾ سمقصّٞم٦م ومال حيّؾ ًمٚمقيّص أن ُيٖمػّم...

 23 .إذا سمٚمغ اًمرضمؾ اعم٤مئ٦م ومذاك أرذل اًمٕمٛمر

ٌّف اهلل  1225 ومٞمًؽم قمٚمٞمف... إذا شم٤مب اًمٕمٌد شمقسم٦م ٟمّمقطم٤ًم أطم

 386 ...إذا شمزوج اًمرضمؾ اعمرأة طمرُم٧م قمٚمٞمف اسمٜمتٝم٤م إذا دظمؾ

 175 .إذا شمّؿ اًمٕم٘مؾ ٟم٘مص اًمٙمالم

 322 إذا طمٞمؾ سمٞمٜمٙمؿ وسملم ؾمٌٞمؾ اًمٙمٕم٦ٌم واضمتٛمع اًمِمٛمس و...

 1329 إذا ذيمرت اًمرضمؾ سمام يٙمره وم٘مد اهمتٌتف وإذا ذيمرشمف سمام...

 474 ...إذا فمٝمر ص٤مطم٥م إُمر )قم٩م( أظمرج ًمف يمٜمقز

 335 .إذا ىم٤مم اًم٘م٤مئؿ ذه٥م دوًم٦م اًم٤ٌمـمؾ

 43 ...إذا ىم٤مم ىم٤مئٛمٜم٤م أذىم٧م إرض سمٜمقر رهب٤م واؾمتٖمٜمك

 374 ...سم٤مؾمتٝمالهلؿ صمؿ رأى اسمتدأوهؿإذا يم٤من اعمنميمقن 

 353 ...إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُدومع امم آٟم٤ًمن يمت٤مسمف صمؿ ىمٞمؾ

 556 ذا...إذا ُمررت سمآي٦م ومٞمٝم٤م ذيمر اجلٜم٦م وم٤مؾم٠مل اهلل اجلٜم٦م وإ

 222 .اذيمروا اعمرء سمام ومٞمف ًمٞمتحّذره اًمٜم٤مس

 52 .أرسمع ريمٕم٤مت سمٕمد اعمٖمرب



 1443 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 382 ...آرسمٕم٤مء ٟمحس ُمًتٛمر ٕٟمف أول يقم وآظمر يقم ُمـ

 592 .ارشمٌٓمقا اخلٞمؾ وم٤من فمٝمقره٤م ًمٙمؿ قمز وأضمقاومٝم٤م يمٜمز

 266 .ارومٕمٝم٤م وٓ دمره٤م

 127 .آهاع ذم اعمٌم

 127 .اؾمٕمقا أي اُمْمقا

 25 .امين قمنمة ؾمٜم٦م واؾمتقى اًمتحكاؿمده صم

 974 ...أص٤مسم٧م اًمٜم٤مس ومتٜم٦م سمٕمدُم٤م ىمٌض اهلل ٟمٌٞمف )ص(

 127 اقمٛمٚمقا وقمجٚمقا وم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمْمّٞمؼ قمغم...

 53 .اهمٜمك يمؾ اٟم٤ًمن سمٕمٞمِمتف وارو٤مه سمٙم٥ًم يده

 677 ...وؿمخّم٧م إسمّم٤مر ،ودظمٚمتٝمؿ اهلٞم٦ٌم ،اومحؿ اًم٘مقم

 1233 .أومْمؾ إقمامل أمحزه٤م

 259 ...قمامل امم اهلل اًمٕم٩م واًمث٩م وم٤مًمٕم٩م رومع اًمّمقتأومْمؾ إ

 1211 .أىمًؿ سم٘مؼم حمٛمد )ص( إذا ىُمٌض

 544 أىمؿ اًمّمالة ُمتك ذيمرت أن قمٚمٞمؽ صالة يم٤مٟم٧م وىمتٝم٤م...

 72 .أيم٤مد أظمٗمٞمٝم٤م ُمـ ٟمٗمز

 268 .آ أن شمٙمقن أَُم٦م ًمٞمس قمٚمٞمف ضمٜم٤مح أن شمْمع س٤مره٤م

 128 .اًمتٗم٧م اًمدٟمٞم٤م سم٤مٔظمرة

ٌُٕم٤م ُمـ ؾِم٤ٌمعطملم ،أحلد ذم احلرم  99 ... ىمٞمؾ ًمف أن ؾم



 ومٝمرس اًمٖمري٥م............ ...........................................1444

 839 اًمذي سمٓمـ ُمـ ظمٗمٞم٤مت إُمقر وفمٝمر ذم اًمٕم٘مقل سمام...

 357 امل شمروا امم اعم٤مولم ُمٜمٙمؿ ٓ يرضمٕمقن وامم اًم٤ٌمىملم...

 517 وم٠مضمدسم٧م إرض... ،يمًٜمل يقؾمػ ٤مً اًمٚمٝمؿ ؾمٜمٞمٜم

 775 .اًمٚمٝمؿ صؾِّ قمغم آل أب أورم

 775 .اًمٚمٝمؿ صؾِّ قمٚمٞمٝمؿ

 125 أهؾ سمٞمتل وظم٤مصتل وم٠مذِه٥م قمٜمٝمؿ...اًمٚمٝمؿ ه١مٓء 

 1291 .اًمٞمٜم٤م يرضمع اًمٖم٤مزم وسمٜم٤م يٚمحؼ اعم٘مٍّم 

 422 .أُم٤م أٟمف ًمق ظمِمع ىمٚمٌف خلِمٕم٧م ضمقارطمف

 1289 أُم٤م شمًٛمع اًمرضمؾ ي٘مقل وردٟم٤م ُم٤مء سمٜمل ومالن ومٝمق...

 352 .أُم٤م رأيتف اذا ومتح قمٞمٜمٞمف وهق يٜمٔمر اًمٞمؽ وهق ذاك

 462 ٙمـ ًمٞمقؾمػ...أُم٤م ؾمجقد يٕم٘مقب )ع( ووًمده وم٤مٟمف مل ي

 165 أُم٤م اًمًامء وم٠مٟم٤م وأُم٤م اًمؼموج وم٤مٕئٛم٦م سمٕمدي أوهلؿ...

 1192 ،276 ...أُم٤م اًمّم٘مر ومال شم٠ميمؾ ُمـ صٞمده طمتك شمدرك ذيم٤مشمف

 1188 أُم٤م اًمٔم٤ممل ًمٜمٗمًف ُمٜم٤ّم ومَٛمـ قمٛمؾ ص٤محل٤ًم وآظمر ؾمٞمئ٤ًم...

 318 ...أُم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس وم٤مهنؿ ؾمّٛمقا احلقاريقن ٕهنؿ يم٤مٟمقا

 257 قه وقمٔمٛمقه ذم أٟمٗمًٝمؿ طمتك زقمٛمقا...أُم٤م اعمًٞمح ومٕمّم

 148 ...أُم٤م ُم٤م فمٝمر وم٤مٓؾمالم وُم٤م ؾمقى اهلل ُمـ ظمٚم٘مؽ وُم٤م

 388 أُم٤م ُمقت ذم ـم٤مقم٦م اهلل أو إدراك فمٝمقر إُم٤مم وٟمحـ...



 1445 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 148 ...أُم٤م اًمٜمٕمٛم٦م اًمٔم٤مهرة وم٤مًمٜمٌل )ص( وُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ

 399 أُم٤م واهلل ُم٤م أويت ًم٘مامن احلٙمٛم٦م سمح٥ًم وٓ ُم٤مل وٓ...

 1521 .وأن هل٤م ًمٚمحٞم٦م ،واهلل ُم٤م هل٤م ذٟم٥مأُم٤م 

 322 اإلُم٤مم ُمٜم٤م ٓ يٙمقن إٓ ُمٕمّمقُم٤ًم وًمٞمس اًمٕمّمٛم٦م ذم...

 1253 ،488 إُم٤مم خيٜمس ؾمٜم٦م ؾمتلم وُم٤مئتلم صمؿ ئمٝمر يم٤مًمِمٝم٤مب...

 883 اإلُم٤مُم٦م ذم قم٘م٥م احلًلم )ع( خيرج ُمـ صٚمٌف...

 293 .وآٟم٤ًمن أسمق اًمنّمور اعمٜم٤مومؼ ،اإلُم٤مُم٦م اًمقٓي٦م

 293 .اًمقٓي٦م ُمـ ادقم٤مه٤م سمٖمػم طمؼ يمٗمر آُم٤مٟم٦م

 1242 ان آدم )ع( رأى ُمٙمتقسم٤ًم قمغم اًمٕمرش أؾمامء ُمٙمّرُم٦م...

 426 ان إسمراهٞمؿ )ع( يم٤من ُيْمّٞمػ اًمْمٞمٗم٤من وُيٓمٕمؿ...

 668 ان إسمراهٞمؿ )ع( يمذب صمالث يمذسم٤مت ىمقًمف ) وم٘م٤مل إين...

 162 .ان اإلضمٝم٤مر هب٤م ذم اًمّمالة واضم٥م

 256 ...قمغم اعم٤مء واعم٤مء ان إرض قمغم احلقت واحلقت

 422 ...ان إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمٌل )ع( دومـ أُمف ذم

 324 ان أؿمدَّ اًمٜم٤مس طمنة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمذيـ وصٗمقا اًمٕمدل...

 398 ...ان اهلل أشم٤مين سم٤مًم٘مرآن وأشم٤مين ُمـ احلٙمٛم٦م ُمثؾ اًم٘مرآن

 651 ...ان اهلل أوطمك امم داوود )ع( ٟمِٕمؿ اًمٕمٌد أٟمؽ شم٠ميمؾ

 1257 ،532 ...سمٕم٨م ُم٤مئ٦م أًمػ ٟمٌل وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػان اهلل 
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 84 ان اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اختذ اسمراهٞمؿ )ع( قمٌدًا ىمٌؾ أن...

 252 ،146 ان اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اظمت٤مر ُمـ اًمٌٚمدان أرسمٕم٦م وم٘م٤مل...

 849 ان اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم مل خيٚمؼ ظمٚم٘مف قمٌث٤ًم ومل يؽميمٝمؿ...

 198 اًمٌح٤مر ومخرضم٧م... ان اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم عم٤م ظمٚمؼ

 888 ...ان اهلل شمٕم٤ممم أّدب رؾمقًمف سمذًمؽ أي اظمذ ُمٜمٝمؿ ُم٤م

 145 ان اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًمًح٤مب همراسمٞمؾ ًمٚمٛمٓمر هل...

 336 ان اهلل شمٕم٤ممم عم٤ّم ومتح قمغم ٟمٌّٞمف ومدك وُم٤م وآه٤م ًمق...

 1225 .ان اهلل شمٕم٤ممم حُي٥م ُمـ قم٤ٌمده اعمٗمتتـ اًمّتقاب

 199 أريم٤من إرض ان متٞمد... ان اهلل ضمٕمؾ إئٛم٦م )ع(

 279 .ان اهلل ضمٕمؾ اًمٚمٞمؾ ؾمٙمٜم٤ًم ًمٙمّؾ رء

 1212 ان اهلل ضمٕمؾ اًمٜمجقم أُم٤مٟم٤ًم ٕهؾ اًمًامء وضمٕمؾ أهؾ...

ٌّف...  323 ان اهلل مجع ومٞمٝم٤م ظمٚم٘مف ًمقٓي٦م حمٛمد )ص( ووص

 912 ...ان اهلل ظمٚم٘مٜم٤م ُمـ أقمغم قمٚمٞملم وظمٚمؼ ىمٚمقب ؿمٞمٕمتٜم٤م

 125 ...ذا آؾمؿ طمٞم٨م ىم٤ملان اهلل ؾمّٛمك اًمٜمٌّل )ص( هب

 487 ان اهلل قمز وضمؾ أدب ٟمٌّٞمف وم٠مطمًـ شم٠مديٌف ومٚمام أيمٛمؾ...

 266 ...) وصمٞم٤مسمؽ ومٓمٝمر( :ان اهلل قمز وضمؾ ىم٤مل ًمٜمٌّٞمف

 1242 ...ان اهلل قمٝمد إزمَّ ذم قمكّم قمٝمدًا ىمٚم٧م ي٤مرب سمّٞمٜمف زم

 527 ان اهلل ومّْمؾ اعمج٤مهديـ قمغم اًم٘م٤مقمديـ ؾمٌٕملم...



 1447 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1251 اًمًاموات وإرض امم ُم٤م ومٞمف ُمـ... ان اهلل ه٤مٍد أهؾ

 88 .ان اهلل يٌٖمض اًم٤ًمئؾ اعمٚمحػ

 143 .ان اهلل ُيٕمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٌح٤مر ٟم٤مرا يًجره٤م هبؿ

 387 .ان اهلل ُيٕمٓمل سم٤مًمقاطمد قمنمًا امم أيمثر ُمـ ذًمؽ

 385 ان اهلل ي٘مقل ًمٚمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٌدي يمٜم٧م قم٤معم٤ًم...

 369 .ؾمٞمئ٦مان اهلل ُيٙمّٗمر سمٙمّؾ طمًٜم٦م 

 884 ...دًا ٓ ُيقزه٤م اعمت٘مٚمٌقن وأٟم٤م أريدوان اُم٤مُمٙمؿ قم٘م٦ٌم يم١م

 1124 ان أوىم٤مت اجلٜم٦م يمٖمدوات اًمّمٞمػ ٓ يٙمقن ومٞمف طمر...

 392 ...ان سمٜمل اهائٞمؾ عم٤م ذه٥م ُمقؾمك )ع( امم اعمٞم٘م٤مت

 161 ...ان اًمتًٛمٞم٦م ذم اول يمّؾ ؾمقرة آي٦م ُمٜمٝم٤م وإٟمام يم٤من

 868 اقمؽمف سمذٟمٌؽ و... ان ضمؼمئٞمؾ ىم٤مل ٔدم )ع( هٜم٤مك

 264 .ان مجٞمع اًمثٚمتلم ُمـ أُمتل

 289 ...ان اجلـ واًمِمٞم٤مـملم عم٤ّم ُوًمِد ًمًٚمٞمامن سمـ داود )ع(

 795 ان طمٚمٞمٛم٦م سمٜم٧م أب ذؤي٥م عم٤ّم أروٕمتف ُمدة وىمْم٧م...

 367 ...ان طمٜم٦ّم عم٤ّم وًمدهت٤م ًمّٗمتٝم٤م ذم ظمرىم٦ٍم ومحٚمتٝم٤م امم

 386 ...سمٜم٧م ان اخلقارج زقمٛم٧م أن اًمرضمؾ إذا يم٤مٟم٧م ٕهٚمف

 952 ان اًمرضمؾ ُمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م ًمٞمٛمقت ومٞمً٘مط ُمـ اًمِمجرة و...

 653 ان رضماًل ُمـ سمٜمل اهائٞمؾ ؾم٠مًمٜمل سم٤معمديٜم٦م وم٘م٤مل...
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 368 ...ان رضماًل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م أص٤مب ُمـ اُمرأشمف ىمٌٚم٦م وم٠مشمك

 3 ان رؾمقل اهلل )ص( أص٤مسمف ظمّم٤مص٦م ومج٤مء امم...

 329 ان رؾمقل اهلل )ص( ظمرج ُمـ ُمٙم٦م امم ؾمقق قمٙم٤مظ...

 123 ...ان رؾمقل اهلل )ص( يم٤من ٓ ي٠ًمًمف أطمد ُمـ اًمدٟمٞم٤م

 421 ...ان رؾمقل اهلل )ص( يم٤من يرومع سمٍمه امم اًمًامء

 52 ان رؾمقل اهلل )ص( يم٤من ي٘مقم ُمـ اًمٚمٞمؾ صمالث ُمرات...

 673 .ان اًمرُم٤مٟم٦م ًمتِمٌع اًمًٙمـ 

 367 ان زوج زيمري٤م يم٤مٟم٧م أظمتٝم٤م ٓ ظم٤مًمتٝم٤م وأٟمٌتٝم٤م ٟم٤ٌمشم٤ًم...

 693 .أٟمقاع يمثػمةان اًمًح٧م 

 693 .ان اًمًح٧م هق اًمرؿمقة ذم احلٙمؿ

 663  .ان اًمًٕمػم اؾمؿ ًمٓمٌ٘م٦م ُمـ ـمٌ٘م٤مت ضمٝمٜمؿ

 325 ان ؾمٚمٞمامن )ع( أُمر ىمٌؾ ىمدوُمٝم٤م ومٌٜمك ىمٍمًا صحٜمف...

 1294 ،383 ان ؾمٚمٞمامن سمـ داود )ع( قُمرض قمٚمٞمف ذات يقم...

 288 ان ؾمٚمٞمامن )ع( ىم٤مل يقُم٤ًم ذم جمٚمًف ٕـمقومـ اًمٚمٞمٚم٦م...

 568 ،438  .ن ؾمقرة إٟمٕم٤مم ٟمزًم٧م وُمٕمٝم٤م ؾمٌٕمقن أًمػ َُمَٚمؽا

 152 .ان ؿم٤مء ردَّ اًمٌٞمع وأظمذ ُم٤مًمف

 949 ان اًمِمجرة رؾمقل اهلل )ص( وومرقمٝم٤م قمكّم وقمٜمٍم...

 832 ان ـمقسمك ؿمجرة ذم اجلٜم٦م أصٚمٝم٤م ذم دار اًمٜمٌل...



 1449 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 881 .ان اًمٕمٗمق ُم٤م يٗمْمؾ قمـ ىمقت اًمًٜم٦م

 552 ...ـ اًمدٟمٞم٤مان قمٞمًك سمـ ُمريؿ )ع( ىم٤مل اًمرمحـ رمح

 1153 وأٟمف راضمع اًمٞمٙمؿ... ،ان قمٞمًك سمـ ُمريؿ )ع( مل يٛم٧م

 959 .ان اًمٗمٚمؽ دوران اًمًامء

 1124 ...ان ذم اجلٜم٦م ؿمجرة يًػم اًمرايم٥م ذم فمٚمٝم٤م ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م

 669 .ان ذم اعمٕم٤مريض عمٜمدوطم٦م قمـ اًمٙمذب

 955 ان اًم٘مرآن يٗمّمؾ سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ سم٤مًمٌٞم٤من قمـ يمؾ...

 442 اضمتٛمٕمقا وم٘م٤مًم٧م ًمئـ دظمؾ حمٛمد )ص(...ان ىمريِم٤ًم 

 559 ان ىمقًمٜم٤م إٟم٤م هلل إىمرار قمغم أٟمٗمًٜم٤م سم٤معمٚمؽ وىمقًمٜم٤م وإٟم٤م...

 356 ان يمؾ واطمدٍة ُمٜمٝم٤م طمّدصم٧م أسم٤مه٤م سمذًمؽ ومٕم٤مشمٌٝمام ذم...

 1237 .ان اًمٙمالًم٦م آظمقة وإظمقات

 227 ان يمالم اهلل قمّز وضمؾ ًمٞمس ًمف آظمر وٓ هم٤مي٦م وٓ...

 172 .أؾمامء أصح٤مب أهؾ اًمٙم٤ًمءان اًمٙمٚمامت هل 

 232 .ان ٓ يٓمٞمش سمف ُمرح يريد سمف ؿمّدة اًمٗمرح

 1163 ان ًمٙمؾ طمؼ طم٘مٞم٘م٦م وُم٤م سمٚمغ قمٌد طم٘مٞم٘م٦م آظمالص...

 176 .ان اعمتٔم٤مهرشملم قمٚمٞمف قم٤مئِم٦م وؾمقرة

 126 ان اعمراد أضمٜم٦ّم إٟمٕم٤مم اًمتل شمقضمد ذم سمٓمقن أُمٝم٤مهت٤م...

 417 وٓي٦م آل حمٛمد..ان اعمراد سم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر ذم هذه أي٦م 
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 772 .ان اعمراد سمّم٤مًمح اعم١مُمٜملم أُمػم اعم١مُمٜملم )ع(

 628 .ان اعمراد سمف اًمٕم٘مؾ وإصالح اعم٤مل

 973 .ان اعمراد مل يٙمـ ُمٕمذرهتؿ همال ان ىم٤مًمقا

 535 ...ان اعمراد ُمٜمٝم٤م ًمٞمٖمٗمر ًمؽ اهلل ُم٤م شم٘مّدم ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م

ٕمل ُم٤م سملم اًمّمٗم٤م ًّ  297 ...ان اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا ئمٜمقن أن اًم

 462 ...ان اعمنميملم ىم٤مًمقا ٕب ـم٤مًم٥م إن يم٤من حمٛمد

 1342 ...ان ُمٕمٜم٤مه وقمغم اًمذيـ ُيٓمٞم٘مقن اًمّمٞم٤مم صمؿ أص٤مهبؿ

 642 .ان اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء زًمٗمت٤م اًمٚمٞمؾ

 822 ان اعمٚمٙملم إذا أشمٞم٤م اًمٕمٌد وؾم٠مٓه قمـ قم٘م٤مئده وأقمامًمف...

 1182 ان ُمـ اؾمتٖمٗمر اهلل ؾمٌٕملم ُمرًة ذم وىم٧م اًمًحر ومٝمق...

 295 .ان ُمـ اًمٕمٚمؿ ضمٝمالً 

 262 ان ُمقؾمك )ع( عم٤ّم أًم٘مك قمّم٤مه ص٤مرت صمٕم٤ٌمٟم٤ًم وم٤مهمرًا...

