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 املقدمت

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

  :وسمٕمد ،اًمّٓم٤مهريـ

عم٤م ُيٛمثٚمف ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م يمٌػمة  ،اقمتٜمك اًمٕمرب وهمػمهؿ ُمٜمذ قمٝمِد ُُمٌٙمر سمتٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

اخل٤مًمدة، ويم٤من ٓ سمدَّ هل١مٓء أن  وُمٕمجزة اًمرؾمقل حمّٛمد  ،ومٝمق يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز ،قمٜمدهؿ

َُمـ ُيٗمّن هلؿ ُم٤م  ٕٟمف يم٤من  :إمم اًمرومٞمؼ إقمغم ظمّمقص٤ًم سمٕمد اٟمت٘م٤مل اًمٜمٌّّل  ،هيتّٛمقا سمف

 .حيت٤مضمقن إمم ُمٕمرومتف

٤مضمتٝمؿ ًمتٗمًػم وم٤ٌمت اعمًٚمٛمقن سم٠مؿمّد طم٤مضم٦ٍم إمم ذًمؽ يمّٚمام شم٘مّدم هبؿ اًمّزُمـ اؿمتّدت طم

ومٙمّٚمام اشمًٕم٧م رىمٕم٦م اًمٌالد اإلؾمالُمّٞم٦م وشمقؾّمٕم٧م  دظمٚم٧م ؿمٕمقب وىم٤ٌمئؾ  ،يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز

وسمٕمد ُُميض أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ُمـ  ،وٓ يزال هذا آهتامم اعمتزايد.وأُمؿ ذم اإلؾمالم

ًّ  ،اًمّزُمـ ٕم٤مدة ومٝمق دؾمتقرهؿ اًمذي ي٘متدون سمف وشمٜمتٔمؿ سمف ؿم١مون طمٞم٤مهتؿ ًمٞمْمٛمـ هلؿ اهلٜم٤مء واًم

 .ذم اًمّداريـ اًمّدٟمٞم٤م وأظمرة

ويم٤من ٓ سمّد ًمٜم٤م وٟمحـ سمّمدد أطمد اعمٕم٤مضمؿ اًمٙمٌػمة واعمٝمّٛم٦م عمٕمروم٦م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ 

 .أن ٟمٕمّرج قمغم شمٕمريػ وسمٞم٤من اًمٖمري٥م ذم اًمّٚمٖم٦م وآصٓمالح

 ،وم٤مإلهمراب هق: اإلشمٞم٤من سم٤مًمٖمري٥م ،ُم٤م يم٤من سمٕمٞمدًا وهم٤مُمْم٤ًم وظمٗمّٞم٤مً  :هق ،وم٤مًمٖمري٥م ذم اًمّٚمٖم٦م

وهمرسم٧م اًمِّمٛمس وشمٖمرب همروسم٤ًم:إذا سمٕمدت  ،هم٤مب وسَمُٕمَد وهمٛمض وظمٗمل :وهَمَرَب 
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سمٕمٞمٌد قمـ اًمٗمٝمؿ،وأهمَرب ذم اًمٙمالم: إذا ضم٤مء سمٖمرائ٥م وٟمقادر،وهمرسم٧م  :وشمقارت.ويمالم همري٥م

  (1) .هذه اًمٙمٚمٛم٦م:أي همٛمْم٧م وظمٗمٞم٧م

ٓ  أن ُيراد سمف سُمٕمد اعمٕمٜمك وهمٛمقوف، سمحٞم٨م :إول ُمٜمٝمام ،أُم٤م اصٓمالطم٤ًم ومٝمق قمغم ىمًٛملم

ّٓ سمٕمد ضمٝمِد ضمٝمٞمد وُمٕم٤مٟم٤مة وشمٗمّٙمر أٟمف يمالم َُمـ سَمُٕمدت سمف  :واًمث٤مين ،يًتٓمٞمع أن يٗمٝمٛمف اعُمتٚم٘مل أ

 (2) .وم٢مذا ُم٤م وصٚمتٜم٤م يمٚمٛم٦م قمٜمٝمؿ اؾمتٖمرسمٜم٤مه٤م ،اًمّدار ُمـ ؿمقاّذ اًمٕمرب وىم٤ٌمئٚمٝمؿ

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

 .تٚم٘مل سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ؾم٥ٌم همراسمتفُم٠مًمقف ًمٚمٛمُ 

 ،ومٙم٤من ُيٌّٚمغ آي٤مشمف اًمٙمريٛم٦م ًمٚمٜم٤مس واًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي ٟمزل قمغم صدر رؾمقل اهلل 

شُمٓمرهبؿ اًمٙمٚمٛم٦م اجلزًم٦م واًمّٚمٗمٔم٦م اًم٘مقي٦م  ،ٟمزل ذم وىم٧ٍم يم٤مٟم٧م ومٞمف اًمٕمرب أئٛم٦م ًم٤ًمٍن وسمٞم٤من

ظمّمقص٤ًم أهن٤م  ،٤مومٙم٤مٟم٧م اًمٗمّم٤مطم٦م واًمٌالهم٦م آٟمذاك ىمد سمٚمٖم٧م أوضمٝم٤م وىمّقهت ،واخلٓم٦ٌم اًمٌٚمٞمٖم٦م

 .يم٤مٟم٧م ظم٤مًمٞم٦ًم ُمـ اًمِّمقاذ

ومٚمؿ يٙمـ ًمدى اعُمتٚم٘ملم هل٤م واعُمخ٤مـَمٌلم سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ إهب٤مٍم أو قمدم ُمٕمروم٦ٍم أو ؾمقء 

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

 .اًمٙمريؿ ذم سمٞم٤مٟمف

قمـ  وم٢مٟمف يم٤من ي٠ًمل اًمرؾمقل  ،اًمٙمالم اًم٘مرآين وَُمـ يم٤من ىم٤مسًا ُمٜمٝمؿ طمٞمٜمذاك قمـ ومٝمؿ

 .سمٞم٤من ذًمؽ هلؿ ومٞمتٌٜمّك  ،شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م

                                                           

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

 .ُم٤مدة ) همرب (

 .2/1223يٜمٔمر : اًمتٝم٤مٟمقي ، يمِم٤مف اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقن :  ((2
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وقمغم اًمٕمٛمقم وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مل يٙمـ ومٞمف ُم٤م هق هم٤مُمض أو ظمٗمّل وهمري٥م قمـ اًمّّمح٤مسم٦م 

وًمٙمـ  ،ومٝمق اعُمٗمّن واعمرضمع هلؿ ذم ذًمؽ وم٢من هَمٛمَض قمٚمٞمٝمؿ أُمر ؾم٠مًمقه   ذم قمٝمده 

اومّٞم٦م ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م ُمـ ظمالل ومتح إُمّم٤مر واًمٌٚمدان اظمتٚمط سمٕمد شمقؾّمع اًمرىمٕم٦م اجلٖمر

 .اًمٕمرب سمٖمػمهؿ ُمـ اًم٘مقُمٞم٤مت واجلٜمًٞم٤مت ومْمٕمٗم٧م إُمٙم٤مٟم٤مهتؿ اًمّٚمٖمقي٦م

ومٙم٤من يمّٚمام شم٘مّدم اًمّزُمـ ويمثرت اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م دظمؾ ومٞمف ُمـ شمٚمؽ إىمقام ومْمٕمٗم٧م 

وُمـ ذًمؽ ٟمِم٠م اًمٌح٨م  ،ربّ إُمٙم٤مٟم٤مت وىم٤مسمٚمٞم٤مت اًمٕمرب اًمّٚمٖمقي٦م ٓظمتالـمٝمؿ سمٙمّؾ ًم٤ًمٍن همػم قم

 .ذم همري٥م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

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

   ُُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،ٟمٗمك ذًمؽ مجٚم٦ًم وشمٗمّمٞمالً        

            /وىمقًمف شمٕم٤ممم123اًمٜمحؾ ،:         

         /وىمقًمف شمٕم٤ممم  ،113ـمف:                 5  

      /وىمقًمف شمٕم٤ممم ،3ومّمٚم٧م:                   /7اًمِمقرى، 

ومٝمق إذن ظم٤مٍل ُمـ يمّؾ ًمٗمٍظ  ،وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًم٘مرآٟمّٞم٦م أًمتل شُمث٧ٌم قمرسمّٞم٦م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

وأصم٧ٌم آظمرون .وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف ومٚمٞمس ومٞمف ُمـ اًمٖمري٥م رء ،وًمٞمس ومٞمف ُم٤م هق أقمجٛمل ،همػم قمربّ 

 ،ُمـ أًمٗم٤مفمف وضمقد اًمٖمري٥م ذم أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٜمٓمٚم٘ملم ذم ذًمؽ ُمـ قمدم ومٝمٛمٝمؿ ًمٙمثػمٍ 

 .ُُمثٌتلم سم٠من سمٕمض إًمٗم٤مظ مم٤م يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يم٤مٟم٧م ُُمًتٕمٛمٚم٦ًم قمٜمد إقم٤مضمؿ

 -وظمّمقص٤ًم سمٕمد اًمرضمقع إمم اًمتٕمريٗم٤مت اًمّٚمٖمقي٦م ًمٚمٖمري٥م  -وُيٛمٙمـ اًم٘مقل  

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

 .ُمريٜمٝمض دًمٞمؾ قمغم إ
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وًمٕمّؾ أّول حم٤موًم٦م قمٜمد اًمٕمرب ذم اًمٌح٨م قمـ اًمٖمري٥م يم٤مٟم٧م ُمـ قمٌد اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس ) ت 

طمٞم٨م ؾم٠مًمف قمـ ُمٕمٜمك أيمثر ُمـ ُم٤مئتل يمٚمٛم٦م ُمـ  ،هـ ( ذم ضمقاسم٤مت أؾمئٚم٦م ٟم٤مومع سمـ إزرق 68

ًٓ وُُمًتٕمٞمٜم٤ًم قمغم ذًمؽ سمِمقاهد  ،وم٠مسم٤مهن٤م ًمف وذطمٝم٤م اسمـ قم٤ٌمس ،همري٥م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُُمًتد

 .ٝم٤م اًمٕمرب ذم اجل٤مهٚمّٞم٦مؿمٕمرّي٦م ىم٤مًمت

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

١مال واًمّتقوٞمح ًّ ومٙم٤من  ،ومٙم٤مٟم٧م يمت٥م اًمٖمري٥م أّول ظمٓمقة ذم شم٠مًمٞمػ اعمٕم٤مضمؿ اًمٕمرسمّٞم٦م ،وُمقرد اًم

ـ شمٖمٚم٥م ) ت هـ ( صمؿ أسم٤من سم121شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن ًمزيد سمـ قمكّم سمـ احلًلم اًمِمٝمٞمد     )ت 

واشمًٛم٧م هذه اًمٙمت٥م سم٤مشم٤ٌمع إطمدى .هـ ( وهمػمهؿ ُمـ إقمالم إمم قمٍمٟم٤م احل٤مزم141

قمغم طمروف اعمٕمجؿ  :واًمث٤مين ،أهنؿ رشمٌقا ُم١مًمٗم٤مهتؿ سمح٥ًم اًمؽمشمٞم٥م اًم٘مرآين :إول ،ُمٜمٝمجلم

ويم٤من اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن .أي رشمٌقا إًمٗم٤مظ سمح٥ًم اًمؽمشمٞم٥م إًمٗم٤ٌمئل ،اًمٕمرب

هـ ( أطمد هذه اعمٕم٤مضمؿ أًمتل اُمت٤مزت قمـ همػمه٤م سمِمٛمقًمٞمتٝم٤م 1344ِمٝمرؾمت٤مين ) ت ًمٚمًّٞمد اًم

وُيٕمّد ُمٜمٝمجف اعمتٌع ظمالص٦ًم عمٜمٝم٩م إىمدُملم  ،واشم٤ًمقمٝم٤م وإيراده٤م ٕهمٚم٥م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 .واسمتٙم٤مرًا ًمٚمُٛمحَدصملم

 واهتامُم٤ًم سم٤مًمؽماث اإلؾمالُمل اًمٙمٌػم واًمّثر وم٘مد ،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

ويم٤من أطمد هذه اًمٍّموح اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمٙمٌػمة هق دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي .اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ

وم٠مظمذ هذا اًمٍّمح قمغم قم٤مشم٘مف شمٌٜمل اًمّدراؾم٤مت واًمٌحقث  ،هتامُمٝم٤م سمِمٙمٍؾ يمٌػمطميض سم٤م

 .واًمت٠مًمٞمٗم٤مت واًمتح٘مٞم٘م٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ووم٘مٝمؿ اهلل ورقم٤مهؿ

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

ؾمامطم٦م اًمًّٞمد ُمرشم٣م مج٤مل  و )دام قمزه(اإلؾمالم واعمًٚمٛملم اًمِمٞمخ قمٌد اعمٝمدي اًمٙمرسمالئل
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وومٝمؿ قمٔمٞمؿ  ،وعم٤ِم أسمدوه ُمـ ُمروٟم٦ٍم وم٤مئ٘م٦م ،عم٤م أوًمقه ُمـ رقم٤مي٦ٍم يمٌػمٍة هلذا اًمٙمت٤مب :اًمديـ

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

 .صم٘متٝمؿ ب إلٟمج٤مز ُمثؾ هذا اعمنموع

صمؿ هلام أداُمٝمام اهلل  ،وٓين ُمـ ٟمٕمٛم٦م إمت٤مم حت٘مٞمؼ هذا اًمٙمت٤مبومجزيؾ اًمِّمٙمر هلل أّوًٓ عم٤ِم أ

 .وووم٘مٝمام ًمّم٤مًمح ُمرو٤مشمف

 

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم

 

 املؤلف في سطور 

 
ٚمػ اًمّّم٤مًمح قمغم شمرمج٦م أٟمٗمًٝمؿ وإدراضمٝم٤م ذم ُم١مًمٗم٤مهتؿدرج قمٚمامؤٟم٤م  ًّ مم٤م  ،إوم٤موؾ ُمـ اًم

 ،ٕن أهؾ ُمّٙم٦م أدرى سمِمٕم٤مهب٤م :واًمقصمقق هب٤م ُيٙم٥ًم شمٚمؽ اًمؽممج٦م درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمّمّح٦م

 ،وذيمر شمٗم٤مصٞمؾ طمٞم٤مشمف ،ويم٤من اًمًّٞمد اًمِمٝمرؾمت٤مين أطمد ه١مٓء إقمالم اًمذيـ شمرمجقا ٕٟمٗمًٝمؿ

 .وأسمرز أؾم٤مشمذشمف ممـ أظمذ اًمٕمٚمؿ قمٜمٝمؿ ،ورطمالشمف وُمراطمٚمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ء اعمٜمتخ٦ٌم ( يمت٥م اًمًّٞمد اًمِمٝمرؾمت٤مين شمرمجتف سمٜمٗمًف ذم يمت٤مسمف ) اًمِمجرة اًمٓمّٞم٦ٌم ذم آصم٤مر اًمٕمٚمام

 .يمام ٟم٘مٚمتف اعمّم٤مدر

 حمٛمد طمًلم ـاًمًّٞمد اعمػمزا حمٛمد قمكم اًمِمٝمرؾمت٤مين سمـ حمٛمد طمًلم سمـ حمٛمد قمكم سم :ومٝمق

 :ىم٤مل ) رهـ ( ،سمـ حمٛمد قمكم سمـ حمٛمد إؾمامقمٞمؾ
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هـ( ومٚماّم سمٚمٖم٧م أرسمع ؾمٜملم ىمرأت 1282رضم٥م ( ذم يمرسمالء ؾمٜم٦م )  3ُوًمِّدت ًمٞمٚم٦م آصمٜملم ) 

 ،صمؿ ذقم٧م ذم ىمراءة اًمٙمت٥م اًمٗم٤مرؾمّٞم٦م واًمٕمرسمّٞم٦م إرسمع ،ُمـ ؾمّت٦م أؿمٝمر ومختٛمتف ذم أىمؾَّ  ،اًم٘مرآن

  طمّتك ومرهم٧م ُمٜمٝم٤م وأٟم٤م دون اًمث٤مين قمنمة ؾمٜم٦م.

 ،صمؿ ذقم٧م ذم ىمراءة اًمٙمت٥م إصقًمّٞم٦م واًمٗم٘مٝمّٞم٦م يم٤معمٕم٤ممل واًم٘مقاٟملم واًمّروو٦م واًمري٤مض

 .واحل٤ًمب ،ئ٦مواهلٞم ،واًمٙمالم ،ذم قمٚمقم احلٙمٛم٦م  (1)ويمٜم٧م ذم ظمالل ذًمؽ أىمرأ قمغم واًمدي 

وم٘مرأت قمغم اًمٗم٤موؾ ُماّل حمٛمد  ،وعّم٤م سمٚمٖم٧م صمامين قمنمة ؾمٜم٦م ؾم٤مومرت إمم اًمٜمجػ إذف

 .(3)واعمػمزا طمٌٞم٥م اهلل اًمّرؿمتل    (2)إيرواين 

ومحيت درس اعمػمزا اًمًّٞمد حمٛمد طمًـ  ،هـ ( ؾم٤مومرت إمم ؾم٤مُمراء1322وذم ؾمٜم٦م ) 

  :ٜمّٗم٧م ذم ُمّدة حتّمٞمكم قمّدة ُمّمٜمّٗم٤متوص ،صمؿ رضمٕم٧م سم٠مُمر اًمقاًمد إمم يمرسمالء (1) اًمِمػمازي

                                                           

هـ( وأظمذ 1255وهق : اًمًٞمد وٞم٤مء اًمديـ حمٛمد طمًلم اًمِمٝمرؾمت٤مين ، وًمد ذم يمرُمٜمِم٤مه ؾمٜم٦م )  ((1

ٓمقح ، وأشمؿ  ُم٘مدُم٤مت اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م ومٞمٝم٤م ، صمؿ ه٤مضمر إمم يمرسمالء اعم٘مدؾم٦م ًّ ، وم٠مشمؿ هب٤م درس اًم

دروؾمف ذم طمقزة اًمٗم٘مٞمف طمًلم اًمٗم٤موؾ إرديم٤مين ، وسمٕمد امت٤مُمف اًمدراؾم٦م ومٞمٝم٤م ؿُمٝمر سملم ـمٚمٌتٝم٤م ؿمٝمرة 

واؾمٕم٦م ، وسمٕمد أن ُأضمٞمز سم٤مٓضمتٝم٤مد اٟمتٝم٧م اًمٞمف اعمرضمٕمٞم٦م وزقم٤مُم٦م احلقزة آٟمذاك ، ًمف اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م 

اٟمٔمر : أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م ، اًمًٞمد إُملم :   .الء اعم٘مدؾم٦مهـ( ودومـ ذم يمرسم1315واعم١مًمٗم٤مت ، شمقذم ؾمٜم٦م )

 .2/627، ـمٌ٘م٤مت أقمالم اًمِمٞمٕم٦م ، ٟم٘م٤ٌمء اًمٌنم ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم ، آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين : 9/232

وهق  اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ ، واًمٗم٘مٞمف اًمرسم٤مين أظمقٟمد ُمال حمٛمد  إيرواين ، أطمد أؾم٤مشمذة احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ((2

اٟمٔمر : إرؿم٤مد  .هـ(٤1326ممل وم٘مٞمف ُمدىمؼ  ، ُمـ قمٚمامء اإلضم٤مزة ، شمقذم ؾمٜم٦م ) ذم اًمٜمجػ إذف ، قم

 .12اًمٕم٤ٌمد  امم اؾمتح٤ٌمب ًمٌس اًمًقاد ، ضمٕمٗمر احل٤مئري : 

احل٤مج ُمػمزا طمٌٞم٥م اهلل اًمرؿمتل اًمٜمجٗمل ، أطمد  اًمرؤؾم٤مء واعمجتٝمديـ ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،  ((3

، ُمـ شمالُمذة اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ، ًمف ُم١مًمٗم٤مت  اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م ـمٚم٦ٌم رؿم٧م  إًمٞمف ، وم٤موؾ حم٘مؼ ُمدىمؼ

 .477هـ( اٟمٔمر : ُمرآة اًمٙمت٥م ، اًمتؼميزي : 1312ذم اًمٗم٘مف وإصقل ، شمقذم ؾمٜم٦م ) 
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 .ُمـ اًمّٓمٝم٤مرة إمم آظمر اًمّزيم٤مة ،ذظم٤مئر إطمٙم٤مم ذم اًمٗم٘مف – 1

 .اًمّتحٗم٦م اًمّروقي٦م ذم اإلُم٤مُم٦م – 2

 .ٟمتٞمج٦م اًمٗمٙمر ذم اًمقٓي٦م قمغم اًمٌٙمر – 3

 .رؾم٤مًم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م آقمراض قمـ اعم٤مل – 4

 .رؾم٤مًم٦م ذم اًمّٚم٤ٌمس اعمِمٙمقك – 5

 .قمغم اًمًٌط اًمِّمٝمٞمد اًمّدر اًمٗمريد ذم اًمٕمزاء – 6

 .رؾم٤مًم٦م ذم حم٤مؾم٦ٌم اًمٜمّٗمس – 7

 .ذم اًمٗم٘مف ،ُمٜمتخ٥م اًمّدٓئؾ – 8

 .ذم إصقل ،ُمٜمتخ٥م إصقل – 9

 .قمغم ـمري٘م٦م اًمٙمِمٙمقل ،يمٜمز اًمٗمقائد – 12

 .رؾم٤مًم٦م ذم ىمٌٚم٦م اًمٌٚمدان – 11

 .رؾم٤مًم٦م ذم إًمٖم٤مز – 12

 .ٟمزه٦م اًمٓمالب – 13

 .اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن – 14

 .٤مُمع ذم ذح اًمٜم٤مومعاجل – 15

                                                                                                                                        

حمٛمد طمًـ سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد اؾمامقمٞمؾ اًمِمػمازي ، أطمد ُمِم٤مهػم اًمٕمٚمامء اعمجتٝمديـ ، خترج ((1

ٕمرووملم ، واًم٘م٤مدة اًمٙم٤ٌمر ، ورد اًمٕمراق قمغم يديف أؾم٤مـملم اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م ، أطمد اًمزقمامء اًمًٞم٤مؾمٞملم اعم

هـ( ورد 1281هـ( وطمي دروس قمٚمامئف إوم٤موؾ ، شمّمدى امم اعمرضمٕمٞم٦م ؾمٜم٦م )1259ؾمٜم٦م )

هـ( اٟمٔمر: 1312هـ( وم٤مؾمت٘مر هب٤م ، ًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اعمٕمرووم٦م ، شمقذم ؾمٜم٦م )1291ؾم٤مُمراء ؾمٜم٦م )

 .5/333شمٙمٛمٚم٦م أُمؾ أُمؾ ، طمًـ اًمّمدر : 
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 .رؾم٤مًم٦م ذم إرض اعمٗمتقطم٦م قمٜمقة – 16

 .اًمّّمحٞمٗم٦م اًمٜمٌقّي٦م – 17

 .يمِمػ احلج٤مب ذم ذح ظمالص٦م احل٤ًمب – 18

 .ذح ُمٗمت٤مح احل٤ًمب – 19

 .اًمتذيمرة ذم ذح اًمتٌٍمة – 22

 .ؾمقاٟمح ؾمٗمر إيران – 21

ٚمٓم٤من – 22 ًّ  .طمٙمؿ ضمقائز اًم

 .رؾم٤مًم٦م ذم اًمنّميم٦م واعُمْم٤مرسم٦م – 23

 .ًم٦م ذم طمٙمؿ اعم٤ًمضمد اعمٌٜمّٞم٦م ذم إرض اعمقىمقوم٦مرؾم٤م – 24

 .رؾم٤مًم٦م ذم احلٌقة وُمػماث اًمزوضم٦م – 25

 .يمٜمز احل٤ًمب – 26

 .اهلداي٦م ذم اًمٗم٘مف – 27

 .هدي٦م اًمزائريـ – 28

 .هداي٦م اعمًؽمؿمديـ ذم ومروع اًمّديـ – 29

 .ذم اًمٗمروع ايْم٤مً  ،وؾمٞمٚم٦م اًمٜمّج٤مة – 32

 .(هـ 1336) يمت٧ٌم هذا ؾم٤مسمع مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦مو :ىم٤مل ،إمم مت٤مم مخًلم ُم١مًمٗم٤مً  ،وهمػم ذًمؽ

 (1) هـ( ذم احل٤مئر،يمرسمالء اعم٘مدؾم٦م.1344و شمقذم اعم١مًمػ ذم إول ُمـ رضم٥م ؾمٜم٦م )

                                                           

، آهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين، ُمّمّٗمك  14/212حمًـ إُملم ، أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م : تف : ُيٜمٔمر ذم شمرمج ((1

، ُمٕمجؿ 2/156و ـمٌ٘م٤مت أقمالم اًمِمٞمٕم٦م ، ٟم٘م٤ٌمء اًمٌنم ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم :، 627اعم٘م٤مل:

 9/257اعم١مًمٗملم، قمٛمر رو٤م يمح٤مًم٦م: 
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 منهج املؤلف

 

قمغم ُم٤ًمر وُمٜمٝمجٞم٦م  ،ؾم٤مر اعم١مًمػ )رهـ( ذم يمت٤مسمف اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

ويٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمٚمخص  ،ؾمٕم٦موؿمٛمقًمٞمتف اًمقا ،ودىمتف اًمٙمٌػمة ،شمٕمٙمس ؾمٕم٦م اـمالقمف ،واوحلم

 :ُمٜمٝمجٞم٦م اًمًٞمد سمام يكم

 ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ – 1
ٍ
ُمتتٌٕم٤ًم إًمٗم٤مظ أًمتل ومّنه٤م سمام  ،ىم٤مم اعم١مًمػ سمٕمٛمٚمٞم٦م اؾمت٘مّم٤مء

 .رهمؿ اًمٕمٜم٤مء اًمِّمديد اًمذي ُيراومؼ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،ُيدًمؾ قمغم دىّم٦م شمتٌٕمف

طمٞم٨م ضمرت اًمٕم٤مدة ذم  ،طمداشمٌع اعم١مًمػ ذم شمرشمٞمٌف ًٕمٗم٤مظ اًمٖمري٥م شمرشمٞم٤ًٌم مل يًٌ٘مف ًمف أ – 2

سمٞمٜمام رشم٥م ُم١مًمٗمٜم٤م  ،ُمثؾ هذه اعمّمٜمّٗم٤مت أن يرشم٥م ُم١مًمٗمقه٤م إًمٗم٤مظ سمح٥ًم ضمذره٤م اًّمٚمٖمقي

 ،ذايمرًا ضمزءًا ُمـ أي٦م أًمتل ورد ومٞمٝم٤م اًمّٚمٗمظ ،هذه إًمٗم٤مظ سمح٥ًم وروده٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

جي٤مد اًمٚمٗمٔم٦م وُمٕمٜم٤مه٤م مم٤م ُيٙمًٌف هقم٦ًم ذم إ ،مم٤م جيٕمؾ هذا إُمر ؾمٝمؾ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف قمٜمد اعمتٚم٘مل

 .ًمٞمجٕمٚمف ذم ُمتٜم٤مول اعُمًتٗمٞمديـ سمٛمًتقي٤مهتؿ يم٤موم٦م

ؿ اعم١مًمػ يمت٤مسمف ُُمرشّم٤ًٌم إّي٤مه سمح٥ًم طمروف اعمٕمجؿ اًمٕمرب ُمـ إًمػ إمم اًمٞم٤مء – 3 ًّ  ،ىم

 .ومٙم٤من اًمٙمت٤مب سمثامٟمٞم٦م وقمنميـ ومّمالً 

 ،رشّم٥م اعم١مًمػ يمّؾ ومّمٍؾ ُمـ ومّمقل اًمٙمت٤مب قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم سمح٥ًم طمريم٦م احلرف – 4

 .سمتدأ سم٤معمٗمتقح صمؿ اعمْمٛمقم صمؿ اعمٙمًقروم٤م

 .اؾمتٕم٤من اعم١مًمػ سم٤معمّم٤مدر اًمّٚمٖمقي٦م ذم سمٞم٤مٟمف عمٕم٤مين اًمٙمٚمامت ذايمرًا أؾمامؤه٤م – 5
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سم٘مقًمف:   ) ان  اشمٌع اعم١مًمػ ذم شمٗمًػمه ًمألًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م ُم٤م ىمّٕمده أُمػم اعم١مُمٜملم  – 6

ٟمقا سمتٗمًػم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م وم٤مؾمتٕم٤م ،اًم٘مرآن يٗمن سمٕمْمف سمٕمْم٤ًم ( وهل ىم٤مقمدة ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م اعم١مًمٗمقن

ومٗمل ُمقاوع يمثػمة ُمـ اًمٙمت٤مب ىم٤مم اعم١مًمػ سمْمّؿ سمٕمض أي٤مت إمم أظمقاهت٤م ًمٞمتؿ اعمٕمٜمك  ،سم٠مظمتٝم٤م

 .هب٤م يمّٚمٝم٤م

اؾمتٕم٤من اعم١مًمػ وسمّمقرة يمٌػمة ذم سمٞم٤مٟمف وشمٗمًػمه ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مٕطم٤مدي٨م  – 7

ذايمرًا شمٚمؽ اعمّم٤مدر ًمُٞمقصمؼ  يـ وآل سمٞمتف اًمٓمّٞمٌلم اًمّٓم٤مهر اًمنّميٗم٦م اعمروّي٦م قمـ اًمرؾمقل 

 .ُم٤م ىم٤مم سمف

ومٞمخٓمئٝم٤م ًمٕمدم  ،يم٤من أطمٞم٤مٟم٤ًم يٜمت٘مد سمٕمض اًمرواي٤مت أًمتل يقرده٤م قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتدٓل – 8

 .ومٞمٜم٘مده٤م ًمٞمحٙمؿ سمقوٕمٝم٤م ويمذهب٤م ،ُمقائٛمتٝم٤م ًمٚمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ

 

 

 
 
 سخت املعتمدةالن

 

ٟمٕمثر قمغم ٟمًخ٦ِم وسمٕمد اًمٌح٨م واًمتدىمٞمؼ مل  ،اقمتٛمد اًمّتح٘مٞمؼ قمغم ٟمًخ٦ٍم واطمدة ومريدة

 .أظمرى اسمداً 

وهذه اًمٜمًّخ٦م هل سمخّط اعم١مًمػ ٟمٗمًف مم٤م ُيْمٗمل قمٚمٞمٝم٤م اًمّمّح٦م واًمقصمقق هب٤م وُيٙمًٌٝم٤م 

ظمّمقص٤ًم أن اعم١مًمػ ىمد ذيمر ذم هن٤مي٦م اًمّمٗمح٦م إظمػمة ُمٜمٝم٤م ُُمِمػمًا إمم أٟمف ىمد يمتٌٝم٤م سمٞمده  ،أمهّٞم٦م

 .وظمّٓمف ذايمرًا شم٤مريخ آٟمتٝم٤مء ُمـ يمت٤مسمتٝم٤م

 ،٦م اعُم٤ٌمريم٦م قمغم هذه اًمٜمًّخ٦م اًمٗمريدة اًمقطمٞمدة ُمـ أسمٜم٤مئف وذويفوطمّمٚم٧م اًمٕمت٦ٌم احلًٞمٜمٞمّ 

) اًمتٌٞم٤من ذم  :وم٘م٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمٝمراين ،طمٞم٨م أؿم٤مر َُمـ شمرضَمؿ ًمٚمٛم١مًمػ إمم وضمقده٤م قمٜمد أهٚمف



 اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن ...................................س

ًمٚمًّٞمد احل٤مج ُمػمزا قمكّم سمـ احل٤مج ُمػمزا حمٛمد طمًلم اًمِمٝمرؾمت٤مين  ،شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 . (1)ذم ظمزاٟم٦م يمتٌف سمخّٓمف (  ،يمٌػم ذم جمٚمديـ ،هـ1344رضم٥م ؾمٜم٦م  11اعمتقرم  ،احل٤مئري

يمّؾ صٗمح٦م ُمٜمٝم٤م حتتقي  ،ُمٙمتقسم٦م سمخط اًمٜمًّخ ،( صٗمح٦م 722وهل قم٤ٌمرة قمـ أيمثر ُمـ ) 

ّٓ أهن٤م يم٤مٟم٧م  ،وهل ُمٙمتقسم٦م وُم٘مروءة سمِمٙمٍؾ واوح ذم ضمّؾ صٗمح٤مهت٤م ،( ؾمٓمراً  18قمغم )  إ

 ويٌدو أهن٤م ىمد شمٚمٗم٧م سم٥ًٌم قمقادي اًمّزُمـ  ،ُمٜم٘مقص٦م اعم٘مدُم٦م

مم٤م اوٓمرٟم٤م قمغم إقم٤مدة شمرىمٞمٛمٝم٤م اقمتامدًا  ،أن شمرىمٞمؿ صٗمح٤مهت٤م يم٤من ُمْمٓمرسم٤ًم سمِمٙمٍؾ يمٌػميمام 

صمؿ ُيٙمرر  ،قمغم أٟمف ) رهـ ( يم٤من يٙمت٥م آظمر يمٚمٛم٦م ُمـ يمّؾ صٗمح٦م ذم هن٤مي٦م اًمّمٗمح٦م ذم زاويتٝم٤م

ومتتٌٕم٧م ذًمؽ ٕؾمتٕملم سمف ذم  ،.. وهٙمذا.شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم سمداي٦م اًمّّمٗمح٦م أًمتل شمٚمٞمٝم٤م

 .شمرشمٞم٥م صٗمح٤مهت٤م

مم٤م يدّل قمغم أهن٤م ُمٜمف  ،ويم٤من قمغم اعمخٓمقط طمقار يمثػمة وسمٜمٗمس ٟمققمٞم٦م اخلّط ومج٤مًمٞمتف ذاهت٤م

) رهـ ( وُمـ ظمالل شمتٌٕمل هل٤م وضمدت أن سمٕمْمٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ اؾمتدرايم٤مت ًمٚمٛم١مًمػ ٟمٗمًف ومٙمتٌٝم٤م 

 .واوٕم٤ًم ًمتٚمؽ احلقار إؿم٤مرات ذم اعمتـ ًمتدًمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،قمغم احل٤مؿمٞم٦م

ّمقهل٤م قمغم احلقار ايْم٤م سمٕمد أن ُيِمػم إمم ذًمؽ ذم ُمتـ يمام أٟمف ) رهـ ( يمت٥م قمٜمقاٟم٤مت وم

 .اعمخٓمقـم٦م ٟمٗمًٝم٤م

 منهج التحقيق

ٗمر اًم٘مّٞمؿ سم٤مًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م ًّ   :يٛمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمٚمّخص اعمٜمٝمجٞم٦م واعم٤ًمر اعمتٌٕملم ذم حت٘مٞمؼ هذا اًم

صمؿ ًمرؾمؿ ُمٜمٝمجّٞم٦م  ،ًمٚمقىمقف قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ،ىمراءة اعمخٓمقـم٦م ىمراءة دىمٞم٘م٦م وُمت٠مٟمٞم٦م – 1

 .٤ًمٍر واوح ًمٕمٛمٚمّٞم٦م اًمتح٘مٞمؼوُم ،ُمتقائٛم٦م

 .وووع شمٚمؽ إرىم٤مم سملم ُمٕم٘مقومتلم ذم ُمتـ اعمخٓمقـم٦م ،شمرىمٞمؿ صٗمح٤مت اعمخٓمقـم٦م – 2

                                                           

  .( 1198)  3/182اًمذريٕم٦م إمم شمّم٤مٟمٞمػ اًمِّمٞمٕم٦م :  ((1
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صمؿ اًم٘مٞم٤مم  ،واًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمرؾمؿ اًم٘مرآين ،شمقصمٞمؼ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ يمت٤مب اهلل اًمٙمريؿ – 3

 .سم٢مسمراز اًمِّم٤مهد ُمٜمٝم٤م سمتٚمقيٜمف سم٤مًّمٚمقن إمحر

ُمٔم٤مهّن٤م إن ُذيمرت أؾمامؤه٤م ذم ُمتـ اًمٙمت٤مب، أُم٤م إذا مل  ختري٩م إطم٤مدي٨م اًمنّميٗم٦م ُمـ – 4

ُمع آؾمتٕم٤مٟم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم  ،يذيمر ُمقرده ظمّرضمٜم٤مه قمغم سم٘مّٞم٦م اعمّم٤مدر ممـ ؾمٌؼ ُم١مًمٗمٝم٤م قمٍم ُم١مًمٗمٜم٤م

 .سمٌٕمض اعمّم٤مدر احلديث٦م اؾمتئٜم٤مؾم٤ًم هب٤م وٕمهٞمتٝم٤م

ُمقاوع واإلؿم٤مرة إمم  ،ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤م ورد ُمـ اًمرواي٤مت ُمع ُمّم٤مدره٤م أًمتل ذيمره٤م اعم١مًمػ – 5

    .آظمتالوم٤مت اًمقاردة سملم اعمخٓمقط واعمّمدر اعمٜم٘مقل ُمٜمف

ُمٕمتٛمديـ ذم ذًمؽ قمغم  ،سمّٞمٜم٤م ُمٕم٤مين سمٕمض اًمٙمٚمامت ُمـ أًمتل حتت٤مج إمم ذح وشمقوٞمح – 6

وُمٕم٤مضمؿ أظمرى ُمـ اًمتل اهتّٛم٧م سمٌٞم٤من ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمّٞم٦م  ،سمٕمض اعمٕم٤مضمؿ اًمّٚمٖمقي٦م

 ... وهمػمه٤م.يم٤مًمٗم٘مف وإصقل واًمٗمٚمًٗم٦م

واؾمتٙمامهل٤م ُمـ اعمّم٤مدر اعمذيمقرة  ،شمٕمٌئ٦م اًمٗمراهم٤مت واًمٌٞم٤مو٤مت اعمقضمقدة ذم اعمخٓمقـم٦م – 7

 .ذم اعمتـ ًمتٙمتٛمؾ اًمٕم٤ٌمرة وشمتْمح

 .شمقصمٞمؼ إسمٞم٤مت اًمِمٕمري٦م وإُمث٤مل اًمٕمرسمٞم٦م ُمع سمٞم٤من ُمٌٝمامت أًمٗم٤مفمٝم٤م – 8

 ،اظمتّم٤مرًا ًمقىم٧م اًم٤ٌمطم٨م وم٘مد أقمددٟم٤م ومٝم٤مرس ًمٖمري٥م اًمٙمٚمامت اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب – 9

ُمرشمٌلم إّي٤مه٤م قمغم طمروف اعمٕمجؿ اًمٕمرب وسمح٥ًم وروده٤م ذم  ،ر ًمألطم٤مدي٨م اًمنّميٗم٦موآظم

 .اًمٙمت٤مب شمًٝمٞماًل ًمٚم٤ٌمطمثلم واظمتزآً ًمقىمتٝمؿ اًمثٛملم

     .أقمددٟم٤م ومٝمرؾم٤ًم ًمٚمٛمّم٤مدر واعمراضمع اعمٕمتٛمدة ذم اًمتح٘مٞمؼ وأًمتل أٟم٤موم٧م قمغم اعمئتلم – 12

 واحلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم
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مزة ف اله 





 1 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 

 

  (1) ]فصل الهمزة املفتوحت[

 

﴿    ﴾  / وذم شمٗمًػم اإلُم٤مم ،شُمٜمذرهؿ سمام حُتذرهؿ ،6اًمٌ٘مرة: 

 .(2)أم مل شُمٜمذرهؿ مل خُتّقومٝمؿ  ،أٟمذرهتؿ ظمّقومتٝمؿ

ومٙمّؾ ُُمٜمذٍر ُُمٕمٚمؿ وًمٞمس  ،وٓ يٙمقن اعمُٕمٚمؿ ُُمٜمذرا طمّتك حُيّذر سمٕمالُم٦م :ًمذا ىمٞمؾ   

قٌذ ذم ُمٕمٜمك اإلٟمذار وهق ُمـ اًمتخقيػ، يمام ورد ذم اًمتحذير ُم٠مظم ،يمّؾ ُُمٕمٚمؿ ُمٜمذراً 

 .شمٗمًػم اإلُم٤مم 

﴿ ﴾  واطمدهؿ ٟمِد وهق اعمِثؾ  ،أُمث٤مًٓ وٟمٔمراء   :أي   ،22/  اًمٌ٘مرة

 واًمٜمّٔمػم.

﴿ :وُمٜمف      ﴾  / ويمٗمرت سمٙمّؾ ٟمِد  :وذم اًمّدقم٤مء ،9ومّمٚم٧م

 .ُيّدقمك ُمـ دون اهلل

                                                           

و٤موم٤مت اًمتح٘مٞمؼ ضمري٤ًم قمغم قم٤مدة اعمّمٜمػ ، يمام ؾمـؽمى ذم سم٘مٞمـ٦م اًمٗمّمـقل ، ُم٤م سملم اعمٕم٘مقومتلم ُمـ ا ((1

 .ويٌدو أهن٤م ؾم٘مٓم٧م ؾمٝمقًا 

 .72شمٗمًػم اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري :  ((2



 اهلٛمزةومّمؾ  ...................................................2

وإيمّٗم٤مء واًمٜمّٔمراء وإؿم٤ٌمه وإىمران  ،وإوداد ،إٟمداد :وقمـ اهلٛمداين

 .وإُمث٤مل وإؿمٙم٤مل ٟمٔم٤مئر

واًمِّمٙمؾ ُي٘م٤مل  ،ُي٘م٤مل ومٞمام يِمؽمك ذم اجلقهري٦م وم٘مط ،ٟمديد :(1)وقمـ اًمّراهم٥م 

 ،واًمِّمٌٞمف ُي٘م٤مل رٌء يِمؽمك ذم اًمٙمٞمٗمٞم٦م وم٘مط ،ومٞمام ُيِم٤مَرك ذم اًم٘مدر واعم٤ًمطم٦م

 .ُمِمؽمك ذم إًمٗم٤مظ يمّٚمٝم٤م ،ٛمٞم٦م وم٘مطواعم٤ًموي ومٞمام ُيِم٤مرك ذم اًمٙم

﴿      ﴾  / اؾمتزهّلام :أي ،36اًمٌ٘مرة. 

 .زًمٚمتف واؾمتزهّلام ٟمّح٤ممه٤م :ُي٘م٤مل

ٟم٥م، :وىمٞمؾ  ،وـمٚمٌٝم٤م وم٠مـم٤مقم٤مه اؾمتزهّلام محٚمٝمام قمغم اًمّزًمؾ وهق اخلٓم٠م واًمذَّ

 .(2)يمذا ذم اعمجٛمع  ،أزًّمٜمل وظمدقمٜمل :أي :اؾمتزًّمٜمل اًمِمٞمٓم٤من وُي٘م٤مل:

﴿   ﴾  / ىمقُمف وأهؾ سمٞمتف ،49اًمٌ٘مرة. 

﴿  ﴾  / وهل  ،وهل مجع آي٦م ،هل اًمٕمالُم٤مت واًمٕمج٤مئ٥م ،99اًمٌ٘مرة

ُم٤م  :وأي٦م ُمـ اًم٘مرآن يمالٌم ُُمتّمؾ إمم اٟم٘مٓم٤مقمف، وىمٞمؾ ،هل اًمٕمالُم٦م :ىمٞمؾ .اًمِٕمؼَمة

ٙمقت قمٚمٞمف ًّ ـ اًم ًُ  .حَي

  .سمجامقمتٝمؿ :أي :آيتٝمؿظمدع اًم٘مقم سم :ُمـ ىمقهلؿ ،هل مج٤مقم٦م طمروف :وىمٞمؾ

                                                           

 .489اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن :  ( (1

  .1/172جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، ًمٚمٓمؼمد :  ( (2



 3 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

ٕن ُمـ دأب اًمٕمرب إذا ظمرضمقا  :هل ٓطمتامل يمقهن٤م سمٛمٕمٜمك اًمٕمالُم٦م :وىمٞمؾ

 ،آي :ومٞمٙمقن يمٜم٤مي٦ًم قمـ اجلامقم٦م ٓ سمٛمٕمٜم٤مه٤م، ومجع أي٦م ،مج٤مقم٦م جيٕمٚمقا آؾمؿ قمٚمامً 

  .وآي٤مت

﴿   ﴾  / مجع ُأُمٜمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اًمتالوة ،78اًمٌ٘مرة. 

 ﴿:وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾/52احل٩م، 

 .إذا شمال أًم٘مك اًمِمٞمٓم٤من ذم شمالوشمف ًمُٞمقهؿ أٟمف ُمـ مُجٚم٦م اًمقطمل [2] :أي

ٕن اًم٘م٤مرئ إذا ىمرأ وم٤مٟمتٝمك إمم آي٦م رمح٦ٍم متٜمّك أن  :وإٟمام ؾُمّٛمٞم٧م اًمّتالوة ُأُمٜمٞم٦م

وهل أيْم٤م ُم٤م  ، سمذًمؽوإذا اٟمتٝمك إمم آي٦م قمذاٍب متٜمّك أن ُيقىم٤مه ودقم٤م اهلل ،يرمحف

 يتٛمٜم٤ّمه اإلٟم٤ًمن ويِمتٝمٞمف.

أن رؾمقل  :قمـ أب قمٌد اهلل  (1)ُروي ذم شمٗمًػم قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ 

هؾ قمٜمدك ُمـ  :وم٘م٤مل ًمف ،ومج٤مء إمم رضمٍؾ ُمـ إٟمّم٤مر ،أص٤مسمف ظمّم٤مص٦ماهلل

ومٚماّم أدٟم٤مه ُمـ رؾمقل  ،وؿمقاه (2)ومذسمح ًمف قمٜم٤مىم٤ًم  ،ٟمٕمؿ ي٤م رؾمقل اهلل :وم٘م٤مل ؟ـمٕم٤مم

ومج٤مء  واحلًـ، واحلًلم  ،ووم٤مـمٛم٦م ،ك أن يٙمقن ُمٕمف قمكمّ متٜمّ اهلل 

﴿  :سمٕمدمه٤م وم٠مٟمزل اهلل ذم ذًمؽ صمؿ ضم٤مء قمكمٌّ  ،اًمّرضمالن       

                                                           

  .422 اًم٘مٛمل : شمٗمًػم قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ ، اعمٕمروف سمتٗمًػم ( (1

 اًمٕمٜم٤مق إُٟمثك ُمـ وًمد اعمٕمز ىمٌؾ أن شمًتٙمٛمؾ احلقل،ظ:ًم٤ًمن اًمٕمرب،اسمـ ُمٜمٔمقر،ُم٤مدة )قمٜمؼ(.  ( (2
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 5                     ﴾  /52احل٩م، 

   .(1)يٕمٜمل اًمرضمٚملم

﴿        ﴾ /عم٤ّم ضم٤مء قمكّم  :يٕمٜمل ،52احل٩م 

 .اخلؼم ،سمٕمدمه٤م

وُمٜمف ىمقل قمثامن ُم٤م  :ىمٞمؾ ،هل إطم٤مدي٨م اعمُٗمتٕمٚم٦م وإيم٤مذي٥م :وىمٞمؾ إُم٤مين

  .ُم٤م يمذسم٧م :أي :متٜمٞمتف

 :أي ؟أهذا رء رويتف أم رء قمٚمٛمتف :وىمقل سمٕمْمٝمؿ أظمر وهق حُيّدث

 .اومتٕمٚمتف

 ﴿ :ًمف شمٕم٤ممموُمٜمف ىمق   3    ﴾  /أي: 6اًمٌ٘مرة ،

ب سمف امء وٓ اعمُٙمذَّ ًّ ّٓ أُم٤مين ،ٓ يٕمٚمٛمقن اًمٙمت٤مب اعُمٜمزل ُمـ اًم  ،وٓ ُيٛمّٞمزون سمٞمٜمٝمام إ

ّٓ أن ُي٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ :أي ٓ يٕمرومقن ُمـ  ،هذا يمت٤مب اهلل ويمالُمف :وُي٘م٤مل هلؿ ،إ

 .اًمٙمت٤مب ظمالف ُم٤م ومٞمف

﴿    ﴾ /ىمّقيٜم٤مه :أي ،87اًمٌ٘مرة. 

﴿  ﴾/إسمراهٞمؿ 133اًمٌ٘مرة ،  وإؾمامقمٞمؾ قوإؾمح٤م 

 .واخل٤مًم٦م ُأُّم٤مً  ،واًمٕمرب دمٕمؾ اًمٕمّؿ أسم٤مً 

                                                           

  .ذم اعمّمدر : يٕمٜمل ومالٟم٤ًم وومالٟم٤مً  ( (1
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﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم             ﴾ /أسم٤مه :يٕمٜمل ،122يقؾمػ 

     .وظم٤مًمتف: ٕن ُأُّمف يم٤مٟم٧م ىمد ُم٤مشم٧م ىمٌؾ ذًمؽ

﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم          ﴾ /ويم٤من آزر ،74إٟمٕم٤مم 

 .عم٤ِم صم٧ٌم ـمٝم٤مرة آسم٤مء إٟمٌٞم٤مء قمـ يمٗمر أسم٤مء ،قمّٛمف، وأسمقه شم٤مرخ

﴿   ﴾/ُمثؾ مجؾ وأمج٤مل، ،مجع ؾمٌط ،، أوٓد اًمقًمد136اًمٌ٘مرة 

 وهؿ اصمٜمل قمنم ُمـ يم٤مًم٘م٤ٌمئؾ ذم وًمد إؾمامقمٞمؾ  وإؾم٤ٌمط ذم سمٜمل يٕم٘مقب 

 .اصمٜمل قمنم وًمد يٕم٘مقب

يٗمّمؾ سملم وًمد  [3]ٕٟمف  :وإٟمام ؾُمّٛمقا ه١مٓء سم٤مٕؾم٤ٌمط وه١مٓء سم٤مًم٘م٤ٌمئؾ

 إؾم٤ٌمط ظم٤مّص٦م إوٓد. :وىمٞمؾ ووًمد إؾمح٤مق  إؾمامقمٞمؾ 

 . (1) ؾِمٌٓم٤م رؾمقل اهلل  احلًـ واحلًلم  :وذم احلدي٨م

   .ـم٤مئٗمت٤من وىمٓمٕمت٤من :أي

 .ُأُم٦م ُمـ إُُمؿ ذم اخلػم :أي (2)ؾمٌٌط ُمـ إؾم٤ٌمط احلًلم  وذم اخلؼم:

ٌط اًم٘مٌٞمٚم٦م :ىمٞمؾ ًِّ   .يتِمٕم٥َّم ُمٜمٝمام ٟمًٚمف :أي ،وحُيتٛمؾ أن ُيراد سم٤مًم

                                                           

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م، اسمـ ،  1/482اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٓمقد :  ( (1

  .لم ُمع اًم٤ٌمء، سم٤مب اًمً 2/355إصمػم : 

  .2/326،جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  2/482يٜم٤مسمٞمع اعمقدة ًمذوي اًم٘مرسمك، اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل :  ( (2
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﴿  ﴾ /وأصؾ ،اًمقاطمد ؾم٥ٌٌم ووصٚمتف،اًمقاصالت،166اًمٌ٘مرة 

٥ٌم احلٌؾ ُيِمدُّ سم٤مًمٌمء ومُٞمجذب سمف ًّ  .صمؿ ضمٕمؾ يمّٚمام ضمرَّ ؿمٞمئ٤ًم ؾم٤ٌٌمً  ،اًم

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /84اًمٙمٝمػ، 

 .أي: وصٚم٦ًم يتٌّٚمغ هب٤م ذم اًمتّٛمّٙمـ ُمـ أىمٓم٤مر إرض 

 ﴿ :ىمقًمف     ﴾ /ـمري٘م٤ًم ُُمقِصالً  :أي ،92اًمٙمٝمػ. 

﴿ :ىمقًمف      ﴾ /أسمقاهب٤م :أي ،37هم٤مومر. 

 ﴿ :ىمقًمف       ﴾ /ّمٕمدوا ذم إؾم٤ٌمبومٚمٞم :أي ،12ص 

امءأًمتل شُمقِص  ًَّ  .َٚمٝمؿ إمم اًم

﴿ :ىمقًمف       ﴾ /اًمقصالت :يٕمٜمل ،166اًمٌ٘مرة 

 .يم٤مٟمقا يتقاصٚمقن قمٚمٞمٝم٤م ،أًمتل يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ

﴿  9   ﴾ /صؼمهؿ :سمٛمٕمٜمك ،175اًمٌ٘مرة. 

 ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم  9       ﴾ /ُيريد: اًمتَّٕمج٥م،، 175اًمٌ٘مرة 

هؿ إمم اًمٜم٤ّمر !. ،ومام أصؼمهؿ قمغم ومِٕمؾ ُم٤م يٕمٚمٛمقن :واعمٕمٜمك  أٟمف ُيّمػمَّ

ُم٤م أضمرأهؿ قمغم اًمٜم٤ّمر أًمتل شمٙمقن ضمزاًء ٕقمامهلؿ  :يٕمٜمل :أضمرأهؿ :أو سمٛمٕمٜمك

 اًم٘مٌٞمح٦م !.
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﴿   ﴾ /وضمدٟم٤م :أي ،172اًمٌ٘مرة.   

﴿           4﴾ /ص٤مدوم٤م زوضمٝم٤م :أي ،25يقؾمػ. 

﴿   ﴾ /ُي٘م٤مل ًمٚمٝمالل ذم أول اًمّٚمٞمٚم٦م إمم اًمّث٤مًمث٦م  ،مجع هالل 189اًمٌ٘مرة

 .وُمٜمٝمؿ َُمـ ظمّّمف سم٠مول يقم ،صمؿ ُي٘م٤مل ىمٛمرًا إمم آظمر اًمِّمٝمر ،هالل

﴿    ﴾ /دومٕمتؿ سمٙمثرة :ُمـ قمروم٤مت ،198اًمٌ٘مرة. 

﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:          ﴾ /199اًمٌ٘مرة، 

 .اًمٕمرب أو إسمراهٞمؿ  :أي :ادومٕمقا ُمـ طمٞم٨م دومع اًمٜم٤ّمس :أي

 .يدومٕمقن ومٞمف سمٙمثرة :أي ،61يقٟمس/ ﴾  ﴿ :وىمقًمف

ؼم :وأصؾ اإلوم٤مو٦م ػم ،اًمّمَّ ًّ  .وم٤مؾمُتٕمػمت ًمٚمدومع ذم اًم

﴿5     ﴾ /قمنم ذي احلّج٦م ،28احل٩م. 

﴿  ;   4﴾ /[4] األيام :وهي ،أيام الّترشيق ،481البقرة 

واًمّث٤مًم٨م قمنم سمٕمد يقم  ،واًمّث٤مين قمنم ،احل٤مدي قمنم :وهل ،اًمٌٞمض ُمـ ذي احلّج٦م

 اًمٜمَّحر.
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﴿        4 ﴾ /زُم٤من احل٩ّم أؿمٝمرٌ  :أي ،197اًمٌ٘مرة 

وهق ردٌّ قمغم  ،عأن زُم٤من احل٩ّم مل يتٖمػّم ذم اًمنمَّ  :ُيريد ،ُمٕمرووم٤مت :أي :ُمٕمٚمقُم٤مت

 .وذو احلّج٦م ،وذو اًم٘مٕمدة ،ؿمقال :اجل٤مهٚمّٞم٦م سم٤مًمٜمَّزء، وهق

﴿      ﴾ /وذو احلّج٦م، ،وذو اًم٘مٕمدة ،رضم٥م :أرسمٕم٦م أؿمٝمرٍ  ،5اًمّتقسم٦م 

 .واعُمحّرم

﴿    ﴾/ؾاًمٕم٘م وهق: سمتِمديد اًم٤ٌمء اعُمقطمّدة، ، هق مجع ًم٥ّم،179اًمٌ٘مرة. 

﴿وُمٜمف:             ﴾ /ُأوًمقا اًمٕم٘مقل.:أي،19اًمرقمد 

 وُم٤م قمداه يم٤موّم٦م ىمنم.،ٟمٗمس ُم٤م ذم اإلٟم٤ًمنأوإٟمام ؾُمّٛمل اًمٕم٘مؾ ًُم٤ًٌم: ٕٟمف 

﴿     ﴾ /ه :أي ،224اًمٌ٘مرة  :اخلّمقُم٦م، ُمـ ىمقهلؿ :واًمٕمداوة ،أؿمدَّ

 ،ّده ًمّدًا ُمـ سم٤مب شمٕم٥مًمّده يٚم ،ؿمديد اخلّمقُم٦م ًمٖمػمه :يٕمٜمل ،رضمٌؾ أًمّد سملّم اًّمٚمدد

ؿ ،واعمرأة ًمّداء ،وهق أًمدُّ  ،اؿمتدت ظمّمقُمتف  .واجلٛمع ًُمد سم٤مًمْمَّ

﴿     9   ﴾/يمام ُيٗمرغ اًمّدًمق: أي:  ،أص٥ٌم :، أي252اًمٌ٘مرة

 .ُيّم٥ّم 

﴿ ﴾ /ُم٤م ُيٙمره وُيٖمتَّؿ سمف :هق ،222اًمٌ٘مرة. 
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 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾ /ُُمًت٘مذٌر ُي١مذي  ،احلٞمض :أي ،222اًمٌ٘مرة

   .َُمـ ي٘مرسمف ُٟمٗمرًة ُمٜمف

﴿    ﴾ /ُمـ اًم٘مًط،  :هق ،أقمدل قمٜمد اهلل :أي ،282اًمٌ٘مرة

 .سمٛمٕمٜمك اًمٕمدل

 ﴿ف:وُمٜم  ﴾ /سمٛمٕمٜمك اجلقد:اًم٘مًقط،18آل قمٛمران، 

:﴿وُمٜمف       3     ﴾ /أي ،15اجلـ: 

 .اجل٤مئرون

﴿  2       ﴾/أقمٓم٧م صمٛمره٤م  :أي ،265اًمٌ٘مرة

 .وٕمٗمل ُم٤م ُيٕمٓمل همػمه٤م ُمـ إرولم

ٕمػ ذم اًمٕمرف هق ٕمٗم٤من ،اًمّزي٤مدة قمغم اًمٌمء سمٛمثٚمف :واًمْمِّ اًمّزي٤مدة  :واًمْمِّ

 .اًمّزي٤مدة سم٤مُٕمث٤مل :يمام أن إوٕم٤مف ،سمٛمثٚمٞمف

 2﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾  آل

 .أُمث٤مًٓ يمثػمة يمام ذم اًمتٗمًػم :، أي132قمٛمران/

﴿      ﴾/أظمٚمّم٧م قم٤ٌمديت هلل.:أي ،22آل قمٛمران 

﴿4     ﴾ /؟ُمـ أيـ ًمؽ هذا :أي ،37آل قمٛمران. 
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ٗمٝم٤مُم٤ًم سمٛمٕمٜمك صمالث واؾمت [5]وأّٟمك ىمد شم٠ميت ذـم٤ًم ذم إُمٙمٜم٦م سمٛمٕمٜمك أيـ 

 أٓ ،سمزي٤مدة طمرف آسمتداء قمغم إظمػم ،وُمـ أيـ ،ُمتك، ويمٞمػ :يمٚمامت: وهل

4﴿ :شمرى أن ُمريؿ عم٤ّم ىمٞمؾ هل٤م       ﴾ أضم٤مسم٧م: ﴿    ﴾  آل

 .سمؾ ًمق أضم٤مسم٧م سمف مل حيّمؾ اعم٘مّمقد :هق قمٜمد اهلل :ومل شم٘مؾ ،37قمٛمران/

﴿  ﴾/أي:ؾمٝم٤مُمٝمؿ أًمتل يم٤مٟمقا جُيٞمٚمقهن٤م قمٜمد اًمٕمزم قمغم 44آل قمٛمران،

 اىمؽمقمقا سم٠مىمالُمٝمؿ أًمتل يم٤مٟمقا يٙمتٌقن هب٤م اًمّتقراة شمؼّميم٤م. وىمٞمؾ: إُمر،

﴿   2   ﴾/اًمذي ُيقًمد أقمٛمك ،49آل قمٛمران. 

﴿     ﴾ /َُمـ سمف اًمؼَمص ،49آل قمٛمران. 

حيّمؾ سمًٌٌف  ،ُمرٌض حيّمؾ ُمـ وم٤ًمد اًمّدُم٤مغ وظمٚمؾ ذم اًمّٓمٌٞمٕم٦م :وهق

 .محرًة وسمٞم٤مو٤ًم أو همػممه٤م ،اظمتالف ذم ًمقن اًمٌدن

﴿   4﴾ /أسمٍم  وأصؾ أطمسَّ  ،رأى :وىمٞمؾ ،قَمٚمِؿ ووضمد :أي ،52آل قمٛمران

ـّ ووضَمد. :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ،صمؿ وَمَ٘مدَ   فم

﴿         ﴾ /أطمّ٘مٝمؿ سمف :يٕمٜمل ،68آل قمٛمران، 

 .ٜمك اًم٘مربُمـ اًمقزّم سمٛمٕم ،وأىمرهبؿ ُمٜمف

﴿   ﴾/أقمقاين 52آل قمٛمران. 
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﴿  ﴾ /ُُمقًمِع ُُمقضِمع :أي ،21آل قمٛمران.  

﴿       3﴾ /ظمٚمَّّمٙمؿ ُمٜمٝم٤م :أي ،123آل قمٛمران. 

﴿          ﴾/أهٚمٙمتف ،192آل قمٛمران. 

﴿     ﴾/واطمده٤م َرطِمؿ سمٗمتح اًمّراء ويمن ،اًم٘مراسم٤مت 6آل قمٛمران 

طِمؿ ذم همػم هذا ُم٤م يِمتٛمؾ قمغم ُم٤مء اًمّرضمؾ ُمـ اعمرأة ويٙمقن ومٞمف احلَٛمؾ،  ،احل٤مء واًمرَّ

 .واجلٛمع إرطم٤مم

﴿       ﴾ /قمٚمٛمتؿ ووضمدشمؿ :أي ،6اًمٜم٤ًمء. 