 1233 ...ان ُمقؾمك )ع( ٟم٤مضمك رسمف سم٤مًمقادي اعم٘مّدس وم٘م٤مل ي٤م

 355 ان اًمٜمٌل )ص( ظمال ذم سمٕمض يقم سمٕم٤مئِم٦م ُمع...

 392 ...ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م صمامن ُمٙم٦مان اًمٜمٌل )ص( ومتح 

 1211 .ان اًمٜمجؿ رؾمقل اهلل )ص(

 1219 .ان اًمٜمًّؾ هٜم٤م اًمٜم٤ّمس

 731 ...ان ٟمقطم٤ًم )ع( يم٤من إذا اصٌح أو أُمًك ىم٤مل إين
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 1251 .ان اًمٜمقر هٜم٤م هق وٓي٦م قمكم )ع(

 417 ...ان هذا ذم ٟم٤مر اًمؼمزخ ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م إذ ٓ همدّو وٓ

 464 .ان هذا ُمثؾ سمٜمل أُمّٞم٦م

 1285 .ان اًمقطمٞمد ُمـ ٓ ُيٕمرف ًمف أب

 1285 .٤مان اًمقطمٞمد وًمد اًمزٟم

 1224 ان يتقب اًمت٤مئ٥م صمؿ ٓ يرضمع امم ذٟم٥ٍم يمام ٓ يٕمقد...

 862 .ان يّمقم قمـ يمؾ ُمّديـ يقُم٤مً 

 51 ...ان اًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م شم٘مقل إذا أشمك اًمرضمؾ اعمرأة ُمـ

 217 ...ان يقؿمع سمـ ٟمقن ويص ُمقؾمك )ع( قم٤مش سمٕمد

 285 .اٟم٤م اول ُمـ ُيٚمس ًمٚمخّمقُم٦م

 412 .إوًمٞم٤مء اٟم٤م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء وأٟم٧م ي٤مقمكّم ظم٤مشمؿ

 577 ...أٟم٤م ص٤مطم٥م اًمِمامل ًمػمومع اًم٘مٚمؿ ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت قمـ

 1246 .أٟم٤م اًمٙم٤مذم اهل٤مدي اًمقزم اًمٕم٤ممِل اًمّم٤مدق اًمققمد

 1231 ...أٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل )ص( وُمٕمل قمؽميت قمغم

 347 .ذًمؽ ظمٚم٘مف ًمف ف اٟمزاًم

 893 اٟمٙمؿ ٓ شمٗمقن هلل سمٕمٝمده وم٤مٟمف شمٕم٤ممم ي٘مقل ) وأوومقا...

 487 .متؿ ُمٙم٤مرم إظمالقام سُمٕمث٧م ٕٟما

 76 اٟمام ؾُمّٛمقا أوزم اًمٕمزم ٕٟمف قمِٝمد اًمٞمٝمؿ ذم حمٛمد...
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 1155 ...اٟمام ؾُمّٛمل اعمت٘مقن ًمؽميمٝمؿ ُم٤م ٓ سم٠مس سمف طمذراً 

 124 .اٟمام ؾُمّٛمٞم٧م سمٙم٦م ٕهن٤م شمٌؽ ومٞمٝم٤م اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء

 1236 اٟمام ؿمددت ذم حتريؿ اًمّرسم٤م ًمئال يٛمتٜمع اًمٜم٤مس ُمـ...

 286 .اجلـ سمجٝم٤مًم٦م ومحٙمك اهلل قمٜمٝمؿ ام هق رء ىم٤مًمتفٟما

 255 اٟمام يٕمٜمل شمقزن احلًٜم٤مت واًمًٞمئ٤مت واحلًٜم٤مت صم٘مؾ...

 247 ...اٟمف إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ورأى اًمٙم٤مومر ُم٤م أقمدَّ اهلل

 189 اٟمف سمرق ُمـ ٟمقر اًمٕمرش ُم٘مدار اخلٜمٍم ومتديمدك سمف...

 661 ...اٟمف شمٕم٤ممم حُي٤مؾم٥م اخلالئؼ يمٚمٝمؿ ذم ُم٘مدار عمح

 522 ...ًمٚمداسم٦م صمالث ظمرضم٤مت ُمـ اًمدهر ومتخرج اٟمف شمٙمقن

 345 اٟمف طمجر محٚمف ُمٕمف ُمـ اًمٓمقر ويم٤من ُمرسمٕم٤ًم ويم٤من...

 362 اٟمف طمرم قمغم ٟمٗمًف حلقم اإلسمؾ وأًم٤ٌمهن٤م عم٤ّم اؿمتٙمك...

 796 ...اٟمف )ص( ظمرج ُمع قمٛمف أب ـم٤مًم٥م ذم ىم٤مومٚم٦م ُمٞمنة

 74 ...اٟمف )ص( رأى ضمؼمئٞمؾ ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج وًمف ؾمتامئ٦م

 223 .( ؾمئؾ أومٞمٙمقن شمٌذير ذم طمالل ىم٤مل ٟمٕمؿاٟمف )ع

 246 ...؟اٟمف ؾمئؾ مل يمٜمّك رؾمقل اهلل )ص( قمٚمّٞم٤ًم أسم٤م شمراب

 1211 ...اٟمف ؾمٞمٜم٘مض يمقيم٥م ُمـ اًمًامء ُمع ـمٚمقع اًمٗمجر

 371 ...اٟمف اًمْمٞمػ يٜمزل سم٤مًمرضمؾ ومال حُيًـ وٞم٤مومتف ومال

 1272 .اٟمف اًمٓمٕمـ ذم احلؼ وآؾمتٝمزاء سمف
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 1272 .ٖمٜم٤مءأو وُمٜمف اًم ،اٟمف اًمٖمٜم٤مء

 142 .اٟمف ذم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م

 571 ...اٟمف )ص( يم٤من إذا ؾمٛمع صقت اًمرقمد ي٘مقل ؾمٌح٤من

 631 ...اٟمف يم٤من يِمؽمي يم٤ًمء اخلز سمخٛمًلم ديٜم٤مرًا وم٤مذا

 634 .اٟمف ًمٕمـ اًمًٚمت٤مء ُمـ اًمٜم٤ًمء واعمره٤مء

 882 ....اٟمف عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ؾم٠مل رؾمقل اهلل )ص( ضمؼمئٞمؾ

 796 ...( ظمرج ُمع قمٛمف اب ـم٤مًم٥ماٟمف )ص( ُمـ أٟمف )ص

 786 .اٟمف اًمٜمٌل )ص( وإئٛم٦م )ع(

 52 .اٟمف اًمقشمر ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ

 661 .اٟمف حُي٤مؾِم٥م اخلٚمؼ دومٕم٦م يمام يرزىمٝمؿ دومٕم٦م

 322 اٟمف يرى أهؾ اًمٜم٤مر ُمٜم٤مزهلؿ ُمـ اجلٜم٦م ومٞم٘مقًمقن ي٤م...

 249 .اٟمف ي٘مٓمع اًمٌقاؾمػم ويٜمٗمع ُمـ اًمٜم٘مرس

 142 .اٟمف ذم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م 

 162 ...وهل أي٦م اًمتل ىم٤مل اهلل ،اهن٤م اطمؼ ُم٤م حُيٛمد سمف

 456 وُم٤م يم٤من... ،اهن٤م إرض ومام ؾم٘م٧م واؾمت٘م٧م ومٝمق ًمٜم٤م

 162 ٤م أىمرب امم اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ُمـ ٟم٤مفمر اًمٕملم امم...هنا

 367 ...اهن٤م ؾمٕم٦م ذم اخلٚمؼ وؾمٕم٦م ذم اًمرزق وذم أظمرة

 824 .اهن٤م ُمـ اًمٓمقاوملم قمٚمٞمٙمؿ واًمٓمقاوم٤مت
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 162 ...٤م ُمـ اًمٗم٤محت٦م وان رؾمقل اهلل )ص( يم٤من ي٘مرأه٤ماهن

 758 .اهن٤م ُمـ حلقم اًمْمٗم٤مدع

 422 اهن٤م ٟمزًم٧م ذم ظمقات سمـ ضمٌػم إٟمّم٤مري ويم٤من ُمع...

 1343 .اهن٤م ٟمزًم٧م ذم ُم٤مٟمع اًمزيم٤مة

 592 .أف  اهنؿ قمنمة

 545 ...اهنؿ يم٤مٟمقا اذا ومرهمقا ُمـ احل٩م ُيتٛمٕمقن هٜم٤مك

 395 ...ىم٤مًمقا ُم٤م ،أوا سم٤مسم٤ًم ُمٗمتقطم٤مً ر ،اهنؿ عم٤ّم سمٚمٖمقا اًم٤ٌمب

 142 ...اهنؿ عم٤ّم ىم٤مًمقا ذًمؽ سم٤مقمدهؿ اهلل ُمـ اًمٕمرش ُمًػمة

 1182 ...اهنؿ ُمالئٙم٦م حيٗمٔمقٟمف ُمـ اعمٝم٤مًمؽ طمتك يٜمتٝمقا سمف

 354 .اين شم٤مرك ومٞمٙمؿ اًمث٘مٚملم يمت٤مب اهلل وقمؽميت أهؾ سمٞمتل

 264 .اين ٕرضمقا ان يٙمقٟمقا ؿمٓمر أهؾ اجلٜم٦م

 264 ...قمنمون صٗم٤ًم هذه آُم٦م ُمٜمٝم٤ماهؾ اجلٜم٦م ُم٤مئ٦م و

 214 ...اوطمك اهلل شمٕم٤ممم امم ُمقؾمك )ع( ٓ شمٗمرح سمٙمثرة

 892 .اوومقا سمقٓي٦م قمكّم )ع( ومرو٤ًم ُمـ اهلل اوِف ًمٙمؿ سم٤مجلٜم٦م

 161 ...اول يمؾ يمت٤مب ٟمزل ُمـ اًمًامء سمًؿ اهلل اًمرمحـ

 872 ...اوًمقا اًمٕمزم ُمـ اًمرؾمؾ َُمـ أشمك سمنميٕم٦ٍم ُمًت٠مٟمٗم٦م

 42 .ة ذم اًمٕم٤ٌمدة واًمٜمٍم ومٞمٝم٤ماوًمقا اًم٘مق

 21 .اوه قمغم اظمقاين اًمذيـ شمٚمقا اًم٘مرآن وم٠مطمٙمٛمقه
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 46 .أي اجل٤مطمديـ

 51 .أي ؾم٤مقم٦م ؿمئتؿ

 266 .أي ومِمّٛمر

 25 .أي ىمقشمف وهق ُم٤م سملم صمامين قمنم ؾمٜم٦م امم صمالصملم

 242 ...ؾ وضمٝمؽ ُمـ اًمٜم٤مس شمٙمؼمًا وٓ شُمٕمرض قمّٛمـأي ٓ متُ 

 443 اًم٘مرى أي )وعم٤م ظمٚمٗمٝم٤م... أي عم٤م ُمٕمٝم٤م ُيٜمٔمر اًمٞمٝم٤م ُمـ

 51 .أي ُمتك ؿمئتؿ ذم اًمٗمرج

 394 ...أي ئمٝمر ُمثؾ هذا اًمٕمٚمؿ عمحتٛمٚمف ذم اًمقىم٧م سمٕمد

 882 اي٤مك ان شميب ُمًٚماًم أو هيقدي٤ًم أو ٟمٍماٟمٞم٤ًم ذم...

 1329 اي٤ميمؿ واًمٖمٞم٦ٌم وم٤من اًمٖمٞم٦ٌم أؿمد ُمـ اًمزٟم٤م ىم٤مل ان اًمرضمؾ...

 85 .اي٤مٟم٤م قمٜمك

 913 ٤م وأومْمٚمٜم٤م وظمػمٟم٤م سمٕمد اًمٜمٌل...اي٤مٟم٤م قمٜمك وقمكّم اوًمٜم

 

 حزف الباء

 

 874 سم٠مهنؿ سُمٕمثقا امم ُمِم٤مرق إرض وُمٖم٤مرهب٤م وضمٜمٝم٤م...

 161 .اًم٤ٌمء هب٤مء اهلل واًمًلم ؾمٜم٤مء اهلل واعمٞمؿ جمد اهلل

 134 ...اًم٤ٌمئس اًمذي ٓ يًتٓمٞمع أن خيرج ًمزُم٤مٟم٦مٍ 

 147 اًم٤ٌمـمـ ًمٞمس قمغم ُمٕمٜمك آؾمتٌٓم٤من ًمألؿمٞم٤مء أن...
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 119 .اًمذي خيرج قمغم اإلُم٤مم اًم٤ٌمهمل

٤مرق ًمٞمس هلام أن... ًّ  119 اًم٤ٌمهمل سم٤مهمل اًمّمٞمد واًمٕم٤مدي اًم

 119 .اًم٤ٌمهمل اًمٔم٤ممل واًمٕم٤مدي اًمٖم٤مص٥م

 146 .اًمؼمد ٓ ُي١ميمؾ ٕن اهلل ي٘مقل ) يّمٞم٥م سمف ُمـ يِم٤مء (

 154 اًمؼمه٤من اًمٜمٌقة اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ ارشمٙم٤مب اًمٗمقاطمش واحلٙمٛم٦م...

 144 .اًمؼموق خم٤مريؼ اعمالئٙم٦م

 777 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ أُم٤م سمٕمد ومال ختقوقا ذم...

 1496 .سمنّم اعمِّم٤مئلم ذم اًمٔمٚمامت امم اعم٤ًمضمد

 537 .ـ ٟمًؾ سمٕمضُمسمٕمْمٝمؿ 

 228 .. سمٕمٜمٞمٝم٤م سمحدي٘م٦م....سمٕمٜمل ٟمخٚمتؽ هذه سمٜمخٚم٦ٍم ذم اجلٜم٦ّم

 291 ..... ان طمقاء وًمدت ٔدم سًامئ٦م سمٓمـ ذم.سمغم

 221 ...قمٚمّٞم٤ًم )ع( ُمـ .. ؾم٠مًم٧م وم٤مومٝمؿ اجلقاب ُمٜمع.سمغم

 142 ...اًمٌٞم٧م اًمذي ذم اًمًامء ُي٘م٤مل ًمف اًمياح وهق سمٗمٜم٤مء

امء اًمدٟمٞم٤م ًّ  142 .اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ذم اًم

 94 ...سملّم اهلل ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ًمق يم٤من ىُمتؾ يمام أرضمػ سمذًمؽ

 1475 سمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل )ص( ضم٤مًمس وقمٜمده ضمؼمئٞمؾ إذ طم٤مٟم٧م...

 377 اهائٞمؾ إذ... سمٞمٜم٤م ُمقؾمك )ع( ىم٤مقمد ذم ُمأل ُمـ سمٜمل
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 حزف التاء

 141 ...اًمت٤مسمع اًمذي يتٌٕمؽ ًمٞمٜم٤مل ُمـ ـمٕم٤مُمؽ وٓ طم٤مضم٦م ًمف

 286 .شم٤ٌمرك اؾمٛمؽ وشمٕم٤ممم ضمّدك

 243 شُمٌدل إرض ظمٌزة ٟم٘مّٞم٦م ي٠ميمؾ اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م طمتك...

 225 ...دمٕمٚمقن ؿمٙمريمؿ أٟمٙمؿ شمٙمذسمقن ومٚمام اٟمٍمف ىم٤مل إين

 342 ...رب يم٤من إذا ىم٤مل ي٤م :.. ىم٤مل.حتٜمـ اهلل قمٚمٞمف

 494 .شمراّصقا سملم اًمّمٗمقف ٓ يتخٚمٚمٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من

 297 .شمرّوح سم٤مًمٚمٞمؾ وم٢من اهلل ضمٕمٚمف ؾمٙمٜم٤مً 

 677 .شُمّمػّم فمٝمقر اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مًمًٗم٤مومٞمد

 268 .شمْمع اجلٚم٤ٌمب وطمده

 249 ...اًمتٗم٨م طم٘مقق اًمرضمؾ ُمـ اًمٓمٞم٥م وم٤مذا ىم٣م ٟمًٙمف

 341 .شُم٘متؾ طَمٗمديت سم٠مرض ظمراؾم٤من

 495 .وصالة اًمٚمٞمؾ سم٤مًمٜمٝم٤مر ،ٞمؾشم٘ميض صالة اًمٜمٝم٤مر سم٤مًمٚم

 164 ...شم٘مقل سم٤مؾمؿ اهلل اؾمتٕملم قمغم أُمقري يمٚمٝم٤م سم٤مهلل اًمذي

 49 ...شم٘مقل طملم متز وطملم شُمّمٌح قمنم ُمّرات ٓ إًمف

 236 .اًمت٘مٞم٦م شمرس اهلل سمٞمٜمف وسملم ظمٚم٘مف

 236 ...اًمت٘مٞم٦م ذم يمؾ رء يْمٓمر اًمٞمف اسمـ آدم وىمد أطمؾ
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 1225 وأومْمؾ. يمٔم٤مهره اًمتقسم٦م اًمٜمّّمقح أن يٙمقن سم٤مـمـ اًمرضمؾ

 172 اًمتقسم٦م ُيٛمٕمٝم٤م ؾمت٦م أؿمٞم٤مء قمغم اعم٤ميض ُمـ اًمذٟمقب...

 254 ،146 .. .اًمتلم واًمزيتقن احلًـ )ع( واحلًلم )ع( وـمقر ؾمٞمٜم٤مء

 254 اًمتلم رؾمقل اهلل )ص( واًمزيتقن أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم...

 

 حزف الثاء

 

 262 .اًمث٤ٌمت اًمناي٤م واجلٛمٞمع اًمٕمًٙمر

 142 ...ٜمٝم٤م ٟمٌّل ومام دوٟمف اًمتٗمٙمر ذمصمالصم٦م مل يٜم٩ُم ُم

 264 .. .) صمٚم٦م ُمـ إوًملم ( طمزىمٞمؾ ُم١مُمـ آل ومرقمقن

 343 .وهق ومرات اًمٙمقوم٦م ،صمؿ اؾمتقت قمغم اجلقدي

 359 صمؿ أن زيد سمـ طم٤مرصم٦م ـمٚم٘مٝم٤م واقمتدت ُمٜمف ومزوضمٝم٤م اهلل...

 336 صمؿ ىم٤مل ضمؾ ذيمره ) وآت ذا اًم٘مرسمك طم٘مف ( ويم٤من قمكّم...

 842 ... فمٚمؾ ُمـ اًمٖماممصمؿ يٜمزل أُمر اهلل ذم

 842 صمؿ يٜمزل ذم ؾمٌع ىم٤ٌمب ُمـ ٟمقر وٓ ُيٕمّٚمؿ ذم أهّي٤م هق...

 

 حزف الجيم

 

 471 ...ومٞمٕم٨م ،ضم٤مء اًمٞمف )ص( رضمؾ ومِمٙمك اًمٞمف اجلقع

 457 ...ضم٤مءت اُمرأة ُمـ إٟمّم٤مر امم رؾمقل اهلل )ص(



 1459 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 488 .وهق اًمّمقت _سم٤مجلٞمؿ واهلٛمزة  _ضم١مار 

 344 .اجل٧ٌم واًمٓم٤مهمقت ومالن وومالن

 297 .ضُمٕمؾ اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ُمذًم٦م ًمٚمج٤ٌمريـ

 268 .اجلٚم٤ٌمب واخلامر اذا يم٤مٟم٧م اعمرأة ُمًٜم٦ّم

 1155 ...مج٤مع اًمت٘مقى ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ) ان اهلل ي٠مُمر سم٤مًمٕمدل

 324 ...ضمٜم٥م اهلل أُمػم اعم١مُمٜمٌـ )ع( ويمؾ ُمـ يم٤من سمٕمده

 298 ...اجلٜم٥م واحل٤مئض ٓ يدظمالن اعمًجد إٓ جمت٤مزيـ

 975 ...اجلٜم٦م ُم٤مئ٦م درضم٦م ُم٤م سملم يمؾ درضمتلم يمام سملم

 126 اجلٜملم ذم سمٓمـ أُمف إذا أؿمٕمر وأوسمر ومذيم٤مشمف ذيم٤مة أُمف.

 238 اجلٝمر هب٤م رومع اًمّمالة واًمتخ٤موم٧م ُم٤م ٓ شُمًِٛمع ٟمٗمًؽ...

 274 ومج٤مر ًمف صمالصم٦م طم٘مقق طمّؼ اجلقار... ،اجلػمان صمالصم٦م

 

 حزف الحاء

 

 851 ...جد وم٤من اهلل ي٘مقلاحل٤مئض واجلٜم٥م ٓ يدظمالن اعمً

ٗمرة اًمٙمرام اًمؼمرة ًَّ  663 .احل٤مومظ ًمٚم٘مرآن ُمع اًم

 324 طمٌٚملم ممدوديـ ـمرف ُمٜمٝمام سمٞمد اهلل وـمرف سم٠ميديٙمؿ...

 24 ...طمتك اذا ُم٣م إول امم ؾمٌٞمٚمف وم٠مدمم هب٤م امم

 443 ...وومٞمف ىمؼم ه٤مضمر وىمؼم ،احلجر سمٞم٧م اؾمامقمٞمؾ
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 274 ـ سملم يديف...طمّد اجلقار أرسمٕمقن دارًا ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م ُم

 274 .طمًـ اجلقار يزيد ذم اًمرزق

 274 .طمًـ اجلقار ُيٕمٛمر اًمدي٤مر ويزيد ذم إقمامر

 5 .احلًـ واحلًلم ؾمٌٓم٤م رؾمقل اهلل )ص(

 368 .احلًٜم٦م طمٌّٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م واًمًٞمئ٦م سمٖمْمٜم٤م

 5 .احلًلم ؾمٌط ُمـ إؾم٤ٌمط

 84 ...طمّض اهلل قمز وضمؾ هب٤م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ )ع( سمٕمد

 944 ٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م صمالصم٦م أؿمٞم٤مء أن ٓ يرى اًمٕمٌد ًمٜمٗمًف...طم٘مٞم

 364 ...وإن ؿم٤مءا مجٕم٤م ،احلٙمامن يِمؽمـم٤من إن ؿم٤مءا ومّرىم٤م

 398 احلٙمٛم٦م وٞم٤مء اعمٕمروم٦م وُمػماث اًمت٘مقى وصمٛمرة اًمّمدق...