﴿    ﴾/ؤي٦م واًمٕمٚمؿ  :إليٜم٤مساو ،هت٤مأسمٍم :أي ،12ـمف اًمرَّ

 .واإلطم٤ًمس سم٤مًمٌمء

﴿4    6  4 <   ﴾/اٟمتٝمك إًمٞمف ومٚمؿ يٙمـ  :أي ،21اًمٜم٤ًمء

 .أو هق يمٜم٤مي٦م قمٜمف  ،سمٞمٜمٝمام طم٤مضمٌز قمـ اجلامع

 وأوم٣م إمم إظُمرى ص٤مر إًمٞمٝم٤م،  ،أوم٣م اًمّرضمؾ إمم ضم٤مريتف ضم٤مُمٕمٝم٤م :ُي٘م٤مل

 .ضم٤مُمٕمٝم٤م أم مل جُي٤مُمٕمٝم٤م ،اإلومْم٤مء أن خيٚمقا اًمّرضمؾ سم٤معمرأة :وىمٞمؾ

﴿5   4﴾/واطمده٤م ظِمدن سم٤مًمٙمن. دىم٤مء ذم اًمّن ًمٚمزٟم٤م،،إص25اًمٜم٤ًمء 

 .ص٤مدىمتف ،ظم٤مدٟم٧م اًمّرضمؾ :ًي٘م٤مل ،اًمّّمديؼ :واخِلدن واخلديـ
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﴿  ﴾ /ذاع احلدي٨م إذا  :ُمـ ىمقهلؿ ،أومِمقه وحتّدصمقا سمف ،83اًمٜم٤ًمء

    .[6]وأذاقمف همػمه أومِم٤مه وأفمٝمره  ،اٟمتنم وفمٝمر

 ﴿    ﴾ /ُمـ  ،إمم يمٗمرهؿ سم٠مقمامهلؿٟمّٙمًٝمؿ وردَّهؿ  :أي ،88اًمٜم٤ًمء

 .وهق رّد اًمٌمء ُم٘مٚمقسم٤مً  :اًمّريمس

﴿       ﴾ /وأُم٤م آُملم ذم اًمّدقم٤مء ،قم٤مُمريـ اًمٌٞم٧م :أي ،2اعم٤مئدة، 

 اًمّٚمٝمؿ اؾمتج٥م. :سمٛمٕمٜمك ،ومُتخّٗمػ اعمٞمؿ ومُتد وشُم٘مٍم ًمٖم٦م

 اؾمٌؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم. ،آُملم :وىمٞمؾ ،سمٛمٕمٜمك ومٚمٞمٙمـ يمذًمؽ :وىمٞمؾ

﴿     4 ﴾ /ووّٛمٝم٤م يمٗمرد،  ،سمٗمتح اًمّزاء يمَجٛمؾ ،مجع زمل ،3اعم٤مئدة

 ،ه٤م قمغم اعمٞمزب ييسمقنيم٤مٟم٧م اجل٤مهٚمٞم٦م  ،ىِمداح ٓ ريش هل٤م وٓ ٟمّمؾ :وهل

 .ويتٗم٠مًمقن هب٤م ذم أؾمٗم٤مرهؿ وأقمامهلؿ

وقمغم سمٕمْمٝم٤م هن٤مين رّب، وسمٕمْمٝم٤م همٗمؾ مل  ،ُمٙمتقٌب قمغم سمٕمْمٝم٤م أُمرين رّب  :ىمٞمؾ

اًمّرواي٦م  وهل يمام ذم ،ظمرج ُم٤م مل ُيٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م رء أقم٤مده٤م وم٢مذا ،ُيٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م رء

 .ويم٤مٟمقا ي٘متًٛمقن هب٤م ،اًمِ٘مداح اًمٕمنمة اعمٕمرووم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ (1)

                                                           

، واًمدر اعمٜمثقر  417 -4/415اٟمٔمر ذم ذًمؽ : ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن )شمٗمًػم اًمٓمؼمي( :   ( (1

  .17 -3/16ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ، اًمًٞمقـمل : 
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ومٞمِمؽمون سمٕمػمًا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ  ،أٟمف يم٤من جيتٛمع اًمٕمنمة ُمـ اًمّرضم٤مل :واًم٘مّّم٦م

ٛمقٟمف قمنمة أضمزاء ًّ  :ويم٤من هلؿ قمنمة ىِمداح هل٤م أؾمامء خمّمقص٦م ،ويٜمحروٟمف وُي٘م

  .وصمالصم٦م ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م رء ،٦ٌم ُمٜمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م إٟمّم٤ٌمءؾمٌٕم

ويم٤مٟمقا جيٕمٚمقن اًمِ٘مداح ذم ظمريٓم٦ٍم ويْمٕمقهن٤م قمغم يد َُمـ يث٘مقن سمف ومُٞمحريمٝم٤م 

ومَٛمـ ظمرج ًمف ىمدح ُمـ  ،يمؾٍّ ىمدطم٤مً  سم٤مؾمؿوخيرج  ،وُيدظمؾ يده ذم شمٚمؽ اخلريٓم٦م

 ومال يزال .وُأًمزم سم٠مداء صمٚم٨م ىمٞمٛم٦م اًمٌٕمػم ،إىمداح أًمتل ٓ أٟمّم٤ٌمء هل٤م مل ي٠مظمذ ؿمٞمئ٤مً 

ٌٕم٦م أٟمّم٤ٌمئٝمؿ، ويٖمّرم ًّ  خُيرج واطمدًا سمٕمد واطمد طمتّك ي٠مظمذ أصح٤مب إٟمّم٤ٌمء اًم

م اهلل شمٕم٤ممم ،اًمثالصم٦م اًمذيـ ٓ أٟمّم٤ٌمء هلؿ ىمٞمٛم٦م اًمٌٕمػم  :وم٘م٤مل ،وهق اًم٘مامر اًمذي طمرَّ

﴿          ﴾ /3اعم٤مئدة. 

﴿  ﴾/سم٥ًٌم ذًمؽ. :وىمٞمؾ ،ذًمؽ ُمـ ضمٜم٤مي٦م :،ىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه145إٟمٕم٤مم 

﴿    ﴾ /ٙمقن ،ُمـ احلؼَم ،قمٚمامء اًمٞمٝمقد ،44اعم٤مئدة ًّ  ،سمٗمتح احل٤مء وم٤مًم

 .هق أومّمح :وىمٞمؾ ،وسمٙمن احل٤مء أيْم٤م

 .هق اًم٘م٤مئؿ اًمذي صٜم٤مقمتف حتٌػم اعمٕم٤مين ومجع اعمٙمًقر :وىمٞمؾ

﴿          ﴾ /ُمـ اًمّذل  ،هبؿ [7]ُرمح٤مء  :أي ،54اعم٤مئدة

 .ٓ سمٛمٕمٜمك اهلقان ،سمٛمٕمٜمك اًمّرومؼ ،سم٤مًمٙمن وّد اًمّّمٕمقسم٦م
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﴿       3 ﴾ /ُيٖم٤مًمٌقهنؿ  ،ُيٕم٤مدون اًمٙم٤مومريـ :أي ،54اعم٤مئدة

 .قمزَّ اًمٌمء يٕمّزه قمّزًا، إذا همٚمٌف :ُي٘م٤مل ،اًمِمّدة :ُمـ اًمٕمّزة سمٛمٕمٜمك ،وُيامٟمٕمقهنؿ

﴿          ﴾/أًم٘مٞم٧م ذم ىمٚمقهبؿ :، أي111اعم٤مئدة، 

   .أُمرهتؿ :وىمٞمؾ

4 ﴿ :و          ﴾ /وىمذف ذم  ،أهلٛمٝم٤م :أي ،68اًمٜمحؾ

 ىمٚمقهب٤م، وقمّٚمٛمٝم٤م قمغم وضمٍف ٓ ؾمٌٞمؾ ٕطمد قمغم اًمقىمقف قمٚمٞمف.

﴿            ﴾ /هّٞمجٜم٤م سمٞمٜمٝمؿ. :ي، أ14اعم٤مئدة 

 ،وهق ُم٤م ُيٚمّمؼ سمف وُمٜمف ،يم٠مٟمف ُمـ اًمِٖمراء ،أًمّم٘مٜم٤م هبؿ ذًمؽ :أي :وُي٘م٤مل: أهمريٜم٤م

هل  :أن اًمٕمداوة :واًمٗمرق سملم اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء ،طمدي٨م اًمٖمراء واًمٙمٛمٞمخ٧م

 .اًمٌٖمض :شم٤ٌمقمد اًم٘مٚمقب واًمٜمّٞم٤مت، واًمٌٖمْم٤مء

﴿     ﴾ /وُمٕمرومتٝمام، ًم٘مراسمتٝمام ،إطمّ٘م٤من سم٤مًمِّمٝم٤مدة ،127اعم٤مئدة 

 ،إوًمقن وإوازم، وإٟمثك اًمقًمٞم٤م :واجلٛمع ،واطمدمه٤م إومم سمٛمٕمٜمك إطمرى

 .واًمقزم ،واجلٛمع اًمقًمٞمٞم٤مت

﴿    ﴾ /واطمده٤م ٟم٠ٌم ىُمٍم ،أظم٤ٌمر ،44آل قمٛمران. 

﴿  ﴾ /سمٛمٕمٜمك يم٤مًمٖمٓم٤مء وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك  ،واطمده٤م يمٜم٤من ،أهمٓمٞم٦م 25إٟمٕم٤مم. 
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﴿         ﴾ /وُم٤م ؾمّٓمروه ُمـ  ،أسم٤مـمٞمٚمٝمؿ :أي ،25إٟمٕم٤مم

 وأؾمٓم٤مرة سم٤مًمٙمن. ،اًمقاطمد اؾمٓمقرة سم٤مًمّْمؿ ،اًمٙمت٥م

﴿    4    ﴾/آصم٤مُمٝمؿ.:يٕمٜمل ،،أي:أصم٘م٤مهلؿ31إٟمٕم٤مم   

4 ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم           4 ﴾ /يٕمٜمل طمّتك ،4حمٛمد 

ال ًّ ّٓ ُمًٚمؿ أو ُُم٤ًممل، ىم٤مل إقمِمك :حشمْمع أهؾ احلرب اًم  :أي طمّتك ٓ يٌ٘مك إ

 رُم٤مطم٤ًم ـمقآً وظمٞماًل ُذيمقرا وأقمَددت ًمٚمحرب أوزاره٤م          

 (1)قمغم أصمر احلّل قِمػمًا ومِٕمػما         وُمـ ٟم٩ًِم داوود حُيدي          

 .حُيدي هب٤م اإلسمؾ :أي

 ﴿:وىمقًمف         ﴾/أي: أصم٘م٤مًٓ ُمـ طُمٚمّٞمٝمؿ.87ـمف، 

الح أوزاراً  ،ُم٤م محٚمف اإلٟم٤ًمن :وأصؾ اًمِقزر  ًّ ّٛمل اًم ًُ وؾُمٛمٞم٧م  ،ٕٟمف حُيَٛمؾ :وم

 .ٕن ضمزائٝم٤م يث٘مؾ قمغم ُمرشمٙمٌٝم٤م :اًمّذٟمقب أوزاراً 

  ﴿ :وىمقًمف    3 ﴾ /حَيٛمؾ  :أي ،164إٟمٕم٤مم ٓ

 .ذ ٟمٗمٌس سمذٟم٥م همػمه٤مٓ شُم١مظم :أي :طم٤مُمٌؾ صم٘مؾ أظمرى

﴿    ﴾/وهق ُمـ سم٤مب رضب وىمٕمد ،هم٤مب 76إٟمٕم٤مم. 

                                                           

  .، واًمٌٞمت٤من ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب إسمـ ُمٜمٓمقر ، ُم٤مدة ) وزر( 149ديقاٟمف :  ( (1
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      ﴿   ﴾/ويمّؾ َُمـ اسمتدأ ؿمٞمئ٤ًم وم٘مد أٟمِم٠م ،،اسمتدأيمؿ وظمٚم٘مٙمؿ98إٟمٕم٤مم. 

﴿ 9 2  ﴾ /قمٔمامء ،123إٟمٕم٤مم. 

﴿     ﴾ /قر اعميوب سملم  [8]احلج٤مب  ،46إقمراف ًّ وهق اًم

    .اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر

ويمّؾ ُُمرشَمٗمع ُمـ إرض أقمراف، مجع قمرف اًمٗمرس  ،ؾُمّٛمل سمذًمؽ ٓرشمٗم٤مقمف

ف واعمجد .واًمديؽ ؾُمّٛمل قمروم٤ًم ٓرشمٗم٤مقمف  .وأصٚمف ذم اًمٌٜم٤مء ،وُيًتٕمٛمؾ ذم اًمنمَّ

﴿     ﴾ /محٚم٧م ،اًمّريح :يٕمٜمل ،سم٤معم٤مء ،57إقمراف 

 .ؾمح٤مسم٤ًم صم٘م٤مًٓ سم٤معم٤مء

وإٟمام ؾُمّٛمٞم٧م اًمٙمٞمزان  ،إذا أـم٤مىمف ومحٚمف ،واؾمت٘مّؾ سمف ،أىمؾَّ ومالن اًمٌمء :ُي٘م٤مل

 .أي حُتٛمؾ ومُٞمنمب هب٤م ،ٕهن٤م شُم٘مؾُّ سم٤مٕيدي :ىِمالل

     ﴿    ﴾ /مم سم٤مًم٘مٍم واًمٗمتح، وىمد أَ واطمده٤م  ،ٟمِٕمَٛمف :أي ،69إقمراف

 .شُمٙمن اهلٛمزة

 .آمم سم٤محلريم٤مت اًمثالث (1)وذم اًمٖمري٥م 

 هل اًمٜمِّٕمؿ اًم٤ٌمـمٜم٦م. :واًمٜمّٕمامء .٤مهرةهل اًمٜمِّٕمؿ اًمٔمّ  :أٓء :وىمٞمؾ

                                                           

  .32اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ، اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين :  ( (1
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﴿ 4  ﴾ /سم٤مب  ُمـ ،أؾمك اًمٜمٌّّل  :ُمـ ىمقهلؿ ،أطمزن :أي ،93إقمراف

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،شمٕم٥م طمزن       ﴾ 

  .ٓ حتزن قمٚمٞمٝمؿ :أي ،26اعم٤مئدة/

﴿          ﴾ /وٓ شمٕمجؾ  ،أظّمر أُمرهو ،اطمًٌف :أي ،111إقمراف

 .وىمد شمً٘مط اهلٛمزة ،ُمـ اإلرضم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمت٠مظمػم ،سم٘متٚمف

 ﴿ :وُمٜمف      ﴾ /51إطمزاب. 

 ﴿ :و      ﴾  اًمْمٛمػم يرضمع إمم ُمقؾمك. 

﴿  ﴾ /ُُمتٚمٝمٗم٤ًم قمغم ُم٤م أص٤مسمف،  ،ؿمديد اًمٖمْم٥م :، أي152إقمراف

لم أيْم٤ًم احلزيـوإؾِمػ سمٙمن اًم ،احلزن :وإؾمػ ًّ. 

﴿     ﴾/أي:ُم٤مل وريمِـ إمم اًمّدٟمٞم٤م 176إقمراف،

 اـمٛم٠من هب٤م وًمزُمٝم٤م وشم٘م٤مقمس. وىمٞمؾ: واشمٌع هقاه ذم إيث٤مر اًمّدٟمٞم٤م، وؿمٝمقاهت٤م،

ٞم٥م يم٠مٟمف شم٘م٤مقمس قمـ أن يِمٞم٥م :وي٘م٤مل وشم٘م٤مقمس ؿمٕمره  ،ومالٌن خُمَٚمد سمٓملء اًمِمَّ

 .هقمـ اًمٌٞم٤مض ذم اًمقىم٧م اًمذي ؿم٤مب ومٞمف ٟمٔمراؤ
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﴿   8   ﴾ /ٌّتٝم٤م ،187إقمراف  : ُمـ أرؾم٤مه٤م اهلل، أي ،ُمتك صم

إٟمام هق  ،وًمٞمس ُمـ اًم٘مٞم٤مم قمغم اًمرضمؾ ،ُمتك اًمقىم٧م اًمذي شم٘مقم قمٜمده :أي :أصمٌتٝم٤م

 .فمٝمر وصم٧ٌم :أي ،ىم٤مم احلّؼ  :يم٘مقًمؽ

وٓ ُيًتٗمٝمؿ  ،وىمد شُمٙمن مهزهت٤م ذم ًمٖم٦م ؾُمٚمٞمؿ ،اؾمتٗمٝم٤مم ًمألزُمٜم٦م :وَأّي٤من سم٤مًمٗمتح

ّٓ قمـ اعمًت٘مٌؾهب  .٤م إ

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /65اًمٜمٛمؾ. 

﴿   ﴾ /واطمده٤م ٟمٗمؾ سم٤مًمتحريؽ ،اًمٖمٜم٤مئؿ ،1إٟمٗم٤مل. 

ٕٟمف يم٤من حم٤م ُم٤م  :ُم٤م زاده اهلل هذه إُم٦م ذم احلالل :وإٟمٗم٤مل ،اًمّزي٤مدة :واًمٜمّٗمؾ

ٕهن٤م زي٤مدة قمغم  :هبذا ؾُمّٛمٞم٧م اًمٜم٤ّمومٚم٦م ُمـ اًمّّمالةو [01]قمغم َُمـ ىَمٌَٚمٝمؿ ُمـ إُمؿ 

 .ٕٟمف زي٤مدة قمغم اًمقًمد :ٟم٤مومٚم٦م :وُي٘م٤مل ًمقًمد اًمقًمد ،اًمٗمرض

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /72إٟمٌٞم٤مء،  

 ،ٟم٤مومٚم٦ًم شمٗمْماًل ُمـ اهلل  وزيد يٕم٘مقب  ،وم٤مؾمُتجٞم٥م ًمف وم٢مٟمف دقمك سم٢مؾمح٤مق 

 .وإن يم٤من اًمٙمّؾ سمتٗمْمٚمف

﴿      ﴾ /ُمّمدر أُمٜم٧م، ،إُمـ يم٤مُٕم٤من :إُمٜم٦م ،154آل قمٛمران 

 .ويمذا إُمٜم٦م سم٤مهلٛمزة ،اًمذي يثؼ سمٙمّؾ رء :وإُمٜم٦م أيْم٤مً 

 



 19 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

      ﴿              ﴾ /74احلجر،  
ٍ
ُي٘م٤مل ًمٙمّؾ رء

يمذا ىمٞمؾ، وهق ،ُمٓمرت سمٖمػم اهلٛمزة:وًمٚمرمح٦م ،أُمٓمرت سم٤مهلٛمزة :ُمـ اًمٕمذاب

  ﴿ :ُمٜم٘مقٌض سم٘مقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ ىمقم قم٤مد       ﴾ 

 .وم٤مًمّّمقاب اًمت٘مٞمّٞمد سمٕمغم ،24إطم٘م٤مف/

       ﴿        ﴾ /وإذان  ،إقمالٌم ُمـ اهلل ،3اًمّتقسم٦م

شُمريد أوىمٕمتف  ،أذٟمتؽ سم٤مُٕمر :ُي٘م٤مل ،وأصٚمف ُمـ اإلذن ،مواًمّت٠مذيـ واإليذان اإلقمال

 .ذم ُأذٟمؽ

6 4 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾/أي ،129إٟمٌٞم٤مء: 

  .أقمٚمٛمتٙمؿ واؾمتقيٜم٤م ذم اًمٕمٚمؿ ُمٕم٤مً 

 ﴿ :وىمقًمف  5  ﴾ /وأذن قمغم  ،اقمٚمٛمقا هب٤م :أي ،279اًمٌ٘مرة

 ﴿وُمٜمف:  ،مأيمثر اإلقمال:اًمتٗمٕمٞمؾ: أي    ﴾ /44إقمراف. 

﴿ :وىمقًمف          ﴾ /وأذٟمتٜم٤م  ،وأذٟم٤مك أقمٚمٛمٜم٤مك ،27احل٩م

 .أقمٚمٛمتٜم٤م

﴿    5    ﴾ اؾمتٛمٕم٧م وأـم٤مقم٧م. :أي ،2/آٟمِم٘م٤مق 
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ؽ هذا إُمر أذن ًم :شم٘مقل اًمٕمرب ،إذان آؾمتامع :(1)قمـ اًمِّمٞمخ أب قمكّم 

 .(2)أذٟم٤ًم سمٛمٕمٜمك اؾمتٛمع ًمؽ 

﴿   ﴾ /طُمريم٧م اعمٞمؿ إومم قمغم اهلٛمزة ذم اعمٞمؿ ،أُمؿ :، أصٚمف12اًمّتقسم٦م، 

 .وظُمٗمْم٧م سم٤مهلٛمزة ًمتٕمّذر دمٛمع اهلٛمزشم٤من ذم واطمٍد ُمثؾ آدم وآظمر

 ﴿وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:            ﴾ /73إٟمٌٞم٤مء، 

 .طَمٙمٛم٧م هلؿ سم٤مإلُم٤مُم٦م :أي

﴿وُمثٚمف ىمقًمف:            ﴾/41اًم٘مّمص. 

﴿    4  ﴾ /إىم٤مُم٦م اًمّّمالة هل شمٕمديؾ أريم٤مهن٤م، ،277اًمٌ٘مرة 

 ُمـ أىم٤مم اًمٕمقد إذا ىمّقُمف. ،وطمٗمٔمٝم٤م ُمـ أن ي٘مع زيٌغ ذم أومٕم٤مهل٤م

قق إذا أٟمٗم٘م٧م وىمتٝم٤مُمـ ىم٤مُم٧م  ،اعُمقافم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م :وىمٞمؾ ًّ  .اًم

ىم٤مم  :ُمـ ىمقهلؿ ،اًمّتِمٛمػم ٕدائٝم٤م ُمـ همػم ومتقٍر وٓ شمقاٍن هب٤م وسمح٘مقىمٝم٤م :وىمٞمؾ

 .ووّده ىمٕمد ومٞمف وشم٘م٤مقمس ،سم٤مُٕمر إذا ضمّد ومٞمف ودمّٚمد

يمام قمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤مًمّريمقع،  ،ٓؿمتامهل٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم :قمؼّم قمٜمف سم٤مإلىم٤مُم٦م ،أدائٝم٤م :وىمٞمؾ

جقد ًّ   .إشمٞم٤مهن٤م ذم ُمقاىمٞمتٝم٤م :وىمٞمؾ .ٞمٝم٤مواًم٘مٜمقت ٓؿمتامهل٤م قمٚم ،واًم

                                                           

  .ه ( شم٘مري٤ٌمً  548وي٘مّمد سمف أب قمكم اًمٗمْمؾ سمـ احلًـ اًمٓمؼمد ) ت   ( (1

  .12/322جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :   ( (2



 21 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

ضم٤مء  [00]وأىم٤مم إُمر إذا ،ىم٤مم سم٤مُٕمر :ُي٘م٤مل ،إشمٞم٤مهن٤م سمح٘مقىمٝم٤م يمام ومرض اهلل :وىمٞمؾ

 .سمف ُُمٕمٓمل طم٘مقىمٝم٤م

﴿     42  ﴾ /أقمٓمقه٤م :أي ،277اًمٌ٘مرة. 

 .وأشمٞمتف سم٤مًم٘مٍم ضمئتف ،أي أقمٓمٞمتف :أشمٞمتف سم٤معُمد :ُي٘م٤مل

﴿  ﴾ /اًمذي ُيٙمثر اًمت٠موه. :وهق ،ل سم٤مًمٗمتح واًمتِمديد،وَمّٕم٤م75هقد 

وُيٕمؼّم سم٤مّٕواه قمّٛمـ ُئمٝمر ذًمؽ  ،اًمت٠موه :ويمّؾ يمالٍم يدّل قمغم طمزٍن ُي٘م٤مل ًمف

 .رىمٞمؼ اًم٘مٚم٥م :وىمٞمؾ .دقم٤مء ،أي :وىمٞمؾ .ظمِمٞم٦ًم هلل

 .يمثػم اًمت٠موه، واًمٌٙم٤مء، واًمدقم٤مء :وىمٞمؾ

 .إّواه اًمّرطمٞمؿ سمٚمٖم٦م احلٌِم٦م :وىمٞمؾ

 .ٚمؿ هب٤م اًمٕمرب قمٜمد اًمِّمٙم٤مي٦ميمٚمٛم٦م شمقضّمع يتٙم :وأّوه

 .(1) أوٍه قمغم إظمقاين اًمذيـ شمٚمقا اًم٘مرآن وم٠مطمٙمٛمقه :طمدي٨م قمكمّ  ،وُمٜمف

ورسمام ىمٚمٌقا  ىمقهلؿ أوه ُمـ يمذا قمٜمد اًمِّمٙم٤مي٦م ؾم٤ميمٜم٦م اًمقاو، :(2) ىم٤مل اجلقهري

 .اًمقاو أًمٗم٤ًم وم٘م٤مًمقا آه ُمـ يمذا

سمام طمذومقا ور ،ورسمام ؿمّددوا اًمقاو ويمنوه٤م وؾمّٙمٜمقا اهل٤مء وم٘م٤مًمقا أوه ُمـ يمذا

.  ُمع اًمتِمديد ًمٚمٝم٤مء وم٘م٤مًمقا أّو ُمـ يمذا سمال ُمدٍّ

                                                           

  .34/127( وقمٜمف اعمجٚمز ، سمح٤مر إٟمقار :  182)  ، اخلٓم٦ٌم رىمؿ 354هن٩م اًمٌالهم٦م :   ( (1

  .صح٤مح اجلقهري ، ُم٤مدة )أوه(  ( (2
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أّوه ُمـ يمذا سم٤معمّد واًمّتِمديد وومتح اًمقاو ؾم٤ميمٜم٦م اهل٤مء ًمتٓمقيؾ  :وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل

  .اًمّّمقت سم٤مًمِّمٙم٤مي٦م

  .ورسمام أدظمٚمقا ومٞمف اًمت٤مء وم٘م٤مًمقا أوشم٤مه ُيٛمّد وٓ ُيٛمّد، وُي٘م٤مل هق يت٠موه ويت٠موى

﴿   ﴾ /ٚمػوا ،ىمدُم٧م ،32يقٟمس ًّ ٟمقٌع ُمـ اعمٕم٤مُمالت، وهق أن  :ًم

 .ُيٕمّجؾ ذم اًمثٛمـ وُي١مضمؾ ذم اعُمثّٛمـ

  ﴿ :وًمٕمّؾ ُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم           

     ﴾/سمام ىمّدُمتؿ ُمـ إقمامل اًمّّم٤محل٦م ذم اعم٤موٞم٦م :أي ،24احل٤مىم٦م 

 ُمـ أّي٤مم اًمّدٟمٞم٤م.

﴿    ﴾ /وأن هق اًمقىم٧م اًمذي أٟم٧م  .ذم هذا اًمقىم٧م :أي ،71اًمٌ٘مرة

ومُحذف ُمٜمف اًمقاو  ،يمام طُمٙمل  (1)وهق أطمد ىمقزم اًمٗمّراء ،وأصؾ أن أوان،ومٞمف

 وأًمزم إًمػ واًماّلم ٓ ًمٚمتٕمريػ إذ ًمٞمس ُم٤م ُيِم٤مريمف.

 ،أن أن هق اؾمؿ ًمٚمزُم٤من اًمذي أٟم٧م ومٞمف يمام قمروم٧م :واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم أٟمػ

هق اؾمؿ ًمٚمزُم٤من اًمذي ىمٌٞمؾ زُم٤مٟمؽ اًمذي أٟم٧م ومٞمف، وآن ًمف أن يٗمٕمؾ يمذا  وأٟمػ

 [01] .طم٤من ًمف أن يٗمٕمؾ يمذا

                                                           

 .( ُمـ ؾمقرة يقٟمس 51، ذم شمٗمًػم أي٦م )  1/468ُمٕم٤مين اًم٘مرآن :   ( (1
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﴿     4   5  ﴾ /وؾمٙمٜم٧م  ،اـمٛم٠مٟمقا إمم رهّبؿ :، أي23هقد

 .ُم٤م اـمٛم٠من ُمـ إرض :واخل٧ٌم،ٟمٗمقؾمٝمؿ وىمٚمقهبؿ إًمٞمف

 .ٜمك اًمّتقاوع واخلِمقعُمـ اإلظم٤ٌمت سمٛمٕم ،شمقاوٕمقا وظمِمٕمقا ًمّرهبؿ :أي وىمٞمؾ:

﴿    ﴾ /رُذل  :وهق اًمّدون اخلًٞمس ُمـ ىمقهلؿ ،مجع أرذل ،27هقد

ورذال سم٤مًمّْمؿ ُمـ ىمقم رذول وأرذال ورذٓء  .ومالٌن سم٤مًمّْمؿ يرذل رذاًم٦م ومٝمق رذل

 .وهؿ اًمٜم٤ّمىمّمقن إىمدار ،ورذًم٦م، مجع أرذل سمٛمٕمٜمك أظمّس وأطم٘مر

 .(1)ٕمٛمروأرذل اًم ،ٟم٤مىمّمقا إىمدار :أي :وأراذًمٜم٤م 

 .(2) قمـ قمكّم  ،هق مخس وؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م :ىمٞمؾ

 .إذا سمٚمغ اًمرضمؾ اعم٤مئ٦م ومذاك أرذل اًمٕمٛمر :وقمـ سمٕمض إظم٤ٌمر

 .وزُم٤من اخلراوم٦م واٟمتٙم٤مس إطمقال ،هق اهلرم :وىمٞمؾ

﴿           4 ﴾ /وقَمٚمِؿ،  ،أطمّس  :أي ،67ـمف

اًمٗمزع ي٘مع ذم اًم٘مٚم٥م أو  ،يم٤مًمققمداًمقضمس  (3)وقمـ ق  ،وأوٛمر ذم ٟمٗمًف ظمقوم٤مً 

ٛمع ُمـ صقٍت أو همػمه ًّ  .اًمّّمقت اخلٗمّل  :واًمقضمس ،اًم

                                                           

 .( ُمـ ؾمقرة يقٟمس 51، ذم شمٗمًػم أي٦م )  1/468ُمٕم٤مين اًم٘مرآن :   ( (1

، و جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم  6/425ًمٓم٤مئٗم٦م اًمٓمقد : اٟمٔمر : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، ًمِمٞمخ ا ( (2

  .6/177اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : 

 .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، اًمٗمػموزآسم٤مدي ، ُم٤مدة ) وضمس (  ( (3
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 ﴿     ﴾ /وأهى ،هى هبؿ :ُي٘م٤مل ،ه هبؿ ًمٞمالً  :أي ،81هقد، 

 .ذه٥م هبؿ :أي

﴿  4 9  7 ﴾ /أٟمٔمؿُّ إمم قمِمػمٍة ُمٜمٞمٕم٦ٍم.:، أي82هقد 

أن سمٕمْمٝمؿ   (1) وقمـ اعمجٛمع ،واعم٘مّمقر ٓزم وُمتٕمدٍّ  ،وآوي سم٤معمّد واًم٘مٍم سمٛمٕمٜمًك 

 .وّٛمف إًمٞمف :أٟمٙمر اعم٘مّمقر اعُمتٕمّدي وآوى إًمٞمف أظمٞمف: أي

 ﴿ :وىمقًمف    3  ﴾ /اٟمْمّٛمقا إًمٞمف :أي ،16اًمٙمٝمػ. 

 ﴿ :وُمثٚمف ىمقًمف     4  9      ﴾ /43هقد. 