 397 احلٙمٛم٦م اعمٕمروم٦م واًمٗم٘مف ذم اًمديـ ومٛمـ وم٘مف ُمٜمٙمؿ ومٝمق...

 381 ّخ ؾم٤مىمٞمٝم٤م...احلقر اًمٕملم ظُمٚم٘مـ ُمـ شمرسم٦م اجلٜم٦م وُيرى ُم

 

 حزف الخاء

 

 466 هؿ واهلل ي٤م... ،اخلٌٞمث٤مت ًمٚمخٌٞمثلم واخلٌٞمثقن ًمٚمخٌٞمث٤مت

 414 ظمتؿ حمٛمد )ص( أًمػ ٟمٌل وأين ظمتٛم٧م أًمػ ويّص...

 414 اخلتؿ هق اًمٓمٌع قمغم ىمٚمقب اًمٙمٗم٤مر قم٘مقسم٦م قمغم...

 351 ...وم٤مٟمف –يٕمٜمل قمٚمٞم٤ًم  -ظمذوا سمحجزة هذا إٟمزع 



 1461 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 98 سمٙمرسمالء ومقوٕم٧م ذم... ظمرضم٧م ُمـ دُمِمؼ طمتك أشم٧م

 481 ظمٓمقات اًمِمٞمٓم٤من ُم٤م يتخّٓمك سمٙمؿ اًمٞمف ُمـ ـمرق...

 268 ... سملم يدي َُمـ يم٤من.اخلامر واجلٚم٤ٌمب

 1497 .اخلٛمس واًمزيم٤مة

 1185 ...وذه٤م آظمره٤م ،ظمػم صٗمقف اًمرضم٤مل اوهل٤م

 469 .اخلػم ُمٕم٘مقد سمٜمقايض اخلٞمؾ امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 497 امء ؾمتلم ُمٞماًل ذم...اخلٞمٛم٦م دّرة واطمدة ـمقهل٤م ذم اًمً

 

 حزف الدال

 

 542 ...داسم٦م إرض ـمقهل٤م ؾمتقن ذراقم٤ًم ٓ ُيدريمٝم٤م ـم٤مًم٥م

 524 .دًمقيمٝم٤م همروهب٤م

 443 ُدومـ ذم احلجر مم٤م يكم اًمريمـ اًمث٤مًم٨م قمذارى سمٜم٤مت...

 

 حزف الذال

 

 379 .ذات احلًـ واًمزيٜم٦م

 354 ...وٓ قمٚمٞمٝمؿ قمٛمرة ،ذًمؽ أهؾ ُمٙم٦م ًمٞمس هلؿ ُمتٕم٦م

 264 .وهذا سمًٜمل اًم٘مٛمر ،سمًٜمل اًمِمٛمسذًمؽ 

 43 .ذًمؽ ذم اًمرضمٕم٦م
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 حزف الزاء

 

 398 .راس احلٙمٛم٦م خم٤موم٦م اهلل

 565 أُمػم اعم١مُمٜملم )ع( وإئٛم٦م... ،اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ

 42 وم٘مٚم٧م وم٤مذا ظمرج يٙمقن... ،رب إرض إُم٤مم إرض

ٚمؿ ًمٚمرضمؾ طم٘م٤ًم قمكّم )ع( وؿمٞمٕمتف ًّ  675 .اًمرضمؾ اًم

 241 ٤مل ظمػمًا ومٖمٜمؿ أو صٛم٧م ومًٚمؿ...رطمؿ اهلل قمٌدًا ىم

 551 واًمرطمٞمؿ اؾمؿ قم٤مم... ،اًمرمحـ اؾمؿ ظم٤مص سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م

 142 .وقمّد ُمٜمٝم٤م اًمٓمػمة ،ُرومع قمـ أُمتل شمًٕم٦م

 54 .ريمٕمت٤من سمٕمد اعمٖمرب

 272 ...روي أن رضماًل و٤مف ىمقُم٤ًم ومٚمؿ ُيٓمٕمٛمقه وم٤مؿمتٙم٤مهؿ

 488 .روي قمـ قمكّم )ع( ) ضمقار (

 

 حزف الزاء

 

 1498 .ٜم٤مح سمٛمٜمٕمٝمؿ اذا يم٤مٟمقا يمذًمؽ.. ضم.اًمزيم٤مة

 

 حرف السني

 

 571 .ؾمٌح٤من ُمـ يًٌح اًمرقمد سمحٛمده



 1463 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1111 .اًمًٌع اعمث٤مين هل وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب

 449 ومختؿ ىمٚمقهبؿ وؾمٛمٕمٝمؿ... ،قمٚمٛمف أهنؿ ٓ ي١مُمٜمقنذم ؾمٌؼ 

 1249 .ؾمٌٞمؾ اخلػم وؾمٌٞمؾ اًمنم

 459 ...ؾمجدوا هلل شمٕم٤ممم قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م وشمقضمٝمقا ذم

 746 .ٗمؾ ؾمٌع أرولمؾمجلم أؾم

 658 ،244 ...هائريمؿ هل أقمامًمٙمؿ ُمـ اًمّمالة واًمّمٞم٤مم واًمزيم٤مة

 142 .هقم٦م اعمٌم شمذه٥م هب٤مء اعم١مُمـ

 163 .هىمقا أيمرم آي٦م ذم يمت٤مب اهلل سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ٚمؿ وٓي٦م قمكّم )ع( وإئٛم٦م وإوصٞم٤مء ُمـ سمٕمده... ًّ  484 اًم

 1292 ...ذم اجلٜم٦م ٓ يٜم٤مهل٤مؾمٚمقا اهلل زم اًمقؾمٞمٚم٦م وم٤مهن٤م درضم٦م 

 445 .ٕن هب٤م ُيتٚم٘مك اعمحذور ،ؾمّٛمك إؾمٚمح٦م طمذراً 

 469 .ؾمّٛمك اًمٜمٌّل )ص( زيد اخلٞمؾ زيد اخلػم

 1226 ؾُمّٛمقا اًمٜمّم٤مرى ٟمّم٤مرى ٕهنؿ ُمـ ىمري٦م ُمـ سمالد...

 853 ...ؾمٛمل سمف ٕٟمف أقمتؼ ُمـ اًمٓمقوم٤من ومٖمرىم٧م إرض

 853 ...س سمٜم٤مهؾمٛمل سمف ٕٟمف ىمديؿ ومٝمق أول سمٞم٧م ووع ًمٚمٜم٤م

 316 ...ؾمّٛمل احل٩م إيمؼم ٕهن٤م ؾمٜم٦م طم٩م يم٤مٟم٧م طم٩مَّ ومٞمٝم٤م

 1226 ...ؾمّٛمل اًمٜمّم٤مرى ٟمّم٤مرى ًم٘مقل قمٞمًك )ع( ) ُمـ

 124 .ؾمٛمٞم٧م سمٙم٦م ًمٌٙم٤مء اًمٜم٤مس طمقهل٤م وومٞمٝم٤م
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 689 .ؾمٞم٤مطم٦م أُمتل اًمّمٞم٤مم

 

 حزف الشين

 

 726 .واًمقشمر يقم قمروم٦م ،اًمِمٗمع يقم اًمؽموي٦م

 729 .اًمِم٘مل ُمـ ؿم٘مك ذم سمٓمـ أُمف

 467 ًمف ظمرـمقم ُمثؾ ظمرـمقم اخلٜمزير... ،اًمِمٞمٓم٤من قمغم ىمٚم٥م اسمـ آدم

 

 حزف الصاد

 

 577 ...ص٤مطم٥م اًمٞمٛملم أُمػم قمغم ص٤مطم٥م اًمِمامل وم٤مذا

 144 ...يمٚمٝمؿ واهلل ذم اجلٜم٦ّم ،صدىم٧م

 774 .اًمّمٗمح اجلٛمٞمؾ هق اًمٕمٗمق ُمـ همػم قمت٤مب

 848 .صالة اًمٗمجر واعمٖمرب

 1447 .صالة اًمٚمٞمؾ

 369 ٤مًمٚمٞمؾ يذه٥م سمام قمٛمؾ ُمـ ذٟم٥م اًمٜمٝم٤مر.صالة اعم١مُمـ سم

 775 واًمّمٛمد اًمدائؿ اًمذي... ،اًمّمٛمد اًمذي ىمد اٟمتٝمك ؾم١مدده

 776 وٓ ي١موده طمٗمظ رء وٓ... ،اًمّمٛمد اًمذي ٓ ذيؽ ًمف

 776 .اًمّمٛمد اًمًٞمد اعمٓم٤مع اًمذي ًمٞمس ًمف آُمر وٓ ٟم٤مه

 612 .اًمّمقم زم وأٟم٤م أضمزي سمف



 1465 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 

 حزف المضاد

 

 792 .وحٙم٧م سمٛمٕمٜمك طم٤مو٧م

 

 حزف الطاء

 

 814 .واعمٞمؿ ُمٙم٦م ،واًمًلم آؾمٙمٜمدري٦م ،اًمٓم٤مء ـمقر ؾمٞمٜم٤مء

 397 .ـم٤مقم٦م اهلل وُمٕمروم٦م اإلُم٤مم

 178 ...ـم٤مقم٦م اًمًٚمٓم٤من واضم٦ٌم وُمـ شمرك ـم٤مقم٦م اًمًٚمٓم٤من

 988 ...ـمريؼ ُمٔمٚمؿ ومال شمًٚمٙمقه وسمحر قمٛمٞمؼ ومال شمٚمجقه

 

 حزف الظاء

 

 1188 ...اًمٔم٤ممل ًمٜمٗمًف ُمٜم٤م َُمـ ٓ يٕمرف طمؼ اإلُم٤مم )ع(

 42 .اًمٔمٚمؿ فمٚمامت يقم اًمٗمٞم٤مُم٦م

 

 حرف العني

 

 124 اًمٕم٤مدي اًم٤ًمرق واًم٤ٌمهمل اًمذي يٌٖمل اًمّمٞمد سمٓمرًا و...

 175 .اًمٕم٤ممل سمزُم٤مٟمف ٓ شمدظمؾ قمٚمٞمف اًمٚمقاسمس

 897 .قمثرت وم٤مٟم٘مٓمع فمٗمري ومقوٕم٧م قمٚمٞمف ُمرارة

 327 .اًمُٕمج٥م حمٌط ًمٚمٕمٛمؾ



 ومٝمرس اًمٖمري٥م............ ...........................................1466

 366 .اًمٕمٓمٞم٦م اًم٘مٌٞمح٦م

 384 .قمغم ؿمٝمقهتؿ ًمٚمٓمٕم٤مم وإيث٤مرهؿ ًمف

 914 قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واهلل يمٚمف... ،قمٚمؿ اًمٙمت٤مب واهلل يمٚمف قمٜمدٟم٤م

 86 .اًمٕمٚمامء ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء

 319 .قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م )ع( طمٌؾ اهلل اعمتلم

 49 .قمكم )ع( ىمًٞمؿ اجلٜم٦م واًمٜم٤مر

 245 قمٚمٞمٙمؿ سمّمالة اًمٚمٞمؾ وم٤مهن٤م ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ ودأب...

 786 .قمؿ اًمرضمؾ صٜمق أسمٞمف

 268 .٤مًمٜمٔمر امم ؿمٕمقر ُمثٚمٝمـقمٜمك اجلٚم٤ٌمب ومال سم٠مس سم

 873 ...قمٝمد اًمٞمف ذم حمٛمد )ص( وإئٛم٦م )ع( ُمـ سمٕمده

 

 حزف الغين

 

 822 ،266 همًؾ اًمثٞم٤مب ُيذه٥م اهلؿ واحلزن وهق ـمٝمقر...

 387 .اًمٖمٜمٞمٛم٦م واجلٜم٦م

 894 ...همػم سم٤مغ قمغم إُم٤مم اعمًٚمٛملم وٓ قم٤مٍد سم٤معمٕمّمٞم٦م

 197 ...اًمٖمٞمض يمؾ محؾ دون شمًٕم٦م أؿمٝمر وُم٤م شمزداد يمؾ

 

 

 

 



 1467 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 

 حزف الفاء

 924 ...وم٠مُم٤م اًمٖمؿ إول وم٤مهلزيٛم٦م واًم٘متؾ واًمٖمؿ أظمر

 343 ...وم٠موطمك اهلل امم اجل٤ٌمل أين واوع ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح )ع(

 117 ...ومٌٕم٨م اهلل ضمؼمئٞمؾ )ع( ومخط ُمقوع اًمٌٞم٧م وم٠مٟمزل قمٚمٞمف

 888 ...ومثؿ قمٛمد وًمٙمـ ٓ شمروهن٤م

 63 .اًمٗمرد اعمتٗمرد

 297 ٤مء أن رؾمقل اهلل..... ذًمؽ ذم قمٛمرة اًم٘مْم.ومريْم٦م

 67 ...ومٕمٛمد ُمقؾمك )ع( ومؼمد اًمٕمجؾ ُمـ أٟمٗمف امم ـمرف

 111 ...وم٘م٤مل سمٞمده هٙمذا يٕمٜمل اؾمت٘مٌؾ سمٞمديف طمذاء وضمٝمف

 185 ومٙم٤مٟمقا ُُيٞمٚمقن اًمًٝم٤مم سملم قمنمة ومٛمـ ظمرج سم٤مؾمٛمف...

 256 واًم٘مدرة... ،واًمثرى ُمع اًم٘مدرة ،ومٙمؾ رء قمغم اًمثرى

 959 ...اًمٜم٤مر ُمـ ؿمّدة طمره اًمٗمٚمؼ ضم٥ّم ذم ضمٝمٜمؿ يتٕمقذ أهؾ

 231 ومٚمام رأوا ُمٙم٤من قمكّم )ع( ُمـ اًمٜمٌل )ص( ) ؾمٞمئ٧م...

 1254 .ويمؾ ُم١مُمـ ًمف ٟمقر ،ومٛمـ يم٤من ًمف ٟمقر يقُمئٍذ ٟمج٤م

 399 .اًمٗمٝمؿ واًمٕم٘مؾ

 1474 ...اًمٗمقاطمش اًمزٟم٤م واًمنىم٦م واًمٚمٛمؿ اًمرضمؾ ُيٚمؿ سم٤مًمذٟم٥م

 969 .اًمٗمقم هق احلٜمٓم٦م
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 1292 ...رش اطمدمه٤مذم اجلٜم٦م ًم١مًم١مشم٤من امم سمٓمٜم٤من اًمٕم

 354 .ذم اخلٚمؼ اجلديد

 914 .ذم اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م حت٧م اًمٕمرش

 344 ذم قملٍم طم٤مُمٞم٦م ذم سمحر دون اعمديٜم٦م اًمتل مم٤م يكم...

 276 ...ذم يمت٤مب قمكم )ع( اذا أرؾمٚم٧م سم٤مزًا أو ص٘مرًا أو

 1191 ...ذم يمت٤مب قمكم )ع( ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ) وُم٤م

 961 ...ُمـ يمؾ أُم٦م ومقضم٤مً ومٞمحنم اهلل قمز وضمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

 242 ...ومُٞم٠ًمل اًمًٛمع قماّم ؾمٛمع واًمٌٍم قماّم ٟمٔمر واًمٗم١ماد

 323 ...ًمق يم٤من أطمد ي١مُمئٍذ ُمّٞمت٤مً  ،ومٞمٗمرح أهؾ اجلٜم٦م ومرطم٤مً 

 883 ...ومٞمٜم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ) وضمٕمٚمٜم٤مه٤م يمٚمٛم٦م سم٤مىمٞم٦م ذم

 

 حزف القاف

 

 136 .ىم٤مشمؾ ٟمٗمًؽ

 417 ...ُمـ اهلل ىم٤مل اجل٤مهؾ سمٕمٚمؿ اًمتٗمًػم ان هذا آؾمتثٜم٤مء

 542 ...آي٦م ذم ،ىم٤مل رضمؾ ًمٕمامر سمـ ي٤مه ي٤م أسم٤م اًمٞم٘مٔم٤من

 155 ىم٤مل رؾمقل اهلل )ص( ذم ومْمٞمٚم٦م قمكم )ع( وإئٛم٦م...

 55 ىم٤مل هلؿ اًمٜمٌل )ص( اظمرضمقا ىم٤مًمقا امم أيـ ىم٤مل امم...

 164 ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمقد ىمد صٚمٞمٜم٤م امم ىمٌٚمتٜم٤م هذه اًمّمالة اًمٙمثػمة...



 1469 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 154 اًمّمٜمؿ وم٠مًم٘م٧م قمٚمٞمف صمقسم٤ًم وم٘م٤مل...ىم٤مُم٧م اُمرأة اًمٕمزيز امم 

 1448 اًم٘م٤مٟمع اًمذي ي٠ًمل ومػمى سمام أقمٓمل واعمٕمؽم اًمذي...

 1448 اًم٘م٤مٟمع اًمذي ي٘مٜمع سمام أقمٓمٞمتف وٓ يًخط وٓ يٙمٚمح وٓ...

 426 .ىمد أظمذ اهلل ص٤مطمٌٙمؿ ظمٚمٞماًل يٕمٜمل ٟمٗمًف

 284 ...ىمد أُمر اهلل أقمّز ظمٚم٘مف وؾمٞمد سمريتف حمٛمد )ص(

 358 ...وًمف ُمٜمٗمذ يًٛمع وُيٌٍم واحلرج هقىمد يٙمقن وّٞم٘م٤ًم 

 988 .ىمدم صدق سمٜمٌّقة حمٛمد )ص( هلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 319 .اًم٘مرآن طمٌؾ اهلل اعمتلم

 1497 اًم٘مرض ي٘مروف واعمٕمروف يّمٜمٕمف وُمت٤مع اًمٌٞم٧م ُيٖمػّمه.

 993 .ىمرين صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ

 1444 .وٓ شمّمدر إٓ قمـ رأيف ،اًم٘مٚم٥م أُملم اجلقارح

 1444 .ىمٚم٥م آٟم٤ًمن ُمْمٖم٦م ُمـ ضمًده

 1444 .اًم٘مٚم٥م ُم٤م ومٞمف ايامن وٓ يمٗمر

 1444 اًم٘مٚمقب أرسمٕم٦م ىمٚم٥م ومٞمف ٟمٗم٤مق وإيامن اذا أدرك اعمقت...

 1447 .اًم٘مٜمقت هق اًمدقم٤مء ذم اًمّمالة ذم طم٤مل اًم٘مٞم٤مم

 1412 .اًم٘مقام هق اًمقؾمط

 1468 .ىمقل اًم٘م٤مئؾ ٓ واهلل وسمغم واهلل قمغم ؾمٌؼ اًمٚم٤ًمن

 1221 .آظمر اًمٚمٞمؾ امم صالة اًمٚمٞمؾ اًم٘مٞم٤مم
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 57 ...ىمٞم٤مم اًمرضمؾ قمـ ومراؿمف يريد سمف اهلل قمز وضمؾ ٓ يريد

 

 حزف الكاف

 

 352 .يم٤مد احلًد أن يٖمٚم٥م اًم٘مدر

 1446 ...يم٤مٍف ًمِمٞمٕمتٜم٤م ه٤مٍد هلؿ وزّم هلؿ قم٤ممل سم٠مهؾ ـم٤مقمتٜم٤م

 1178 .يم٤محل٤ًم قم٤مسم٤ًم

 121 .يم٤من اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ يٜمح٧م اجلٌؾ سمٞمده ومٞم٠مظمذ ُمٜمف ىمٓمٕم٦م

 234 ...يم٤من رؾمقل اهلل )ص( اذا أُمر سم٤مًمٜمخؾ أن ُيزيّمك

 564 ...يم٤من رؾمقل اهلل )ص( أومْمؾ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ

 994 ...يم٤من قمٌدًا ص٤محل٤ًم أطم٥ّم اهلل وٟم٤مصح اهلل ومٜم٤مصحف

 329 ...وٟمٗمِم٧م ،يم٤من ذم سمٜمل اهائٞمؾ رضمؾ يم٤من ًمف يمرم

 748 يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يمٝمٜم٦م وُمع يمؾ واطمد ؿمٞمٓم٤من ومٙم٤من...

 674 ...ُمـ اًمزسمرضمد ،يم٤من ًمف ضمٜم٤مطم٤من ورأس يمرأس اهلرة

 359 ...يم٤من اًمٜمٌل )ص( خي٤مف شمٙمذي٥م ىمقُمف وإقمراوٝمؿ

 241 .يم٤من )ص( ُي٘مًؿ سملم أزواضمف وم٠مسمٞمح ًمف شمرك ذًمؽ

 239 .ُمـ ُمقؾمك )ع( ٟمًٞم٤مٟم٤مً إومم يم٤مٟم٧م 

 937 يم٤مٟم٧م اًمًامء رشم٘م٤ًم ٓ متٓمر ويم٤مٟم٧م إرض رشم٘م٤ًم ٓ...