﴿ 4      ﴾ /أًم٘م٤مه٤م، ُمـ اإلدٓء :أرؾمٚمٝم٤م ًمٞمٛمأله٤م: أي :، أي19يقؾمػ، 

( 3) طمّتك إذا ُم٣م إول سمًٌٞمٚمف :(2) ذم ظمٓمٌتف وُمٜمف ىمقل قمكّم  ،سمٛمٕمٜمك اإلًم٘م٤مء

   أًم٘م٤مه٤م إًمٞمف. :وم٠مدمم هب٤م إمم ومالن، أي

﴿    ﴾ /ىمّقشمف وُُمٜمتٝمك ؿم٤ٌمسمف :أي ،22يقؾمػ.  

واطمده٤م ؿمّد ُمثؾ ومٚمس وأومٚمس، وؿمّدة  ،فُُمٜمتٝمك اؿمتداد ضمًٛمف وىمّقشم :وىمٞمؾ

  .إؿمّد اؾمؿ مجٍع ٓ واطمد ًمف :وىمٞمؾ .ُمثؾ ٟمٕمٛم٦م وأٟمٕمؿ

                                                           

 .5/312جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :   ( (1

 ( وهل اخلٓم٦ٌم اعمٕمرووم٦م سم٤مًمِم٘مِم٘مٞم٦م. 3اخلٓم٦ٌم رىمؿ )  27 – 26هن٩م اًمٌالهم٦م :   ( (2

 .ذم اعمّمدر : ًمًٌٞمٚمف  ( (3



 25 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 ﴿ىمقًمف:        ﴾ /( قمـ 1) ،قمـ اعمٕم٤مين14اًم٘مّمص

 .ًمتحكاواؾمتقى  ،أؿمّده صمامين قمنمة ؾمٜم٦م  :اًمّّم٤مدق 

 .واؾمتقى أرسمٕمقن ،أؿمّده صمالث وصمالصمقن ؾمٜم٦م :وىمٞمؾ

4﴿ف شمٕم٤ممم:ىمقًم      ﴾ /قمـ اًمّّم٤مدق152إٟمٕم٤مم ،أي ىمّقشمف :، 

 .[02]وهق ُم٤م سملم صمامين قمنم ؾمٜم٦م إمم صمالصملم 

﴿      3 ﴾/َـّ ُُمتٙمئ٤ًم يتٙمئـ  :أ ي،31يقؾمػ أقمّدت وهٞم٠ّمت هلُ

 أي أقمّده ًمف. :اقمتدَّ اقمت٤مداً :( ُمـ ىمقهلؿ2قمٚمٞمف ُمـ ٟمامرق )

﴿   9   ﴾ /ُمـ اًمّتٙمٌػم سمٛمٕمٜمك اًمتّٕمٔمٞمؿ ،أقمٔمٛمٜمف ،31يقؾمػ.  

   .عّم٤م رأيٜمف يمّٚمٝمـ ُمـ اإليم٤ٌمر وهق احلٞمض :وروي

سم٤محلٞمض خترج  ٕهن٤م :دظمٚم٧م ذم اًمٙمؼم وطمٔمٞم٧م ،طم٤مو٧م :أيمؼمت اعمرأة: أي :وُمٜمف

 .(3)يمذا طُمٙمل قمـ اًمٙمِم٤مف  ،ُمـ طمّد اًمّّمٖمر إمم طمّد اًمٙمؼم

﴿     ﴾ /َـّ  :أي ،33يقؾمػ ص٤ٌم صٌقًا ُمثؾ ىمٕمد  :ُي٘م٤مل ،أُمٞمؾ إًمٞمُٝم

 .وصٌقة ُمثؾ ؿمٝمقة ُم٤مل ،ىمٕمقداً 

                                                           

 .1ح  226، ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق :  2/329شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن :  ( (1

اًمٜمّٛمُرق، واًمٜمّٛمُرة : اًمقؾم٤مدة ، وىمٞمؾ: اًمٓمٜمٗم٦ًم ، وىمٞمؾ : هل اًمتل ُيٚمًٌٝم٤م اًمرطمؾ ، اعمحٙمؿ واعمحٞمط  ( (2

 .إقمٔمؿ ، اسمـ ؾمٞمدة ، ُم٤مدة ) ٟمٛمرق (

 .2/438اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمتٜمزيؾ ، اًمزخمنمي :  اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ ( (3
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﴿  ﴾ /أظمالط اًمّرؤي٤م أًمتل ٓ يّمحُّ شم٠مويٚمٝم٤م ٓظمتالـمٝم٤م44يقؾمػ، .

 :وُي٘م٤مل ،واًمٗمتح ىمٌْم٦م احلِمٞمش اعُمختٚمط رـمٌٝم٤م وي٤مسمًٝم٤م ،واطمده٤م ِوٖم٨م سم٤مًمٙمن

  .ُمٚمئ اًمٙمّػ ُمـ اًمُ٘مْم٤ٌمن واحلِمٞمش

أطمالم ُمثؾ أوٖم٤مث احلِمٞمش جيٛمٕمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ومٞمٙمقن ومٞمٝم٤م أظمالط  :وىمٞمؾ

 .رضوٌب خُمتٚمٗم٦م

   ﴿       ﴾/أقمٍم قِمٜم٤ٌمً  :أي ،36يقؾمػ. 

ًم٘مٞم٧م  :ىم٤مل (2)قمـ اعمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن  ،طمٙمك (1)يمام طُمٙمل قمـ إصٛمٕمل 

 .مخر :وم٘م٤مل ؟ُم٤م ُمٕمؽ :أقمراسمٞم٤ًم وُمٕمف قِمٜم٥َم، وم٘مٚم٧م

ّٓ   - قمـ سمٕمض يمام - وأُم٤م إرادة اًمٕمّمػم ُمـ اخلٛمر ومٝمل وإن يم٤مٟم٧م حُمتٛمٚم٦م إ

أو ؾمٌؽ اعمج٤مز ُمـ اعمج٤مز،  ،أٟمف يٚمزُمٝم٤م اعمج٤مز ذم اًمٕمٍم أيْم٤ًم سم٢مرادة آؾمتخراج

 وم٤مٕول أومم سمؾ ،واًمث٤مين ممٜمقع ،وإول ُمرضمقٌح  ،تؾ ىمتٞمالً ومٞمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ َُمـ ىمَ 

 .أطمّؼ 

                                                           

 .1/233اٟمٔمر : همري٥م احلدي٨م ، اسمـ ىمتٞم٦ٌم :  ( (1

ه( حمّدث أهؾ اًمٌٍمة ذم 126ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ـمرظم٤من ، أسمق حمٛمد اًمتٞمٛمل ، وًمد ؾمٜم٦م ) ( (2

قمٜمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ، ًمف  قمٍمه، يم٤من طم٤مومٔم٤ُم ، صم٘م٦ًم صدوق ، وىمٞمؾ قمٜمف : أٟمف خُيٓمكء وُيّمٞم٥م ، طمّدث

، اًمزريمكم ، إقمالم :  1/245ه ( اٟمٔمر : شمذيمرة احلٗم٤مظ ، اًمذهٌل : 187يمت٤مب اعمٖم٤مزي ، شمقذم ؾمٜم٦م ) 

7/265. 
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﴿ 8       ﴾/ُمـ  ،ظمت٤مركومّْمٚمؽ اهلل قمٚمٞمٜم٤م وا :أي ،91يقؾمػ

 .ومْمؾ :أي :وقمٚمٞمف أصمر ،اظمت٤مره :أي :ىمقهلؿ آصمره

﴿   ﴾/شم٤مب وَرضِمع ُمـ اعُمٜمٙمر ،27اًمرقمد. 

﴿    ﴾/وؿمّؼ ُمـ سم٤مب  ُأمحُٚمؽ ُمـ إُمر ُم٤م يِمتّد قمٚمٞمؽ. :أي ،27اًم٘مّمص

 .صُٕم٥م وصمُ٘مؾ وؿمدّ  :سمٛمٕمٜمك :ىمتؾ

﴿5  ﴾ /ٌَد ُمـ دون اهلل ،138إقمراف واطمده٤م  [03] وهل أًمتل شُمٕم

 .صٜمؿ

هق ُم٤م يم٤من ُُمّمّقرًا ُمـ طمجر أو ُصٗمر أو ٟمحق ذًمؽ، واًمقصمـ ُمـ همػم  :ىمٞمؾ

 .صقرة

 .مه٤م واطمد :وىمٞمؾ 

﴿  ﴾/وهل اًم٘مٞمقد وإهمالل أًمتل شُمقصّمؼ هب٤م إرضمؾ، 49إسمراهٞمؿ،

ه وأوصم٘مف :أي :وُي٘م٤مل َصَٗمده َيّمِٗمده َصٗمداً ،واطمده٤م َصَٗمد سم٤مًمتحريؽ  .ؿمدَّ

﴿  3     ﴾/امء،  :أي ،22احلجر ًّ ؾم٘مٞمٜم٤ميمؿ اعم٤مء اعُمٜمزل ُمـ اًم

 .وأؾم٘مك ًمٖم٦ٌم ذم ؾم٘مك

﴿     ﴾/واطمد ًمف ُمـ :وىمٞمؾ ،واطمده٤م أصم٤مصم٦م ،،ُمت٤مع اًمٌٞم٧م82اًمٜمحؾ ٓ

 .ًمٗمٔم٦م
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 .واعمت٤مع ،واًمٕمٌٞمد ،واًمٖمٜمؿ ،اإلسمؾ :إصم٤مث اعم٤مل أمجع :وىمٞمؾ

  أّث وأصّم٨م. :واجلٛمع ،إصم٤مث ُم٤م ُيٚمٌس وُيٗمؽمش :وىمٞمؾ 

 (1)وإيمؾ، واًمنّمب. ،يٕمٜمل سمف اًمّثٞم٤مب :ىم٤مل ،وذم شمٗمًػم قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ 

 .(2)اعمت٤مع  :إصم٤مث :وقمـ رواي٦م اًم٤ٌمىمر 

﴿ 2 ﴾ /َـّ وؾمؽَم ووىمك ُمـ احلّر  ،مجع يمـ ،81اًمٜمحؾ وهق ُم٤م يم

 .واًمؼمد

﴿ 6 ﴾/ٕمر وهمػمه. مجع ٟمٙم٨م،،92اًمٜمحؾ  وهق ُم٤م ُٟمِ٘مَض ُمـ همزل اًمِمَّ

﴿ 4         ﴾/إذا يم٤من سمٞمٜمٙمؿ وسملم  :أي ،أيمثر قمدداً  :أي ،92اًمٜمحؾ

وضمٕمٚمتؿ ُمٙم٤مهنؿ ُأُّم٦م هل أيمثر قمددًا، وُمٜمف ؾُمّٛمل  ،ُأُّم٦م قم٘مٌد أو طِمٚمػ ٟم٘مْمتؿ ذًمؽ

سم٤م اًمٙمثرة سم٤م، واًمرِّ  .اًمرِّ

﴿     ﴾/أي أُمرٟم٤مهؿ سم٤مًمّٓم٤مقم٦م ومٗمً٘مقا، أي :َُمـ ومٞمٝم٤م ،16اإلهاء: 

رٟم٤م  :أيمثرٟم٤م، وىمٞمؾ :أي ،ٛمٕمٜمك أُمرٟم٤م قمغم وزن إومٕم٤ملسم :وىمٞمؾ ،قمّمقا أُمرٟم٤م أُمَّ

 .ضمٕمٚمٜم٤ميمؿ أُمراء :أي :سم٤مًمٌٜم٤مء قمغم اًمّتٗمٕمٞمؾ

                                                           

مل ٟمجد ذًمؽ ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل ، وذيمر ذم شمٗمًػم أي٦م اعمذيمقرة أن اعم٘مّمقد سم٤مٕصم٤مث : اعم٤مل ، شمٗمًػم  ( (1

 .321اًم٘مٛمل : 

 .3/355، ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  2/52شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2



 29 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

﴿      ﴾/ُصح قمٚمٞمٝمؿ  :أي ،وهل اًمّّمٞم٤مح ،هق ُمـ اجلَٚم٦ٌَم ،64اإلهاء

 ،سم٤مب ىمتؾ ُمـ ،ضَمَٚم٥َم قمغم ومرؾمف ضمٚم٤ٌمً  :ُي٘م٤مل ،واطمنمهؿ قمٚمٞمٝمؿ ،سمخٞمٚمؽ ورضمٚمؽ

٤مسمؼوص٤مح  ،اؾمتحّثف ًمٚمٕمدوّ  ًّ وأضمَٚم٥َم  ،وهق رِضٌب ُمـ اخلديٕم٦م ،سمف ًمٞمٙمقن هق اًم

 .أي امجع قمٚمٞمٝمؿ سمخٞمٚمؽ وِرضمٚمؽ :وىمٞمؾ .قمٚمٞمف ًمٖم٦م

﴿          4  ﴾/سمٛمٕمٜمك  ،ُم٤م أسمٍَمه وأؾمَٛمٕمف :أي ،26اًمٙمٝمػ

 .اًمّتٕمج٥م

﴿      ﴾/أقمثرت قمغم اًمٌمء  ،أي:أـمٚمٕمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ، ُي٘م٤مل:21اًمٙمٝمػ

  أـمٚمٕمتف قمٚمٞمف. :أي،وأقمثرت قمٚمٞمف همػمي ،ـمٚمٕم٧م قمٚمٞمفأ :أي

﴿    ﴾ /[04]مجع ؾِمقار  ،مجع أؾمقرة اًمقاو ُمٙمًقرة ،31اًمٙمٝمػ 

وم٢من  ،وهق اًمذي ُيٚمٌس ذم اًمّذراع ُمـ ذه٥م :وؾُمقار سم٤مًمّْمؿ ًمٖم٦م ،يمًالح وأؾمٚمح٦م

وإن يم٤من ُمـ ىمرون أو قم٤مج ومٝمق ُِمًٙم٦م،  ،ومجٕمف ىُمُٚم٥م ،يم٤من ُمـ ومّْم٦م ومٝمق ىُمٚم٥م

 .يمذا ىمٞمؾ ،ومجع اجلٛمع أؾم٤موره سم٤مهل٤مء ،ًؽومجٕمف ُم

  ﴿ :وهق ُمٜم٘مقض سم٘مقًمف شمٕم٤ممم     7  ﴾  اإلٟم٤ًمن وهل

 .ذم ؾمقرة اًمّدهر ،21اًمّدهر/

﴿    ﴾ /هيٌر ُُمٜمّجد  :وهل قمغم ُم٤م ىمٞمؾ ،مجع أريٙم٦م ،31اًمٙمٝمػ

ّٓ  ،ـ دون ؾمؽمهل هيٌر ذم طمجٚم٦ٍم ُم :وىمٞمؾ ،ُُمزّيـ ذم ىُم٦ٌٌّم أو سمٞم٧ٍم  ٓ يٙمقن إ
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هل يمّؾ ُم٤م اشُمٙمئ قمٚمٞمف ُمـ هيٍر أو ومراٍش  :وىمٞمؾ ،ومال يٙمقن ُُمٜمٗمردًا أريٙم٦م ،يمذًمؽ

 .أو ُمٜمّّم٦م

﴿       4 ﴾ /ُمـ  ،أجل٠مه٤م :وُي٘م٤مل ،ضم٤مء هب٤م :أي ،23ُمريؿ

 .أجل٠مشمف واوٓمررشمف إًمٞمف :أي ،أضم٠مشمف إمم يمذا :ىمقهلؿ

﴿    5 4     ﴾ /أرضب إهمّم٤من ًمٞمً٘مط  :أي ،18ـمف

 .ظمٌٓمتف سمٕمّم٤م ًمٞمتخّٚمػ :هِمِم٧م اًمقرق أهِّمف هِّم٤مً  :ُمـ ىمقهلؿ ،ورىمٝم٤م قمغم همٜمٛمل

﴿    ﴾ /قمقين :وىمٞمؾ ،ىمقِّ سمف فمٝمري :أي ،31ـمف. 

  ﴿ :ىمقًمف  ﴾ /أقم٤مٟمف :أي ،29اًمٗمتح. 

﴿   ﴾/أٟمك سمحريم٤متواطمده٤م  ،ؾم٤مقم٤مشمف :أي ،113آل قمٛمران 

 .اهلٛمزة

 ﴿ :ىمقًمف  5  ﴾ /ـٌ ُُمٜمتٝمك احلرارة، ُمـ :أي ،44اًمّرمحـ ىمقهلؿ:  ؾم٤مظم

 7﴿  :وُمٜمف .واٟمتٝمك طمّره ،ؾمخـ :أي :آٟمك اعم٤مء   ﴾ /5اًمٖم٤مؿمٞم٦م، 
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أي هل٤م أٟملم ُمـ ؿمّدة  :(1)وقمـ شمٗمًػم قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ  .ىمد اٟمتٝمك طمّره٤م :أي 

 .طمّره٤م

﴿          ﴾/أقمدهلؿ ىمقًٓ قِمٜمد ٟمٗمًف :أي ،124ـمف. 

﴿    ﴾ /(2)وهق اًمّتؾ اًمّّمٖمػم ،ٟمٌؽ :وُي٘م٤مل .، ارشمٗم٤مٌع وهٌقط127ـمف. 

﴿  ﴾ /أٟمف همػم ُم٘مّمقر ،، مجع وصمـ32احل٩م ّٓ ٜمؿ إ           .وهق يم٤مًمّمَّ

أو ضمقهٍر  ،أو طمجٍر، أو ومّْم٦مٍ  ،اًمقصمـ مم٤م ًمف ضمّث٦م ُمـ ظمِم٥ٍم  :(3)وقمـ اعمٖمرب 

 .ُيٜمح٧م

 ﴿ :وورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم                   ﴾

 .(4)وؾم٤مئر أٟمقاع اًم٘مامر  ،واًمٜمّرد ،اًمّٚمٕم٥م سم٤مًمِّمٓمرٟم٩م :ىم٤مل ،32احل٩م/

﴿       ﴾/ٟمّٕمٛمٜم٤مهؿ وسمّ٘مٞمٜم٤مهؿ ذم اعمُٚمؽ. :أي ،33اعم١مُمٜمقن 

 .اعمؽموك يّمٜمع ُم٤م يِم٤مء:واعمؽُمف .اعُمت٘مّٚم٥م ذم ًملم اًمٕمٞمش:واعمؽُمف

ؿ ُُمؽمف ٕٟمف ٓ ُيٛمٜمع ُمـ شمٜمّٕمٛمف  .ومٝمق ُُمٓمٚمٌؼ ومٞمف،وإٟمام ىمٞمؾ ًمٚمُٛمتٜمٕمِّ

                                                           

 .2/127، قمٜمف جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  719شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .ُمـ آرشمٗم٤مع ذم اًمّتؾ وهل أدرج اعم١مًمػ هذه اًمّٚمٗمٔم٦م هٜم٤م عمٜم٤مؾمٌتٝم٤م ،  ( (2

 .5/314اعمٖمرب ذم شمرشمٞم٥م اعمٕمرب ، ٟم٤مس اًمديـ اعمٓمرزي :  ( (3

 .422اٟمٔمر : شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (4
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وهل  :ُمـ اًمؽمومُّف سم٤مًمّْمؿ ،اعُمتقؾّمع ذم ُمالذ اًمّدٟمٞم٤م وؿمٝمقاهت٤م :واعمؽُمف واعمُتٜمٕمؿ

 أـمٖمتف. :[05]وأشمرومتف اًمٜمّٕمٛم٦م   .شمرف :واًمٜمّٕم٧م ،اًمّتٜمٕمؿ :واًمؽّمف  .اًمٜمّٕمٛم٦م

 ﴿         ﴾/أظم٤ٌمرًا وقِمؼَمًا ُيتٛمثَّؾ هبؿ  :أي ،44اعم١مُمٜمقن

 .ذم اًمنّم، وٓ ُي٘م٤مل ذم اخلػم

 ﴿ :ىمقًمف           ﴾ /اًمّرؤى :أي ،6يقؾمػ، 

وؾُمٜمـ  ،هق ُمٕم٤مين يمت٥م اهلل :وىمٞمؾ  .قم٤ٌمراهت٤م وشمٗمًػمه٤م :وشم٠مويٚمٝم٤م ،مجع اًمّرؤي٤م

وهق اؾمؿ  ،ُيٗمّنه٤م هلؿ وينمطمٝم٤م ،وُم٤م همٛمض ذم اًمٜم٤ّمس ُمـ ُم٘م٤مصده٤م ،٤مءإٟمٌٞم

 مجٍع ًمٚمحدي٨م.

﴿4   ﴾ /مجع ،واًمٜم٤ًّمء ،اًمذيـ ٓ أزواج هلؿ ُمـ اًمّرضم٤مل ،32 اًمٜمقر 

ٙمٞم٧م   .أيؿ ًّ ومٜمُ٘مٚم٧م اعمٞمؿ إمم ُمقوع اهلٛمزة،   (2)أصؾ أي٤مُمك أي٤مئؿ :(1)وقمـ اسمـ اًم

٧ٌَم اهلٛمزة أًمٗم٤مً   .عمٞمؿ ختٗمٞمٗم٤مً ووُمتح٧م ا ،صمؿ ىُمٚم

                                                           

ه ( ذم ظمقزؾمت٤من ُمـ 186يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق ، أسمق يقؾمػ ، إُم٤مم اًمّٚمٖم٦م وإدب ، وًمد ؾمٜم٦م )  ( (1

سمالد وم٤مرس ، اشمّمؾ سم٤معمتقيمؾ اًمٕم٤ٌمد وأّدب أوٓده ، ًمف يمت٥م يمثػمة ، أيمثره٤م ٓ زال خمٓمقـم٤ًم ، ُمٜمٝم٤م : 

ل طمٞمٜمام ؾم٠مًمف إصالح اعمٜمٓمؼ ، وإًمٗم٤مظ ، وإوداد وهمػمه٤م ، وىمّّم٦م اؾمتِمٝم٤مده ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة ، وه

وم٠مضم٤مسمف : سم٠من ىمٜمؼم ظم٤مدم  اعمتقيمؾ اًمٕم٤ٌمد قمّٛمـ هق أومْمؾ اسمٜمٞمف أم اإلُم٤مُملم احلًـ واحلًلم 

، اًمزريمكم ، إقمالم :  2/329أومْمؾ ُمٜمف وُمـ اسمٜمٞمف ، اٟمٔمر : وومٞم٤مت إقمٞم٤من ، اسمـ ظمٚمٙم٤من :  قمكمّ 

8/195. 

ٙمٞم٧م :  ( (2 ًّ  .72شمرشمٞم٥م إصالح اعمٜمٓمؼ ، اسمـ اًم
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﴿    ﴾ /ُمـ سم٤مب  ،ؿم٧مَّ إُمر ؿمت٤مً  :ُمـ ىمقهلؿ ،مجع ؿم٧م ،61اًمٜمقر

 ُُمتٗمّرىملم ذم قمٛمٍؾ ص٤مًمٍح أو ـم٤مًمٍح، أو ظمػٍم أو ذ. :أي :سمٛمٕمٜمك شمٗمّرق ،رضب

      ﴿   ﴾ /ومجٕمف  ُم٤م سملم وىم٧م اًمٕمٍم إمم اعمٖمرب، :يم٠مُمػم ،5اًمٗمرىم٤من

 .صمؿ آص٤مل سم٤معمدّ  ،ُأُصؾ سمْمّٛمتلم

 ﴿ :ُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤مممو       ﴾/هل هٜم٤م  :وىمٞمؾ ،225إقمراف

 .صمؿ أص٤مئؾ مجع اجلٛمع ،سمٛمٕمٜمك اًمٕمٌّم 

﴿    2 ﴾/وهق واطمد  ،هق مجع إٟمز :ىمٞمؾ ،49اًمٗمرىم٤من

يٙمقن سمٓمرح  ،واإلٟمس مجع اجلٜمس ،اإلٟمس، مجٕمف قمغم ًمٗمٔم٦م ُمثؾ يمرد ويمراد

  .ل ورومروُم :ُمثؾ ،ي٤مء اًمٜم٦ًٌّم

ٕن إصؾ  :وشمٙمقن اًمٞم٤مء سمدًٓ قمـ اًمٜمّقن ،وجيقز أن يٙمقن أٟم٤مد مجع إٟم٤ًمن

ومٚماّم ُأًمٖمٞم٧م اًمٜمّقن قمـ آظمره قُمقو٧م  ،ُمثؾ هاطملم مجع هطم٤من ،أٟم٤مؾملم سم٤مًمٜمّقن

 ضمزاؤه. :اإلصمؿ ،وىمٞمؾ :وأصم٤مم ،أي:قم٘مقسم٦مً ،68اًمٗمرىم٤من/﴾  ﴿.اًمٞم٤مء

﴿ ﴾ /اًل  :أي ،276اًمٌ٘مرة  .اإلصمؿ :وإصمٞمؿ ،ًمإلصمؿحُمٛمِّ

﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم:   ﴾ /ىمٞمؾ: إصمٞمؿ هٜم٤م اًمٙم٤مومر.44اًمدظم٤من، 
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﴿       ﴾ /مجٕمٜم٤مهؿ ذم اًمٌحر طمّتك  :، أي64اًمِمٕمراء

 .الزمٚمومٞمٙمقن اًمّتٗمًػم سم٤مجلٛمع شمٗمًػمًا سمام ًم[ 06]سمٛمٕمٜمك ىمّرسمف  :ُمـ أزًمٗمف ،همرىمقا

﴿        ﴾اًمذي ذم ًم٤ًمٟمف قُمجٛم٦م سمْمّؿ  :إقمجٛمل ،123حؾ/اًمٜم

 .وهل ًمٙمٜم٦م وقمدم ومّم٤مطم٦م ،اًمٕملم وإن يم٤من ُمـ اًمٕمرب

ومجع إقمجؿ  ،واعمرأة قمجامء ،قُمجؿ سم٤مًمّْمؿ قُمجٛم٦ًم ومٝمق أقمجؿ :ُي٘م٤مل

ُمٜمًقٌب إمم  :ورضمٌؾ أقمجٛمل ،أقمجٛمٞمقن قمغم ًمٗمٔمف :ومجع إقمجٛمل ،أقمجٛمقن

إذا  :ورضمؾ أقمراب ،ذم اًمٕمرسمّٞم٦موهؿ اًمٗمرس وإن يم٤من ومّمٞمح٤ًم  ،اًمَٕمَجؿ سمٗمتحتلم

 .يم٤من سمدوي٤مً 

ٕٟمف ٟم٥ًم إمم اًمُٕمجٛم٦م،  :ًمق ىم٤مل اًمٕمرب ي٤م أقمجٛمل سم٤مًٕمػ مل يٙمـ ىمذوم٤مً  :ىمٞمؾ

ي٤م قمجٛمل  :ويٚمزُمف أٟمف ًمق ىم٤مل ،ي٤م همػم ومّمٞمح :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل ،وهل ُمقضمقدٌة ذم اًمٕمرب

 .سمدون إًمػ يم٤من ىمذوم٤ًم إن ىم٤مًمف ًمٚمٕمرب

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾/أىمران أقمجٛمل  :أي :ىمٞمؾ ،44ومّمٚم٧م

 .يمّؾ ًمٖم٦م ظم٤مًمّم٦م اًمٕمرسمٞم٦م :وإقمجٛمل ،وقمرب

﴿ 3   ﴾/وىُمرأ:  ،وهق اًمِّمجر اعمُٚمّتػ اًمٙمثػم ،،مجٕمٝم٤م: أيؽ78احلجر

  .ًمٞمٙم٦م

 .مه٤م سمٛمٕمٜمًك  :وىمٞمؾ ،اؾمؿ سمٚمد :واًمّٚمٞمٙم٦م ،اؾمؿ ىمري٦م ،إيٙم٦م :وىمٞمؾ
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 جيتٛمع ومٞمٜم٧ٌم ومٞمف  وهل ُمٖمٞمض ،وهل إضُمـ ،إيٙم٦م اًمٖمٞمْم٦م :وىمٞمؾ
ٍ
ُم٤مء

 .هل ُمثؾ سمّٙم٦م وُمّٙم٦م :وىمٞمؾ ،وًمٞمٙم٦م اؾمؿ ىمري٦م ،اًمِّمجر

﴿     3     ﴾/أي أهلٛمٜمل. :ىمٞمؾ ،19اًمٜمٛمؾ 

رشمٌٓمف سمحٞم٨م ٓ او ،أزع ؿمٙمر ٟمٕمٛمتؽ قمٜمدي أو أيمٗمر اضمٕمٚمٜمل : (1)وذم اًمتٗمًػم

 .يٜمٗمؽ قمٜمّل وٓ أٟمٗمؽَّ قمٜمف

 ﴿ :وهق أٟم٥ًم عم٤ِم ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،يمٗمٗمتف وزقمتف وزقم٤مً  :وذم اًمّٚمٖم٦م

  ﴾/حَيٌُس أّوهلؿ قمغم آظمرهؿ طمّتك يدظمٚمقا اًمٜم٤ّمر. :أي ،83اًمٜمٛمؾ 

﴿        ﴾/ىمٚمٌقه٤م ًمٚمزرع :أي ،21هم٤مومر. 

﴿:ىمقًمف       ﴾/اًمٖم٤ٌمر. :اًمٜمّ٘مع،سم٤مًمتخٗمٞمػ ،4اًمٕم٤مدي٤مت 

ومٞمٙمقن أصمر سمف سمٛمٕمٜمك:  ،ص٤مرت اًمٖم٤ٌمر ُمـ ريمض اخلٞمؾ :أي :(2) ػموذم اًمتٗمً

 .ه٤مج

     ﴿       ﴾/ُمـ ُمقـمئف.،ُمـ أصمر اًمّرؾمقل :أي ،96ـمف 

                                                           

، وُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ، اعمٕمروف سمـ : شمٗمًػم اًمرازي، اًمرازي:  3/142ف ، اًمزخمنمي : شمٗمًػم اًمٙمِم٤م ( (1

24/188. 

 .21/74، وقمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  733اٟمٔمر : شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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﴿     ﴾/ُمقا ُمـ إقمامل :أي ،12يس  ،وُم٤م ؾَمٌؼ سمٕمدهؿ ،ُم٤م ىمدَّ

 .طمًٜم٦م يم٤مٟم٧م أو ىمٌٞمح٦م

إمم اًمٕم٤ٌمدة، وآصم٤مر  [07]د ُمِمٞمٝمؿ أرا ،آصم٤مرهؿ أي أىمداُمٝمؿ ذم إرض :وىمٞمؾ

  .ُم٤م سم٘مل ُمٜمٝم٤م :إقمامل

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾/ُم٤م  :أي ،52اًمروم

 سم٘مل ُمٜمٝم٤م.

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /أي ،23اًمزظمرف: 

   .قمغم ؾُمٜمّتٝمؿ ذم اًمّديـ

 ﴿:ىمقًمف         ﴾/ظمرضم٧م ذم إصمره،:هق ُمـ ىمقهلؿ،84ـمف 

ٙمقن،سمٗمتحتلم ًّ  شمٌٕمتف قمـ ىمري٥م.:أي:وذم أصمره سمٙمن اهلٛمزة وم٤مًم

﴿       ﴾/ومالٌن أوطمد :يمام ُي٘م٤مل ،هلّمٌ قمٚمٞمف :أي ،27اًمروم: 

ٕن اإلقم٤مدة قمٜمديمؿ أؾمٝمؾ ُمـ  :وأهقن قمٚمٞمف قمٜمديمؿ أهي٤م اعُمخ٤مـمٌقن ،وطمٞمداً  :أي

 .أهقن قمغم اًمّٚملم :وىمٞمؾ .آسمتداء

﴿   9  ﴾ /ُمٕمٜم٤مه اًمٙمٌػم ومُقِوع ُمقوع ومٕمٞمؾ :ىمٞمؾ ،12هم٤مومر.  

 .ومُحذف ُمـ ًمقوقح ُمٕمٜم٤مه ،اهلل أيمؼم ُمـ يمّؾ رء :وىم٤مل اًمٜمحقيقن
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 .(1)ُمٕمٜم٤مه أيمؼم ُمـ أن ُيقَصػ  :وذم احلدي٨م

 ،قَصػيُ  أقمزُّ ُمـ أن :أي :أيمؼم سمٛمٕمٜمك أقمزّ  :وىمٞمؾ ،ُمٕمٜم٤مه اهلل أيمؼم يمٌػما :وىمٞمؾ

 .ومٞمٙمقن يمٌػم سمٛمٕمٜمك قمزيز

 ،وهق ُمٕمروم٦م ،ُٟمِّم٥م يمٌػمًا قمغم اًم٘مٓمع ُمـ اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم :ذم اهلل أيمؼم يمٌػماً  :وىمٞمؾ

   .ويمٌػمًا ٟمٙمرة ظمرضم٧م ُمـ ُمٕمروم٦م

يمٚمٛم٦م ي٘مقهل٤م  :واهلل أيمؼم .يم٠مٟمف أراد يمؼّمه شمٙمٌػما ،ُٟمِّم٥م سم٢موامر ومٕمؾ :وىمٞمؾ      

 .اعُمتٕمّج٥م قمٜمد إًمزام اخلّمؿ

﴿ 3   ﴾ /وإٟمام ُيٙمره رومع :أىمٌح إصقات ، أي:19ًم٘مامن

 يم٤مٕذان، واًمّتٚمٌٞم٦م.:وحُيٛمد ذم ُمقاوع ،اًمّّمقت ذم اخلّمقُم٦م واًم٤ٌمـمؾ

﴿ ;      ﴾ /سم٘مّٞم٦ٌم ُمـ قمٚمؿ ُمٜمثقر ذم إوًملم:  :أي ،4إطم٘م٤مف

 .أو قمٚمٍؿ ُم٠مصمقر ،يًتٜمد إًمٞمٝمؿ :أي

﴿     ﴾وٓ  سمٜم٤ًم ًمٙمؿ،اَُمـ شمتٌٜمقٟمف وشم٠مظمذوٟمف  ،أي:4زاب/إطم

 ٕن آسمـ هق اعمٕمروف ذم اًمٜم٥ًّم. يٙمقن اًمرضمؾ اًمقاطمد دقمّٞم٤ًم ًمرضمٍؾ واسمٜم٤ًم ًمف:

  .وٓ جيتٛمع ذم اًمٌمء أصٞمؾ وهمػم أصٞمؾ ،اًماّلصؼ ذم اًمّتًٛمٞم٦م ٓ همػم :واًمّدقمل

                                                           

سم٤مب ُمٕم٤مين  1/117سم٤مب ضمقاُمع اًمتقطمٞمد ، اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  1/241اعمح٤مؾمـ ، اًمؼمىمل :  ( (1

 .إؾمامء واؿمت٘م٤مىمٝم٤م
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     ﴿      ﴾/طمٞم٦م وهق اًمٜم٤ّم :مجع ىمٓمر سم٤مًمّْمؿ ،ضمقاٟمٌٝم٤م :أي ،14إطمزاب

 .[08]ىمٓمرًا  :ُمـ ىمٓمر، سمٛمٕمٜمك ،وىُمرأ: وأىمت٤مره٤م أيْم٤ًم سم٤مًمّت٤مء اعمٜم٘مقـم٦م ،واجل٤مٟم٥م

﴿    ﴾/ح  ،اًمٌخٞمؾ:سمٛمٕمٜمك :مجع ؿمحٞمح،19إطمزاب واًمٗمرق سملم اًمِمُّ

ٌُخُؾ ُمـ طمرصٍ  :هق ،واًمٌخؾ قمغم ُم٤م ىمٞمؾ ح اًم  ،ويٙمقن ذم طم٤مٍل ُمٕمرووم٦م ،أن اًمِمُّ

ح أؿمّد ُمٜمف ،اعمٜمع :واًمٌخؾ هق  .ومٞمٙمقن اًمِمُّ

﴿   ﴾/ٌّحل :أي ،12ؾم٠ٌم وهل سمٛمٕمٜمك: اًمّتًٌٞمح،  :ُمـ اًمّت٠موي٥م ،ؾم

ٌّحل هن٤مرك يمّٚمف :ومٙم٠من اعمٕمٜمك ،ؾمػم اًمٜمّٝم٤مر يمّٚمف :واًمّت٠موي٥م ٤مئر  ،ؾم ًّ ُمـ شم٠موي٥م اًم

 .هن٤مره يمّٚمف

﴿     ﴾ /وأؾمٚمتف أٟم٤م:  ،ؾم٤مل اًمٌمء :ُمـ ىمقًمؽ ،أذسمٜم٤م ًمف :أي ،12ؾم٠ٌم

 .(1)اًمّّمٗمر  قملم :وقمـ شمٗمًػم اًم٘مٛمل ،أذسمتف :أي

ومٜمٌع ُمٜمف ٟمٌقع اعم٤مء ُمـ اًمٞمٜمٌقع:  ،أؾم٤مل ًمف اًمٜمّح٤مس اعُمذاب ُمـ ُمٕمدٟمف :ىمٞمؾ

 .ويم٤من ذًمؽ سم٤مًمٞمٛمـ ،وًمذًمؽ ؾماّمه قمٞمٜم٤مً 

﴿ 9   ﴾/أٟمف أقمٔمؿ ُمٜمف، اًمقاطمدة:  :ىمٞمؾ ،16ؾم٠ٌم ّٓ ؿمجٌر ؿمٌٞمٌف سم٤مًمّٓمروم٤مء إ

ُيٕمّٛمؾ  ،قالطمِمٞمٌش ـمِ  :وإصمؾ اعمٕمروف هق .وأصمقل ،أصمالت :واجلٛمع ،أصمٚم٦م يمٌ٘مٚم٦م

                                                           

 .14/272، وذم : أي اًمّّمٗمر، سمدل قملم اًمّمٗمر ،وهق ذم شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل :  525شمٗمًػم اًم٘مٛمل:  ( (1



 39 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 ،قمغم وزن ىمٗمؾ ،ظمٜمؽ سم٤مًمٙم٤مف اًمٗم٤مرؾمٞم٦م :وُيًّٛمك سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،ُمٜمٝم٤م احلٍمان

لم ًّ  .وًمٕمّٚمف سم٤مًم

﴿         ﴾/ُم٤م أيمٜمٜمتف ذم ٟمٗمًؽ :اًمّن  ،54يقٟمس. 

 ﴿ :ىمقًمفوُمٜمف           ﴾/يمتٛمٝم٤م ذم  :أي ،77يقؾمػ

 .ٟمٗمًف، ومل ُئمٝمره٤م هلؿ

﴿ :ف شمٕم٤ممموىمقًم       4         ﴾/3اًمتحريؿ، 

 .أُمره٤م سم٢مظمٗم٤مئف :أي

﴿وىمٞمؾ:       ﴾/يمتٛمٝم٤م  يٕمٜمل: ،يمتٛمقه٤م،،أي: أفمٝمروه٤م33ؾم٠ٌم

ٗمٚم٦م اًمذيـ أوّٚمقهؿ، ًّ  ّه ُمـ إوداد. وىمٞمؾ:أ أظمٗم٤مه٤م ُمـ اًم

 ﴿    ﴾/جمٛمع اًمّٚمحٞملم :وهق ،ىمـمجع اًمذّ  ،8يس. 

 ذىمقن يم٠مؾمد وأؾمقد. :ومجع اًمٙمثرة،وهق مجع ىمّٚم٦م يم٥ًٌم وأؾم٤ٌمب

﴿     ﴾ /همٓم٤مء :أي ،ضمٕمٚمٜم٤م قمغم أسمّم٤مرهؿ همِم٤موةً  :أي ،9يس. 

﴿    ﴾ /واإلضمداث ُمثٚمف. ،واطمده٤م ضمدث ،اًم٘مٌقر 51يس 

﴿     ﴾/اؾمتًٚمام ُٕمر اهلل وًمف ،123اًمّم٤موم٤مت. 

﴿    ﴾ /أـم٤مع :أي ،112اًمٌ٘مرة. 
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      ﴿     ﴾ /ٚمؿ واًمّٓم٤مع :أي ،14احلجرات ًّ ﴿دظمٚمٜم٤م ذم اًم  

   ﴾/أظمٚمّم٧م قم٤ٌمديت هلل. :أي ،22آل قمٛمران 

﴿      ﴾/اًمّْمالل. [11]أي: وضمدوهؿ قمغم  ،69اًمّم٤موم٤مت 

﴿             ﴾/ص٤مدوم٤م زوضمٝم٤م،  :أي ،25يقؾمػ

 .وضمدٟم٤م :أي :أًمٗمٞمٜم٤م

﴿        ﴾/ٗمٞمٜم٦م :أي ،142اًمّم٤موم٤مت ًّ ُمـ سم٤مب  ،هرب إمم اًم

  .وإيمثر ُمـ سم٤مب رضب ،ىمتؾ وشمٕم٥م

 :واجلٛمع ،واإلسم٤مق سم٤مًمٙمن اؾمؿ ُمٜمف ،اؾمؿ ُمـ أسمؼ اًمٕمٌد ومٝمق آسمؼ :وإسم٤مق

 .يمٙم٤مومر ويمٗم٤مر ،أسم٤مق

﴿       ﴾/ٙمقن ،مجع طمزب ،17هقد ًّ اًمّٓم٤مئٗم٦م ومج٤مقم٦م  :سم٤مًمٙمن وم٤مًم

وهق  يقم اضمتامع ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب قمغم ىمت٤مل رؾمقل اهلل :ويقم إطمزاب .اًمٜم٤ّمس

 .قم٤ٌمرة قمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اعُمجتٛمٕم٦م حلرب رؾمقل اهلل  :وإطمزاب ،يقم اخلٜمدق

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /ٟمقٍح ىمقم  :هؿ ،32هم٤مومر 

 .ص٤مروا ومِرىم٤مً  :أي :إطمزاب اًمذيـ حتّزسمقا قمغم أٟمٌٞم٤مئٝمؿ :وىمٞمؾ ،وقم٤مد، وصمٛمقد
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﴿   ﴾/شمّقاب :أي ،رضّم٤مع ،17ص. 

﴿     ﴾/واًم٘م٤مئؿ  ،واضمٕمٚمٜمل يم٤موماًل هل٤م ،وّٛمٝم٤م إزمَّ  :أي ،23ص

٤م أو اضمٕمٚمٝم ،وأصٚمف اضمٕمٚمٜمل أيمٗمٚمٝم٤م ،ُمّٚمٙمٜمٞمٝم٤م :وىمٞمؾ .سم٠مُمره٤م، واٟمزل أٟم٧م قمٜمٝم٤م

 سمٛمٕمٜمك اًمٜمّّمٞم٥م. ،ٟمّمٞمٌل ُمـ اًمٙمٗمؾ :أي :يمٗمكم

﴿      ﴾ /اعم٤مل  :واخلػم ،آصمرت طُم٥مَّ اخلٞمؾ :أي،32ص

ٕن أطم٧ٌٌم يمام  :وإٟمام وُمنِّ سمآصمرت ،اخلٞمؾ عم٤ِم ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٜم٤مومع :واعُمراد هٜم٤م اًمٙمثػم.

 ًمٙمـ عم٤ّم ُأٟمٞم٥م ُمٜم٤مب آصمرت قُمّدي شمٕمديتف. ،ىمٞمؾ ُيٕمّدى سمٕمغم

 .وطُم٥ّم اخلػم ُمٗمٕمقل ًمف ،هق سمٛمٕمٜمك شم٘م٤مقمدت :ؾوىمٞم

﴿     ﴾/سمٖمػم ي٤مء اًم٘مّقة ،17ص. 

﴿وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:     7   ﴾/أي: سم٘مّقة.47اًمذاري٤مت، 

   ﴿ :وىمقًمف   ﴾ /قمـ اًم٤ٌمىمر ،ذم اًمتٗمًػم ،17ص:  اًمٞمد ذم

 .(1)صمؿ شمال هذه أي٦م  ،يمالم اًمٕمرب اًم٘مّقة واًمٜمّٕمٛم٦م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /سم٤مًمٞم٤مء ،45ص. 

                                                           

، 13سم٤مب  1ح  153، اًمتقطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  16ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (1

 .6/221اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين : 
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  :ىم٤مل قمـ اًم٤ٌمىمر  (1)اًم٘مٛمل 

 .أوًمقا اًم٘مّقة ذم اًمٕم٤ٌمدة واًمّمؼم ومٞمٝم٤م

 ُ ىم٤مل:  ،وىمٞمؾ:  إيدي ُمـ اإلطم٤ًمن 

 .وإسمّم٤مر اًمٌّم٤مئر ذم اًمّديـ،ًمف يٌد ذم اخلػم

﴿    ﴾/ـأىمرا :أي ،52ص ًّ  .واطمده شَمِرب ،ٟم٤ًم ذم اًم

ـَ  :ىمٞمؾ ـٍ واطمدٍ  [10]وإٟمام ضُمٕمٚم  ٕن اًمّتح٤مب سملم إىمران أصم٧ٌم.:قمغم ؾم

﴿       5   ﴾/أو٤مءت ،69اًمزُمر.  

 ،وُئمٝمر احل٘مقق ،ٕٟمف ُيرى ذم اًمٌ٘م٤مع :ؾماّمه ٟمقراً  ،سمام أىم٤مم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمدل :ىمٞمؾ

   .فمٚمٛم٦م :يمام ؾمّٛمك اًمٔمٚمؿ

  .(2)اًمّٔمٚمؿ فمٚمامت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  :وذم احلدي٨م

  :ىم٤مل ،ذم هذه أي٦م قمـ اًمّّم٤مدق  (3)واًم٘مٛمل 

إذن يًتٖمٜمل  :ىم٤مل ؟وم٢مذا ظمرج يٙمقن ُم٤مذا :رّب إرض إُم٤مم إرض، وم٘مٚم٧م

 .سمٜمقر اإلُم٤مم نوجيتزؤواًمٜم٤ّمس قمـ وقء اًمِّمٛمس وٟمقر اًم٘مٛمر 

                                                           

 .541شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

سم٤مب اعمٔم٤ممل ، صحٞمح ُمًٚمؿ :  3/99، صحٞمح اًمٌخ٤مري :  2/126:  ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ  ( (2

 .، سم٤مب حتريؿ اًمٔمٚمؿ 8/18

  .121ح  4/523، وقمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  552شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (3
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ىم٧م إرض سمٜمقر إذا ىم٤مم ىم٤مئٛمٜم٤م أذ :ىم٤مل قمٜمف  (1) وقمـ إرؿم٤مد اعمٗمٞمد

 .رهّب٤م، واؾمتٖمٜمك اًمٕم٤ٌمد قمـ وقء اًمِّمٛمس، وذه٧ٌم اًمُٔمٚمٛم٦م

﴿             ﴾ /قمـ  (2)اًم٘مٛمل  ،11هم٤مومر

 .ذًمؽ ذم اًمّرضمٕم٦م : اًمّّم٤مدق

أو ي٘مقًمقن ذًمؽ ذم اًمّرضمٕم٦م  ،ًمٕمّؾ اعُمراد أن اًمّتثٜمٞم٦م إٟمام يتح٘مؼ سم٤مًمّرضمٕم٦م :ىمٞمؾ

١مالسمح٥ًم اإلطم ًّ  .ٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م اًمّٚمتلم ذم اًم٘مؼم واًم

ٕن اًمٜمّٓمٗم٦م ُمٞمت٦م، واحلٞم٤مة  ،يمقهنؿ ُٟمٓمٗم٤ًم ذم إصالب :اعمقشم٦م إومم :وىمٞمؾ

 ،إُم٤مشم٦م اهلل إّي٤مهؿ سمٕمد احلٞم٤مة :واعمقشم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،إطمٞم٤مء اهلل إّي٤مهؿ ُمـ اًمٜمّٓمٗم٦م :إومم

 .إطمٞم٤مئٝمؿ اهلل ًمٚمٌٕم٨م :واحلٞم٤مة اًمث٤مٟمٞم٦م

إطمٞم٤مء اهلل  :واحلٞم٤مة إومم ،ًمتل شم٘مع هبؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م سمٕمد احلٞم٤مةا ،اعمقشم٦م إومم :وىمٞمؾ

 :إُم٤مشم٦م اهلل إّي٤مهؿ سمٕمد اعم٠ًمًم٦م، واحلٞم٤مة اًمث٤مٟمٞم٦م :واعمقشم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،إّي٤مهؿ ذم اًم٘مؼم ًمٚمٛم٠ًمًم٦م

اًمتل يم٤مٟم٧م سمٕمد إطمٞم٤مء اهلل إّي٤مهؿ ذم  :اعمقشم٦م إومم :وىمٞمؾ.إطمٞم٤مء اهلل إّي٤مهؿ ًمٚمٌٕم٨م

صمؿ أطمٞم٤مهؿ  ،صمؿ أُم٤مهتؿ سمٕمد ذًمؽ ،سمغم :ىم٤مًمقا ؟سمٙمؿاًمّذر، إذ ؾم٠مهلؿ: أًم٧ًم سمر

 .صمؿ يٌٕمثٝمؿ اهلل إذا ؿم٤مء ،سم٢مظمراضمٝمؿ إمم اًمّدٟمٞم٤م، صمؿ إُم٤مشمتٝمؿ

                                                           

، أقمالم اًمقرى : اًمٓمؼمد :  2/381اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م طمج٩م اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد ، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد :  ( (1

  ....ا اًمٚمٗمظ : إن ىم٤مئٛمٜم٤م إذا ىم٤مم أذىم٧م إرض سمٜمقر رهب٤م، هبذ 434

 .19ح 7/14، وقمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  554شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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وهق أن احلٞم٤مة إومم هل اإلطمٞم٤مء ذم اًمّرضمٕم٦م، واًمث٤مٟمٞم٦م:  :إول أفمٝمر :أىمقل

 .اإلطمٞم٤مء ًمٚمٌٕم٨م

ْم٤مء أضمٚمٝمؿ، هل اعمقشم٦م إومم أًمتل شم٘مع هبؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م سمٕمد اٟم٘م :واإلُم٤مشم٦م إومم

 . هل اًمتل شم٘مع هبؿ ذم اًمّرضمٕم٦م :واًمث٤مٟمٞم٦م

﴿ويِمٝمد سمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:   3           

                          4 

 5           4    8  ﴾ /[11] 121اًمتقسم٦م. 

ّٓ ذم أظمرة ٓ ُيتّمقر  وم٢من اًمّتٕمذي٥م ُمّرشملم ىمٌؾ اًمٕمذاب اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ًمٞمس هق إ

ّٓ سم٠من يٙمقن أطمدمه٤م ذم اًمؼمزخ واًمث٤مين ذم اًمّرضمٕم٦م، إذ مل ُيٕمذسمقا ذم اًمّدٟمٞم٤م طمّتك  إ

 .يٙمقن هق إول ُمٜمٝمام

 :سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ٗم٦م وإن يم٤مٟم٧م ُمٞمت٦مأن اًمٜمّٓم :ويٌُٕمد اًمتقضمٞمف اًمث٤مين

﴿ 2    6   ﴾ /أٟمف ٓ يّمّح إـمالق  ،28اًمٌ٘مرة ّٓ إ

 .اإلُم٤مشم٦م قمٚمٞمٝم٤م: إذ اإلُم٤مشم٦م إٟمام شمٙمقن سمٕمد احلٞم٤مة

﴿    ﴾ /واطمده٤م ىمقت ،أرزاق سم٘مدر ُم٤م حُيت٤مج إًمٞمف ،12ومّمٚم٧م. 

 .اًمّٓمٕم٤مم هق ُم٤م ي٘مقم سمف سمدن اإلٟم٤ًمن ُمـ :وىمٞمؾ
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 .(1)اًم٘مقت ُم٤م ي١ميمؾ ًمُٞمٛمًؽ اًمّرُمؼ  :وقمـ اسمـ اًمٗم٤مرس وإزهري

﴿ 31    ﴾/سمٛمٕمٜمك اهلالك. ،ُمـ اًمّردى ،أهٚمٙمٙمؿ ،23ومّمٚم٧م 

 ﴿    ﴾ /أوقمٞمتٝم٤م أًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م ُُمًتؽمة ىمٌؾ شمٗمّٓمره٤م ،47ومّمٚم٧م، 

 .يَمؿ :واطمده٤م

   ﴿ :ىمقًمف    ﴾/إيمامم مجع يمامُم٦م  ،11اًمرمحـ

  .واًمٙمِؿ سم٤مًمٙمن ُمثٚمف  .وهق همالف اًمّٓمٚمع  ،سمٙمن اًمٙم٤مف

 يمّٛمف
ٍ
 .ويمّٚمام همّٓمك ؿمٞمئ٤ًم ومٝمق يمامم ،وهمالف يمّؾ رء

﴿ 5    ﴾ /واطمده٤م  ،أسم٤مريؼ ٓ قُمرى هل٤م وٓ ظمراـمٞمؿ ،71اًمزظمرف

 .يمقب يم٘مٗمؾ

 ﴿ :ىمقًمف     ﴾ /ت اًمٕمٞمقنقمغم طم٤موم٤م :أي ،14اًمٖم٤مؿمٞم٦م 

 .أهمْمٌقٟم٤م :أي ،55اًمزظمرف/ ﴾  ﴿ .اجل٤مري٦م

﴿       ﴾ /أسمرم إُمر :ُمـ ىمقهلؿ ،أطمٙمٛمقا أُمراً  :أي ،79اًمزظمرف: 

ومل  ،أطمٙمٛمقا ذم شمٙمذي٥م احلّؼ ورّده :أي :وأسمرم احلٌؾ إذا أطمٙمؿ ومتٚمف ،أطمٙمؿ :أي

 .ي٘متٍموا قمغم يمراهٞمتف

                                                           

 يٜمٔمر : ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمّٚمٖم٦م ، اسمـ وم٤مرس ، وهتذي٥م اًمّٚمٖم٦م ، إزهري ، ُم٤مدة ) ىمقت (.  ( (1
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﴿       ﴾ /(2)يٕمٜمل أول اًمٜم٤ّموملم :(1) اًم٘مٛمل ،81اًمزظمرف 

  .يٙمقن ًمف وًمد (4)أن  (3) هلل قمزَّ وضمؾَّ 

 .أي اجل٤ّمطمديـ :قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (5)وقمـ اإلطمتج٤مج 

 .واًمّت٠مويؾ ذم هذا اًم٘مقل سم٤مـمٜمف ُُمْم٤مّد ًمٔم٤مهره :ىم٤مل

ديـ عم٤ِم ىمٚمتؿ، يٕمٜمل إن يُمٜمتؿ شمزقمٛمقن ًمٚمّرمحـ وًمدًا وم٠مٟم٤م أّول اجل٤ّمطم :وذم اًمّتٗمًػم

 .(6)قمٌد إذا ضمحد وأٟمِػ  :ُمـ ىمقهلؿ ،وآٟمٗملم

ًمٚمّرمحـ وًمدًا وم٠مٟم٤م أّول َُمـ يٕمٌده قمغم  [12]ُمٕمٜم٤مه إن يُمٜمتؿ شمزقمٛمقن أن  :وىمٞمؾ

 .أٟمف واطمٌد ٓ وًمَد ًمف

﴿   ﴾ /وهق:اًمّرُمؾ اعم٘مٌقح. :، مجع طُم٘مػ يمحٛمؾ21آطم٘م٤مف 

٤مد سملم ضم٤ٌمٍل ُُمنموم٦م قمغم اًمٌحر ويم٤مٟم٧م قم ،رُم٤مل ُُمًتٓمٞمٚم٦م سمٜم٤مطمٞم٦م ؿمجر :وىمٞمؾ

 .سم٤مًمِّمجر ُمـ سمالد اًمٞمٛمـ

                                                           

 .96ح  4/616ٚملم ، احلقيزي ، وقمٜمف ٟمقر اًمث٘م 588شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (1

 .ذم اعمّمدر : اًم٘م٤مئٚملم سمدل اًمٜم٤ّموملم  ( (2

 .قم٤ٌمرة : هلل قمّز وضمّؾ ، ًمٞم٧ًم ذم اعمّمدر  ( (3

 .ذم اعمّمدر : ٕٟمف سمدل أن  ( (4

 .92/114، وقمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1/279آطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :   ( (5

 .3/126، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  5/552اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ، اًمٓمؼمد :   ( (6
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اطم٘مقىمػ اًمّرُمؾ  :وُمثٚمف ،طم٘مػ سم٤مًمٌمء طُم٘مقوم٤ًم ُمـ سم٤مب ىمٕمد أقمقج :ُي٘م٤مل

 .هل رُمؾ ُُمًتٓمٞمؾ ُُمرشمٗمع ومٞمف اٟمحٜم٤مء :وىمٞمؾ .واهلالل

وهل  ،اًمِّم٘مقق إمم إضمٗمر (3)سملم  ،سمالد قم٤مد (2)إطم٘م٤مف ُمـ  :(1)اًم٘مٛمل 

 .أرسمٕم٦م ُمٜم٤مزل

﴿       ﴾/أسمٓمٚمٝم٤م :أي ،1حمٛمد.  

اًمذيـ ارشمّدوا سمٕمد رؾمقل   (5)ٟمزًم٧م ذم أصح٤مب رؾمقل اهلل  :(4)اًم٘مٛمل 

وقمـ  وصّدوا قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  ،وهمّمٌقا أهؾ سمٞمتف طمّ٘مٝمؿ رؾمقل اهلل 

 .وٓي٦م إئٛم٦م 

﴿      ﴾/أسمٓمؾ ُم٤م يم٤من شم٘مّدم ُمٜمٝمؿ ُمع رؾمقل اهلل :أي ،1حمٛمد 

 .ٝم٤مد واًمٜمٍّمةُمـ اجل

﴿      ﴾/ُمـ  ،أيمثرشمؿ ىمتٚمٝمؿ وضُمرطمٝمؿ وأهمٚمٔمتٛمقه ،4حمٛمد

 .أصم٘مٚمتف :أي ،أصمخٜمتف اجلراطم٦م :ُي٘م٤مل ،وهق اًمٖمٚمٞمظ :اًمّثخلم

                                                           

 .6/456وقمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مؿم٤مين :  596شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (1

 .يمٚمٛم٦م : ُمـ ، ًمٞمس ذم اعمّمدر  ( (2

 .ذم اعمّمدر : ُمـ سمدل سملم  ( (3

 .6ح  5/26، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  599شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (4

 .ًمٞم٧ًم ذم اعمّمدر   قم٤ٌمرة : أصح٤مب رؾمقل اهلل   ( (5



 اهلٛمزةومّمؾ  ...................................................48

﴿9 ﴾ /وهق اعُمتٖمػّم اًمّٓمٕمؿ ،، ُُمتٖمػّم اًمّٓمٕمؿ واًمّريح يم٤مٔضمـ15حمٛمد. 

ًمٙمن أيْم٤ًم شمٖمػّم ومٚمؿ ُينمب، وي٠مؾِمـ سم٤م ،أؾمـ اعم٤مء ُأؾمقٟم٤ًم ُمـ سم٤مب ىمٕمد :ُي٘م٤مل 

 .ومٝمق آؾمـ قمغم وم٤مقمؾ

﴿   ﴾/قمالُم٤مهت٤م وإُم٤مراهت٤م أًمتل شمدلُّ قمغم ىُمرهب٤م.18حمٛمد، 

ط سمٗمتحتلم  .اًمٕمالُم٦م :واًمنَمَ

        ﴿ 4       ﴾/ويٌؾ هلؿ :أي 22حمٛمد. 

       ﴿ 4    ﴾ /قمٞمٌد، أي: ىمد وىمٞمؾ: هق هتديٌد وو ،أي:ويٌؾ ًمؽ،34اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .ًمُ٘مرب واًمّدٟمقا :سمٛمٕمٜمك ،ىم٤مرسمؽ ّذ، ومٞمٙمقن ُمـ اًمقمم :أي ،وًمٞمؽ ّذ وم٤مطمذره

﴿ 4         ﴾/أي  :وىمٞمؾ ،ُمدَّ هلؿ ذم أُم٤مل وإُم٤مين ،25حمٛمد

 .أُمٝمٚمٝمؿ، وهق أيْم٤ًم يرضمع إمم إول

﴿     ﴾/احل٘مد: وهق ُم٤م  :واًمّْمٖمـ واًمّْمٖمٞمٜم٦م ،أطم٘م٤مدهؿ ،29حمٛمد

 .ُمـ اًمٕمداوة ،ذم اًم٘مٚمقب ُُمًتٙمـ

﴿     ﴾/ضم٤مزاهؿ ،85اعم٤مئدة. 

﴿    ﴾ /أو ُمـ اإليزار  ،وهل اعمُٕم٤موٟم٦م ،ُمـ اعُم١مازرة ،ىمّقاه ،29اًمٗمتح

 .وهق اإلقم٤مٟم٦م
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﴿        ﴾/وهق ؿم٤مهد اًم٘مٚم٥م  [13]اؾمتٛمَع يمت٤مب اهلل  :أي ،37ق

 .ؿ ُمٕم٤مٟمٞمفطم٤مرض سمذهٜمف ًمٞمٗمٝم :أي ،همػم ؾم٤مهٍ 

﴿     ﴾ /خُم٤مـم٦ًٌم ًمٚمٜمٌّّل :(1)اًم٘مٛمل ،24ق  وقمكّم. 

 .(2)ىمًٞمؿ اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر  قمكّم  :وذًمؽ ىمقل اًمّّم٤مدق 

 ،واًمٕمرب شم٠مُمر اًمقاطمد واجلٛمع يمام شم٠مُمر اإلصمٜملم ،اخلٓم٤مب عم٤ِم هلل وطمده وىمٞمؾ:

اًمّروم٘م٦م أدٟمك ُم٤م شمٙمقن  وذًمؽ أن اًمّرضمؾ أدٟمك أقمقاٟمف ذم إسمٚمف وهمٜمٛمف إصمٜم٤من، ويمذًمؽ

  .صمالصم٦م ومجرى يمالم اًمٕمرب قمغم ُمٜم٤مطمٞمف

٤مئؼ واًمِّمٝمٞمد، وىمٞمؾ: ًّ   .أو َُمَٚمَٙملم ُمـ أُمالك اًمٜم٤ّمر ظمٓم٤مٌب إمم اًم

 .1اًمتلم/ ﴾﴿:واؾمُتِمٝمد ًمف سم٘مراءة إًمػ سمدل اًمٜمّقن اخلّٗمٞمٗم٦م، وىمٞمؾ:

﴿        ﴾ /أقم٘م٤مب اًمّّمالة :أي ،42ق. 