 396 اًمٌٚمد وشمًتحؾ حمٛمدًا )ص( ومٞمف...يم٤مٟم٧م ىمريش شمٕمّٔمؿ 



 1471 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 282 ..،.يم٤مٟم٧م ُمـ ضمٜم٤من اًمدٟمٞم٤م شمٓمٚمع ومٞمٝم٤م اًمِمٛمس واًم٘مٛمر

 244 ...يم٤مٟمقا أصح٤مب دم٤مرة وم٤مذا طميت اًمّمالة شمريمقا

 185 يم٤مٟمقا يٕمٛمدون امم اجلزور ومٞمجزؤوٟمف أي صمٛمٜمف قمنمة...

 524 .يمثرة اًمدقم٤مء أومْمؾ

 823 .يمره٤ًم أي ومرىم٤ًم ُمـ اًمًٞمػ

 1141 ...إرولم طمتك رآهـ وُم٤م حتتٝمـاهلل قمـ  طيمِم

 274 يمؾ أرسمٕملم دارًا ضمػماٌن ُمـ سملم يديف وُمـ ظمٚمٗمف وقمـ...

 163 ...يمؾ أُمٍر ذي سم٤مل مل يذيمر ومٞمف سمًؿ اهلل اًمرمحـ

 294 ...يمؾ ذٟم٥ٍم قمٛمٚمف اًمٕمٌد وإن يم٤من قم٤معم٤ًم ومٝمق ضم٤مهؾ

 144 ...يمؾ ؿمٞمٕمتٜم٤م ذم اجلٜم٦ّم قمغم ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ

 99 ...اخل٤مدم ُمـ همػم ذٟم٥ٍم ُمـيمؾ فمٚمؿ إحل٤مد ورضب 

 99 ...يمؾ فمٚمٍؿ ئمٚمؿ سمف اًمرضمؾ ٟمٗمًف سمٛمٙم٦م ُمـ هىم٦م أو

 357 ...يمؾ ىمري٦م أهٚمؽ اهلل قمز وضمؾ أهٚمٝم٤م سم٤مًمٕمذاب 

 357 .يمؾ ىمري٦ٍم أهٚمٙمٝم٤م اهلل سمٕمذاٍب وم٤مهنؿ ٓ يرضمٕمقن

 1497 ...يمؾ ُمٜمٗمٕم٦م وقمٓمّٞم٦م واعم٤مقمقن ذم آؾمالم اًمٓم٤مقمق

 977 ...تك يٙمقن أسمقاه مه٤ميمؾ ُمقًمقد ُيقًمد قمغم اًمٗمٓمرة طم

ٌّد واضمتٝمد يّمػم امم هذه  1223 ...يمؾ ٟم٤مص٥ٍم ًمٜم٤م وإن شمٕم

 1441 ...اًمٙمٚمؿ اًمٓمّٞم٥م هق ىمقل اعم١مُمـ ٓ إًمف إٓ اهلل حمٛمد
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 1297 ...يمٚمامت سم٤مًمغ ومٞمٝمـ يم٤من إذا أصٌح ىم٤مل أصٌح٧م

 882 .اًمٙمٚمٛم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ذم قم٘مٌف هل اإلُم٤مُم٦م امم يقم اًمديـ

 1143 .ه٤م ؿمٗم٤مء ًمٚمٕملماًمٙمٛم٠مة ُمـ اعمـ وُم٤مؤ

 792 يمٜم٧م قمٜمد اًمٜمٌل )ص( طملم ٟمزًم٧م قمٚمٞمف ) ٓ يًتقي...

 

 حزف الَّلم

 

 867 ...ٕن إسمراهٞمؿ )ع( قمرومٝم٤م سمام شم٘مّدم ًمف ُمـ اًمٜمّٕم٧م هل٤م

 278 ...ٕن اهلل ضمٕمؾ اًمٕم٤مق ضم٤ٌمرًا ؿم٘مّٞم٤ًم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 1489 ...ٕهنؿ متجًقا ذم اًمني٤مٟمٞم٦م وادقمقا قمغم آدم )ع(

 245 .ظمٚمقا سم٤مهلل ومٙم٤ًمهؿ اهلل ُمـ ٟمقره ٕهنؿ

 236 .ٓ إيامن عمـ ٓ شم٘مّٞم٦م ًمف

 52 .ٓ سم٠مس إذا روٞم٧م

 347 ...ٓ سمؾ يم٤من ُمـ اجلـ أُم٤م شمًٛمٕم٤من اهلل ي٘مقل ) وإذ

 396 ...ٓ حتؾ ٕطمد ىمٌكم وٓ حتؾ ٕطمد سمٕمدي ومل حتؾ

 85 ...اذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ومدقم٤م يمؾ ىمقمٍ  ،ٓ حتٛمدون اهلل

 235 وٓ دمٞمئقا ُمٜمٝم٤م سمٌمء... ،صقا ه٤مشملم اًمتٛمرشملمٓ ختر

 163 .ٓ شمدقمٝم٤م وًمق يم٤من سمٕمده٤م ؿمٕمر

 242 ...ٓ شمزول ىمدُم٤م قمٌٍد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ سملم يدي اهلل



 1473 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 513 .وم٤من اهلل هق اًمدهر ،ٓ شمًٌقا اًمدهر

 223 ...ٓ شمٓمٚمٌقا قمثرات اعم١مُمٜملم وم٤من ُمـ شمتٌع قمثرات

 746 ...وُمـ اًمن أن ،ٓ شمٕمروقا هلـ اًمٜمٙم٤مح واًمتزوي٩م

 244 ان هذا ُمـ اًمتٌذير وان اهلل ٓ حُي٥م اًمٗم٤ًمد. ،ٓ شمٗمٕمؾ

 234 .اىمرأ صمؿ دٟم٤م ومتداٟم٤م ،ٓ شم٘مرأ هٙمذا

 854 ...ٓ شم٘مرسمقا ُمقوع اًمّمالة ُمـ اعم٤ًمضمد وأٟمتؿ ضمٜم٥م

 582 .ٓ ره٤ٌمٟمٞم٦م ذم اإلؾمالم

 683 ...يمؾ أطمٍد ُيّمٞمٌف هذا وًمٙمـ أن يٖمٗمٚمٝم٤م ويّدِع أن ،ٓ

 314 ...وًمٙمـ هلل طمٔم٤مئر سملم اجل٦ٌم واًمٜم٤مر يٙمقن ومٞمٝم٤م ،ٓ

 444 ...ُمٕمٜم٤مه هيّقن قمٚمٞمٝمؿ أُمر ،ٝمؿ ُمـ سملم أيدهؿٜمٓ ي٠مشمٞم

 739 .ٓ ُيتٛمع اًمِّمح وآيامن ذم ىمٚم٥م رضمٍؾ ُم١مُمـ

 739 ...ٓ ُيتٛمع هم٤ٌمر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ودظم٤من ضمٝمٜمّؿ ذم

ّٓ ُمـ فمٚمؿ ومال  271 ...ٓ حُي٥م اهلل اًمِّمتؿ ذم آٟمتّم٤مر إ

 378 ،59 ...ٓ خيرج ُمـ اًمٜم٤مر ُمـ دظمٚمٝم٤م طمتك يٛمٙم٨م ومٞمٝم٤م

 987 .ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ىمدري

 1237 .ٓ يٗمًد اًمّدم إٓ ُم٤م يم٤من ًمف ٟمٗمس

 847 .ًمؽميمٌـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ وأطمقاهلؿ

 216 ...ًمٕمٚمؽ شمرى أن اًم٘مقم مل يٙمقٟمقا يٜم٤مُمقن ٓ سمد هلذا
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 634 .ًمٕمـ اهلل اعمًقوم٦م واعمٗمًٚم٦م

 772 ...ل اهلل )ص( قمٚمّٞم٤ًم اًمّمح٤مسم٦م ُمرشملمًم٘مد قمّرف رؾمق

 143 .ًمؽ سمرؾمقل اهلل )ص( إؾمقة وسمٕمكّم )ع( إؾمقة

 749 .مل يٕمٚمٛمقا صٜمٕم٦م اًمٌٞمقت

 534 ...مل يٙمـ أطمد قمٜمد ُمنميمل أهؾ ُمٙم٦م أقمٔمؿ ذٟم٤ًٌم ُمـ

 377 ...عم٤م أظمؼم رؾمقل اهلل )ص( ىمريِم٤ًم سمخؼم أصح٤مب

 544 ...اسمٜمفعم٤م أُمر اهلل شمٕم٤ممم إسمراهٞمؿ )ع( ان ذسمح ُمٙم٤من 

 344 ...عم٤م اٟمتٝمك ُمـ اًمِمٛمس امم اًمٕملم احل٤مُمئ٦م وضمده٤م

 444 عم٤م شمزوج رؾمقل اهلل )ص( سمزيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش ويم٤من...

 1423 ...عم٤م ظم٤موم٧م سمٜمق اهائٞمؾ ضم٤ٌمسمرهت٤م أوىص اهلل عمقؾمك

 884 ...عم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م ؾم٠مل رؾمقل اهلل )ص( ضمؼمئٞمؾ

 111 ؼمئٞمؾ )ع(...عم٤م ٟمزًم٧م هذه اًمًقرة ىم٤مل اًمٜمٌل )ص( جل

 1474 ...اًمٚمامم اًمٕمٌد اًمذي يٚمؿ سم٤مًمذٟم٥م سمٕمد اًمذٟم٥م ًمٞمس

 1469 .اًمٚمٛمؿ ُم٤م سملم احلديـ طمد اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 199 ًمق أن آُم٤مم ُرومع قمـ إرض ؾم٤مقم٦ًم عم٤مضم٧م سم٠مهٚمٝم٤م...

 834 ...ًمق أن رايم٤ًٌم جمّدًا ؾم٤مر ذم فمٚمٝم٤م ُم٤مئ٦م قم٤مم ُم٤م ظمرج

 178 ...ؾمٌٞمؾ ُمـ ؾُمٌؾ ًمق ان رضماًل أٟمٗمؼ ُم٤م ذم يديف ذم

 274 ...ًمٞمس طمًـ اجلقار يمّػ إذى وًمٙمـ طمًـ اجلقار



 1475 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 241 ..:.ًمٞمس ًمؽ أن شمتٙمٚمؿ سمام ؿمئ٧م ٕن اهلل ي٘مقل

 127 ًمٞمس هذا ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم اًمتل شم١ميمؾ وُمٜمٝم٤م هبٞمٛم٦م...

 422 ان اهلل مل ُيٕمؾ ظمٚم٘مف ذم... ،ًمٞمس هق إسمٞمض صٕمد

 754 ...ُم٤م شمًٛمع ىمقل.. أ... ىم٤مل اًمِمٞمٕم٦م.ًمٞمٝمٜم٠ميمؿ آؾمؿ

 

 حزف امليم

 

 371 .ُم٤م أطمد أطم٥م إًمٞمف احلٛمد ُمـ اهلل قمز ذيمره

 283 ...ُمـ أٟمٙمر ظمٚمؼ ،وٓ ٟمحـ ُمٜمٝمؿ ،ُم٤م اوًمئؽ ُمٜم٤ّم

 383 ..... يمذب يمٕم٥م ًمٙمـ؟.ُم٤م سمٚمٖمؽ ومٞمٝم٤م ي٤مسمـ قم٤ٌمس

 1475 .ُم٤م سملم احلّديـ طمّد اًمزٟم٤م وطمّد أظمرة

 1449 .ُم٤م سملم ؾمّٞمتٝم٤م امم رأؾمٝم٤م

 259 .. ٓ شم٘مقًمـ هذا وم٤مٟمف...؟.ٜمديمؿ ذم اًمٜمجقمُم٤م زطمؾ قم

 815 ..:.ُم٤م ؿم٠من اًمٓمٚمح اٟمام هق وـمٚمع يم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 1248 ...ُم٤م ومٞمف ٟم٠ٌم أقمٔمؿ ُمٜمل وُم٤م سمف آي٦م ايمؼم ُمٜمل وًم٘مد 

 1156 ...ُم٤م يم٤مٟم٧م اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ىمط أيمثر ُمٜمٝمؿ اًمٞمقم وُمٜمٝمؿ

 124 .ُم٤م مل شمّمٓمٌحقا وشمٖمتٌ٘مقا وختتٗم١ما سم٘مٚمٝم٤م ومِم٠مٟمٙمؿ هبذا

 371 .ُم٤م ُمـ أطمد أطم٥م اًمٞمف احلٛمد ُمـ اهلل قمز ذيمره

 1343 ...ُم٤م ُمـ ذي رطمؿ أشمك ذا رمحف ي٠ًمًمف ُمـ ومْمؾ
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 1343 ...ُم٤م ُمـ رضمؾ ٓ ي١مدي اًمزيم٤مة إٓ ضمٕمؾ ذم قمٜم٘مف

 744 .ُم٤م ُمـ رضمؾ ُيِم٤مور أطمدًا إٓ ُهدي امم اًمرؿمد

 589 ...إٓ وذم ىمٚمٌف ٟمٙمت٦م سمٞمْم٤مء وم٤مذا أذٟم٥مُم١مُمـ ُم٤م ُمـ قمٌد 

 222 ...ـ قمٌد يدظمؾ اجلٜم٦م إٓ ُأري ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مرُم٤م ُم

 476 ُم٤م ُمـ ىمٚم٥م إٓ وًمف أذٟم٤من قمغم أطمدمه٤م ُمٚمؽ ُمرؿمد...

 476 ...ُم٤م ُمـ ُم١مُمـ إٓ وًم٘مٚمٌف أذٟم٤من ذم ضمقومف أذن يٜمٗم٨م

 1235 ..... ًمئـ أوىمٗمؽ اهلل؟.ُم٤م اًمٜمٕمٞمؿ قمٜمدك ي٤م ٟمٕمامن

 111 ...ُم٤م هذه اًمٜمحػمة اًمتل أُمرين هب٤م رّب ىم٤مل ًمٞم٧ًم

 862 ..... ان أسم٤مء وإُمٝم٤مت حيّمقن.ُم٤م هق قمٜمدك

 394 ...ُم٤م خيرج ُمـ قمٚمؿ اإلُم٤مم إًمٞمٙمؿ ذم يمؾ ؾمٜم٦م ُمـ يمؾ

 58 .ُم٤مء اًمرضمؾ واعمرأة اظمتٚمٓم٤م مجٞمٕم٤مً 

 1297 ...اعم٤مقمقن ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يمؾ ُمٜمٗمٕم٦م وقمٓمٞم٦م واعم٤مقمقن ذم

 332 ...اعم٤مل واًمٌٜمقن طمرث اًمدٟمٞم٤م واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح طمرث

 162 ...اهلل قمٛمدوا امم أقمٔمؿ آي٦م ذم يمت٤مب اهلل ُم٤مهلؿ ىمتٚمٝمؿ

 215 .اعمتٝمجدون سم٤مًمٚمٞمؾ اًمذيـ ي٘مقُمقن قمـ ومرؿمٝمؿ ًمٚمّمالة

 1289 ...اعمجقس يم٤من هلؿ ٟمٌل وم٘متٚمقه ويمت٤مب ومحرىمقه أشم٤مهؿ

 913 .اعمراد سمف قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م )ع( وإئٛم٦م )ع(

 812 .اعمراد ُمٜمف اًمِمٞمٓم٤من



 1477 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 445 ...ًمذٟمقب وُم٤م ظمٚمٗمٙمؿُمٕمٜم٤مه اشم٘مقا ُم٤م سملم أيديٙمؿ ُمـ ا

 37 .ُمٕمٜم٤مه أيمؼم ُمـ أن ُيقصػ

 821 .ُمٕمٜم٤مه ومثٞم٤مسمؽ وم٘مٍّم 

 266 .ُمٕمٜم٤مه وصمٞم٤مسمؽ وم٘مٍّم 

 822 ُمٕمٜم٤مه يتْم٤مقمػ صمٛمره٤م يمام يتْم٤مقمػ أضمر ُمـ أٟمٗمؼ...

 74 اعمالئٙم٦م قمغم صمالصم٦م أضمزاء ضمزء ًمف ضمٜم٤مطم٤من وضمزء ًمف...

 1238 .ُمٚمٕمقن ُمـ أًم٘مك يمّٚمف قمغم اًمٜم٤مس

 358 ...أُمتل وومّْمٚمٝمؿ سمف قمغم ؾم٤مئر إُمؿمم٤م أقمٓمك اهلل 

 241 .ُمـ آوى وم٘مد ٟمٙمح وُمـ أرضم٠م ومٚمؿ يٜمٙمح

 593 .ُمـ أضمٌك وم٘مد أرسمك

 87 ُمـ أطم٥م أن يتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك اًمتل ٓ اٟمٗمّم٤مم...

 272 ...ُمـ أو٤مف ىمقُم٤ًم وم٠مؾم٤مء وٞم٤مومتٝمؿ ومٝمؿ ممـ فُمٚمؿ ومال

 884 ...ُمـ أيمرُمف اهلل سمقٓيتٜم٤م وم٘مد ضم٤مز اًمٕم٘م٦ٌم وٟمحـ شمٚمؽ 

 892 ُمـ أٟمٗمًٙمؿ ىم٤مل قمٚمٞمٙمؿ اؾمتئذان يم٤مؾمتئذان ُمـ ىمد سمٚمغ...

 223 ...ُمـ أٟمٗمؼ ؿمٞمئ٤ًم ذم همػم ـم٤مقم٦م اهلل ومٝمق ُمٌذر وُمـ

 87 ...ُمـ أٟمٗمؼ ُم٤مًمف اسمتٖم٤مء ُمرو٤مت اهلل صمؿ اُمتـ قمغم

 221 ...ُمـ هب٧م ُم١مُمٜم٤ًم أو ُم١مُمٜم٦م أىمٞمؿ ذم ـمٞمٜم٦م ظم٤ٌمل أو

 163 ...ٜمٌٝمف ُمـ شمريمٝم٤م ُمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م اُمتحٜمف اهلل سمٛمٙمروه ًمٞم
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 194 ...ُمـ دقم٤م ًمٔم٤ممل سم٤مًمٌ٘م٤مء وم٘مد أطم٥ّم أن ُيٕمَم اهلل ذم

 88 .ُمـ ؾم٠مل وًمف أرسمٕمقن درمه٤ًم وم٘مد ؾم٠مل اًمٜم٤مس إحل٤موم٤مً 

 451 .ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م

 715 ...ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٖمٗمر ذٟم٤ًٌم ويٗمرج يمرسم٤ًم ويرومع ىمقُم٤مً 

 774 ...ُمـ صغّم قمٚمٞمؽ صالًة صٚمٞم٧م هب٤م قمٚمٞمف قمنم 

 84 .و وصمٜم٤ًم ٓ يٙمقن إُم٤مُم٤مً ُمـ قمٌد صٜماًم أ

 122 ...ُمـ قمٌد ومٞمف همػم اهلل قمز وضمؾ أو شمقمم ومٞمف همػم

 1141 .ُمـ ىمتؾ ذم ُمقّدشمٜم٤م

 51 .ُمـ ىمداُمٝم٤م وُمـ ظمٚمٗمٝم٤م ذم اًم٘مٌؾ

 354 ...ُمـ يم٤من ُمٜمزًمف قمغم صمامٟمٞم٦م قمنم ُمٞماًل ُمـ سملم

 1233 .ُمـ يمٔمؿ همٞمٔمف اقمٓم٤مه اهلل أضمر ؿمٝمٞمد

 222 ...ئض واًمًٜمـُمـ ٟم٤مم سمٕمد ومراهمف ُمـ أداء اًمٗمرا

 544 ...ُمـ ٟمز صالة ومٚمُٞمّمٚمٝم٤م اذا ذيمره٤م ٓ يمٗم٤مرة هل٤م

 852 ُمف ظمٚم٘مٜم٤م ًمٚمٌ٘م٤مء ويمٞمػ وضمٜم٦م ٓ شمٌٞمد وٟم٤مر ٓ ختٛمد...