 ،شم٘مقل طملم مُتز :وم٘م٤مل ،ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م قمـ اًمّّم٤مدق  (3) ٛمعذم اعمج

ّٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ًمف اعُمٚمؽ، وًمف احلٛمد :وطملم شُمّمٌح قمنم ُمّرات  ،ٓ إًمف إ

 ىمدير ،حُيٞمل وُيٛمٞم٧م
ٍ
 .وهق قمغم يمّؾ رء

                                                           

 .6/538، وقمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مؿم٤مين :  619شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ((1

، 496اٟمٔمر : اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق:  احلدي٨م ُمِمٝمقر ُمٕمروف ُمروي قمـ اًمرؾمقل   ((2

 .97/325سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز : 

 .9/252جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :   ((3
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 .ريمٕمت٤من سمٕمد اعمٖمرب :وم٘م٤مل ،أٟمف ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م :( قمـ اًم٤ٌمىمر 1واًمٙم٤مذم )

 .. (2)واحلًـ اعُمجتٌك  وأُمػم اعم١مُمٜملم  ـ اًمٜمٌّّل وُمثٚمف قم

 .أرسمع ريمٕم٤مٍت سمٕمد اعمٖمرب :ىم٤مل ( قمـ اًمّرو٤م 3اًم٘مٛمل )

﴿و:.أٟمف اًمقشمر ُمـ آظمر اًمّٚمٞمؾ :( قمـ اًمّّم٤مدق 4واعمجٛمع )      

ذم أقم٘م٤مهب٤م إذا  :أي :سم٤مًمٗمتح :،إذا أدسمرت اًمٜمّجقم ُمـ آظمر اًمّٚمٞمؾ.وىمٞمؾ49اًمٓمقر/﴾

يم٤من  أن رؾمقل اهلل  :ذم هذه أي٦م، ىم٤مل ( قمٜمٝمام 5) اعمجٛمع.رسم٧م أو ظمٗمٞم٧مهم

امء ،ي٘مقم ُمـ اًمّٚمٞمؾ صمالث ُمّرات ًّ وي٘مرأ اخلٛمس ُمـ آل قمٛمران أًمتل  ،ومٞمٜمٔمر ذم آوم٤مق اًم

   ﴿ :آظمره٤م   ﴾ صمؿ يٗمتتح صالة اًمّٚمٞمؾ 194قمٛمران/آل. 

: ﴿ وقمٜمٝمام .احلدي٨م       ﴾/يٕمٜمل اًمّريمٕمتلم ىمٌؾ صالة  ،49اًمٓمقر

  .واحلًـ سمـ قمكّم  وقمكّم  ورواه قمـ اًمٜمٌّّل  .(6اًمٗمجر )

 

                                                           

 .3/444، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم   ((1

 .8/118، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،احلر اًمٕم٤مُمكم: 188اٟمٔمر:هتذي٥م إطمٙم٤مم ًمًٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٓمقد: /( (2

، وقمٜمٝمؿ اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم  11ح  3/444، وهق ذم اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  628شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((3

 . 2و  1ح  7/335اًم٘مرآن ، اًمٌحراين : 

 .9/283ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :  جمٛمع اًمٌٞم٤من  ((4

 .9/283:  ٟمٗمًفاعمّمدر   ((5

٤مسمؼ :   ((6 ًّ  .16/228، سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  9/283اعمّمدر اًم
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 .ُمثٚمف قمـ اًمّرو٤م  (2)واًم٘مٛمل  .قمـ اًم٤ٌمىمر  (1)واًمٙم٤مذم

﴿    ﴾ /واإلدسم٤مر سم٤مًمٙمن ُمّمدر  ،مجع دسمر يمٕمٜمؼ ،111آل قمٛمران

 ﴿ .أدسمَر ُيدسمر إدسم٤مراً       ﴾ /ُمتك يقم اجلزاء ،12اًمّذاري٤مت. 

﴿4    ﴾/ضمٝم٦ٍم ؿمئتؿ. [14]ُمـ أّي   أي :ىمٞمؾ ،223اًمٌ٘مرة   

 .: أي ُمتك ؿمئتؿ ذم اًمٗمرجقمـ اًمّّم٤مدق  (3)واًمٕمٞم٤مر 

 .أيَّ ؾم٤مقم٦ٍم ؿمئتؿ :وذم رواي٦م ُأظمرى قمٜمف 

 (4)وُمـ ظمٚمٗمٝم٤م، ذم اًمُ٘مٌؾ.  ،ُمـ ىمداُمٝم٤م :وذم ُأظمرى

أن اًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م شم٘مقل إذا أشمك اًمّرضمؾ  :قمـ اًمّرو٤م  (5) ّتٝمذي٥موذم اًم

﴿اعمرأة ُمـ ظمٚمٗمٝم٤م ظمرج وًمده أطمقل، وم٠مٟمزل اهلل قمّز وضمّؾ:     3 

  3 4    ﴾/ومل ،ًمٚمٞمٝمقد ظمالوم٤مً ،، ُمـ ىمّدام أو ظمٚمػ223اًمٌ٘مرة

ـِ ذم أدسم٤مرهـ  .يٕم

                                                           

 .3/444اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ( (1

 .38ح  5/143، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  628شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (2

 .333ح  1/132شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :   ( (3

 .336و ح  334و ح  332ح  1/132ًػم اًمٕمٞم٤مر : شمٗم  ( (4

  . 2/29، وهق ذم اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  2/232هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :   ( (5
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ٓ سم٠مس إذا  :ىم٤مل ؟قمـ اًمّرضمؾ ي٠ميت اعمرأة ذم دسمره٤م  (1)وقمـ اًمّم٤مدق 

 .روٞم٧م 

﴿ :وم٠ميـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :ىمٞمؾ           ﴾

 إن اهلل ،وم٤مـمٚمٌقا اًمقًمد ُمـ طمٞم٨م أُمَريُمؿ ،هذا ذم ـمٚم٥م اًمقًمد :ىم٤مل ،222اًمٌ٘مرة/

﴿شمٕم٤ممم ي٘مقل:      3   3  4  ﴾/223اًمٌ٘مرة. 

﴿      ﴾ /ٟم٘مص :ُمـ أًم٧م ي٠مًم٧م ،ٟم٘مّّمٜم٤مهؿ ،21اًمٓمقر. 

أي ُم٤م ٟم٘مّّمٜم٤مهؿ ُمـ  :أًمتف طمّ٘مف ي٠مًمتف أًمت٤ًم ٟم٘مّّمف :ُي٘م٤مل ،اًمٜمّ٘مّم٤من :وإًم٧م

 
ٍ
سمؾ  ،ُم٤م ٟم٘مّّمٜم٤مهؿ ُمـ صمقاهبؿ ؿمٞمئ٤ًم ُٟمٕمٓمٞمف إسمٜم٤مء :وىمٞمؾ .صمقاب قمٛمٚمٝمؿ ُمـ رء

 .ّْمؾأحل٘مٜم٤مهؿ هبؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمّتٗم

وأُمػم  اًمذيـ آُمٜمقا سم٤مًمٜمٌّّل  :قمـ اًمّّم٤مدق  (3) واًم٘مٛمل( 2)واًمٙم٤مذم 

 ومل ُٟمٜم٘مص (5)أحل٘مٜم٤م هبؿ  ،وإوصٞم٤مء إئٛم٦م  (4)وذّريتف  اعم١مُمٜملم 

                                                           

 .2/232،وهق ذم اًمتٝمذي٥م :  3/243آؾمتٌّم٤مر ومٞمام اظمتٚمػ ُمـ إظم٤ٌمر،اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ( (1

 .ذم اًمٕمٚمؿ واًمِمج٤مقم٦م ، سم٤مب ذم أن إئٛم٦م  1/275اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ( (2

 .4ح  7/331، وقمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  627شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (3

 .ذم اعمّمدر : وذريتٝمؿ سمدل وذريتف  ( (4

 .أحل٘مٜم٤م سمف ، همػم ُمقضمقدة ذم اعمّمدر  قم٤ٌمرة : إئٛم٦م وإوصٞم٤مء   ( (5
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وطمّجتٝمؿ واطمدة، وـم٤مقمتٝمؿ  ذم قمكّم  ذّريتٝمؿ احلّج٦م أًمتل ضم٤مء هب٤م حمّٛمد 

 واطمدة.

: احلٛمد هلل اًمذي ٓ (1)ًمّدقم٤مء وُمٜمف ا .يٚمٞم٧م ًمٖمت٤من ،وٓت ،ي٠مًم٧م ،أًم٧م :وىمٞمؾ

 .ٓت، يٚمٞم٧م إذا ٟم٘مص :وهق ُمـ .وٓ شمِمتٌف قمٚمٞمف إصقات ،ُيالت

﴿      3      4       ﴾ 

 .أصٜم٤مم ُمـ أطمج٤مر يم٤مٟم٧م ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم يٕمٌدوهن٤م ،22-19اًمٜمجؿ/

﴿      ﴾ /وُيئس ُمـ ظمػمه، ُم٠مظمقٌذ ُمـ ٓمع قمٓمٞمتف،أي: ىمُ ،34اًمٜمجؿ 

 وهل اًمّّمالسم٦م ُمـ طمجٍر أو همػمه، وهق أن حيٗمر احل٤مومر ومٞمٌٚمغ اًمٙمدي٦م، يمدي٦م اًمقيمٞم٦م،

 .أيمدى ومٝمق ُُمٙمدٍ  :ُي٘م٤مل ومٞمٞم٠مس وي٘مٓمع احلٗمر.  ومال يٕمٛمؾ ُمٕمٛمقًمف ؿمٞمئ٤ًم،

﴿4  4  ﴾/ُم٤م يت٠مصؾ ُمـ إُمقال. :وهل :، اًمٖمٜمٞم٦م48اًمٜمجؿ 

ذم هذه   قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  قمـ آسم٤مئف،قمـ اًمّّم٤مدق  [15] (2)اًم٘مٛمل

 .وأرو٤مه سمٙم٥ًم يده (3) أهمٜمك يمّؾ إٟم٤ًمٍن سمٕمٞمِمتف :ىم٤مل ،أي٦م

﴿     ﴾ /٤مقم٦م. :ىم٤مل (4)، اًم٘مٛمل 57اًمٜمجؿ ًّ  يٕمٜمل ىمُرسم٧م اًم

                                                           

 .  1/394اًمّدقم٤مء ذم همري٥م احلدي٨م ، اسمـ ىمتٞم٦ٌم :   ( (1

 .214، ورواه ذم ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمّمدوق :  635شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (2

 .ذم اعمّمدر : سمٛمٕمٞمِمتف سمدل سمٕمٞمِمتف  ( (3

٤مقم٦م 636شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (4 ًّ  .، وومٞمف : ىمرسم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م سمدل ىمرسم٧م اًم
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  .ٕن يمّؾ ُم٤م هق آٍت ىمري٥م :ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ ًم٘مرهب٤م :ىمٞمؾ      

 .وُأزووم٤ًم أي ىمُرب ،ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،أزف ؿمخقص ومالن أزوم٤مً  :ُي٘م٤مل

 ﴿وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:          ﴾/أي:يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.18هم٤مومر، 

﴿    9 9   ﴾/أصقل ٟمخٍؾ ُمٜم٘مٓمع قمـ :أي ،22اًم٘مٛمر 

 .أي أصقل ٟمخٍؾ سم٤مًمٞم٦م :وأقمج٤مز ٟمخٍؾ ظم٤مًمٞم٦م .ؾم٤مىمط قمغم إرض ،ُمٖم٤مرؾمف

 وـمرطم٧م أضم٤ًمدهؿ. ،: ٕن اًمّريح ـمػّمت رؤوؾمٝمؿؿُمٌٝمقا سم٤مٕقمج٤مز :ىمٞمؾ

﴿   ﴾ /مَحَٚمف سمٓمره قمغم اًمّتٙمؼّم قمٚمٞمٜم٤م سم٤مدقم٤مئف  ،سَمٓمِرٌ  ،ُُمتٙمؼّمٌ  ،ُمرٌح  ،25اًم٘مٛمر      

﴿ : ىمقًمف        3     ﴾/إِذ سمٙمن ،26اًم٘مٛمر 

ورسمام يم٤من  :ىمٞمؾ ،ٕمٛم٦م وقمدم ؿمٙمره٤ميم٠مٟمف ُيريد يُمٗمران اًمٜمّ  ،اًمَٗمِرح اًمٌٓمِر :اًمِّملم

﴿.اخلٚمؼ ،12اًمرمحـ/ ﴾   ﴿.اعمَرح ُمـ اًمٜمِّم٤مط   ﴾ 

5﴿وهق: اجلٌؾ اًمّٓمقيؾ. :،يم٤مجل٤ٌمل، مجع قَمَٚمؿ24اًمرمحـ/  ﴾ /48اًمرمحـ، 

 ،أو أهمّم٤من ،مجع ومٜمـ ،إؿمج٤مر واًمثِّامر أو أٟمقاع ُمـ ،ذواشم٤م أًمقاٍن ُمـ اًمٜمِّٕمٞمؿ :أي

يمر ،وهل اًمٖمّمٜم٦م أًمتل شمتِمٕم٥م ُمـ ومرع اًمِّمجر ،ومٜمـمجع  ٕهن٤م  :وختّمٞمّمٝم٤م سم٤مًمذِّ

 .ومتد اًمّٔمؾ ،أًمتل شًمقِرق وشُمثٛمر
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  .ذواشم٤م أًمقاٍن ُمـ اًمثامر :وىمٞمؾ

 .ومه٤م إٟمقاع ،واطمد اًمٗمٜمقن  يمٗمٚمقس :واًمٗمٜمـ يمٗمٚمس

﴿     ﴾/وهق  ،أّوُل َُمـ طُمنِم وُأظمرج ُمـ دي٤مره:ىمٞمؾ،2احلنم

وآظِمَر طمنمهؿ إًمٞمف يٙمقن ذم اًمّرضمٕم٦م  أي ّٕول ضمالئٝمؿ إمم اًمِم٤مم،:وىمٞمؾ ،اجلالء

 .إظمراج مجٍع ُمـ ُمٙم٤مٍن إمم آظمر:واحلنم

إمم أيـ؟  :ىم٤مًمقا ،اظمرضمقا :ىم٤مل هلؿ اًمٜمٌّّل  :قمـ اسمـ قم٤ٌمس (1)اعمجٛمع 

 .إمم أرض اعمحنم :ىم٤مل

﴿   ﴾ /ػم اًمّنيع ،،ُمـ اإلجي٤مف6احلنم ًّ ػ، أو ُمـ اًمقضمٞم ،وهق اًم

وإٟمام ُمِمٞمتؿ قمغم أرضمٚمٙمؿ، ومٚمؿ  ،ومام أضمريتؿ قمغم حتّمٞمٚمف ظمٞماًل وٓ ريم٤مسم٤مً  :أي

٦ٌَم واًم٘مت٤مل   ىقمٚمٞمٝمؿ وطمق وًمٙمـ اهلل ؾمّٚمط رؾمقًمف [16]حُتّّمٚمقا أُمقاهلؿ سم٤مًمَٖمٚم

 .أُمقاهلؿ

﴿     ﴾/حَيٛمؾ يُمت٤ًٌم ُمـ اًمٕمٚمؿ،  :أي ،واطمده٤م ؾِمٗمر ،يُمت٥م ،5اجلٛمٕم٦م

  .٤موٓ يٜمتٗمع هب ،َيتٕم٥م ذم محٚمٝم٤م

وٓ َيٕمٛمؾ هب٤م، يمذًمؽ  ،احِلامر حَيٛمُؾ اًمُٙمت٥م وٓ َيٕمٚمؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م :ىم٤مل (2)اًم٘مٛمل 

 .ٓ َيٕمٚمٛمقن ُم٤م ومٞمف، وٓ َيٕمٛمٚمقن سمف ،ىمد مَحٚمقا ُمثؾ احلامر ،سمٜمق إهائٞمؾ

                                                           

 .9/427جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :   ( (1

 . 665شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (2
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      ﴿      ﴾/يمّٚمٝم٤م ذم اًماّلم، واًماّليت  ،واطمده٤م أًمتل واًمذي مجٞمٕم٤مً  ،2اعمج٤مدًم٦م

 واطمده٤م أًمتل. ،سم٤مًمّت٤مء

﴿   ﴾/واطمده٤م رضم٤م ُم٘مّمقر، يم٥ًٌم  ،ضمقاٟمٌٝم٤م وٟمقاطمٞمٝم٤م ،17احل٤مىم٦م

امء  .ُي٘م٤مل ذًمؽ حلرف اًمٌئر وحلرف اًم٘مؼم وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م وأؾم٤ٌمب، ًّ ىمٞمؾ: يٕمٜمل أن اًم

 ﴿ومَٞمٗمٞمُْمقن إمم أـمراومٝم٤م وطم٤موّم٤مهت٤م. وهل ُمًٙمـ اعمالئٙم٦م، شمتِمّ٘مؼ،    ﴾ 

 ﴿.أقمدهلؿ وظمػّمُهؿ ،28اًم٘مٚمؿ/   ﴾ /ُي٘م٤مل ،ضمٕمٚمف ذم اًمققم٤مء ،18اعمٕم٤مرج: 

طمرص٤ًم  ،مجع اعم٤مل ومجٕمٚمف ذم وقم٤مء ويمٜمزه :أي :أوقمٞم٧م اعمت٤مع إذا ضمٕمٚمتف ذم اًمققم٤مء

 ووقم٤مه ومل يٜمٗمٕمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل. (2)ىم٤مل: مجع ُم٤مًٓ ومدومٜمف  (1)اًم٘مٛمل.وشم٠مصٞمالً 

 وإقم٤مء سم٤مهلٛمزة واطمد إوقمٞم٦م، وهق ،سم٤مًمٙمن وُيْمؿ :وىمٞمؾ  .واًمَققم٤مء سم٤مًمٗمتح

﴿.اًمّٔمرف   ﴾ /أي قمزُمقا أن ٓ  وىمٞمؾ:. ،أىم٤مُمقا قمغم اعمٕمّمٞم٦م7ٟمقح

 .يًتٛمٕمقا ؿمٞمئ٤مً 

﴿    ﴾/رُضوسم٤ًم وأطمقآً  ،14ٟمقح. 

 

                                                           

 .686ػم اًم٘مٛمل : شمٗمً  ( (1

 .ذم اعمّمدر : ودومٜمف سمدل ومدومٜمف  ( (2
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 .قمـ اظمتالف إهقاء واإلرادات واعمِمٞمآت :ىم٤مل (1)اًم٘مٛمل 

صمؿ قمٔم٤مُم٤ًم وحلقُم٤ًم، صمؿ  ،صمؿ ُُمْمٖم٦م ،صمؿ قَمٚمَ٘م٦م ،صمؿ ٟمٓمٗم٦م ،أي صم٤مرات شمراسم٤مً  :وىمٞمؾ

  .ٟمِم٠م ظمٚم٘م٤ًم آظمرأُ 

 .أصٜم٤موم٤ًم ذم أًمقاٟمٙمؿ وًمٖم٤مشمٙمؿ :أي :ظمٚم٘مٙمؿ أـمقاراً  :وىمٞمؾ

 اًمّت٤مرة واعمّرة. :واًمّٓمقر ،احل٤مل :واًمّٓمقر

﴿      ﴾/أو صم٤ٌمت ىمدم ،أي يمٚمٗم٦مً  ،6اعمزُمؾ. 

أن ٟم٤مؿمئ٦م اًمّٚمٞمؾ وهل ؾم٤مقم٤مشمف أوـم٠م ًمٚم٘مٞم٤مم، وأؾمٝمؾ  :يٕمٜمل :أصم٧ٌم ىمٞم٤مُم٤مً  :وىمٞمؾ

واًمّٚمٞمؾ ظُمٚمِؼ  ،ٕن اًمٜمّٝم٤مر ظُمٚمِؼ ًمتٍّمف اًمٕم٤ٌمد ومٞمف :اًمٜمّٝم٤مر قمغم اعُمّمكّم ُمـ ؾم٤مقم٤مت

 :أي ،وىمّقة وِوـم٠م ،وم٤مًمٕم٤ٌمدة ومٞمف أؾمٝمؾ [17]ًمٚمٜمقم واًمّراطم٦م واخلٚمقة ُمـ اًمٕمٛمؾ 

 .ُمقاـم٠م اًم٘مٚم٥م اًمّٚم٤ًمن هل٤م أو ومٞمٝم٤م

ٕن اًمّٚمٞمؾ ظُمٚمؼ ًمٚمٜمقم،  :أؿمّد وـم٠ًم أي أؿمّد قمغم اعُمّمكّم ُمـ صالة اًمٜمّٝم٤مر :وىمٞمؾ

ويم٤من اًمّثقاب أقمٔمٛمف ُمـ هذه  ،ـ ذًمؽ صم٘مؾ قمغم اًمٕمٌد ُم٤م يتٙمّٚمػ ومٞمفوم٢مذا ُأزيؾ قم

 .اجلٝم٦م

ىمٞم٤مم اًمّرضمؾ قمـ ومراؿمف ُيريد  :ىم٤مل قمـ اًمّم٤مدق  (1) واًمتٝمذي٥م (2) اًمٗم٘مٞمف

 .سمف اهلل قمّز وضمؾ ٓ يريد سمف همػمه

                                                           

 .687شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (1

 .3/446، واًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  1/472ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :   ((2



 اهلٛمزةومّمؾ  ...................................................58

ّٓ اهلل  :وذم رواي٦م   .(2)ٓ يريد إ

﴿     ﴾ /اًمٜم٤ّمس وؾمٙمقن إصقاتأصّح ىمقًٓ هلدوء  :، ىمٞمؾ6اعمزُمؾ، 

 (3)اًم٘مٛمل  ،وهدوء إصقات ،حلْمقر اًم٘مٚم٥م :وأصم٧ٌم ىمراءةً  ،أؾمدُّ ُم٘م٤مًٓ  :وىمٞمؾ

 .أصدق اًم٘مقل :ىم٤مل

﴿  3  ﴾/ُمـ ٟمِٙمؾ  ،أهمالًٓ ٓ واطمد هل٤م :وىمٞمؾ ،ىمٞمقدًا صم٘مٞمٚم٦م ،12اعمزُمؾ

 .سم٤مًمٙمن

﴿    ﴾/أو٤مء :أي ،34اعمدصمر. 

﴿ 8    ﴾/اًمقاطمد ُمِم٩م وُمِمٞم٩م ،أظمالطٌ  ،2اإلٟم٤ًمن. 

 .وهق ه٤م هٜم٤م اظمتالط اًمٜمّٓمٗم٦م سم٤مًمّدم  :ىمٞمؾ

 اظمتٚمٓم٤م مجٞمٕم٤ًم. ،ُم٤مء اًمّرضمؾ واعمرأة :ىم٤مل قمـ اًم٤ٌمىمر  (4) اًم٘مٛمل

﴿      ﴾/أطمٙمٛمٜم٤م رسمط ُمٗم٤مصٚمٝمؿ سم٤مٕقمّم٤مب ،28اإلٟم٤ًمن. 

 .ومٌٕمض اخلٚمؼ ُمِمدوٌد إمم سمٕمض ًمئاّل يًؽمظمٞم٤من ،ظمٚم٘مٝمؿ  :أي  (5اًم٘مٛمل )

                                                                                                                                        

 .84/131، وقمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  2/336هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :   ((1

 .84/132، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  2/52ِمٞمخ اًمّّمدوق : قمٚمؾ اًمنّمائع ، اًم  ((2

 .3ح  8/148، وقمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  693شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ((3

 .17و ح  13ح  5/469، وقمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  722شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ((4

 .7/362 ، اًمٙم٤مؿم٤مين : ، وقمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم 722شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ((5
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﴿   ﴾ /إؿمج٤مر اعمُٚمتّٗم٦م سمٕمْمٝم٤م  :وهل ،مجع ًمِّػ سم٤مًمٙمن ،16اًمٜم٠ٌم

ًمّٗم٤ًم،  :وجيقز أن يٙمقن اًمقاطمد :ىمٞمؾ.ًمّػ وًمٗمٞمػ :واطمده٤م ،سمٌٕمض ًمٙمثرهت٤م

﴿.أًمٗم٤مف :ومجع اجلٛمع ،ًمػ :ومجٕمٝم٤م  ﴾/مجع  ،، دهقرًا ُُمتت٤مسمٕم٦م23اًمٜم٠ٌم

    .واحل٘م٥م صمامٟمقن ؾمٜم٦م :ىمٞمؾ .طم٘م٥م 

ًّ  (1) اًم٘مٛمل ٜم٦م قمدده٤م  واحل٘م٥م ؾمٜم٦م  ٜمقنىم٤مل إطم٘م٤مب اًم ًّ صمالث ُم٤مئ٦م  (2)واًم

 .يم٠مًمػ ؾمٜم٦ِم مم٤م شمٕمّدون (3) يمّؾ يقمِ  ،وؾمتقن يقُم٤مً 

 (5) إطم٘م٤مب صمامٟمٞم٦م أطم٘م٤مب، واحل٘م٥م ىم٤مل: قمـ اًمّّم٤مدق (4) وقمـ اعمٕم٤مين

ٜم٦م صمالث ُم٤مئ٦م وؾمتقن يقُم٤مً  (5) ًّ  .واًمٞمقم يم٠مًمػ ؾمٜم٦ٍم مم٤م شمٕمّدون ،صمامٟمقن ؾمٜم٦م، واًم

ٓ خيرج ُمـ اًمٜم٤ّمر ُمـ دظمٚمٝم٤م طمّتك يٛمٙم٨م ومٞمٝم٤م  :قمـ اًمٜمٌّّل  (6)واعمجٛمع 

ٜم٦م صمالث ُم٤مئ٦م وؾمتقن يقُم٤مً  ،واحل٘م٥م سمْمع وؾمتقن ؾمٜم٦م ،أطم٘م٤مسم٤مً  ًّ يمّؾ يقٍم  ،واًم

 .ومال َيتٙمَِٚمـ أطمد قمغم أن خيرج ُمـ اًمٜم٤ّمر ،يم٠مًمػ ؾمٜم٦م مم٤م شمٕمّدون

 هذه ذم اًمذيـ ٓ خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤ّمر.:ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق (1)اًم٘مٛمل

                                                           

 .724شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ((1

 .يمٚمٛم٦م : قمدده٤م ًمٞم٧ًم ذم اعمّمدر  ((2

 .ذم اعمّمدر : واًمٞمقم سمدل يمّؾ يقم  ((3

 .221ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :   ((4

 .ذم اعمّمدر : واحل٘م٦ٌم سمدل واحل٘م٥م  ((5

 .12/244جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :   ((6
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أٟمف يمّٚمام ُم٣م طِم٘م٥م شمٌٕمف طِم٘م٥ٌم آظمر سمدأ: وذًمؽ  :ؿواهلل أقمٚم [18]وم٤معمٕمٜمك 

 .سمٛم٘مت٣م اخلٚمقد

﴿      ﴾/أهمٓمِمف اهلل أفمٚمٛمف :ُي٘م٤مل ،أفمٚمٛمف ،29اًمٜم٤مزقم٤مت، 

 .وأهمٓمش اًمّٚمٞمؾ أفمٚمؿ سمٜمٗمًف

﴿   9   ﴾/وؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت شُمٚم٘مك  ،ضمٕمٚمف ذا ىمؼٍم ُيقارى ومٞمف،21قمٌس

 .وُم٘مؼمة ُمثٚمث٦م اًم٤ٌمء ومجٕمف ىمٌقر، يمرم اهلل سمف سمٜمل آدم،وم٤مًم٘مؼم مم٤م أ قمغم وضمف إرض،

وىمؼّمت اعمّٞم٧م ُمـ  ،أو ضمٕمٚم٧م ًمف ىمؼماً  ،أُمرت أن ُيدومـ :أىمؼمت اعمّٞم٧م :ُي٘م٤مل

 .سم٤مب رضب وىمتؾ دومٜمتف

ٕن اإلُم٤مشم٦م وصٚم٦م ذم اجلٛمٚم٦م إمم احلٞم٤مة  ،وإٟمام قَمدَّ اإلُم٤مشم٦م واإلىم٤ٌمر ذم اًمٜمّٕمؿ

٤ٌمعوإُمر  ،إسمدي٦م واًمّٚمذات اخل٤مًمّم٦م ًّ  .سم٤مًم٘مؼم شمٙمقن صٞم٤مٟم٦ًم قمـ اًم

﴿     ﴾/اإلطمٞم٤مء سمٕمد اعمقت يم٤مًمٜمِّمقر. :،أطمٞم٤مه،واإلٟمِم٤مر22قمٌس  

﴿     ﴾/ىم٤مل: اإلّب  (2) اًم٘مٛمل ،ُمرقمك :وىمٞمؾ .ُم٤م رقمتف إٟمٕم٤مم ،31قمٌس

 .اإلب ًمٚمٌٝم٤مئؿ يم٤مًمٗم٤ميمٝم٦م ًمٚمٜم٤ّمس :وىمٞمؾ .احلِمٞمش ًمٚمٌٝم٤مئؿ

                                                                                                                                        

 .7/382، وقمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مر :  725ػم اًم٘مٛمل : شمٗمً  ((1

 .728شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (2
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﴿   5  ﴾/اٟم٘م٤مدت ًمت٠مصمر ىمدرشمف طملم  أي: اؾمَتٛمَٕم٧م ًمف: ،2آٟمِم٘م٤مق

 وٓ شمٙمرار ذم أي٦م: إٟم٘مٞم٤مد اعمٓمقاع اًمذي ي٠مذن ًمألُمػم وُيذقمـ ًمف، أراد اٟمِم٘م٤مىمٝم٤م،

امء ًّ  .(2)واًمث٤مٟمٞم٦م ذم صٗم٦م إرض (1) ٕن إُومم ذم صٗم٦م اًم

﴿     ﴾/اًمٗمقز واًمٜمّج٤مة واًمٌ٘م٤مء ذم  :واًمَٗمَٚمح حُمّريم٦م ،وم٤مز ومٔمٗمر ،9اًمِمٛمس

 .ُمثٚمف :واًمٗمالح ،اخلػم

﴿  8  ﴾ /أي: :أصم٘مؾ فمٝمرك طمتك ؾُمِٛمَع ٟم٘مٞمْمف ،3اًمنمح 

 أصم٘مٚمف طملم ضمٕمٚمف ٟم٘مٞمْم٤ًم. :أي :أٟم٘مض فمٝمرك :وُي٘م٤مل ،صقشمف

ٗمر واًمٕمٛمر ومٜم٘مض حلٛمف :واًمٜمِّ٘مض سم٤مًمٙمن ًّ ومُٞم٘م٤مل  ،اًمٌٕمػم اًمذي ىمد أشمٕمٌف اًم

ِٛمَع ٟم٘مٞمُض  ٟم٘مض، :طمٞمٜمئذٍ  ًُ  فمٝمرك. ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك: ًمق يم٤من مِحاًل ًم

﴿   ﴾ /مجع صم٘مؾ2اًمزًمزًم٦م ،. 

وإذا يم٤من ومقىمٝم٤م قمغم فمٝمره٤م  ،إذا يم٤من اعمّٞم٧م ذم سمٓمـ إرض ومٝمق صم٘مُؾ هل٤م :ىمٞمؾ 

﴿ :وىمٞمؾ.ومٝمق صم٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤م       ﴾ /ُمـ  ،2اًمزًمزًم٦م

 .ُمت٤مع اًمٌٞم٧م :صم٘مؾ: وهق :مجع،اًمّدوم٤مئـ وإُمقات

                                                           

  ﴿وي٘مّمد هب٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم :   ( (1         ﴾ /1آٟمِم٘م٤مق. 

 ﴿إؿم٤مرة إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم :   ( (2       ﴾ /3آٟمِم٘م٤مق. 
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 .ُمـ اًمٜم٤ّمس :ىم٤مل (1)واًم٘مٛمل

﴿4   ﴾/ث سم٥ًٌم إحي٤مء :أي ،5اًمزًمزًم٦م رسّمؽ هل٤م، أو سم٢محي٤مء  [21]حُتدَّ

 أهلٛمٝم٤م. :أي :أوطمك هل٤م وأوطمك إًمٞمٝم٤م واطمد :وىمٞمؾ ،رسّمؽ هل٤م

 .أُمره٤م ،أوطمك هل٤م :(2)وقمـ اًمتٗمًػم 

﴿ 39   3﴾ /أؿمٖمٚمٙمؿ اًمّتٗم٤مظمر واًمّت٤ٌمهل ذم يمثرة اعم٤مل قمـ  ،1اًمتٙم٤مصمر

 .أظمرة

﴿  ﴾/طمٚم٘م٦م طمٚم٘م٦م، واطمده٤م  :أي :مج٤مقم٤مت ذم شمٗمرىم٦م:أي ،3اًمٗمٞمؾ

 .هق مجع ٓ واطمد ًمف :وىمٞمؾ ،أسمقل، وإسمٞمؾ سم٤مًمٙمن ومٞمٝمام

 ﴿:وىمٞمؾ ذم ﴾ /امء وإرض  :، هق3اًمٗمٞمؾ ًّ ـمػٌم يٕمٞمش سملم اًم

 وأيمّػ يم٠ميمّػ اًمٙمالب. ،وهل٤م ظمراـمٞمؿ يمخراـمٞمؿ اًمّٓمػم ،ويٗمرخ

٤ٌمع،  ظمرضم٧م ُمـ جُل٦ّم اًمٌحر،هل ـمػٌم ظمٌي  وىمٞمؾ: ًِّ  وىمٞمؾ: هل٤م ريش يمريش اًم

 .(3)ىم٤مل: أفمٜمٝم٤م اًمزرازير  وقمـ قم٤ٌمد سمـ ُمقؾمك، يم٤مًمقـمقاط.

                                                           

 .732شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (1

 .12/419: جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  اٟمٔمر  ( (2

 .،وهق ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب،اسمـ ُمٜمٔمقر،ُم٤مدة )سمٚمس(1/152اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م،اسمـ إصمػم:   ( (3
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      ﴿    ﴾ /وٓ طمّس  ،إذ ٓ يٌ٘مك ًمف ٟمًؾ ،اًمذي ٓ قم٘م٥م ًمف ،3اًمٙمقصمر

 .وٓ ٟم٥ًم ،ٓ ديـ ًمف :يٕمٜمل (1)ِذيمر. واًم٘مٛمل 

      ﴿   ﴾/قمـ اًم٤ٌمىمر (2) اًمتقطمٞمد ،1اًمتقطمٞمد: (3)اًمٗمرد اعُمتٗمّرد. 

  .وهق اعُمتٗمّرد اًمذي ٓ ٟمٔمػم ًمف وإطمد واًمقاطمد سمٛمٕمٜمًك واطمد،

واًمقاطمد اعُمت٤ٌميـ اًمذي ٓ يٜمٌٕم٨م ُمـ ،واًمتقطمٞمد اإلىمرار سم٤مًمقطمدة وهق اإلٟمٗمراد

 وٓ يتحد سمٌمء
ٍ
  .رء

اًمٕمدد ٕن  :أن سمٜم٤مء اًمٕمدد ُمـ اًمقاطمد، وًمٞمس اًمقاطمد ُمـ اًمٕمدد :وُمـ صمؿ ىم٤مًمقا

   ﴿ومٗمل ىمقًمف:.ٓ ي٘مع قمغم اًمقاطمد سمؾ ي٘مع قمغم آصمٜملم ﴾ 

ومرٌد  ،واإلطم٤مـم٦م سمٙمٞمٗمٞمتف ،اعمٕمٌقد اًمذي ي٠مًمف اخلٚمؼ قمـ إدرايمف :أي ،1اًمتقطمٞمد/

وم٠ُمسمدًم٧م اهلٛمزة قمـ اًمقاو  ،أصؾ أطمد وطمد :ىمٞمؾ ُُمتٕم٤مٍل قمـ صٗم٤مت ظمٚم٘مف. ،سم٤مهلٞم٦ٌم

وُمـ اعمٙمًقرة ذم  ،وضمده وأضمده : ىمقًمفيمام ُأسمدًم٧م قمـ اعمْمٛمقُم٦م ذم ،اعمٗمتقطم٦م

ّٓ ذم طمروملم ،وؿم٤مح وأؿم٤مح :ىمقهلؿ أٟم٤مة  ،أطمد واُمرأة :ومل ُيٌدل ُمـ اعمٗمتقطم٦م إ

 .وهق اًمٗمتقر :وأصٚمٝم٤م وٟم٤مة ُمـ اًمقٟمك

 

                                                           

 .15ح  5/683، وقمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  737شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (1

 .3/222إٟمقار ، اعمجٚمز : ، قمٜمف سمح٤مر  92اًمتقطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :   ( (2

 .ذم اعمّمدر : إطمد اًمٗمرد اعمتٗمرد سمدل اًمٗمرد اعمتٗمرد  ( (3
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 :وىمد ُٟمِ٘مؾ قمـ سمٕمض إقمالم ذم اًمٗمرق سملم اًمقاطمد وإطمد

 ٤معمٕمٜمك. وإطمد هق اعُمتٗمّرد سم ،أن اًمقاطمد هق اعُمتٗمّرد سم٤مًمّذات:أطمده٤م

همػمه، وٓ ُيٓمٚمؼ  [20]ُيٓمٚمؼ قمغم َُمـ يٕم٘مؾ  ،اًمث٤مين: أن اًمقاطمد أقمؿُّ ُمقرداً 

ّٓ قمغم َُمـ يٕم٘مؾ اًمث٤مًم٨م: أن اًمقاطمد يدظمؾ اًمّيب واًمٕمدد، ويٛمتٜمع  ،إطمد إ

 دظمقل إطمد ذم ذًمؽ.

﴿ 3  4﴾ /ُمـ اًمَٕمٜم٧م سمٛمٕمٜمك اهلالك، أو  ،، أي: ٕهٚمٙمٙمؿ222اًمٌ٘مرة

 ٌَّ ُمـ  ،يمام ومٕمؾ سمَٛمـ يم٤من ىمٌَٚمٙمؿ ،ديمؿ سمام َيّمُٕم٥م قمٚمٞمٙمؿ أداؤهًمِمدد قمٚمٞمٙمؿ وشمٕم

 .واًمقىمقع ذم أُمٍر ؿم٤مق ،واًمّّمٕمقسم٦م ،سمٛمٕمٜمك اعمِمّ٘م٦م :اًمٕمٜم٧م سم٤مًمتحريؽ
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 ) فصل الهمزة املضمومت (

 

 

      ﴿          ﴾/ُيِمٌف سمٕمْمف  :أي  (1)ذم شمٗمًػم اإلُم٤مم  ،25اًمٌ٘مرة

وسم٠من يمّؾ صٜمٍػ ُمٜمٝم٤م ذم هم٤مي٦م  ،سم٠مهن٤م يمٚمٝم٤م ظمٞم٤مر ٓ رذل ومٞمٝم٤م (2) قدةسمٕمْم٤ًم ذم اجل

وسمٕمْمٝم٤م ُُمتج٤موز طمّد اًمٜمّْم٩م  ،ًمٞمس يمثامر اًمّدٟمٞم٤م أًمتل سمٕمْمٝم٤م ينّ  ،اًمّٓمٞم٥م واًمّٚمذة

 .اعمٙم٤مره (3)واإلدراك إمم طمّد اًمٗم٤ًمد ُمـ محقو٦ٍم وُمرارٍة وؾم٤مئر صٜمقف 

 .خُمتٚمٗم٤مت اًمّٓمٕمقم ،وُمتِم٤مهب٤ًم أيْم٤ًم ُُمتٗم٘م٤مت إًمقان

﴿    ﴾/اًمقاطمد ُأُمّل، ،وٓ يٙمتٌقن ،،ٓ ي٘مرؤون اًمٙمت٤مب78 اًمٌ٘مرة 

ُأُم٦م اًمٕمرب أًمتل هل أصؾ وٓدات أُمٝم٤مهت٤م، مل شمتٕمٚمؿ  :أي :ُمٜمًقٌب إمم إُُم٦م

 .وٓ ىمراءهت٤م ،اًمٙمت٤مسم٦م

                                                           

 .177اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمألُم٤مم اًمٕمًٙمري :   ( (1

 .قم٤ٌمرة : ذم اجلقدة همػم ُمقضمقدة ذم اعمّمدر  ( (2

 .يمٚمٛم٦م صٜمقف همػم ُمقضمقدة ذم اعمّمدر  ( (3
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اًمذي ٓ يمت٤مب ًمف ُمـ ُمنميمل  :وهق ذم يمالم اًمٕمرب وىمٞمؾ: مجع إُُمّل،

   .اًمٕمرب

ومٝمق قمغم ُم٤م وًمدشمف ُأُمف ُمـ ،ٕن اًمٙمت٤مسم٦م ُُمٙمت٦ًٌم :إُموهق ٟم٦ًًٌم إمم  :ىمٞمؾ

 .اجلٝمؾ سم٤مًمٙمت٤مسم٦م

﴿         ﴾/أي: ،طم٥ّم اًمٕمجؾ:أي ،93اًمٌ٘مرة

 .ظم٤مًَمط ىمٚمٌف:أي :أذب ومالن طم٥ّم ومالن :ُمـ ىمقهلؿ ،ظم٤مًَمط ىمٚمقهبؿ

 غ سم٤مًمثقب.واظمتٚمط يمام خيتٚمط اًمّّمٌ ،طمؾَّ حمؾَّ اًمنّماب أي: ،وأذب ىمٚمٌف

قمروقا ًمنمب اًمٕمجؾ اًمذي قَمٌـَدوه طمّتـك وصـؾ ُمـ٤م  :ىم٤مل( 1)وذم اًمتٗمًػم 

 أن سمٜمل إهائٞمؾ عمّـ٤م رضِمـع إًمـٞمٝمؿ ُمقؾمـك  :وىم٤مل.ذسمقه ُمـ ذًمؽ إمم ىمٚمقهبؿ

َُمــ اًمـذي  :وم٘م٤مل هلؿ ُمقؾمـك  ،وىمد قَمٌدوا اًمٕمجؾ شمٚمّ٘مقه سم٤مًمّرضمقع قمـ ذًمؽ

 [21]طُمٙمـؿ اهلل اًمـذي ُيٜمٗمـذه  ومخـ٤مومقا ُمــ ؟قَمٌَده ُمٜمٙمؿ طمّتك ُيٜمّٗمذ ومٞمف طُمٙمؿ اهلل

 ،أٟمـ٤م مل أقمٌـده :ومجحدوا أن يٙمقٟمقا قَمٌدوه، وضمٕمؾ يمّؾ واطمٍد ُمـٜمٝمؿ ي٘مـقل.ومٞمٝمؿ

 .ووؿم٤م سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض ،وإٟمام قَمٌده همػمي

﴿ :ىمقًمف ًمٚم٤ًمُمري ومٙمذًمؽ ُم٤م طمٙمك اهلل قمـ ُمقؾمك      

                       

                                                           

 .13/239، وقمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز:    :425اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري  ( (1



 67 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 ﴾ /ومذّره٤م ذم اًمٌحر  (1) وأظمذ ؾمح٤مًمتف ،ومؼمده سم٤معم٤ٌمرد ،وم٠مُمره اهلل ،97ـمف

ٌَده أؾمقدَّ ؿمٗمت٤مه وأٟمٗمف، وَُمـ  ،صمؿ ىم٤مل هلؿ: اذسمقا ُمٜمف، ومنمسمقا ،اًمٕمذب ومٙمّؾ َُمـ يم٤من قَم

 .يم٤من مل يٕمٌده اسمٞمضَّ ؿمٗمت٤مه، ومٕمٜمد ذًمؽ أٟمٗمذ ومٞمٝمؿ طُمٙمؿ اهلل

ومؼمد اًمٕمجؾ ُمـ  ومَٕمَٛمَد ُمقؾمك  :ىم٤مل ( قمـ اًم٤ٌمىمر 2ٗمًػم اًمٕمٞم٤مر )وقمـ شم

 ومذّره ذم اًمّٞمؿ. ،صمؿ أطمرىمف سم٤مًمٜم٤ّمر ،أٟمٗمف إمم ـمرف ذٟمٌف

 ومٙم٤من أطمدهؿ ًمٞم٘مع ذم اعم٤مء وُم٤م سمف إًمٞمف ُمـ طم٤مضم٦ٍم، ومٞمتٕمّرض سمذًمؽ ًمٚمّرُم٤مد ىم٤مل:

﴿ :وهق ىمقل اهلل ،ومٞمنمسمف          ﴾وقمغم  :، ىمٞمؾ93ٌ٘مرة/اًم

 .يِمٌف أن يٙمقن طمٌّٝمؿ اًمٕمجؾ ص٤مر ؾم٤ًٌٌم ًمنمهبؿ إّي٤مه ،هذه اًمّرواي٦م

وهبذا مجٌع سملم اًمّتٗم٤مؾمػم،  ،يٙمقن اًمنّمب فم٤مهرًا ًمٚمح٥ّم سم٤مـمٜم٤مً  :وقمغم اًمّتٗمًػم إول

ٌّف :ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك وذًمؽ أُم٤م  ،ًمٗمرط ؿمٖمٗمٝمؿ سمف :ورؾمخ ذم ىمٚمقهبؿ صقرشمف ،شمداظَمٚمٝمؿ طُم

 ﴿.و ًمألُمر سمف، أو يم٤من اًمنّمب ؾم٤ًٌٌم ًمفأ ،يم٤من ؾم٤ًٌٌم ًمٚمنمب        ﴾

وهل أًمتل  ،ُم٤م ُذيمِر اؾمؿ همػم اهلل قمٚمٞمف قمٜمد ذسمحف ُمـ أىم٤ًمم اًمّذسم٤مئح ،173اًمٌ٘مرة/

 .شمت٘مرب هب٤م اًمٙمّٗم٤مر سم٠مؾم٤مُمل أٟمدادهؿ

ُي٘م٤مل: أهؾَّ اعُمحِرم  ،وأصؾ اإلهالل رومع اًمّّمقت سم٤مًمٌمء يم٤مًمّتٚمٌٞم٦م وؿمٌٝمف

ٌّك ورومع صقشمفسم٤محل٩ّم هَي   .ؾُّ اؾمتٝمالًٓ إذا ًم

                                                           

 أي سم٘مٞمتف اًمتل سم٘مٞم٧م ُمٜمف سمٕمد إطمراىمف ، اٟمٔمر : ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )ؾمحؾ(.  ( (1

 .5/277، وقمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  73ح  1/72شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :   ( (2
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﴿ ﴾ أي: جل٠م إمم أيمٚمف عمرٍض أو ضمقٍع أو ٟمحقمه٤م.173ًمٌ٘مرة/ا، 

﴿  ﴾ /شم٠ميت قمغم وضمقه ُمٜمٝم٤م:128اًمٌ٘مرة ،   

﴿:وُمٜمٝم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اجلامقم٦م            ﴾ 

﴿:وىمقًمف شمٕم٤ممم ،23اًم٘مّمص/        7    ﴾ 

3﴿:وىمقًمف ،84اًمٜمحؾ/   7      4  7      4  ﴾ 

 .28اجل٤مصمٞم٦م/

   ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وإشم٤ٌمع إٟمٌٞم٤مء    ﴾ 

 .112قمٛمران/ آل

  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ورضمٌؾ ضم٤مُِمٌع ًمٚمخػم         

 ﴾ /[22] 122اًمٜمحؾ . 

ـٍ وُمّٚم٦مٍ   ﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،ودي          7   ﴾ 

 ﴿ :وىمقًمف ،23اًمزظمرف/        ﴾ /213اًمٌ٘مرة. 

 ﴿ :يم٘مقًمف ،وطملٍم وزُم٤منٍ   7   ;   ﴾ وىمقًمف ،8د/هق: ﴿    

    ﴾ /سمٕمد طملم  :أي ،45يقؾمػ. 
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   ﴿ :يم٘مقًمف ،وُي٘م٤مل جلٛمٞمع أضمٜم٤مس احلٞمقان                 ﴾ 

ـٍ ٓ ُينميمف ومٞمف أطمد .24وم٤مـمر/   ﴿ :يم٘مقًمف ،ورضمٌؾ ُُمٜمٗمرٌد سمدي    

   ﴾/( قمـ اًم٤ٌمىمر1 ذم اًم٘مٛمل )يمام ،122اًمٜمحؾ ـٍ مل  :ىم٤مل وذًمؽ أٟمف يم٤من قمغم دي

 .ومٙم٤من ُأُّم٦م واطمدة ،يٙمـ قمٚمٞمف أطمٌد همػمه

ـُ اهل٤مُم٦م :ُي٘م٤مل ،وىمد شم٠ميت سمٛمٕمٜمك اًم٘م٤مُم٦م  اًم٘م٤مُم٦م. :أي :ومالٌن طَمً

﴿ ﴾ /ُُمٜمٕمتؿ ُمـ اعمًػم سمٛمرٍض أو قمدو، وأٟمتؿ حُمرُمقن :،أي196اًمٌ٘مرة

 .وهق همػم اعمّمدود ،سمح٩مٍّ أو قمٛمرة وم٤مُمتٜمٕمتؿ ًمذًمؽ

 ،واًمّّمح٤مسم٦م اعمّمدود هق اًمذي يرّده اعمنميمقن يمام رّدوا رؾمقل اهلل  :ىم٤مل

  .واعمّمدود حتؾُّ ًمف اًمٜم٤ًّمء سمخالف اعمحّمقر

ٗمر أو ُمـ طم٤مضم٦ٍم ُيريده٤م. ،وإصؾ َُمـ أطمٍمه اعمرض ًّ  إذا ُمٜمٕمف ُمـ اًم

﴿ 31     ﴾/أو ذم ذم ؾم٤مىمتٙمؿ ومج٤مقمتٙمؿ إظُمرى :أي ،153آل قمٛمران ،

 .آظمريمؿ

﴿    ﴾/مجع  ،ؾُمّٛمل أضمرًا ذم ُُم٘م٤مسمٚم٦م اإلؾمتٛمت٤مع ،ُمٝمقرهـ ،24اًمٜم٤ًمء

 .وم٠موضم٥م إيٗم٤مء إضمر سمٜمٗمس اًمٕم٘مد ذم ٟمٙم٤مح اعُمتٕم٦م ظم٤مّص٦م ،وهق ضمزاء اًمٕمٛمؾ ،أضمر

                                                           

 .1ح  4/492اين : ، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحر 326شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (1
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﴿ 0  ﴾ /أسمًؾ وًمده  :ُي٘م٤مل ،ارشمْمقا وأؾمٚمٛمقا ًمٚمٝمالك :أي ،72إٟمٕم٤مم

 .ًمٚمٕمذاب سم٥ًٌم أقمامهلؿ اًم٘مٌٞمح٦م، وقم٘م٤مئدهؿ اًمّزائٖم٦مأي ؾمّٚمٛمقا :وىمٞمؾ ،إذا رهٜمف

﴿    ﴾ /إذا  ،أجَّ اعم٤مء ي١مج :ُي٘م٤مل ،ؿمديد اعمٚمقطم٦م ،ُمٚمٌح ُمرّ  ،53اًمٗمرىم٤من

 .َُمٚمَِح واؿمتّدت ُمٚمقطمتف

﴿ 2 ﴾/وهٜم٤م سمٛمٕمٜمك  ،ٕٟمف ُي١ميمؾ :سم٤مًمّْمٛمتلم اًمّرزق ،141إٟمٕم٤مم

 اًمّثٛمر.

 ﴿ :وُمٜمف   2   ﴾رزىمٝم٤م وصمٛمره٤م :أي ،25/إسمراهٞمؿ. 

 ﴿ :وىمقًمف 2      ﴾/صمٛمره٤م :أي ،35اًمرقمد. 

 .ويمّؾ ُم٤م ُي١ميمؾ ومٝمق أيمؾ ،صمٛمر اًمٜمّخؾ واًمِّمجر :إيمؾ

﴿       ﴾/وأشمريمٝمؿ قمالوة ُمـ  ،ًأـمٞمؾ هلؿ ذم اعمّدة ،183إقمراف

 . ًمف أُمٝمٚمفوأُمغم اهلل ،ذم همّٞمٝمؿ  [23]ُأُمٝمٚمٝمؿ ُمـ أُمٚمٞم٧م هلؿ  :وىمٞمؾ ،اًمّدهر

﴿  ﴾ /ويًٛمع يمّؾ ُم٤م ُي٘م٤مل ًمف،  ،ي٘مٌؾ يمّؾ ُم٤م ىمٞمؾ ًمف :أي ،61اًمتقسم٦م

 .وي٘مٌؾ ُم٤م جي٥م ىمٌقًمف ،أي يًٛمع ُم٤م جي٥م اؾمتامقمف :وىمٞمؾ ،وُيّمّدق
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  ﴿ :ىمقًمف   9  6  ﴾ /وًمٞمس  ،أذن ذم اخلػم :أي ،61اًمتقسم٦م

 .أذٟم٤ًم ذم همػم ذًمؽ

      ﴿   ﴾/ويمذًمؽ ُأوزم  ،واطمده ذو ،مجٌع ٓ واطمد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف ،269اًمٌ٘مرة

 اًمذي واطمده ذًمؽ. :وىمٞمؾ ،وذي ًمٚمٛم١مٟم٨م،واطمده ذا ًمٚمٛمذيمر

﴿     ﴾ /ضم٤مءين أوًمقا  :شم٘مقل ،ذات :واطمده٤م ،مجٌع ًمإلٟم٤مث ،4اًمٓمالق

 .وأوٓت إمح٤مل ،إًم٤ٌمب

﴿  ﴾ /شمرومٜم٤مهؿوىمد ُمّر ذم أ ،، أٟمٕمٛمقا وسم٘مقا ذم اعمُٚمؽ116هقد. 

﴿    ﴾ /ضمٕمٚمف  ،اؾمت١مصٚم٧م وىُمٚمٕم٧م وُأظمذت :أي ،26إسمراهٞمؿ

 .اًم٘مٚمع :واجل٨ّم  ،ىمٚمٕمف :أي ،اضمتّثف :ُمـ ىمقهلؿ ،سم٤مًمٙمٚمّٞم٦م

﴿   ﴾/ضمٜم٧ٌّم اًمّرضمؾ :ُمـ ىمقهلؿ،ضمٜمٌّٜمل وٟمّجٜمل :، أي35إسمراهٞمؿ

 .وأسمٕمدشمف وضمٜمٌّتف سم٤مًمّتث٘مٞمؾ ُُم٤ٌمًمٖم٦م،اًمنّم، ُمـ سم٤مب ىمٕمد ٟمجّٞم٦ًم قمٜمف

﴿7  ﴾ /وومٞمٝم٤م  ،يمٚمٛم٦م شُم٘م٤مل عم٤ِم ُيتْمّجر ُمٜمف وُيًتث٘مؾ :إُف ،67إٟمٌٞم٤مء-

وسم٤محلريم٤مت اًمّثالث  ،أف سمحريم٤مت صمالث سمٖمػم شمٜمقيـ :شمًع ًمٖم٤مت -قمغم ُم٤م ىمٞمؾ
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ُم٤م ورد سمف اًمٙمت٤مب. وُٟم٘مؾ قمـ  :وإومّمح ،وأف ،وأف ،وأوم٦م ،ُمع اًمتٜمقيـ

 .(1)ؾم٧م  :وقمـ اًمّّم٤مدق  ،أرسمٕمقن ًمٖم٦م اًم٤ٌمىمر

 .أف :صمؿ ُي٘م٤مل عم٤ِم ُيًتث٘مؾ سمف وُيْمجر ُمٜمف ،ُٕف ىُمالُم٦م اًمٔمُّٗمرأصؾ ا :وىمٞمؾ

7﴿وىمقًمف:  3     ﴾/أي َٟمتٜم٤ًَم ًمٙمؿ.:،ىمٞمؾ67إٟمٌٞم٤مء 

﴿          ﴾/أص٥مُّ قمٚمٞمف ُٟمح٤مؾم٤ًم ُُمذاسم٤مً  ،96اًمٙمٝمػ. 

﴿   ﴾/أي ُأظمٗمل وىمتٝم٤م :ىمٞمؾ ،15ـمف. 

أيم٤مد ُأظمٗمٞمٝم٤م ُمـ ٟمٗمز. وأٟمف يمذًمؽ ذم  :قمـ اًمّّم٤مدق  (2)وقمـ اعمجٛمع 

 ىمراءة ُأّب.

 .هٙمذا ٟمزًم٧م ،ُِمـ ٟمٗمز :ىم٤مل (3)واًم٘مٛمل 

  .يمٞمػ خُيٗمٞمٝم٤م ُمـ ٟمٗمًف؟ ىم٤مل: ضمٕمٚمٝم٤م ُمـ همػم وىم٧م :ىمٞمؾ

 :ظمٗم٤مه وظمٗمٞم٧م ،ُمـ أظمٗم٤مه٤م إذا ؾمٚم٥م ،ُمٕمٜم٤مه أيم٤مد ُأفمٝمره٤م :وىمٞمؾ

 .اؾمتخرضم٧م

﴿          ﴾/[24]ُأىمرسم٧م وُأدٟمٞم٧م  ،92اًمِمٕمراء. 

                                                           

 .6/239اٟمٔمر ذم ذًمؽ : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :   ( (1

 .14 - 13جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :   ( (2

 .8ح  5/167، وقمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  376شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (3
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﴿   8      ﴾/أدظمٚمٝم٤م ،32اًم٘مّمص. 

﴿    ﴾/َـّ  ،25اًمٜم٤ًمء  شَمزَوضمـ. :أي :وقمغم اعمٕمٚمقم ،ُزوضم

﴿    8   ﴾/امجٕمٝم٤م :أي ،22ـمف. 

﴿       ﴾ /أٟم٘مص ُمٜمف :أي ،19ًم٘مامن. 

 .مل يرومٕمف سمّمٞمحتفو ،ظمٗمْمف :أي :هَمضَّ صقشمف :ُي٘م٤مل

  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾

هَمضَّ ـمرومف  :ُي٘م٤مل .ُيٜم٘مّمقا ُمـ ٟمٔمرهؿ قماّم طمّرم اهلل قمٚمٞمٝمؿ :أي ،32اًمٜمقر/

 .ظمّٗمّْمف :وهَمَْم٤مو٦م سمٗمتحتلم ،هِمْم٤مو٤ًم سم٤مًمٙمن

﴿      ﴾/اًمّداسم٦م  ُمـ َريّمْم٧ُم  ،ارضب سمرضمٚمؽ :أي ،42ص

 :واًمّريمض ،ادومع سمرضمٚمؽ :اريمض سمرضمٚمؽ :وُي٘م٤مل .إذا رضسمتٝم٤م سمرضمٚمؽ ًمتًتحثّٝم٤م

ضمؾ.  اًمّدومع سم٤مًمرِّ

﴿ :ىمقًمف          ﴾/هيرسمقن ويٜمٝمزُمقن  :أي ،12إٟمٌٞم٤مء

  .ُُمنقملم

﴿   7  4       ﴾/ًمٌٕمْمٝمؿ ضمٜم٤مطم٤من :أي ،1وم٤مـمر، 

 .وًمٌٕمْمٝمؿ أرسمٕم٦م ،وًمٌٕمْمٝمؿ صمالصم٦م
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وضمزٌء  ،ضمزٌء ًمف ضمٜم٤مطم٤من :اعمالئٙم٦م قمغم صمالصم٦م أضمزاء :قمـ اًمٜمٌّّل  (1)اًمٙم٤مذم 

  .وضمزٌء ًمف أرسمٕم٦م أضمٜمح٦م ،ًمف صمالصم٦م أضمٜمح٦م

 عم٤ِم روي قمٜمف: أٟمف :ًمٕمّٚمف مل ُيرد ظمّمقصّٞم٦م إقمداد وٟمٗمل ُم٤م زاد قمٚمٞمٝم٤م:ىمٞمؾ

  .(2)ضمٜم٤مح وًمف ؾمتامئ٦م أًمػ  ،رأى ضمؼمئٞمؾ ًمٞمٚم٦م اعمٕمراج

﴿وًمٕمّٚمف إمم ذًمؽ أؿم٤مر سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:          ﴾/1وم٤مـمر. 

﴿   3    ﴾/ُدطمٞم٧م  :ٕٟمف :ؾُمّٛمٞم٧م هب٤م ،ُمّٙم٦م :يٕمٜمل ،92إٟمٕم٤مم

 ومٙم٠مهن٤م شمقًّمدت ُمٜمٝم٤م. ،إرض ُمـ حتتٝم٤م

 .ُمـ إرضٕهن٤م أول سم٘مٕم٦ٍم ظمٚم٘مٝم٤م اهلل  :ؾُمّٛمٞم٧م ُأم اًم٘مرى :ىم٤مل (3) واًم٘مٛمل

﴿   3﴾/اًمّٚمقح  :ُيريد ،،يٕمٜمل ذم أصؾ اًمٙمت٤مب7آل قمٛمران

 اعمحٗمقظ. 