 

 حزف النون 

 

 225 ...أي يم٤معمتٕمٌد ،اًمٜم٤مئؿ ذم ُمٙم٦م يم٤معمتٝمجد ذم اًمٌٚمدان

 884 ...اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمٌٞمد اًمٜم٤مر همػمك وأصح٤مسمؽ وم٤من اهلل 



 1479 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1228 .ٞمؿ قمكّم أُمػم اعم١مُمٜملم )ع(اًمٜم٠ٌم اًمٕمٔم

 112 .اًمٜمحر آقمتدال ذم اًم٘مٞم٤مم أن ُي٘مٞمؿ صٚمٌف وٟمحره

 1291 .ٟمحـ اًمذيـ ىم٤مل شمٕم٤ممم ) ضمٕمٚمٜم٤ميمؿ أُم٦م وؾمٓم٤م (

 1291 .ٟمحـ إُم٦م اًمقؾمط

 542 .ٟمحـ أهؾ اًمذيمر

 322 .حتـ احلٌؾ

 565 .وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ شم٠مويٚمف ،ٟمحـ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ

 1212 .رؾمقل اهلل )ص( ٟمحـ اًمٕمالُم٤مت واًمٜمجؿ

 1291 ...) ضمٕمٚمٜم٤ميمؿ أُم٦م وؾمٓم٤م :ٟمحـ اًمذيـ ىم٤مل شمٕم٤ممم

 1152 .واًمًٌٞمؾ ومٞمٜم٤م ُم٘مٞمؿ ،ٟمحـ اعمتقؾمٛمقن

 1112 .ٟمحـ اعمث٤مين اًمتل أقمٓمك اهلل ٟمٌٞمّٜم٤م )ص(

 1221 ...ٟمحـ اعمِمٙم٤مة ومٞمٝم٤م اعمّم٤ٌمح حمٛمد )ص( هيدي 

 1219 ...ٟمحـ واهلل اًم٘مرى اًمتل سم٤مرك اهلل ومٞمٝم٤م وأٟمتؿ اًم٘مرى

 778 ...ٟمحـ واهلل اعم٠مذون هلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًم٘م٤مئٚمقن

 172 .اًمٜمدم شمقسم٦م

 216 ...ٟمزًم٧م ذم أُمػم اعم١مُمٜملم )ع( وأشم٤ٌمقمف ُمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م

 ...ٟمزًم٧م ذم أُمػم اعم١مُمٜملم )ع( وأصح٤مسمف اًمذيـ

 .واًمزيدي٦م واًمقاىمٗمٞم٦م ُمـ اًمٜمّّم٤مب ،ٟمزًم٧م ذم اًمٜمّّم٤مب

232 

419 
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 428 ...لم واًمٙم٤مومريـٟمزًم٧م ذم اًمٜمٗمر اًمًت٦م ُمـ اعم١مُمٜم

 122 ...ٟمزًم٧م ومٞمٝمؿ طمٞم٨م دظمٚمقا اًمٙمٕم٦ٌم وشمٕم٤مهدوا وشمٕم٤مىمدوا

 258 ...ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم ومالن وومالن وأب قمٌٞمدة سمـ

 881 .ٟمًخ ذًمؽ سمآي٦م اًمّزيم٤مة

 273 ...) ومٛمـ ظم٤مف ُمـ :ٟمًختٝم٤م أي٦م اًمتل سمٕمده٤م

 472 ..:.ٟمِمدشمٙمؿ سم٤مهلل هؾ ومٞمٙمؿ أطمد أٟمزًم٧م ومٞمف هذه أي٦م

 624 .ت سم٤مًمّم٤ٌم وأهٚمٙم٧م قم٤مد سم٤مًمدسمقرُٟمٍم

 283 ... ،وان رؾمقل اهلل )ص( ىمد دظمؾ اجلٜم٦م ،ٟمٕمؿ

 148 ...واًم٤ٌمـمٜم٦م اإلُم٤مم ،اًمٜمٕمٛم٦م اًمٔم٤مهرة اإلُم٤مم اًمٔم٤مهر

 1221 ...ٟمقر اًمٕمٚمؿ ذم صدر اًمٜمٌل )ص( اعمّم٤ٌمح ذم

 

 حزف الهاء

 

 1219 ...ه١مٓء ىمقم يم٤مٟم٧م هلؿ ىمرًى يٜمٔمر سمٕمٔمٝمؿ امم سمٕمض

 418 ت٤من ذم همػم أهؾ اخلٚمقد ُمـ أهؾ اًمِم٘م٤موة...ه٤مشم٤من أي

 1234 .يٕمٜمل اعمٗمّمؾ دون قمٔمؿ اًم٤ًمق ،ه٤مهٜم٤م

 862 ،173 ...وم٤من اًمِمٗم٤مقم٦م واًمٗمداء ٓ يٖمٜمل ،هذا يقم اعمقت

 1245 ...هذه احلروف ُمـ أٟم٤ٌمء اًمٖمٞم٥م أـمٚمع اهلل قمٌده زيمري٤م

 62 .هذه ذم اًمذيـ ٓ خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر



 1481 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 85 .هذه ومٞمٜم٤م

 573 .اًمٞمف يم٤مٟمقا يذهٌقن ،ٛم٦م ؾم٥ّم سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦مهذه اًمٙمٚم

 232 ...هذه ٟمزًم٧م ذم أُمػم اعم١مُمٜملم )ع( وأصح٤مسمف اًمذيـ

 1218 .هؿ إئٛم٦م )ع(

 222 ...هؿ أقمداء اهلل وهؿ ُيٛمًخقن وُي٘مذومقن ويًٞمخقن ذم

 442 .هؿ أهؾ أيٚم٦م

 1312 .هؿ ظمدم أهؾ اجلٜم٦م

 116 .هؿ ؿمٞمٕم٦م قمكم)ع( أي هؿ ظمػم اخلٚمؼ

 924 .شمٕمٚمٛمقا وشمٗم٘مٝمقا سمٖمػم قمٚمؿ ومْمّٚمقا وأوّٚمقاهؿ ىمقم 

 361 ...هؿ ىمقم وطمدوا اهلل وظمٚمٕمقا قم٤ٌمدة ُمـ ُيٕمٌد ُمـ دون 

 1186 .هؿ اعم١مُمٜمقن ُمـ هذه إُم٦م

 75 هؿ ٟمقح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك وحمٛمد )ص( ىمٞمؾ...

 292 ...وإٟمام ذيمٝمام ذك ـم٤مقم٦م وًمٞمس ،مه٤م آدم وطمقاء

 375 ...ان ،قمـ رء وم٠مشم٘مٜمف.. اذا ؾم٠مًم٧م .مه٤م ُيٕمذسم٤من

 121 .هق إمحؼ اًمذي ٓ ي٠ميت اًمٜم٤ًمء

 913 .هق أُمػم اعم١مُمٜملم )ع(

ـ هب٤م صقشمؽ ًّ  556 .هق أن شمتٛمٙم٨م ومٞمف وحُت

 422 .هق سمٞم٤مض اًمٜمٝم٤مر ُمـ ؾمقاد اًمٚمٞمؾ
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 638 .هق اًمؽمك هل٤م واًمتقاين قمٜمٝم٤م

 683 .هق اًمتْمٞمّٞمع هل٤م

 23 .هق سس وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م

 655 ...شمٞم٤مُمـ ُمٜمٝمؿ  ،وًمد قمنمة ،هق رضمؾ ُمـ اًمٕمرب

 194 ...هق اًمرضمؾ ي٠ميت اًمًٚمٓم٤من ومٞمح٥م سم٘م٤مئف امم أن 

 1271 ...هق اًمرضمؾ يٛمٌم سمًجٞمتف اًمتل ضُمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م ٓ 

 111 .هق رومع يديؽ طمذاء وضمٝمؽ

 519 هق رء دهه اًمٌحر 

 121 .هق اًمِمٞمخ اًمٗم٤مين اًمذي ٓ طم٤مضم٦م ًمف ًمٚمٜم٤ًمء

 422 .هق اًمٗمجر اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف

 158 .هق اًمٗمرات واًمٌ٘مٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م هل يمرسمالء

 142 ...هق اًم٘مؼم ) ذيمرى وم٤من ًمف ُمٕمٞمِم٦م وٜمٙم٤م ( واهلل ان 

 571 .هق ُمٚمؽ ُمقيمؾ سم٤مًمًح٤مب ُيًٌح

 1213 .هق اعمقت يٜمزع اًمٜمٗمقس

 1254 ...هق هنر ذم اجلٜم٦م ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ًمف يمـ ُمدادًا 

 257 ...وحمٞمط سمٜم٤م وُمٕمٜم٤م صمؿ ،وومقق وحت٧م ،هق ه٤مهٜم٤م

 371 .هق واهلل هذا إُمر اًمذي أٟمتؿ قمٚمٞمف

 126 ...هل إضمٜم٦م اًمتل ذم سمٓمقن إٟمٕم٤مم وىمد يم٤من أُمػم



 1483 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1241 ...ؾمٌح٤مٟمؽ وسمحٛمدك رب ،هل اًمٚمٝمؿ ٓ إًمف إٓ اهلل

 294 ...قُمرو٧م قمغم اًمًاموات وإرض  ،هل اإلُم٤مُم٦م

 922 .هل اإليامن هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

 555 .هل طمػمة اًمٙمقوم٦م

 366 ...واًمرضمؾ يرومع صقشمف ،ل اًمٕمٓمٞم٦م اعمرشمٗمٕم٦م اًم٘مٌٞمح٦مه

 899 .هل اًمٖمٜمج٦م اًمروٞم٦م اًمِمٝمٞم٦م

 86 .هل ًمٜم٤م ظم٤مّص٦م وإّي٤مٟم٤م قمٜمك

 465 ...) اًمزاين ٓ يٜمٙمح إٓ زاٟمٞم٦م  :هل ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 379 ..،.هل حمٌقيم٦م قمغم إرض وؿمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف

 922 .هل ُمقدشمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م

 293 ...ن حيٛمٚمٜمٝم٤م يمٗمرًا ومحٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمنأسملم أ ،هل اًمقٓي٦م

 293 .هل وٓي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم )ع(

 481 .هل وٓي٦م اًمث٤مين وإول

 

 حزف الواو

 

 873 ...وأظمذ اعمٞمث٤مق قمغم أوزم اًمٕمزم أٟمٜمل رسمٙمؿ وحمٛمد

 1141 .سمٗمتح اعمٞمؿ واًمقاو ،واذا اعمقؤدة ؾم٠مًم٧م

 456 ...ػمواقمٚمٛمقا ي٤م قم٤ٌمد اهلل أن اعمت٘ملم طم٤مزوا قم٤مضمؾ اخل
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 139 ...واهلل ُم٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ إٓ اًمؼمزخ وأُم٤م إذا ص٤مر 

 668 .واهلل ُم٤م يم٤من ؾم٘مٞماًم وُم٤م يمّذب

 533 ...واهلل ُم٤م يم٤من ًمذٟم٥م وًمٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وٛمـ ًمف أن

 328 .وأُم٤م طمؿ ومٛمٕمٜم٤مه احلٛمٞمد اعمجٞمد

 1266 ...ومٚمٞمس قمغم ىمٚم٦م وومْم٤مو٦م وصٖمر ،وأُم٤م اًمٚمٓمٞمػ

 236 ...ذم ديٜمؽ وم٤من اهلل ي٘مقل وأُمرك أن شمًتٕمٛمؾ اًمت٘مٞم٦م

 126 .وان مل يٙمـ شم٤مُم٤ًم ومال شم٠ميمٚمف

 458 .واٟمؽ إن أـمٕم٧م اهلل ؾم٤مرع ذم هقاك

 244 ...وشمٌدل إرض همػم إرض يٕمٜمل سم٠مرض مل شُمٙم٥ًم

 266 .وصمٞم٤مسمؽ وم٘مٍّم 

 741 .وأؿمٗم٤مر أقمٞمٜمٝمـ يم٘مقادم اًمٜمًقر ،وطمقاضمٌٝمـ يم٤مٕهٚم٦م

ـٍ مل يٙمـ قمٚمٞمف أ  69 ...طمد همػمهوذًمؽ أٟمف يم٤من قمغم دي

 772 .وص٤مًمح اعم١مُمٜملم قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م )ع(

 388 ...ويمذًمؽ اعمرء اعمًٚمؿ اًمؼميء ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م يٜمتٔمر إطمدى

 279 ...وىمدره  ،وم٤من اهلل ضمٕمٚمف ؾمٙمٜم٤مً  ،وٓ شمن أول اًمٚمٞمؾ

 279 .احلقائ٩م سم٤مًمٚمٞمؾ وم٤مٟمف ُمٔمٚمؿ قاوٓ شمٓمٚمٌ

 222 ...٤م وٓ شمٙمقٟمقا ُمـ اًمٖم٤مومٚملم اعم٤مئٚملم امم زهرة اًمدٟمٞم

 1126 .اًمقًمد ًمٚمٗمراش وًمٚمٕم٤مهر احلجر



 1485 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 699 .وًمٙمؾ ىمقم ؾمٜم٦م وإُم٤مُم٤مً 

 631 ..... ٓ سم٠مس سمف وم٘مد أصٞم٥م .وُم٤م سم٠مس سم٤مخلز

 397 ...وُمٕمروم٦م اإلُم٤مم واضمتٜم٤مب اًمٙم٤ٌمئر اًمتل أوضم٥م اهلل

 872 .وهؿ ؾم٤مدة اًمٜمٌٞملم وقمٚمٞمٝمؿ دارت رطمك اعمرؾمٚملم

 258 ...ثويدظمؾ ممٚمقيمٙمؿ وهمٚمامٟمٙمؿ ُمـ سمٕمد هذه اًمثال

 

 ياءحزف ال

 

 882 ...ي٠ميت أطمديمؿ سمامًمف يمٚمف يتّمدق سمف وُيٚمس ويتٙمٗمػ

 1314 ... ،يمؾ أرسمٕمامئ٦م أُم٦م ،وُم٠مضمقج أُم٦م ،ي٠مضمقج أُم٦م

 1227 .واعمرأة سمٜم٤مصٞمتٝم٤م ،ي١مظمذ اًمرضمؾ سمٚمحٞمتف

 774 .ي٤م أسم٤م حمٛمد شمزيمٞمتف ًمف ذم اًمًاموات اًمٕمغم

 575 ...هذه  ي٤م أسم٤م حمٛمد ًم٘مد ذيمريمؿ اهلل ذم يمت٤مسمف صمؿ شمال

 191 ...ي٤م أسم٤م وه٥م أٓ شمٜمٗمر ُمٕمٜم٤م ذم هذه اًمٖمزوة ًمٕمٚمؽ أن

 457 ...ي٤م أظم٧م إٟمّم٤مر ضمزايمؿ قمـ رؾمقل اهلل )ص( ظمػماً 

 642 ... ،ي٤م اهي٤م اًمٜم٤مس قمدًم٧م ؿمٝم٤مدة اًمزور سم٤مًمنمك سم٤مهلل

 582 ...ي٤م سمـ أم قمٌد هؾ شمدري ُمـ ايـ أطمدصم٧م سمٜمق 

 556 ...ىم٤مل ،شمرشمٞمالً اذا ىمرأت اًم٘مرآن ومرشمٚمف  ،ي٤م سمـ قم٤ٌمس

 225 ...صمالث ومرطم٤مت ًمٚمٛم١مُمـ ذم اًمدٟمٞم٤م ًم٘م٤مء  ،ي٤م قمكمّ 
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 368 ...ًمق أن أُمتل ص٤مُمقا طمتك ص٤مروا  ،ي٤م قمكمّ 

 1297 .اًمقومد ٓ يٙمقٟمقن إٓ ريم٤ٌمٟم٤مً  ،ي٤م قمكمّ 

 336 ... ،ان اهلل أُمرين أن أدومع اًمٞمؽ ومدك ،ي٤م وم٤مـمٛم٦م

 1239 ... :.. إٟمام هل أرسمع؟.أي ٟمٗمس شمريد ،ي٤م يمٛمٞمؾ

 1263 ...يٌٕم٨م اهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمقُم٤ًم سملم أيدهيؿ ٟمقرًا 

 1225 .يتقب اًمٕمٌد ُمـ اًمذٟم٥م صمؿ ٓ يٕمقد ومٞمف

 326 ...خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤مر يم٠مهنؿ ومحؿ أو يم٤مًمٗمحؿ ومػماهؿ 

 41 .اًمٞمد ذم يمالم اًمٕمرب اًم٘مقة واًمٜمٕمٛم٦م

 596 ...يدظمؾ ذم اعمٞمن اًمٚمٕم٥م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م واًمٜمرد همػم 

 1122 ...صمؿ ٓ يٕمقدون  ،ٌٕمقن أًمػ ُمٚمؽيدظمٚمف يمؾ يقم ؾم

 1289 ...يرد اًمٜم٤مس اًمٜم٤مر صمؿ يّمدرون سم٠مقمامهلؿ وم٠موهلؿ يمٚمٛمع

 1116 .يرزىمٜم٤م اهلل وإّي٤ميمؿ ُمـ ومْمٚمف

 1145 .يريدان يٍموم٤م وضمقه اًمٜم٤مس إًمٞمٝمام

 1253 ...يًٕمك أئٛم٦م اعم١مُمٜملم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم أيدي 

 589 .يّمد اًم٘مٚم٥م وم٤مذا ذيمرشمف سمآٓء اٟمجغم قمٜمف

 267 .يْمٕمـ ُمـ صمٞم٤مهبـ

 887 .يٕمٚمقهؿ اًمثٞم٤مب ومٞمٚمًٌقهن٤م

 888 ...يٕمٜمل إسمراهٞمؿ )ع( وإؾمح٤مق )ع( ويٕم٘مقب )ع( ُمـ



 1487 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 78 ...يٕمٜمل أدم ًمٜم٤م شمقومٞم٘مؽ اًمذي أـمٕمٜم٤مك سمف ذم ُم٤ميض

 278 .يٕمٜمل اذا اقمتدى ذم اًمقيّص وزاد قمغم اًمثٚم٨م

 78 ...يٕمٜمل أرؿمدٟم٤م ًمٚمزوم اًمٓمريؼ اعم١مّدي إمم حمٌتؽ 

 1233 ..،.ارومع ظمٗمٞمؽ يٕمٜمل ظمقومف ُمـ وٞم٤مع أهٚمفيٕمٜمل 

 161 ...يٕمٜمل اؾمؿ سمًٛم٦م ُمـ ؾمامت اهلل وهل اًمٕم٤ٌمدة

 257 ...يٕمٜمل سم٤مإلطم٤مـم٦م واًمٕمٚمؿ ٓ سم٤مًمذات ٕن إُم٤ميمـ

 322 .يٕمٜمل سم٤مجلٚمقد اًمٗمروج وإومخ٤مذ

 1239 ...ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ذم قم٘م٥م احلًلم ،يٕمٜمل سمذًمؽ اإلُم٤مُم٦م

 783 .يٕمٜمل سمف آؾمالم

 317 .سمف احل٩م واًمٕمٛمرة مجٞمٕم٤ًم ٕهنام ُمٗمروو٤منيٕمٜمل 

 162 .يٕمٜمل هبذا آؾمؿ ُأىمر وأقمٛمؾ هذا اًمٕمٛمؾ

 52 .يٕمٜمل اًمريمٕمتلم ىمٌؾ صالة اًمٗمجر

 347 .يٕمٜمل اًمًالح

 1141 .يٕمٜمل ىمراسم٦م رؾمقل اهلل )ص( وُمـ ىمتؾ ذم ضمٝم٤مد

 212 .يٕمٜمل يمنٟم٤م شمٙمًػماً 

 1182 .يٕمٜمل اعمّمٚملم وىم٧م اًمًحر

 995 .ٝمٞمد قمٚمٞمفيٕمٜمل اعمٚمؽ اًمِم

 1141 ...ي٘مقل أؾم٠مًمٙمؿ قمـ اعمقّدة اًمتل أٟمزًم٧م قمٚمٞمٙمؿ ومٕمٚمٝم٤م 
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 594 .يٛمحؼ اهلل ديٜمف وإن يمثر ُم٤مًمف

 219 ...يقم اًمتٜم٤مد يقم يٜم٤مدي أهؾ اًمٜم٤مر أهؾ اجلٜم٦م

 322 وذًمؽ سمٕمد ُم٤م... ،يٜم٤مدي ُمٜم٤مٍد ُمـ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ

 322 .يقم احلنة ي١مشمك سم٤معمقت ومُٞمذسمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1489 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 

 

 

 

 قائوت املصادر
 

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

( ـهـ622أب ُمٜمّمقر أمحد سمـ قمكم سمــ أب ـم٤مًمـ٥م اًمٓمـؼمد )ت ،آطمتج٤مج -1

 ،1ط  ،اًمٕمـراق –اًمٜمجـػ إذف  ،ُمٓمٌٕم٦م اًمـٜمٕمامن ،شم٘مديؿ حمٛمد سم٤مىمر اخلرؾم٤من

 .م 1965

( وـٌط  ـهـ372أب سمٙمر أمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلّّم٤مص )ت ،أطمٙم٤مم اًم٘مرآن -2

 ،ًمٌٜمـ٤من –سمـػموت  ،دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ،د قمكم ؿمـ٤مهلموختري٩م قمٌد اًمًالم حمٛم

 .م 1994 ،1ط

ــ٤مص -3 ــٜمٕمامن ،آظمتّم ـــ اًم ــد سم ـــ حمٛم ــد سم ــد اهلل حمٛم ــد  ،أب قمٌ ــٞمخ اعمٗمٞم اًمِم

مج٤مقمـ٦م اعمدرؾمـلم ذم احلـقزة  ،( شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ قمكم أيمـؼم اًمٖمٗمـ٤مريـه413)ت

 .ه 1423 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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أب قمٌـد اهلل حمٛمـد سمــ حمٛمـد سمــ  ،اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م طمج٩م اهلل قمـغم اًمٕمٌـ٤مد -4

( حت٘مٞمـؼ وٟمنمـ ُم١مؾمًـ٦م آل اًمٌٞمـ٧م إلطمٞمـ٤مء  ـهـ413اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ) ت  ،اًمٜمٕمامن

 .م 2228 ،2ط  ،إيران –ىمؿ  ،اًمؽماث

)ت                اًمقاطمدي اًمٜمٞم٤ًمسمقري  ،أب احلًـ قمكم سمـ أمحد ،أؾم٤ٌمب اًمٜمزول -5

 .م 1994 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،( دار اًمٗمٙمرـه468

 أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد  ،ّم٤مر ومٞمام أظمُتٚمػ ذم ُمـ إظم٤ٌمرآؾمتٌ -6

ــ٤من –سمــػموت  ،( ُم١مؾمًــ٦م إقمٚمٛمــل ًمٚمٛمٓمٌققمــ٤متـهــ462) ت  -7  ،1ط  ،ًمٌٜم

 .م 2225

 م.1/1/2222 ،اؾمتٗمت٤مءات اعمرضمع اًمديٜمل إقمغم اًمًٞمد قمكم اًمًٞمًت٤مين -8

( ـهـ852أمحد سمـ قمكم سمـ طمجـر اًمٕمًـ٘مالين )ت ،اإلص٤مسم٦م ذم متٞمّٞمز اًمّمح٤مسم٦م -9

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،اؾم٦م وحت٘مٞمؼ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد وقمكم حمٛمد ُمٕمقضدر

 .م 2225 ،3ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت 

( ـهـ1291حمٛمد حمًـ اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين )ت ،إصٗمك ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن -12

 ه.1418 ،1إيران، ط –ىمؿ  ،حت٘مٞمؼ ُمريمز إسمح٤مث واًمدراؾم٤مت آؾمالُمٞم٦م

حمٛمـد إُمـلم سمــ حمٛمـد اعمختـ٤مر  ،رآنأوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سمـ٤مًم٘م - 12

دار  ،( وـٌط وشمّمـحٞمح حمٛمـد قمٌـد اًمٕمزيـز اخل٤مًمـديـه1393اًمِمٜم٘مٞمٓمل ) ت 

 .م 2226 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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ىم٤مُمقس شمراضمؿ ٕؿمٝمر اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٕمـرب واعمًـتٕمرسملم    ،إقمالم – 11

، 12ط ،ًمٌٜمـ٤من –سمػموت  ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،ظمػم اًمديـ اًمزريمكم ،واعمًتنمىملم

 .م 1997

( ـهـ548اًمٗمْمؾ سمــ احلًــ اًمٓمـؼمد )ت ،إقمالم اًمقرى سم٠مقمالم اهلدى – 12

 .ه 1417 ،1ط  ،حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمؽماث

   ريض اًمــديـ قمـكم سمـــ ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمــر سمــ ـمــ٤مووس  ،إىمٌـ٤مل إقمـامل – 13

ط  ،إيـران –ىمؿ  ،ؾمالُملُمٙمت٥م اإلقمالم اإل ،( حت٘مٞمؼ ضمقاد اًم٘مٞمقُمل ـه664)ت

 .ـه 1414 ،1

أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ ُمقؾمك سمـ  ،إيمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م – 14

ُم١مؾمًـ٦م  ،( صححف وقمٚمؼ قمٚمٞمف قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ـه381سم٤مسمقيف اًمّمدوق ) ت 

 .ـه1425، 1ط  ،إيران –اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ 

( دار اًمٗمٙمـر ـه224قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل )ت أب ،يمت٤مب إُم – 15

 م. 1983، 2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع

   (ـهـ413اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )ت  ،أب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اًمٜمٕمامن ،إُم٤مزم – 16

 ،حت٘مٞمؼ احلًلم اؾمت٤مد وزم وقمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري، مج٤مقم٦م اعمدرؾملم ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .ـه1423 ،1ط  ،إيران –ىمؿ 

(  ـه281أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل )ت  ،إُم٤مزم – 17

 .ه 1417 ،1ط  ،إيران –حت٘مٞمؼ ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م، ىمؿ 
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أُم٤مزم اعمرشم٣م ) همرر اًمٗمقائد ودرر اًم٘مالئـد ( قمـكم سمــ احلًـلم اعمقؾمـقي،  – 18

ذوي  ،(  حت٘مٞمؼ حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمـراهٞمؿـه436هلدى ) ت اًمًٞمد اعمرشم٣م قمٚمؿ ا

 .ـه 1428 ،2ط  ،إيران –ىمؿ  ،اًم٘مرسمك

( حت٘مٞمـؼ ىمًـؿ  ـهـ462أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمـقد ) ت  ،آُم٤مزم – 19

 .ـه1414 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م

قمٌد اهلل سمــ قمٛمـر سمــ  ،ٞمْم٤مويأو شمٗمًػم اًمٌ ،أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ – 22

 ،1ط  ،ًمٌٜمـ٤من –سمـػموت  ،( دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ـهـ791حمٛمد اًمٌٞمْم٤موي ) ت 

 .م 2223

حمٛمد سم٤مىمر اعمجٚمز  ،سمح٤مر إٟمقار اجل٤مُمٕم٦م ًمدرر أظم٤ٌمر إئٛم٦م إـمٝم٤مر – 21

 .م 1983 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،( ُم١مؾم٦ًم اًمقوم٤مء ـه1111)ت

( دار اًمٙمت٥م ـه1127ٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين )تاًمً ،اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن – 22

 .م 1998 ،2ط  ،إيران –ىمؿ  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

)   سمدر اًمديـ أب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم  ،اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن – 23

 –سمـػموت ،( قمٚمؼ قمٚمٞمف ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مـه794ت 

 .م 2227 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من

)    أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ومروخ اًمّّمٗم٤مر   ،ٙمؼمىسمّم٤مئر اًمدرضم٤مت اًم – 24

 ،ُم١مؾمًـ٦م إقمٚمٛمـل ،( شم٘مديؿ وشمٕمٚمٞمؼ وشمّمحٞمح حمًـ يمقضمف سمـ٤مهمل ـه292ت 

 .ـه 1424 ،1ط  ،إيران –ـمٝمران 
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حمٛمـد ُمرشم٣مـ احلًـٞمٜمل اًمزسمٞمـدي  ،شم٤مج اًمٕمروس ُمــ ضمـقاهر اًم٘مـ٤مُمقس – 25

 .ـه1414 ،1 ط ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٗمٙمر ،( حت٘مٞمؼ قمكم ؿمػمي ـه1225)ت

( ـهـ571اسمـ قم٤ًميمر  )ت ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ ،شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ – 26

 .م 1995 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٗمٙمر ،دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ قمكم ؿمػمي

ؿمٞمخ اًمّٓم٤مئٗم٦م أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمّٓمقد )  ،اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن – 27

سمػموت  ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب ،ين( ىمدم ًمف اًمِمٞمخ آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمرا ـه462ت 

 .ت ( .ط ( ) د .ًمٌٜم٤من ) د –

أب ُمٜمّمـقر احلًــ سمــ  ،حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمـغم ُمـذه٥م اإلُم٤مُمٞمـ٦م – 28

 ،( حت٘مٞمـؼ إسمـراهٞمؿ اًمٌٝمـ٤مدري ـهـ 726اًمٕمالُمـ٦م احلـكم ) ت  ،يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر

 .ه 1422، 1ط ،إيران –ىمؿ  ،ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

)    أب حمٛمد احلًـ سمـ قمكم سمـ ؿمٕم٦ٌم احلراين  ،ـ آل اًمرؾمقلحتػ اًمٕم٘مقل قم – 29

ُم١مؾمًـ٦م اًمٜمنمـ  ،ُمـ أقمالم اًم٘مرن اًمراسمع ( شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ قمـكم أيمـؼم اًمٖمٗمـ٤مري

 .ـه 1424 ،2ط  ،إيران –ىمؿ  ،اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم

)    اًمٕمالُم٦م احلكم  ،مج٤مل اًمديـ احلًـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر ،شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء – 32

 .إيران )د –ىمؿ  ،( ُمٜمِمقرات اعمٙمت٦ٌم اًمروقي٦م إلطمٞم٤مء أصم٤مر اجلٕمٗمري٦م ـه726ت 

 .ت ( .ط ( ) د

جمٛمـع اًمٌحـقث  ،حمٛمد طمًـ سمٙم٤مئل ،شمرشمٞم٥م إصالح اعمٜمٓمؼ ٓسمـ اًمًٙمٞم٧م – 31

 .ـه 1412 ،1ط  ،إيران –ُمِمٝمد  ،اإلؾمالُمٞم٦م
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رث ( وٌط وشمّمحٞمح قمٌد اًمـقا ـه638اسمـ اًمٕمرب ) ت  ،شمٗمًػم اسمـ قمرب – 32

 .م 2221، 1ط ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،حمٛمد قمكم

ٚمٞمؿ امم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ،شمٗمًػم أب اًمًٕمقد - 33 ًّ حمٛمد  ،أو إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًم

ٕمقد ) ت  ،سمـ حمٛمد سمـ ُمّمٓمٗمك ًّ قمٌد اًمّٚمٓمٞمـػ  :( ووع طمقاؿمٞمف ـه 982أب اًم

 .م1999  ،1ط ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،قمٌد اًمرمحـ

أب طمٞم٤من إٟمدًمز، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ  ،حمٛمد سمـ يقؾمػ ،شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط - 34

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت  ،وشمٕمٚمٞمؼ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد وقمكم حمٛمد ُمٕمقض

 .م 2227 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –

 ،( حت٘مٞمؼ ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٕمـؽ ـه512اًمٌٖمقي ) ت  ،شمٗمًػم اًمٌٖمقي – 35

 .م 1996 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اعمٕمروم٦م

 ،( حت٘مٞمـؼ أب حمٛمــد سمـــ قم٤مؿمــقر ـهــ427اًمثٕمٚمٌــل ) ت  ،شمٗمًـػم اًمثٕمٚمٌــل – 36

 ،1ط ،ًمٌٜم٤من –دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب، سمػموت  ،ُمراضمٕم٦م وشمدىمٞمؼ ٟمٔمػم اًم٤ًمقمدي

 .م 2222

( حت٘مٞمؼ ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ وهمٜمـٞمؿ  ـه489اًمًٛمٕم٤مين ) ت  ،شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين – 37

 .م 1997 ،1ط  ،اًمًٕمقدي٦م–اًمري٤مض  ،ٕم٦م دار اًمقـمـُمٓمٌ ،سمـ قم٤ٌمس سمـ همٜمٞمؿ

( صـححف ـهـ1291اعمقمم حمًـ اًمٗمـٞمض اًمٙم٤مؿمـ٤مين )ت ،اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم – 38

 ،ُم١مؾمًـ٦م إقمٚمٛمـل ًمٚمٛمٓمٌققمـ٤مت ،وىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ طمًلم إقمٚمٛمـل

 .م 2228 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت 
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ٌـ٤م ( شمّمـحٞمح شم٘مري ـه 452حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر ) ت  ،شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر – 39

 ،ُم١مؾمًــ٦م إقمٚمٛمــل ًمٚمٛمٓمٌققمــ٤مت ،وشمٕمٚمٞمــؼ اًمًــٞمد ه٤مؿمــؿ اًمرؾمــقزم اعمحــاليت

 .م 2212 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت

( حت٘مٞمـؼ حمٛمـد  ـهـ1285ومخر اًمديـ اًمٓمرحيل ) ت  ،شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن – 42

 .ت ( .ط ( ) د .يم٤مفمؿ اًمٓمرحيل ) د

اًمٙمتـ٥م ( دار  ـهـ774اسمــ يمثـػم اًمدُمِمـ٘مل ) ت  ،شمٗمًػم اًم٘مـرآن اًمٕمٔمـٞمؿ – 41

 .م 2224 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

( مجـع  ـهـ148أب محزة اًمثامزم ) ت  ،صم٤مسم٧م سمـ ديٜم٤مر ،شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ – 42

 ،1ط  ،إيـران –ىمـؿ  ،ُمٓمٌٕمـ٦م اهلـ٤مدي ،قمٌد اًمرزاق حمٛمـد طمـرز اًمـديـ :وشم٠مًمٞمػ

 .ـه 1422

ُمـد ( راضمٕمـف طم٤مـهـ1242اًمًٞمد قمٌد اهلل ؿمـؼم )ت  ،شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ – 43

 م. 3،1966ط  ،اًمٜم٤مذ ُمرشم٣م اًمروقي ،طمٗمٜمل داود

قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ) ُمـ أقمالم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجـري (  ،شمٗمًػم اًم٘مٛمل – 44

 ،ُمٜمِمـقرات ذوي اًم٘مرسمـك ،اًمِمٞمخ حمٛمد اًمّم٤محلل إٟمدُمِمٙمل :ُمراضمٕم٦م وحت٘مٞمؼ

 .ـه 1428 ،1ط

ر سمــ احلًـلم ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمـ ،أو ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ،اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم – 45

 .م 2224 2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـه624اًمرازي ) ت 
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( حت٘مٞمـؼ ـهـ1125اعمػمزا حمٛمد ُمٝمدي اعمِمـٝمدي ) ت  ،شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ – 46

 .ـه 142، 1ط  ،إيران –ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ 

دار اًمٙمتـ٥م  ،٘مٞمـؼ أمحـد ومريـد( حت ـهـ152شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمـٚمٞمامن ) ت  – 47

 .م 2223 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ حمٛمد اًمّمـ٤محلل  ،اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري – 48

 .ـه 1384 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،ُمٜمِمقرات ذوي اًم٘مرسمك ،إٟمدُمِمٙمل

                  اًمِمــٞمخ قمٌــد قمــكم سمـــ مجٕمــ٦م اًمٕمــرود احلــقيزي  ،شمٗمًــػم ٟمــقر اًمث٘مٚمــلم – 49

ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ُم١مؾم٦ًم اًمت٤مريخ اًمٕمرب ،( حت٘مٞمؼ قمكم قم٤مؿمقر ـه1112) ت 

 .م 2221 ،1

( حت٘مٞمـؼ صـٗمقان  ـهـ468أب احلًــ اًمقاطمـدي ) ت  ،شمٗمًػم اًمقاطمـدي – 52

 .ه 1415 ،1ط  ،ؾمقري٤م –دُمِمؼ  ،دار اًم٘مٚمؿ ،قمدٟم٤من داوودي

اًمًٞمد اعمرشم٣م   ،قؾمقيأب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًلم اعم ،شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مء – 51

 .م 1989 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،( دار إوقاء ـه436)ت

(  ـهـ1351اًمِمـٞمخ قمٌـد اهلل اعم٤مُم٘مـ٤مين ) ت  ،شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًمرضمـ٤مل – 52

ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء اًمـؽماث،  ،حت٘مٞمؼ واؾمتدراك اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اعم٤مُم٘م٤مين

 .ه 1427 ،1ط  ،إيران –ىمؿ 

( ـهـ462أب ضمٕمٗمـر حمٛمـد سمــ احلًــ اًمٓمـقد ) ت  ،ٙمـ٤ممهتذي٥م إطم – 53

 .م 2225 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت
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( حت٘مٞمؼ قمٌـد اًمًـالم  هـ 372 حمٛمد سمـ أمحد إزهري ) ت ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦م - 54

 .م 1964 ،1ط  ،اعم١مؾم٦ًم اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ واًمٜمنم ،حمٛمد ه٤مرون

( ـه381ٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل )ت أب ضمٕمٗمر حم،اًمتقطمٞمد – 55

 ،ُمٜمِمقرات مج٤مقم٦م اعمدرؾملم ذم احلـقزة اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ،حت٘مٞمؼ ه٤مؿمؿ احلًٞمٜمل اًمٓمٝمراين

 .ـه2،1398ط  ،إيران –ىمؿ

أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمــ قمـكم سمــ احلًـلم سمــ سم٤مسمقيـف  ،صمقاب إقمامل وقم٘م٤مهب٤م – 56

-ىمـؿ ،قرات اًمـريضُمٜمِم ،( ىمدم ًمف حمٛمد ُمٝمدي اخلرؾم٤من ـه381اًمّمدوق ) ت 

 .ـه 1424 ،2ط  ،إيران

اعمٓمٌٕمــ٦م  ،أىمــ٤م طمًــلم اًمٓم٤ٌمـمٌــ٤مئل اًمؼموضمــردي ،ضمــ٤مُمع أطم٤مديــ٨م اًمِمــٞمٕم٦م – 57

 .ـه 1399 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

أسمق ضمٕمٗمـر حمٛمـد  ،أو شمٗمًػم اًمٓمؼمي ،ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن اًمٓمؼمي – 58

 ،4ط  ،ًمٌٜمـ٤من –وت سمـػم ،( دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ـه 312سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ) ت 

 .م 2225

( حت٘مٞمـؼ حمٛمـد  ـهـ1229حمٛمـد ُمٝمـدي اًمٜمراىمـل ) ت  ،ضم٤مُمع اًمًٕم٤مدات – 59

 م.1972 ،1ط  ،اًمٕمراق –اًمٜمجػ إذف  ،ُمٜمِمقرات ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٕمامن ،يمالٟمؽم

حمٛمـد سمــ أمحـد إٟمّمـ٤مري  ،أو شمٗمًـػم اًم٘مرـمٌـل ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن – 62

دار  ،اًمِمٞمخ هِم٤مم ؾمـٛمػم اًمٌخـ٤مري ( اقمتٜمك سمف وصححف ـه 671اًم٘مرـمٌل ) ت 

 .م 2222 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب
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( حت٘مٞمـؼ  ـهـ548أب قمكم اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ اًمٓمـؼمد ) ت  ،مجع اجلقاُمع – 61

 .ـه1418 ،1ط  ،إيران –ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ 

ٜمٞم٦م ذم إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم – 62 ًّ احلـر  ،حمٛمـد سمــ احلًــ سمــ قمـكم ،٦ماجلقاهر اًم

 م.1964 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،( ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم اعمٗمٞمد ـه1124اًمٕم٤مُمكم ) ت 

)   حمٛمد طمًـ اًمٜمجٗمل اجلقاهري  ،ضمقاهر اًمٙمالم ذم ذح ذائع اإلؾمالم – 63

 –ـمٝمـران ،دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م ،( حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ قم٤ٌمس اًم٘مقضم٤مين ـه1266ت 

 .ش ـه 1367 ،3ط  ،إيران

يقؾمـــػ اًمٌحـــراين  ،احلـــدائؼ اًمٜمـــ٤مرضة ذم أطمٙمـــ٤مم اًمٕمـــؽمة اًمٓمـــ٤مهرة – 64

( حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمـالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م جلامقمـ٦م اعمدرؾمـلم ـه1186)ت

 .م 2221 ،1ط  ،إيران –سم٘مؿ

( حت٘مٞمـؼ ُم١مؾمًـ٦م  ـهـ1127اًمًـٞمد ه٤مؿمـؿ اًمٌحـراين ) ت  ،طمٚمٞم٦م إسمرار – 65

 .ـه 1411 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م

( ـه828يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمدُمػمي )ت  ،طمٞم٤مة احلٞمقان اًمٙمؼمى – 66

 .ت ( .ط (   ) د .إيران ) د –ـمٝمران  ،اٟمتِم٤مرات ٟم٤مس ظمنو

( حت٘مٞمـؼ وٟمنمـ  ـهـ573ىمٓم٥م اًمـديـ اًمراوٟمـدي ) ت  ،اخلرائ٩م واجلرائح – 67

 .ـه 1429 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم اعمٝمدي

( حت٘مٞمؼ حمٛمد ٟمٌٞمؾ ـمريٗمل و أُمٞمؾ  ـه1293اًمٌٖمدادي ) ت  ،ظمزاٟم٦م إدب – 68

 .م 1998 ،1ًمٌٜم٤من، ط  –سمػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمديع اًمٞمٕم٘مقب
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حمٛمد سمـ احلًـلم سمــ ُمقؾمـك، اًمنمـيػ  ،ظمّم٤مئص إئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم – 69

 ،جمٛمـع اًمٌحـقث اإلؾمـالُمٞم٦م ،( حت٘مٞمؼ حمٛمد ه٤مدي إُمٞمٜمل ـه426اًمريض ) ت 

 .ه 1426 ،1ط  ،إيران –ُمِمٝمد 

 أب ضمٕمٗمــر حمٛمــد سمـــ قمــكم سمـــ احلًــلم سمـــ سم٤مسمقيــف اًمّمــدوق ،اخلّمــ٤مل – 72

ٟمنمـ مج٤مقمـ٦م اعمدرؾمـلم ذم  ،( صححف وقمٚمؼ قمٚمٞمف قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ـه381)ت

 .ـه 1423 ،2ط  ،إيران –ىمؿ  ،احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م

أب ُمٜمّمـقر احلًــ سمــ يقؾمـػ سمــ  ،ظمالص٦م إىمقال ذم ُمٕمروم٦م اًمرضمـ٤مل – 71

 ،ُم١مؾم٦ًم ٟمنم اًمٗم٘م٤مه٦م ،( حت٘مٞمؼ ضمقاد اًم٘مٞمقُمل ـه726اّلُم٦م احلكّم ) ت اًمٕم ،اعمٓمّٝمر

 .ـه 1422 ،1ط 

( حت٘مٞمـؼ وٟمنمـ ـهـ462أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد ) ت  ،اخلالف – 72

 .ـه 142 ،1ط  ،إيران –ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ 

ضمـالل اًمـديـ قمٌـد اًمـرمحـ  ،قـملاًمدر اعمٜمثـقر ذم اًمتٗمًـػم سم٤معمـ٠مصمقر اًمًـٞم – 73

دار إطمٞمـ٤مء اًمـؽماث  ،( شمّمحٞمح وإظمراج ٟمجدت ٟمجٞمـ٥م ـه911اًمًٞمقـمل ) ت 

 .م 2221 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،اًمٕمرب

دقم٤مئؿ اإلؾمالم وذيمر احلالل واحلرام واًم٘مْم٤مي٤م وإطمٙم٤مم قمــ أهـؾ سمٞمـ٧م  – 74

(  ـه363 اًم٘م٤ميض أب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اعمٖمرب ) ت ،رؾمقل اهلل

 ،1ط  ،ُمٍمـ اًمٕمرسمٞمـ٦م –اًم٘مـ٤مهرة  ،دار اعمٕمـ٤مرف ،حت٘مٞمؼ آصـػ سمــ قمـكم أصـٖمر

 .م1963
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أب ضمٕمٗمـر حمٛمـد سمــ ضمريـر سمــ رؾمـتؿ اًمٓمـؼمي اًمّمـٖمػم  ،دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م – 75

 ،1ط  ،إيـران –ىمـؿ  ،( حت٘مٞمؼ ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمل ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمثـ٦مهـ5)ق

 .ـه 1413

 ،ح وشمٕمٚمٞمـؼ حمٛمـد حمٛمـد طمًـلمديقان إقمِمك ) ُمٞمٛمقن سمــ ىمـٞمس ( ذ – 76

 .م 1983 ،7ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

اعمٙمتـ٥م  ،حت٘مٞمـؼ ودراؾمـ٦م حمٛمـد ؾمـٕمٞمد ُمقًمـقي ،ديقان قمٜمؽمة سمــ ؿمـداد – 77

 .م 1983 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،اإلؾمالُمل

حم٥م اًمديـ أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٓمؼمي  ،ذظم٤مئر اًمٕم٘مٌك ذم ُمٜم٤مىم٥م ذوي اًم٘مرسمك – 78

 .ـه 1356 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،ت٦ٌم اًم٘مدد( ُمٙم ـه694) ت 

اًمِمـٝمٞمد  ،حمٛمد سمـ ُمٙمل اًمِمـٝمٞمد اًمٕمـ٤مُمكم ،ذيمرى اًمِمٞمٕم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمِمٞمٕم٦م – 79

 ،1ط  ،( حت٘مٞمؼ وٟمنمـ ُم١مؾمًـ٦م آل اًمٌٞمـ٧م ًمتح٘مٞمـؼ اًمـؽماث ـه786إول ) ت 

 .ـه1419

( حت٘مٞمـؼ ضمـقاد  ـه462أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد ) ت  ،اًمرضم٤مل – 82

 .ـه1428 ،4ط  ،إيران –ؾم٦ًم اًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ ُم١م ،اًم٘مٞمقُمل

( ـهـ342أب قمٛمرو حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيـز اًمٙمٌمـ    ) ت  ،اًمرضم٤مل – 81

 ت ( .ط ( ) د .اًمٕمراق ) د –اًمٜمجػ إذف  ،ُمٓمٌٕم٦م أداب
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( حت٘مٞمـؼ  ـه452أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمكّم سمـ أمحد اًمٜمج٤مر ) ت  ،اًمرضم٤مل – 82

 ،8ط  ،إيـران – ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمـالُمل اًمت٤مسمٕمـ٦م جلامقمـ٦م اعمدرؾمـلم سم٘مـؿ وٟمنم

 .ـه 1427

( ـهـ965زيــ اًمـديـ قمـكم اجلٌٕمـل اًمٕمـ٤مُمكم ) ت  ،رؾم٤مئؾ اًمِمٝمٞمد اًمثـ٤مين – 83

 ت(. .ط( )د .إيران ) د –ىمؿ  ،ُمٜمِمقرات ُمٙمت٦ٌم سمّمػميت

٘مٞمـؼ ( حت ـهـ1241حمٛمد سم٤مىمر سمـ حمٛمد اعمػم داُم٤مد ) ت  ،اًمرواؿمح اًمًاموي٦م – 84

 .ـه1422 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،دار احلدي٨م ،همالم طمًلم ىمٞمٍميف ه٤م

ٌع اعمث٤مين - 85 ًّ ؿمٝم٤مب اًمـديـ حمٛمـقد  ،روح اعمٕم٤مين ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًم

 –سمـػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وٌط وشمّمحٞمح قمكم قمٌد اًم٤ٌمري قمٓمٞم٦م ،أًمقد

 .م 2225 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من

( شم٘مديؿ حمٛمـد  ـه٤528مل اًمٜمٞم٤ًمسمقري ) ت حمٛمد سمـ اًمٗمت ،روو٦م اًمقاقمٔملم – 86

 .ـه 1426، 1ط  ،إيران –ىمؿ  ،ُمٜمِمقرات اًمريض ،ُمٝمدي اخلرؾم٤من

)  اسمـ اجلقزي  ،مج٤مل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم ،زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم – 87

 1987 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٗمٙمر ،( حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌد اًمرمحـ ـه597ت 

 .م

( ـه993أمحد سمـ حمٛمد اعم٘مدس إردسمٞمكم )ت ،ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن زسمدة اًمٌٞم٤من – 88

 –اعمٙمت٦ٌم اًمروقي٦م إلطمٞم٤مء أصمـ٤مر اجلٕمٗمريـ٦م، ـمٝمـران  ،حت٘مٞمؼ حمٛمد سم٤مىمر اًمٌٝمٌقدي

 .ت ( .ط ( ) د .إيران ) د
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( حت٘مٞمؼ همالم روـ٤م  3احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد اًمٙمقذم ) ت ق ،أب احلًلم ،اًمزهد – 89

 .ـه 1399 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،قمروم٤مٟمٞم٤من

اسمــ ـمـ٤مووس  ،ريض اًمـديـ قمـكم سمــ ُمقؾمـك سمــ ضمٕمٗمـر ،ؾمٕمد اًمًٕمقد – 92

 .ش ـه 1363 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،( ُمٜمِمقرات اًمريض ـه664)ت

( وـٌط  ـه275أب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل ) ت  ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م – 91

 .م222 ،1ط ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،أمحد ؿمٛمس اًمديـ

( وٌط حمٛمد ـه275ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين ) ت  ،ؾمٜمـ أب داود – 92

 .م 2225 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،قمٌد اًمٕمزيز اخل٤مًمدي

 ـه297حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة )ت ،أو اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي – 93

 ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ٞم٦مدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم ،( وٌط وشمّمحٞمح ظم٤مًمد قمٌد اًمٖمٜمل حمٗمقظ

 .م 2226 ،2ط 

( ـهـ255أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمدارُمل    ) ت  ،ؾمٜمـ اًمدارُمل – 94

 .م 1998 ،1ط  ،ؾمقري٤م –دُمِمؼ  ،قمٜم٤مي٦م حمٛمد أمحد دمه٤من

( دار اسمــ  ـهـ323أب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜمًـ٤مئل ) ت  ،اًمًٜمـ – 95

 .م 1999 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،طمزم

( ُمٜمِمـقرات اعمٙمتٌـ٦م  ـهـ368حمٛمد ُمٝمـدي احلـ٤مئري ) ت  ،ؿمجرة ـمقسمك – 96

 .ـه 1385 ،5ط  ،اًمٕمراق –اًمٜمجػ إذف  ،احلٞمدري٦م
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( وــٌط ـهــ1281حمٛمــد صــ٤مًمح اعم٤مزٟمــدراين ) ت  ،ذح اصــقل اًمٙمــ٤مذم – 97

 2222 ،1ط  ،ًمٌٜمـ٤من –سمػموت  ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب ،وشمّمحٞمح قمكم قم٤مؿمقر

 .م

ــ٦م – 98 ــ٤مُمكم ،ذح اًمٚمٛمٕم ــل اًمٕم ــديـ ُمٙم ــ٤مل اًم ـــ مج ــد سم ــٝمٞمد إول  ،حمٛم اًمِم

اًمٜمجـػ  ،ُمٜمِمـقرات اجل٤مُمٕمـ٦م اًمديٜمٞمـ٦م ،( حت٘مٞمؼ اًمًٞمد حمٛمد يمالٟمـؽم ـه786)ت

 .ـه 1398 ،2ط  ،اًمٕمراق –إذف 

( ذح قمـكم سمــ حمٛمـد  ـهـ482اًم٘مـ٤ميض اجلرضمـ٤مين ) ت  ،ذح اعمقاىمػ – 99

 1927 ،1ط  ،ٕمرسمٞم٦مُمٍم اًم –اًم٘م٤مهرة  ،( ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة ـه816اجلرضم٤مين ) ت 

 .م

اسمـ أب احلديد اعمٕمتززم  ،أب طم٤مُمد قمٌد احلٛمٞمد ه٦ٌم اهلل ،ذح هن٩م اًمٌالهم٦م – 122

ــف طمًــلم إقمٚمٛمــل ـهــ656) ت  ــف وقمٚمــؼ قمٚمٞم ُم١مؾمًــ٦م إقمٚمٛمــل  ،( ىمــدم ًم

 .م 2224 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ًمٚمٛمٜمِمقرات

قمٌٞمـد  ،ٞمـ٧مؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ًم٘مقاقمد اًمتٗمْمٞمؾ ذم أي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م ذم أهؾ اًمٌ – 121

 ،( حت٘مٞمـؼ حمٛمـد سمـ٤مىمر اعمحٛمـقدي هــ 5اهلل سمـ أمحد احلـ٤ميمؿ احلًـٙم٤مين ) ت ق 

 –ـمٝمـران  ،ُم١مؾم٦ًم اًمٓمٌع واًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م ًمـقزارة اًمث٘م٤مومـ٦م وآرؿمـ٤مد اإلؾمـالُمل

 .م 1992 ،1ط  ،إيران
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إؾمـامقمٞمؾ سمــ محـ٤مد اجلـقهري  ،شم٤مج اًمٚمٖمـ٦م وصـح٤مح اًمٕمرسمٞمـ٦م ،اًمّمح٤مح – 122

-سمـػموت  ،دار اًمٕمٚمـؿ ًمٚمٛماليـلم ،ٖمٗمـقر اًمٕمٓمـ٤مر( حت٘مٞمؼ أمحد قمٌد اًم ـه393)ت

 .ـه 1987 ،4ط  ،ًمٌٜم٤من

( ـه256حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌخ٤مري   )ت ،صحٞمح اًمٌخ٤مري – 123

 م.2227 ،5ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وٌط حمٛمقد حمٛمد حمٛمقد

س ( ُمٙمت٦ٌم قم٤ٌم ـه261ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي ) ت  ،صحٞمح ُمًٚمؿ – 124

 .م 2222 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،أمحد اًم٤ٌمز

( حت٘مٞمؼ أمحد اعمقطمدي اًم٘مٛمل،  ـه841اسمـ ومٝمد احلكم ) ت  ،قمدة اًمداقمل – 125

 .ـه 1425 ،1ط  ،ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض

)     أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ سم٤مسمقيف اًمّمدوق  ،قمٚمؾ اًمنمائع – 126

 .م 1966 ،1ط  ،اًمٜمجػ إذف ،٦م احلٞمدري٦م( اعمٙمتٌ ـه381ت 

ُم١مؾم٦ًم اًمٌٕمث٦م اًمت٤مسمٕمـ٦م  ،( حت٘مٞمؼ وٟمنم ـه622اسمـ اًمٌٓمريؼ ) ت  ،اًمٕمٛمدة – 127

 .ـه 1427 ،1ط  ،إيران –جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ 

إدارة  ،سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمـل احلٜمٗمـل ،قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري - 128

 .م 1998 ،2ط  ،سمٞم٦مُمٍم اًمٕمر –اًم٘م٤مهرة  ،اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمؼمي٦م

 ،حمٛمد سمـ قمـكم سمــ إسمـراهٞمؿ ،قمقازم اًمٚمئ٤مزم اًمٕمزيزي٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمديٜمٞم٦م – 129

ُمٓمٌٕمـ٦م ؾمـٞمد  ،( حت٘مٞمؼ أىم٤م جمتٌك اًمٕمراىمـل ـه882اسمـ أب مجٝمقر اإلطم٤ًمئل ) ت 

 .م 1983 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،اًمِمٝمداء
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وق أب ضمٕمٗمــر حمٛمــد سمــ قمــكم سمــ سم٤مسمقيــف اًمّّمــد ،قمٞمـقن أظمٌــ٤مر اًمروـ٤م – 112

 ،1ط ،إيران –ىمؿ  ،ذوي اًم٘مرسمك ،( شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ طمًلم إقمٚمٛمل ـه381)ت

 .ـه 1427

 ،هم٤مي٦م اعمرام وطمج٦م اخلّم٤مم ذم شمٕمٞملم اإلُمـ٤مم ُمــ ـمريـؼ اخلـ٤مص واًمٕمـ٤مم – 111

 .ت( .ط(   ) د .( حت٘مٞمؼ قمكم قم٤مؿمقر ) د ـه1129اًمًٞمد ه٤مؿمؿ اًمٌحراين ) ت 

( دار  ـهـ224اهلـروي ) ت  أب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمـاّلم ،همري٥م احلدي٨م – 112

 .م 1976 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،اًمٙمت٤مب اًمٕمرب

( دار  ـه276أب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ اًمديٜمقري ) ت  ،همري٥م احلدي٨م – 113

 .م 1988 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ـه538ضم٤مر اهلل حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي )ت ،اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م – 114

دار اًمٗمٙمـر ًمٚمٓم٤ٌمقمـ٦م  ،قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي وحمٛمـد أسمـق اًمٗمْمـؾ إسمـراهٞمؿ( حت٘مٞمؼ 

 .م 1993 ،1ًمٌٜم٤من، ط  –سمػموت  ،واًمٜمنم واًمتقزيع

)  ؿمٝم٤مب اًمديـ سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين  ،ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري – 115

 .م1982 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،( دار اعمٕمروم٦م ـه852ت 

 ،( حت٘مٞمؼ ؾمـٝمٞمؾ زيمـ٤مر ـه229وزي ) ت ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد اعمر ،يمت٤مب اًمٗمتـ – 116

 .م 1993 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٗمٙمر
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حمٛمــد سمـــ احلًـــ احلــر اًمٕمــ٤مُمكم  ،اًمٗمّمــقل اعمٝمٛمــ٦م ذم أصــقل إئٛمــ٦م – 117

ُم١مؾم٦ًم ُمٕمرف إؾمـالُمل  ،( حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ حمٛمد احلًلم اًم٘م٤مئٞمٜمل ـه1124)ت

 ه. 1418 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،إُم٤مم رو٤م

ــٞمٕم٦م – 118 ــ٤مئؾ اًمِم ــدوقحم ،ومْم ــف اًمّم ـــ سم٤مسمقي ــلم سم ـــ احلً ــكم سم ـــ قم ــد سم  ٛم

 .ت( .ط (   ) د .إيران ) د –ـمٝمران  ،( يم٤مٟمقن اٟمتِم٤مرات قم٤مسمديـه381)ت

(  ـهـ573ىمٓم٥م اًمديـ ؾمـٕمٞمد سمــ هٌـ٦م اهلل اًمراوٟمـدي ) ت  ،وم٘مف اًم٘مرآن – 119

 .ه 1425، 2ط  ،إيران –ىمؿ  ،ُمٓمٌٕم٦م اًمقٓي٦م ،حت٘مٞمؼ أمحد احلًٞمٜمل

( حت٘مٞمـؼ  ـهـ462د سمـ احلًــ اًمٓمـقد ) ت أب ضمٕمٗمر حمٛم ،اًمٗمٝمرؾم٧م – 122

 .ـه 1429 ،3ط  ،إيران –ىمؿ  ،ُم١مؾم٦ًم ٟمنم اًمٗم٘م٤مه٦م ،ضمقاد اًمٗمٞمقُمل

)    ( حت٘مٞمؼ ٟمٍم اهلقريٜمل   ـه817اًمٗمػموزآسم٤مدي ) ت  ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط – 121

 .ت ( .ط ( ) د .د

أسمق اًمٕم٤ٌمس قمٌد اهلل احلٛمػمي ) ُمـ أقمـالم اًم٘مـرن اًمث٤مًمـ٨م  ،ىمرب اإلؾمٜم٤مد – 122

 ،1ط  ،إيـران –هلجري ( حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞمـ٧م إلطمٞمـ٤مء اًمـؽماث، ىمـؿ ا

 .ـه 1413

( ُم١مؾمًـ٦م  ـهـ328أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمــ يٕم٘مـقب اًمٙمٚمٞمٜمـل ) ت  ،اًمٙم٤مذم – 123

 .م 2225 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

ــ٤مرات – 124 ــؾ اًمزي ــل  ،يم٤مُم ــف اًم٘مٛم ـــ ىمقًمقي ــد سم ـــ حمٛم ــر سم ــؿ ضمٕمٗم أب اًم٘م٤مؾم

 م.2229 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت(  ـه367)ت
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اسمـ إصمـػم  ،أب احلًـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ ،اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ – 125

 .ت ( .ط ( ) د .ًمٌٜم٤من ) د –سمػموت  ،( دار ص٤مدر ـه632) ت 

(  ـه285أب اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يزيد اعمؼمد )ت  ،اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمٚمٖم٦م وإدب – 126

 .م 2224 ،1ط  ،ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م –اًم٘م٤مهرة  ،ُم١مؾم٦ًم اعمخت٤مر ،ٞمؼ حيٞمك ُمرادحت٘م

ت  ) أسمـق قمٌـد اهلل ؿمـٛمس اًمـديـ حمٛمـد اًمـذهٌل ،يمت٤مب شمذيمرة احلٗمـ٤مظ – 127

 .ط ( .ت ( ) د .ًمٌٜم٤من ) د –سمػموت  ،( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـه748

 ،( حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ٤مىمر إٟمّمـ٤مري ـه 76يمت٤مب ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم ) ت  – 128

 .ـه 1398 ،1ط  ،ُمٜمِمقرات اًمريض

( ـهـ175 أب قمٌد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي  ) ت ،يمت٤مب اًمٕملم – 129

 ،إيـران –ىمـؿ  ،ُم١مؾم٦ًم دار اهلجرة ،حت٘مٞمؼ ُمٝمدي اعمخزوُمل وإسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل

 .م 1429 ،2ط 

( حت٘مٞمـؼ  ـهـ462أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد ) ت  ،يمت٤مب اًمٖمٞم٦ٌم – 132

 .ـه 1411 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ،اهلل اًمٓمٝمراينقم٤ٌمد 

(  ـه282أب ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل ) ت  ،يمت٤مب اعمح٤مؾمـ – 131

 .م 2228 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

حمٛمـقد  ،اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمتٜمزيـؾ – 132

 ،ًمٌٜمـ٤من –سمـػموت  ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمـرب هـ ( 538) ت سمـ قمٛمر اًمزخمنمي 

 .م 2221 ،2ط
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يمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ آًمٌـ٤مس قمـام أؿمـتٝمر ُمــ إطم٤مديـ٨م قمـغم أًمًـٜم٦م  – 133

 ،( دار اًمٙمتـ٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ـهـ1162اًمٜم٤مس، إؾمـامقمٞمؾ سمــ حمٛمـد اًمٕمجٚمـقين ) ت 

 .م 1988 ،3ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت 

( حت٘مٞمـؼ وٟمنمـ  ـهـ1359اًمِمٞمخ قم٤ٌمس اًم٘مٛمـل ) ت  ،اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب – 134

 .ـه1425 ،1ط  ،إيران –ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم آؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مؿ 

)      قمالء اًمديـ قمكم اعمت٘مل اهلٜمدي  ،يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤مل – 135

 ،ُم١مؾمًـ٦م اًمرؾمـ٤مًم٦م ،( وٌط وشمّمحٞمح سمٙمري طمٞم٤مين و صـٗمقة اًمًـ٘م٤مـه975ت 

 .م 1989 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –ت سمػمو

ضمـالل اًمـديـ قمٌـد اًمـرمحـ اًمًـٞمقـمل  ،ًم٤ٌمب اًمٜم٘مقل ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول – 136

 –سمـػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ،( وٌط وشمّمحٞمح أمحد قمٌد اًمِم٤مذم ـه911)ت

 .ت ( .ط ( ) د .ًمٌٜم٤من ) د

( قمٚمؼ قمٚمٞمف قمـكم ـه711اسمـ ُمٜمٔمقر ) ت  ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم ،ًم٤ًمن اًمٕمرب – 137

 .م 1988 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،طمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمربدار إ ،ؿمػمي

حمٛمد قمكم سمـ أمحد اًم٘مراضم٦م داهمل  ،اًمٚمٛمٕم٦م اًمٌٞمْم٤مء ذم ذح ظمٓم٦ٌم اًمزهراء – 138

ىمؿ  ،دومؽم ٟمنم اهل٤مدي ،( حت٘مٞمؼ ه٤مؿمؿ اعمٞمالين ـه1312اًمتؼميزي إٟمّم٤مري ) ت 

 .ـه 1418 ،1ط  ،إيران –

( دار اعمٕمرومـ٦م ًمٚمٓم٤ٌمقمـ٦م  ـهـ483ؿمٛمس اًمديـ اًمنظمز ) ت  ،اعمًٌقط – 139

 .م 1986 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،واًمٜمنم
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)       أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ سمـ قمكم اًمٓمقد  ،اعمًٌقط ذم وم٘مف اإلُم٤مُمّٞم٦م – 142

ٟمنم اعمٙمت٦ٌم اعمرشمْمقي٦م إلطمٞم٤مء  ،( شمّمحٞمح وشمٕمٚمٞمؼ حمٛمد شم٘مل اًمٙمِمٗمل ـه462ت 

 .ـه 1387، 1ط  ،إيران –ىمؿ  ،أصم٤مر اجلٕمٗمري٦م

(  ـهـ426اًمنمـيػ اًمـّريض ) ت  ،حمٛمد سمــ احلًـلم ،عمج٤مزات اًمٜمٌقي٦ما – 141

 .ـه 1422 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،دار احلدي٨م ،شمّمحٞمح ُمٝمدي هقؿمٛمٜمد

(  ـهـ518أب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اعمٞمداين ) ت  ،جمٛمع إُمث٤مل - 142

 ،1ط ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ىمدم ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف ٟمٕمٞمؿ طمًـ هور

 .م 2224

( حت٘مٞمـؼ امحــد  ـهــ1285ومخــر اًمـديـ اًمٓمرحيـل ) ت  ،جمٛمـع اًمٌحـريـ – 143

 .ـه 1428 ،2ط  ،إيران –ىمؿ  ،ُمٙمت٥م ٟمنم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،احلًٞمٜمل

أب قمـكّم اًمٗمْمـؾ سمــ احلًــ  ،جمٛمع اًمٌٞمـ٤من ذم شمٗمًـػم اًم٘مـرآن اًمٓمـؼمد – 144

إقمٚمٛمـل  ُم١مؾمًـ٦م ،( حت٘مٞمـؼ وشمٕمٚمٞمـؼ جلٜمـ٦م ُمــ اًمٕمٚمـامءـه 548اًمٓمؼمد )ت 

 .م 2225 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

( دار  ـهـ827قمكم سمـ أب سمٙمر اهلٞمثٛمل ) ت  ،جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد – 145

 .م 1988 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

أب احلًـــ قمــكم سمـــ إؾمــامقمٞمؾ سمـــ ؾمــٞمدة  ،اعمحٙمــؿ واعمحــٞمط إقمٔمــؿ – 146

 ،ًمٌٜمـ٤من –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت  ،اوي( حت٘مٞمؼ قمٌد احلٛمٞمد هٜمد ـه458)ت

 .م 2222 ،1ط 
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( اعمٓمٌٕمـ٦م  هـ 9احلًـ سمـ ؾمٚمٞمامن احلكم ) ت ق  ،خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت – 147

 .م 1952 ،1ط  ،اًمٕمراق –اًمٜمجػ إذف  ،احلٞمدري٦م

( ـه726اًمٕمالُم٦م احلكم )ت ،احلًـ سمـ يقؾمػ سمـ اعمٓمٝمر ،خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م – 148

 1412 ،1ط  ،إيـران –نم اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم سم٘مـؿ حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم اًمٜم

 .ـه

ُمديٜم٦م ُمٕم٤مضمز إئٛم٦م آصمٜمل قمنم ودٓئؾ احلج٩م قمغم اًمٌنم، اًمًٞمد ه٤مؿمؿ  – 149

 ،ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف آؾمـالُمٞم٦م ،( حت٘مٞمؼ قمزة اهلل اعمقٓئل ـه1127اًمٌحراين ) ت 

 .ـه 1413 ،1ط  ،إيران –ىمؿ 

( حت٘مٞمؼ  ـه1425ٜمامزي اًمِم٤مهرودي ) ت قمكم اًم ،ُمًتدرك ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر – 152

 –ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾمـلم سم٘مـؿ  ،طمًـ سمـ قمكم اًمٜمامزي

 .ـه 1413 ،1ط  ،إيران

أب قمٌــد اهلل حمٛمــد سمـــ قمٌــد اهلل احلــ٤ميمؿ  ،اعمًــتدرك قمــغم اًمّمــحٞمحلم – 151

 ( دراؾم٦م وحت٘مٞمـؼ ُمّمـٓمٗمك قمٌـد اًم٘مـ٤مدر، دار اًمٙمتـ٥م ـه425اًمٜمٞم٤ًمسمقري ) ت 

 .م 2222 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ــ٤مئؾ – 152 ــتٜمٌط اعمً ــ٤مئؾ وُمً ــتدرك اًمقؾم ــؼمد  ،ُمً ــقري اًمٓم ــلم اًمٜم طمً

 ،إيـران –ىمـؿ  ،( حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞمـ٧م ًمتح٘مٞمـؼ اًمـؽماث ـه1322)ت

 .م 1987 ،1ط
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(  ـهـ538حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمـي   ) ت  ،اعمًت٘مَم ذم أُمث٤مل اًمٕمرب – 153

 .م 1987 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ،1ط  ،ًمٌٜمـ٤من –سمـػموت  ،( دار ص٤مدر ـه241ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ ) ت  – 154

 .م 1989

 –ُمًٜمد زيد سمـ قمكم سمـ احلًلم ن ُمٜمِمقرات دار وُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمـػموت  – 155

 .م 1998 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من

ٕم٤مدشملم – 156 ًّ  ،ػّميـأو جمٛمع اًمٜمقريـ وُمٓمٚمـع اًمٜمـ ،ُمنمق اًمِمٛمًلم وإيمًػم اًم

 –ىمؿ ،( اٟمتِم٤مرات ذوي اًم٘مرسمكـه1231اًمِمٞمخ اًمٌٝم٤مئل ) ت  ،هب٤مء اًمديـ اًمٕم٤مُمكم

 .ت ( .ط ( ) د .إيران ) د

شم٘مل اًمديـ إسمـراهٞمؿ  ،أو ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م وضمٜم٦م اإليامن اًم٤ٌمىمٞم٦م ،اعمّم٤ٌمح – 157

( ُم١مؾمًـ٦م إقمٚمٛمـل  ٧مهـ925سمـ قمكم سمــ احلًــ سمــ حمٛمـد اًمٙمٗمٕمٛمـل ) ت 

 .م 1983 ،3ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

ــيٕم٦م – 158 ــ٤ٌمح اًمنم ــ٤مدق ،ُمّم ــ٤مم اًمّم ــقب ًمإلُم ــل  ،اعمٜمً ــ٦م إقمٚمٛم ُم١مؾمً

 .م 1982 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

(  ـهـ462أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمــ احلًــ اًمٓمـقد   ) ت  ،ُمّم٤ٌمح اعمتٝمجد – 159

 .م 1991 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ُم١مؾم٦ًم وم٘مف اًمِمٞمٕم٦م



 ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر............ ...........................................1512

أمحـد سمــ حمٛمـد اعم٘مـري  ،٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمراومٕملاعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري – 162

ُمٍمـ  –اًم٘مـ٤مهرة  ،( ُمٓمٌققم٤مت حمٛمد قمكم صـٌٞمح وأوٓده ـه772اًمٗمٞمقُمل ) ت 

 .م 1987 ،1ط  ،اًمٕمرسمٞم٦م

( وٌٓمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف  ـه235قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ أب ؿمٞم٦ٌم ) ت  ،اعمّمٜمػ – 161

 .م 1989، 1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٗمٙمر ،ؾمٕمٞمد اًمٚمح٤مم

أب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًلم سمـ ُمقؾمك سمـ سم٤مسمقيف اًمّّمدوق  ،ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر – 162

ط  ،إيـران –ىمؿ  ،إٟمتِم٤مرات إؾمالُمل ،( شمّمحٞمح قمكم أيمؼم اًمٖمٗم٤مري ـه381) ت 

 .ـه 1379 ،2

( ىمـدم  ـه215أب احلًـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٕمدة إظمٗمش ) ت  ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن – 163

، 1ط ،ًمٌٜمـ٤من –اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت دار اًمٙمت٥م  ،ًمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ

 .م 2222

( حت٘مٞمؼ  هـ  311 اًمزضم٤مج ) تاسمراهٞمؿ سمـ اًمني  ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسمف – 164

 م. 1973 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ،قمٌد اجلٚمٞمؾ قمٌدة ؿمٚمٌل

( حت٘مٞمؼ أمحـد  ـه227) ت  اًمٗمراء  أب زيمري٤م حيٞمك سمـ زي٤مد ،ُمٕم٤مين اًم٘مرآن – 165

ط ( )  .ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م ) د –اًم٘م٤مهر  ،دار اًمنور ،ج٤ميت وحمٛمد قمكم اًمٜمج٤مريقؾمػ ٟم

 .ت ( .د
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 ،ٟمجـؿ اًمـديـ أب اًم٘م٤مؾمـؿ ضمٕمٗمـر سمــ احلًــ ،اعمٕمتؼم ذم ذح اعمختٍمـ – 166

ىمؿ  ،ُم١مؾم٦ًم ؾمٞمد اًمِمٝمداء ،( حت٘مٞمؼ قمدة ُمـ إوم٤موؾ ـه676اعمح٘مؼ احلكم ) ت 

 .ش ـه 1364 ،1ط  ،إيران –

ُم١مؾم٦ًم اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م،  ،ُم٤مم اعمٝمدي قمٚمٞمف اًمًالمُمٕمجؿ أطم٤مدي٨م اإل – 167

 .ه 1411 ،1ط  ،إيران –ىمؿ 

( ـه626ؿمٝم٤مب اًمديـ ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل احلٛمقي ) ت  ،ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان – 168

 .)د ًمٌٜم٤من  –سمػموت  ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب ،ىمدم ًمف حمٛمد قمٌد اًمرمحـ اعمرقمِمكم

 .ت ( .ط ( ) د

 ،إسمـراهٞمؿ طمًـلم هور ،ٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمّٞم٦م واًمّديٜمٞم٦ماعمٕمجؿ اًمِم٤مُمؾ ًمٚمٛمّم – 169

 .م 2228 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اهل٤مدي

( حت٘مٞمؼ  ـه362أب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين ) ت  ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم – 172

ٚمٗمل ًّ  .م 1292 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،محدي قمٌد اعمجٞمد اًم

ُمٙمتٌـ٦م  ،اًمديمتقر أمحـد ُمٓمٚمـقب ،همٞم٦م وشمٓمقره٤مُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٌال – 171

 م. 1996 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون

 ،حمٛمــد ومــ١ماد قمٌــد اًمٌــ٤مىمل ،اعمٕمجــؿ اعمٗمٝمــرس ًٕمٗمــ٤مظ اًم٘مــرآن اًمٙمــريؿ – 172

 .م 1988 ،2ط  ،إيران –ىمؿ  ،ُمٜمِمقرات ذوي اًم٘مرسمك
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( ـهـ395أب احلًـ أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م )ت  ،ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمّٚمٖم٦م – 173

 ،دار إطمٞم٤مء اًمـؽماث اًمٕمـرب ،اقمتٜمك سمف حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ووم٤مـمٛم٦م حمٛمد اصالن

 .م 2228 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت 

(  ـهـ458أب سمٙمر أمحد سمـ احلًـلم اًمٌٞمٝم٘مـل )ت  ،ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر – 174

 1998 ،1ط  ،ًمٌٜمـ٤من –سمػموت  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ ؾمٞمد يمنوي طمًلم

 .م

( ـه612أسمق اًمٗمتح ٟم٤مس اًمديـ اعمٓمرزي  )ت  ،شمٞم٥م اعمٕمّرباعمٖمّرب ذم شمر – 175

 –طمٚمـ٥م  ،ُمٙمتٌـ٦م أؾمـ٤مُم٦م سمــ زيـد ،حت٘مٞمؼ حمٛمقد وم٤مظمقري و قمٌد احلٛمٞمـد خمتـ٤مر

 .م 1979  ،1ط  ،ؾمقري٤م

اسمــ  ،قمٌد اهلل سمــ يقؾمـػ سمــ أمحـد ،ُمٖمٜمل اًمّٚمٌٞم٥م قمـ يمت٥م إقم٤مري٥م – 176

احلٛمٞمـد، دار  ( حت٘مٞمـؼ حمٛمـد حمٞمـل اًمـديـ قمٌـد ـهـ761هِم٤مم إٟمّم٤مري ) ت 

 .ـه 1،1386ط  ،إيران –ـمٝمران  ،اًمّم٤مدق

 ،حمٛمد اًمنمـسمٞمٜمل اخلٓمٞمـ٥م ،ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين اًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج – 177

 م. 1958، 1ط  ،ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م –اًم٘م٤مهرة ،ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمب احلٚمٌل وأوٓده

احلًــلم سمـــ حمٛمــد اًمراهمــ٥م إصــٗمٝم٤مين  ،اعمٗمــردات ذم همريــ٥م اًم٘مــرآن – 178

ط  ،ًمٌٜمـ٤من –سمػموت  ،دار اعمٕمروم٦م ،( حت٘مٞمؼ ووٌط حمٛمد ظمٚمٞمؾ قمٞمت٤مين ـه522)ت

 .م 1998، 1
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( ُمٓمٌٕمـ٦م ـهـ548ُمٙم٤مرم إظمالق ن اًمٗمْمؾ سمـ احلًــ اًمٓمـؼمد ) ت  – 179

 .م 1977 ،1ط  ،اًمٕمراق –اًمٜمجػ إذف  ،أداب

( جمٛمع ـه1281ُمرشم٣م سمـ حمٛمد أُملم إٟمّم٤مري )ت ،اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م – 182

 .ـه1422 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،اإلؾمالُملاًمٗمٙمر 

( ـه549أب اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمِمٝمرؾمت٤مين )ت  ،اعمٚمؾ واًمٜمحؾ – 181

ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ،حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ

 .م 2226 ،1

أب ضمٕمٗمر حمٛمـد سمــ قمـكم سمــ احلًـلم سمــ سم٤مسمقيـف  ،ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف – 182

، 1ط ،ًمٌٜمـ٤من –سمػموت  ،( ُم١مؾم٦ًم إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت ـه381ق ) ت اًمّّمدو

 .م 2225

ـــ ؿمٝمرآؿمــقب  ،ُمٜم٤مىمــ٥م آل أب ـم٤مًمــ٥م – 183 ـــ قمــكّم سم ــديـ حمٛمــد سم ـــ اًم زي

 ،2ط ،إيران –ىمؿ  ،اٟمتِم٤مرات ذوي اًم٘مرسمك ،( حت٘مٞمؼ يقؾمػ اًمٌ٘م٤مقمل ـه588)ت

 .ـه 1427

)   سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذم  حمٛمد ،ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م – 184

 ،إيـران-ىمؿ  ،جمٛمع إطمٞم٤مء اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،( حت٘مٞمؼ حمٛمد سم٤مىمر اعمحٛمقديهـ 3ق 

 .ـه 1412 ،1ط 

ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمقـمل )ت  ،اعمٝمذب سمام ذم اًم٘مرآن ُمـ اعمٕمّرب – 185

 م.1999 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـه911
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ر دا ،اًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل ،أهؾ اًمٌٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م – 186

 م.2222 ،1ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمرب

 ،قمكم أيمـؼم اًمـؽماب ،أو ُمٕمجؿ رضم٤مل اًمقؾم٤مئؾ ،اعمقؾمققم٦م اًمرضم٤مًمٞم٦م اعمٞمنة – 187

 .ـه1424 ،2ط  ،إيران –ىمؿ  ،ُم١مؾم٦ًم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

 1375 ،2إيران، ط  –ىمؿ  ،دي٨مدار احل ،حمٛمد اًمريِمٝمري ،ُمٞمزان احلٙمٛم٦م – 188

 .ـه

ُم١مؾمًــ٦م  ،اًمًــٞمد حمٛمــد طمًــلم اًمٓم٤ٌمـمٌــ٤مئل ،اعمٞمــزان ذم شمٗمًــػم اًم٘مــرآن – 189

 .م 2222 ،2ط  ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،إقمٚمٛمل ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت

هن٤مي٦م اًمدراي٦م ) ذح اًمـقضمٞمزة ًمٚمِمـٞمخ اًمٌٝمـ٤مئل ( اًمًـٞمد طمًــ اًمّّمـدر  – 192

)   إيران   –ىمؿ  ،ٕم٦م اقمتامدُمٓمٌ ،( حت٘مٞمؼ ُم٤مضمد اًمٖمرسم٤موي ـه1354اًمٙم٤مفمٛمل ) ت 

 .ت ( .ط ( ) د .د

جمد اًمديـ اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اجلزري اسمـ  ،اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر – 191

 ،( حت٘مٞمــؼ ـمــ٤مهر أمحــد اًمــزاوي وحمٛمــقد حمٛمــد اًمٓمٜمــ٤مطمل ـهــ626إصمــػم ) ت 

 .ـه 1426، 1ط ،إيران –ىمؿ  ،اٟمتِم٤مرات دار اًمتٗمًػم

حلًـــ حمٛمــد سمـــ احلًــلم اًمنمــيػ اًمــريض مجــع أسمــق ا ،هنــ٩م اًمٌالهمــ٦م – 192

 –ىمـؿ  ،دار إؾمقة ًمٚمٓم٤ٌمقمـ٦م واًمٜمنمـ ،( وٌط ٟمّّمف صٌحل اًمّم٤مًمح ـه426)ت

 .ـه 1415 ،1ط  ،إيران
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( حت٘مٞمـؼ  ـهـ571ومْمؾ اهلل سمـ قمالي احلًٞمٜمل اًمرواٟمـدي ) ت  ،اًمٜمقادر – 193

 .ش ـه 1377 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،دار احلدي٨م ،ؾمٕمٞمد رو٤م قمكم قمًٙمري

ٟمٕمٛمــ٦م اهلل اجلزائــري  ،اعمٌــلم ذم ىمّمــص إٟمٌٞمــ٤مء واعمرؾمــٚملم اًمٜمــقر – 194

 .ـه 1423 ،1ط  ،إيران –ىمؿ  ،( ُمٜمِمقرات اًمنميػ اًمريض ـه1112)ت

حمٛمـد سمــ  ،ٟمٞمؾ إوـم٤مر ُمـ أطم٤مدي٨م ؾمٞمد إظمٞم٤مر ذح ُمٜمت٘مك إظمٌـ٤مر – 195

 ،1ط  ،ًمٌٜمـ٤من –سمـػموت  ،( دار اجلٞمـؾ ـهـ1255قمكم سمـ حمٛمـد اًمِمـقيم٤مين ) ت 

 .م 1973

(  ـهـ334أب قمٌد اهلل احلًلم سمـ محدان اخلّمـٞمٌل ) ت  ،اهلداي٦م اًمٙمؼمى – 196

 .م1991 ،4ط ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،ُم١مؾم٦ًم اًمٌالغ ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم

حمٛمد سمـ احلًـ احلر اًمٕمـ٤مُمكم  ،وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م إمم حتّمٞمؾ ُم٤ًمئؾ اًمنميٕم٦م – 197

 ،انإيـر –ىمـؿ  ،( حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞمـ٤مء اًمـؽماث ـه1124) ت 

 .م 2228 ،2ط

أب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حمٛمد سمـ أب سمٙمر  ،وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمّزُم٤من – 198

دار إطمٞمـ٤مء اًمـؽماث  ،( شم٘مديؿ حمٛمد قمٌد اًمرمحـ اعمرقمِمكم ـه681سمـ ظمٚمٙم٤من ) ت 

  .م 1998 ،1ط ،ًمٌٜم٤من –سمػموت  ،اًمٕمرب

ـ قمـكم سمــ ريض اًمـدي ،اًمٞم٘ملم سم٤مظمتّمـ٤مص ُمقٟٓمـ٤م قمـكّم سمـ٢مُمرة اعمـ١مُمٜملم – 199

ُم١مؾمًـ٦م اًمث٘مٚمـلم إلطمٞمـ٤مء اًمـؽماث  ،( حت٘مٞمـؼ إٟمّمـ٤مري ـه664ـم٤مووس ) ت 

 .ـه 1413 ،1ط  ،اإلؾمالُمل
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، 1ط ،ًمٌٜمـ٤من –سمػموت ،دار اًمؽماث ،قمكم أصٖمر ُمرواريد ،اًمٞمٜم٤مسمٞمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م – 222

 .م 1992

( ُمٜمِمـقرات اًمنمـيػ  ـهـ1294اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمـل ) ت  ،يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة – 221

 .ـه 1413 ،1ط  ،انإير –ىمؿ  ،اًمريض
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 1248 – 1231............ ...........................ومّمؾ اًمٙم٤مف اعمٗمتقطم٦م

 1254 – 1249...... ................................ومّمؾ اًمٙم٤مف اعمْمٛمقُم٦م

 1258 – 1255................ .......................ومّمؾ اًمٙم٤مف اعمٙمًقرة



 1525 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 1279 – 1261................ .........................ومّمؾ اًماّلم اعمٗمتقطم٦م

 1281 – 1282............. ...........................ومّمؾ اًماّلم اعمْمٛمقُم٦م

 1284 – 1282................ ........................ومّمؾ اًماّلم اعمٙمًقرة

 1144 – 1287................ ..........................ومّمؾ اعمٞمؿ اعمٗمتقطم٦م

 1194 – 1145............... ..........................ومّمؾ اعمٞمؿ اعمْمٛمقُم٦م

 1224 – 1195............. ............................ومّمؾ اعمٞمؿ اعمٙمًقرة

 1246 -1227.............. ...........................ومّمؾ اًمٜمقن اعمٗمتقطم٦م

 1258 –1247........... .............................ومّمؾ اًمٜمقن اعمْمٛمقُم٦م

 1262 – 1259................. .......................ومّمؾ اًمٜمقن اعمٙمًقرة

 1274 – 1263................. .........................ومّمؾ اهل٤مء اعمٗمتقطم٦م

 1276 – 1275................ .........................ومّمؾ اهل٤مء اعمْمٛمقُم٦م

 1277 – 1277...... ...................................ومّمؾ اهل٤مء اعمٙمًقرة

 1324 – 1281............ .............................ومّمؾ اًمقاو اعمٗمتقطم٦م

 1327 – 1325............... .........................ومّمؾ اًمقاو اعمْمٛمقُم٦م

 1312 – 1328...... ..................................ومّمؾ اًمقاو اعمٙمًقرة

 1336 – 1313..... .....................................ومّمؾ اًمٞم٤مء اعمٗمتقطم٦م

 1349 – 1337......... ................................ومّمؾ اًمٞم٤مء اعمْمٛمقُم٦م



 ومٝمرس اعمٓم٤مًم٥م............ ...........................................1526

 1438 -1353..... ..........................................ومٝمرس اًمٖمري٥م

 1488 - 1441....... ....................................ومٝمرس إطم٤مدي٨م  

 1518 – 1489...... .........................................ىم٤مئٛم٦م اعمّم٤مدر

 1526 -1521.............................................  .٥مومٝمرس اعمٓم٤مًم
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