وؾُمّٛمٞم٧م ُأُّم٤ًم ٕهن٤م أوًمف وأصٚمف، وٕن  :وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب :وأم اًمٙمت٤مب أيْم٤مً 

قرة شُمْم٤مف إًمٞمٝم٤م وٓ شُمْم٤مف هل إمم رء ًّ  .اًم

                                                           

 .سم٤مظمتالٍف يًػم 153اخلّم٤مل ، اًمّمدوق :  ، وهق ذم 8/272اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ((1

، وقمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مؿم٤مين :  12/384اٟمٔمر : ذح أصقل اًمٙم٤مذم ، اعم٤مزٟمدراين :   ((2

 .2/266، وهق ذم أٟمقار اًمتٜمزيؾ ، اًمٌٞمْم٤موي : 6/114

 .164شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (3
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 وحُمتقي٦م قمغم رؤوس ،ٕهن٤م ضم٤مُمٕم٦م ٕصؾ ُم٘م٤مصده :ؾُمّٛمٞم٧م أُم٤مً  :وىمٞمؾ

يمام ُيًّٛمقن اجِلٚمدة  ،واًمٕمرب ُيًّٛمقن ُم٤م جيٛمع أؿمٞم٤مء ُُمتٕمددة ُأُم٤مً  ،ُمٓم٤مًم٥م

وٕهن٤م يم٤مًمٗمذًمٙم٦م عم٤ِم ومّّمؾ ذم اًم٘مرآن  :ُأم اًمّرأس :وطمقاًمٞمف ًمٚمدُم٤مغ [25]اجل٤ّمُمٕم٦م

وُمـ اًمّتٕمٌد  ،ٓؿمتامهل٤م قمغم اعمٕم٤مين ذم اًم٘مرآن ُمـ اًمّثٜم٤مء قمغم اهلل سمام هق أهٚمف ،اعمجٞمد

 .واًمققمٞمد، ومٙم٠مٟمف ٟمِم٠م وشمقًّمد ُمٜمٝم٤م سم٤مًمّتٗمّمٞمؾ سمٕمد اإلمج٤مل واًمققمد ،سم٤مُٕمر واًمٜمّٝمل

﴿ىمقًمف:      3   ﴾ /ُيرّد إًمٞمٝم٤م همػمه٤م ،أصٚمف  :، يٕمٜمل7آل قمٛمران، 

ًمٞمس زم  :وهل يمام ي٘مقل اًمّرضمؾ ،ٕٟمف قمغم احلٙم٤مي٦م :ٌأُمٝم٤مت اًمٙمت٤مب :ومل ي٘مؾ

 .ومتحٙمٞمف ،ٟمحـ ُُمٕمٞمٜمؽ :ومت٘مقل ،ُُمٕملم

﴿      ﴾/وم٢مٟمؽ  ،واجلّد ُمٜمٝمؿ أوًمقا اًمث٤ٌّمت :اًمّرؾمؾ ُمـ ،35إطم٘م٤مف

 ،اضمتٝمدوا ذم شم٠مؾمٞمًٝم٤م وشم٘مريره٤م ،أصح٤مب اًمنّمائع :وأوًمقا اًمٕمزم.ُمـ مجٚمتٝمؿ

 .وصؼموا قمغم ُمِم٤مىّمٝم٤م

 ،وُمقؾمك ،وإسمراهٞمؿ ،هؿ ٟمقح :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (1)اًمٙم٤مذم 

 ٟمقطم٤ًم ٕن  :ىم٤مل .؟يمٞمػ ص٤مروا أوزم اًمٕمزم :ىمٞمؾ وحمّٛمد  وقمٞمًك

 أظمذ سمٙمت٤مب ٟمقح  ويمّؾ ُم٤م ضم٤مء سمٕمد ٟمقح  ،سُمٕم٨م سمٙمت٤مب وذيٕم٦م

  .وذيٕمتف وُمٜمٝم٤مضمف

                                                           

 .1/269، وهق ذم اعمح٤مؾمـ ، اًمؼمىمل :  17اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل/  ( (1
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حػ طمّتك ضم٤مء إسمراهٞمؿ  ٓ يمٗمرًا سمف،  وسمٕمزيٛم٦م شمرك يمت٤مب ٟمقح  ،سم٤مًمّمُّ

 وُمٜمٝم٤مضمف وسم٤مًمّّمحػ  أظمذ سمنميٕم٦م إسمراهٞمؿ  ومٙمّؾ ٟمٌلٍّ ضم٤مء سمٕمد إسمراهٞمؿ 

 ،وسمٕمزيٛم٦م شمرك اًمّّمحػ ،فسم٤مًمّتقراة وذيٕمتف وُمٜمٝم٤مضم طمّتك ضم٤مء ُمقؾمك 

 طمّتك ضم٤مء اعمًٞمح  .أظمذ سم٤مًمّتقراة وُمٜمٝم٤مضمف ومٙمّؾ ٟمٌلٍّ ضم٤مء سمٕمد ُمقؾمك 

وُمٜمٝم٤مضمف، ومٙمّؾ ٟمٌلٍّ ضم٤مء سمٕمد اعمًٞمح  وسمٕمزيٛم٦م شمرك ذيٕم٦م ُمقؾمك  ،سم٤مإلٟمجٞمؾ

 طمّتك ضم٤مء حمّٛمد  .أظمذ سمنميٕمتف وُمٜمٝم٤مضمف  ومج٤مء سم٤مًم٘مرآن وسمنميٕمتف

  .وطمراُمف طمراٌم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،٤مُم٦مومحالًمف طمالٌل إمم يقم اًم٘مٞم ،وُمٜمٝم٤مضمف

 .ومٝم١مٓء أوًمقا اًمٕمزم ُمـ اًمّرؾمؾ

ٕٟمف قَمِٝمَد  :إٟمام ؾُمّٛمقا أوزم اًمٕمزم  :قمـ اًم٤ٌمىمر  (2)واًمٕمٚمؾ  (1)واًمٙم٤مذم 

وإوصٞم٤مء ُمـ سمٕمده واعمٝمديلّم وؾمػمشمف، وم٠ممجع قمزُمٝمؿ أن  إًمٞمٝمؿ ذم حمّٛمد 

 .واإلىمرار سمف ،ذًمؽ يمذًمؽ

 ،ؾمٌ٘مقا إٟمٌٞم٤مء إمم اإلىمرار سم٤مهلل [26]أهنؿ  :وُمٕمٜمك أوزم اًمٕمزم واًم٘مٛمل

وقمزُمقا قمغم اًمّّمؼم ُمع اًمّتٙمذي٥م  ،واإلىمرار ًمٙمّؾ ٟمٌلٍّ يم٤من ىمٌٚمٝمؿ وسمٕمدهؿ

 (3) وإذى.

                                                           

 .149ح  3/422، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  1/416اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

 .1/35، وقمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1ح  122قمٚمؾ اًمنمائع ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (2

 .6/463، وقمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مر :  598شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (3
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﴿      ﴾/أي: زضمٌر قمـ  ،وهق آٟمتٝم٤مر :ُمـ اًمّزضمر ،اٟمتٝمر ،9اًم٘مٛمر

 .اًمّتٌٚمٞمغ سم٠مٟمقاع إذي٦م

 .آذوه وأرادوا رمجف:أي (1)اًم٘مٛمل

﴿     ﴾/أطمٚمػ ،75اًمقاىمٕم٦م. 

﴿    ﴾/ّٕي يقٍم  :أي ُي٘م٤مل :ىمٞمؾ ،ُأظمرت (2)اًم٘مٛمل  ،12اعمرؾمالت

ب هلؿ إضمؾ جلٛمٕمٝمؿ ،ُأظمرت  ،ًمٞمِمٝمدوا قمغم إُُمؿ وهق شمٕمٔمٞمٌؿ ًمٚمٞمقم :ورَضَ

 .وشمٕمّج٥ٌم ُمـ هقًمف

﴿      ﴾/أظم٤مديد،  :ومجٕمف ،ؿِمؼٌّ ذم إرض ُُمًتٓمٞمؾ ،4اًمؼموج

ه اعمٚمؽ ذو ٟمقاس احلٛمػمي ،هق أظمدوٌد سمٜمجران :ودوأصح٤مب إظمد  ،ظمدَّ

ومَٛمـ مل يرضمع قمـ ديـ  ،ويم٤من قمغم ديـ اًمٞمٝمقد ،وأطمرق ومٞمف ٟمّم٤مرى ٟمجران

 .وظمّد إرض ُمـ سم٤مب ؿَمّ٘مٝم٤م ،اًمٜمّّم٤مرى إمم ديـ اًمٞمٝمقد أطمرىمف

 

 

 

                                                           

  .1ح  2/373ه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين : ، وقمٜمف اًمؼم 638شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .723شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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 )فصل الهمزة املكسورة (

 

﴿         ﴾ /قمـ  (1)ًػم اإلُم٤مم شمٗم ،6اًمٗم٤محت٦م

واعم٤مٟمع  (4)حمٌتؽ  (3)أرؿمدٟم٤م ًمٚمزوم اًمّٓمريؼ اعُم١مّدي قمغم  (2) :يٕمٜمل اًمّّم٤مدق 

 .أو أن ٟم٠مظمذ سمآرائٜم٤م ومٜمٝمٚمؽ  ،ُمـ أن ٟمتٌع أهقائٜم٤م ومٜمٕمٓم٥م

ذم ُم٤ميض  (5) أدم ًمٜم٤م شمقومٞم٘مؽ اًمذي أـمٕمٜم٤مك سمف :يٕمٜمل وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم 

 .(6)٤م طمّتك ُٟمٓمٞمٕمؽ يمذًمؽ ذم ُمًت٘مٌؾ أقمامرٟم ،أي٤مُمٜم٤م

 وصمٌّتٜم٤م قمٚمٞمف. ،أي أدًمٚمٜم٤م قمٚمٞمف :وىمٞمؾ

﴿      ﴾/أوىمد :أي ،17اًمٌ٘مرة. 

      ﴿    ﴾/وأيمثر وىمققمٝم٤م سمٕمد إن و ًمق. ،طمرف ضمقاٍب  ،97اًمٌ٘مرة 

                                                           

 .89/254، وقمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  25اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري :  ((1

 .ذم اعمّمدر : أرؿمدٟم٤م ًمٚمٍماط اعمًت٘مٞمؿ ذم سمداي٦م احلدي٨م ((2

 .ذم اعمّمدر : إمم سمدل قمغم ، وهق اًمّمحٞمح ((3

 .ّمدر : واعمٌٚمغ إمم ضمٜمتؽ ىمٌؾ يمٚمٛم٦م واعم٤مٟمعذم اعم ((4

 .يمٚمٛم٦م : سمف ، ًمٞم٧ًم ذم اعمّمدر ((5

 .33، وهق ذم ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق: 24اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري :  ((6



 79 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

واًمٗمّراء يم٤مجلٛمٝمقر إذا  ،واعم٤مزين سم٤مًمٜمّقن ،واعمِمٝمقر سم٤مًٕمػ ،واظمُتٚمػ ذم يمت٤مسمتٝم٤م

 .قمٚمٛم٧م، ويم٤معم٤مزين إذا أمجٚم٧م

﴿    ﴾/شمٙمقن فمروم٤ًم ُيًت٘مٌؾ هب٤م اًمّزُم٤من  :هل٤م ُمٕم٤منٍ  ،اًمتل ٓ شُمٜمّقن ،6اعم٤مئدة

 ﴿وومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمنّمط ٟمحق:        4   3  ﴾

 .6اعم٤مئدة/

 ﴿ :ٟمحق ،وًمٚمقىم٧م اعمجرد         ﴾/1اًمقاىمٕم٦م. 

 ﴿ :ٟمحق ،٤مزى هب٤مومُٞمج ،وُُمرادوم٦م ًمٚمٗم٤مء         

          ﴾/36اًمروم. 

 إذا اًمٗمج٤مئٞم٦م، ٟمحق: :وشُمًّٛمك ،شُمقاوم٘مف ذم طم٤مل أٟم٧م ومٞمٝم٤م ًمٚمٌمء [27]وشمٙمقن 

﴿          ﴾ /68اًمزُمر. 

﴿ ﴾/وهل٤م اؾمتٕمامٓت شمٙمقن فمروم٤ًم، ّزُم٤من،،شمدّل قمغم ُم٤م ُم٣م ُمـ اًم16ُمريؿ 

﴿ :ٟمحق ،وهق اًمٖم٤مًم٥م         2  ﴾/42اًمتقسم٦م. 
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﴿ :ٟمحق ،وُمٗمٕمقًٓ سمف 2      2   23﴾ 

 ﴿و:  ،86إقمراف/      3    ﴾/و:    ،32اًمٌ٘مرة﴿    

   3     ﴾ /52اًمٌ٘مرة. 

 ﴿:ٟمحق ،وسمدًٓ ُمـ اعمٗمٕمقل      3         ﴾ 

 وُُمْم٤موم٤ًم إًمٞمٝم٤م اؾمؿ زُم٤من ص٤مًمح ًمإلؾمتٖمٜم٤مء ،، وم٢مذ سمدل اؿمتامل ُمـ هيؿ16ُمريؿ/

 ﴿ :ٟمحق ،وهمػم ص٤مًمح ًمف ،ويقُمئذٍ  ،طمٞمٜمئذٍ  :ٟمحق ،قمٜمف       ﴾ آل 

 .8قمٛمران/

 
ٍ
ّٓ أٟمف ٓ جُي٤مزى سمف ،وشمٙمقن إذ طمرف ضمزاء ّٓ ُمع ُم٤م شم٘مقل ،إ إذ ُم٤م شم٠مشمٜمل  :إ

وٓ يٚمٞمٝم٤م  ،وًمٚمٌمء شمقاوم٘مف ذم طم٤مل أٟم٧م ومٞمٝم٤م ،إذ شم٠مشمٜمل وىم٧م آشمؽ :يمام شم٘مقل ،آشمؽ

ّٓ اًمٗمٕمؾ  .زيد ضم٤مءينسمٞمٜمام أٟم٤م يمذا إذ  :شم٘مقل ،اًمٗمٕمؾ إ

7﴿ :ٟمحق ،واؾماًم ًمٚمزُمـ اعُمًت٘مٌؾ        ﴾ /4اًمزًمزًم٦م، 

﴿وًمٚمتٕمٚمٞمؾ، ٟمحق:    6          ﴾ /أي39اًمزظمرف،: 

 وًمـ يٜمٗمٕمٙمؿ اًمٞمقم إذاريمؿ ٕضمؾ فمٚمٛمٙمؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م.

 ﴿ :ٟمحق ،وزائدة      ﴾ /51اًمٌ٘مرة. 

﴿  ﴾ /ـ رمح٦م اهلل.أي يئس ُم :إومٕمٞمؾ ُمـ أسمٚمس ،34اًمٌ٘مرة 
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 .وًمذًمؽ ٓ يٜمٍمف :قمرب :وىمٞمؾ ،أٟمف اؾمٌؿ أقمجٛمل :وُي٘م٤مل

ىمٞمؾ: يم٤من اؾمؿ  .إسمالؾم٤ًم إذا حتػّم  ،يٌٚمس ،أسمٚمس :ُي٘م٤مل ،احلػمة :واإلسمالس سم٤مًمٙمن

سمزائلم ُُمٕمجٛمتلم سمٞمٜمٝمام  ،قمزازيؾ :ويم٤من اؾمٛمف سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ،احلرث :إسمٚمٞمس سم٤مًمٕمرسمٞم٦م

 أسمق ُمّرة. :ويمٜمٞمتف ،أًمػ

﴿     ﴾/خي٤مومقن :أي ،42اًمٌ٘مرة.  

 ،وإٟمام طُمذوم٧م اًمٞم٤مء ٕهن٤م ذم رأس أي٦م، ورؤوس أي٤مت ُيٜمقى قمٚمٞمٝم٤م اًمقىمػ

 .وم٤مؾمتٖمٜمقا سم٤مًمٙمنة قمٜمٝم٤م ،واًمقىمػ قمغم اًمٞم٤مء ُُمًتث٘مٌؾ 

   ﴿      ﴾/قمـ اًمّّم٤مدق  (1)اًمٕمٚمؾ  ،42اًمٌ٘مرة  ذم طمدي٨ٍم: 

  .يٕم٘مقب هق إهائٞمؾ

إها  :وذم رواي٦م ،وإيؾ هق اهلل ،ن إها هق اًمٕمٌدٕ :قمٌد اهلل :وُمٕمٜمك إهائٞمؾ

 .وإيؾ هق اهلل ،هق اًم٘مّقة

﴿   ﴾/وآٟمحٓم٤مط ُمـ قمٚمّق إمم ؾُمٗمؾ، سم٤مًمْمؿ  ،اهلٌقط ، 36اًمٌ٘مرة

 .واًمٙمن مجٞمٕم٤مً 

                                                           

، واٟمٔمر ذم ذًمؽ : ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًم٘مرآن،  1/43قمٚمؾ اًمنمائع ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (1

 .1/331، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل :  1/355سمتٗمًػم اًمٓمؼمي : اعمِمٝمقر 
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  ﴿ :ىمقًمف       ﴾/ُمـ [28]اٟمزًمقا  :أي ،38اًمٌ٘مرة 

 .اجلٜم٦ّم مجٞمٕم٤مً 

  ﴿ :فوُمٜمف ىمقًم     5 0  ﴾/48هقد.  

﴿ :وىمقًمف     ﴾/اٟمزًمقا ُمٍم، واٟمحدروا إًمٞمٝم٤م  :، أي61اًمٌ٘مرة

 .ُمـ اًمّتٞمف

﴿      ﴾/أًم٘مك سمٕمْمٙمؿ ذٟم٥م  :وشمدارأشمؿ ،اظمتٚمٗمتؿ ،72اًمٌ٘مرة

شمداومٕمتؿ  :ؿ، يٕمٜملأصؾ إدارأشمؿ شمدارأشم ،وأدارأه قمـ ٟمٗمًف وذويف ،اًم٘متؾ قمغم سمٕمض

 .واظمتٚمٗمتؿ ذم اًم٘متؾ

ٕهنام ُمـ خمرٍج  :اشم٘مك سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض، وم٠ُمدهمٛم٧م اًمّت٤مء ذم اًمّدال :أي

إداريمقا،  :ويمذًمؽ ،وم٤مضمتٚم٥م هل٤م أًمػ وصؾ ًمالسمتداء ،ومٚماّم ُأدهمٛم٧م ؾُمّٙمٜم٧م ،واطمدٍ 

 .أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،وإصم٤مىمٚمقا

﴿          ;  3  ﴾/أي اظمتؼمه سمام شمٕمٌده ُمـ 124اًمٌ٘مرة ،

ٜمـ، ُمـ آسمتالء ًّ  إذا اظمتؼمه واُمتحٜمف، ،ُي٘م٤مل: يٌٚمقه ،وهق آظمت٤ٌمر وآُمتح٤من :اًم

  .اظمتؼمه :واسمتاله سمٛمٕمٜمك

 .ُمثؾ ؾمالم ،اًمٌالء :وآؾمؿ

 



 83 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

مخ٦ًم ذم اًمرأس:  :هل قمنم ظمّم٤مل هب٤م إسمراهٞمؿ  اًمٙمٚمامت أًمتل اسمُتكم :ىمٞمؾ

قاك ،وهل اًمٗمرق ًّ   .آؾمتٜمِم٤مق، وىمّص اًمِّم٤مربو ،واعمْمٛمْم٦م ،واًم

وٟمتػ  ،وشم٘مٚمٞمؿ إفمٗم٤مر ،وآؾمتٜمج٤مء ،وطمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦م ،اخلت٤من :ومخ٦ًٌم ذم اًمٌدن

 (1)اإلسمط. 

 .مم٤م أراه ذم ٟمقُمف ُمـ ذسمح وًمده (3)هق ُم٤م اسمتٚمٞمتف  :(2)واًم٘مٛمل 

       ﴿ 5  ﴾ /ٌَع اعم٘مّمقد :وهق ،12يس  .اعُمتَّ

  ﴿ :ىمقًمف     ﴾ /ي٠مشمؿُّ سمؽ  :أي ،124اًمٌ٘مرة

ي٘مّمدوهن٤م  :أي ،ٕن اًمٜم٤ّمس ي١مُّمقن أومٕم٤مًمف :ومٞمتٌٕمقك وي٠مظمذون قمٜمؽ ،اًمٜم٤ّمس

 ومٞمتٌٕمقهن٤م. 

 .ُي٘مّمد وُيتٌع :أي ،ٕٟمف ُي١َمم :إُم٤مم :وُي٘م٤مل

  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (4)واًمٙم٤مذم 

                                                           

، ُمنمق اًمِمٛمًلم ، اًمِمٞمخ  3/342اٟمٔمر ذم ذًمؽ : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ( (1

 .12/7، سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  368اًمٌٝم٤مئل : 

 .27شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2

 .ذم اعمّمدر : اسمتاله اهلل سمدل اسمتٚمٞمتف ( (3

 .22، آظمتّم٤مص ، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد :  1/175ٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل : اًم ( (4
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وأن  ،ىمٌؾ أن يتخذه ٟمٌّٞم٤مً  [31]قمٌدًا  أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إختذ إسمراهٞمؿ 

 ،اهلل اختذه ٟمٌّٞم٤ًم ىمٌؾ أن يتخذه رؾمقًٓ، وأن اهلل اختذه رؾمقًٓ ىمٌؾ أن يتخذه ظمٚمٞمالً 

 .وأن اهلل اختذه ظمٚمٞماًل ىمٌؾ أن يتخذه إُم٤مُم٤مً 

﴿ :ىم٤مل ،ومٚماّم مجع ًمف إؿمٞم٤مء        ﴾ /124اًمٌ٘مرة   

 ﴿ ومٛمـ قِمٔمٛمٝم٤م ذم قملم إسمراهٞمؿ  ىم٤مل:        

     ﴾/124اًمٌ٘مرة.  

ٗمٞمف إُم٤مم اًمت٘مل:ىم٤مل ًّ  .ٓ يٙمقن اًم

 (1) .ٓ يٙمقن إُم٤مُم٤مً  ،أو وصمٜم٤مً  ،َُمـ قَمٌَد صٜمامً  :وقمٜمف 

طمضَّ اهلل قمزَّ وضمؾَّ هب٤م  :ذم طمدي٨م اإلُم٤مم قمـ اًمّرو٤م  (2)واًمٕمٞمقن 

ومف هب٤م، وأؿم٤مد هب٤م  ،شم٦ٌم صم٤مًمث٦مسمٕمد اًمٜمٌّقة واخلّٚم٦م ُمر إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ  وومْمٞمٚم٦م ذَّ

 ﴿ :وم٘م٤مل قمزَّ وضمؾَّ  ،ذيمره       ﴾  ًوم٘م٤مل اخلٚمٞمؾ هورا 

  ﴿ :هب٤م    ﴾. 

                                                           

 .1/175، اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  394سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ، اًمّمٗم٤مر :  ( (1

، حتػ اًمٕم٘مقل قمـ آل اًمرؾمقل ، اسمـ ؿمٕم٦ٌم  2/196قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمّمدوق :  ( (2

 .437احلراين:
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   ﴿ :ىم٤مل اهلل قمزَّ وضمؾَّ     ﴾ وم٠مسمٓمٚم٧م هذه أي٦م

 .وص٤مرت ذم اًمّّمٗمقة ،ُم٦مإُم٤مُم٦م يمّؾ فم٤مملٍ إمم يقم اًم٘مٞم٤م

 ﴿ :ىمقًمف        ﴾/ذم   ،124اًمٌ٘مرة/ 74اًمٗمرىم٤من

  . (1)اخلؼم: إّي٤مٟم٤م قمٜمك 

 . (2)هذه ومٞمٜم٤م  :وذم طمدي٨ٍم آظمر أٟمف ىم٤مل

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف ،واإلُم٤مم اًمٙمت٤مب    2      ﴾ 

 .سمٙمت٤مهبؿ :، أي71آهاء/

 .أو يمت٤مب ،أو إُم٤مم ،سمَٛمـ أمتّقا سمف ُمـ سمٜمل آدم :وُي٘م٤مل ،سمديٜمٝمؿ :وُي٘م٤مل

اهلل، إذا يم٤من يقم  (3)ٓ حتٛمدون  :وىمد ىم٤مل اًمّّم٤مدق  ،وذم طمدي٨م اًمِمٞمٕم٦م

 ،وومزقمتؿ إًمٞمٜم٤م وومزقمٜم٤م إمم رؾمقل اهلل  ،ومدقم٤م يمّؾ ىمقٍم إمم َُمـ يتقًّمقٟمف ،اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ،اًمّٓمريؼ :واإلُم٤مم .(4)ىم٤مهل٤م صمالصم٤ًم  ٦ٌم،إمم اجلٜم٦ّم ورّب اًمٙمٕم ؟أيـ شمرون ُيذه٥م سمٙمؿ

 8 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /79احلجر . 

                                                           

 .1/212اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

  .9/195اعمجٚمز :  سمح٤مر إٟمقار ، ( (2

 .ذم اعمّم٤مدر : متجدون سمدل حتٛمدون ( (3

 .8/9، سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  2/264ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ، اسمـ ؿمٝمرآؿمقب :  ( (4
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ىمريتل ىمقم ًمقط  ،وإيٙم٦م ،ؾمدوم :يٕمٜمل اًم٘مريتلم اعمُٝمَٚمَٙمتلم :ًمٌٓمريٍؼ واوٍح  :أي

ويروهن٤م  ،ًمٌٓمريٍؼ واوٍح يٛمّرون قمٚمٞمٝم٤م ذم أؾمٗم٤مرهؿ ،وأصح٤مب إيٙم٦م

 .يمٚمام إئتٛمٛم٧م سمف واهتدي٧م :واإلُم٤مم  ،َُمـ ظم٤مف وقمٞمد اهلل وذيمرومَٞمٕمتؼم هبام 

﴿      ﴾/اظمت٤مر ،33آل قمٛمران. 

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف     3             ﴾ 

 . (1)أن اًمٕمٚمامء ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء  :عم٤ِم روي :هؿ قمٚمامء إُم٦م :ىمٞمؾ [ 30] 32وم٤مـمر/

 .(2)وإّي٤مٟم٤م قمٜمك ،هل ًمٜم٤م ظم٤مّص٦م :ىم٤مل واًمّّم٤مدق  دي٨م اًم٤ٌمىمروذم طم

﴿      ﴾/أضم٤مب ،195آل قمٛمران. 

﴿    ﴾ /زار اًمٌٞم٧م :، أي158اًمٌ٘مرة.  

 .ومٖمٚم٥م ذقم٤ًم قمغم زي٤مرة اًمٌٞم٧م قمغم اًمقضمف اعمخّمقص ،اًمّزي٤مرة :وآقمتامر

قمغم اًمقضمف  ومٖمٚم٥م قمغم ىمّمد اًمٌٞم٧م ،اًم٘مّمد :وم٢مٟمف ًمٖم٦مً  ،ويمذًمؽ احل٩ّم 

 .اعمخّمقص

                                                           

، روو٦م اًمقاقمٔملم ، اًمٗمت٤مل  116هذا احلدي٨م ُمِمٝمقر ُمٕمروف ، اٟمٔمر : إُم٤مزم ، اًمّمدوق :  ( (1

  .4/153ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :  ، 1/81، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م :  9اًمٜمٞم٤ًمسمقري : 

، اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم  2/619، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  23/223سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  ( (2

 .3/269اًم٘مرآن ، اًمٌحراين : 
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﴿ 3    3  ﴾/فمٚمٛمٙمؿ :أي ،194اًمٌ٘مرة. 

 ﴿ :وُمثٚمف       ﴾ /اقمتداء :،  وإٟمام ؾُمّٛمل اًمِ٘مّم٤مص194اًمٌ٘مرة :

 ٕٟمف ُمع ىمٓمع اًمٜمّٔمر قمـ قمٜمقان اًمِ٘مّم٤مص فمٚمؿ.

﴿       ﴾/شمٞمّن وشمًّٝمؾ ،196اًمٌ٘مرة. 

﴿      3 ﴾ /اٟم٘مٓم٤مع هل٤م :أي ،256اًمٌ٘مرة ٓ. 

َُمـ أطم٥مَّ أن يتٛمًؽ سم٤مًمٕمروة اًمقصم٘مك أًمتل ٓ :قمـ اًمٜمٌّّل  (1) واعمٕم٤مين

وم٢مٟمف ٓ هيٚمؽ   ًمٞمًتٛمًؽ سمقٓي٦م أظمل وويّص قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م إٟمٗمّم٤مم ًمف

ه، ّٓ ٌّف وشمق  .وٓ يٜمجق َُمـ أسمٖمْمف وقم٤مداه َُمـ أطم

﴿  ﴾ /امءريٌح قم٤مصػ شمٜمٕمٙمس  ،266اًمٌ٘مرة ًّ  ،ُمـ إرض إمم اًم

امء ،ريٌح قم٤مصػ :وىمٞمؾ .ُُمًتديرة يمٕمٛمقد ًّ يم٠مٟمف قمٛمقد ٟم٤مر  ،شمرومع شمراسم٤ًم إمم اًم

َُمـ أٟمٗمؼ ُم٤مًمف اسمتٖم٤مء   :قمـ اًمّّم٤مدق (2)واًم٘مٛمل  .سم٤مًمزوسمٕم٦م :شُمًّٛمٞمف اًمٕمرب

َـّ قمغم َُمـ شمّمّدق قمٚمٞمف ﴿ :يم٤من يمَٛمـ ىم٤مل اهلل ،ُمرو٤مت اهلل، صمؿ اُمت   

 2  .. ﴾أي٦م266/اًمٌ٘مرة ،. 

                                                           

 .38/121، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  369ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (1

 .93/143إٟمقار ، اعمجٚمز : ، قمٜمف سمح٤مر  66 – 56شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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ومٛمـ اُمتـ قمغم َُمـ شمّمّدق قمٚمٞمف يم٤من يمَٛمـ يم٤من ًمف ضمٜم٦ّم  ،اإلقمّم٤مر اًمّريح :ىم٤مل

ومٞمجلء ريح أو ٟم٤مر ومتحرق ُم٤مًمف  ،وهق ؿمٞمٌخ وٕمٞمػ ًمف أوٓد وٕمٗم٤مء ،يمثػمة اًمّثامر

 .يمّٚمف

﴿    ﴾/وهق َُمـ ُيالزم اعم١ًمول طمّتك ُيٕمٓمٞمف ،إحل٤مطم٤مً  ،273اًمٌ٘مرة، 

 .أقمٓم٤مين ُمـ ومْمؾ ُم٤م قمٜمده :أي ،حل٤موف حلْمٜمل ُمـ ومْمؾ :ُمـ ىمقهلؿ

 وإن ؾم٠مًمقا قمـ رضورٍة مل ُيٚمحٗمقا. ،ٓ ي٠ًمًمقن ،قمغم ُم٤م ىمٞمؾ :واعمٕمٜمك

٤مئؾ اعمُٚمِحػ :وذم احلدي٨م ًّ ١مال :أي .(1) أن اهلل ُيٌٖمض اًم ًّ  .اعمُٚمح ذم اًم

 .(2)وم٘مد ؾم٠مل اًمٜم٤ّمس إحل٤موم٤ًم  ،َُمـ ؾم٠مل وًمف أرسمٕمقن درمه٤مً  :وومٞمف

﴿  5  ﴾ إذا  ُمـ أذن سم٤مًمٌمء، وم٤مقمٚمٛمقا سمف، :، وم٠مذٟمقا279ًمٌ٘مرة/ا

وم٢مهنؿ قَمٚمِٛمقا  وهق سم٤مًٕمػ ويمن اًمّذال ُمـ اإليذان سمٛمٕمٜمك اإلقمالم، ،قمٚمِؿ سمف

 وم٤مقمٚمِٛمقا همػميمؿ. أي: :قَمِٛمٚمقا سمدون اًمٕمٙمس ومٝمق آيمد

﴿   ﴾/وهق  [31]هق ومٕمٞمٌؾ ُمـ اًمٜمّجؾ  :، ىمٞمؾ3آل قمٛمران

إذا  ،هق ُمـ ٟمجٚم٧م اًمٌمء :وىمٞمؾ ،ًمٕمٚمقم واحِلَٙمؿأصؾ ا :واإلٟمجٞمؾ ،إصؾ

 .وم٤مإلٟمجٞمؾ ُُمًتخرج سمف قمٚمقم وطِمَٙمؿ ،اؾمتخرضمتف وأفمٝمرشمف

                                                           

 .1/245، يمِمػ اخلٗم٤مء ، اًمٕمجٚمقين :  6/521يمٜمز اًمٕمامل ، اعمت٘مل اهلٜمدي :  ( (1

 .1/333، شمٗمًػم اسمـ يمثػم :  7/24، اًمٌٞمٝم٘مل ، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى :  5/98ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل :  ( (2



 89 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

ومٛمـ أٟم٨َّم أراد  ،ُيذيّمر وُي١مّٟم٨م واعُمراد سمف هٜم٤م يمت٤مب قمٞمًك سمـ ُمريؿ 

 .وَُمـ ذيّمر أراد اًمٙمت٤مب ،اًمّّمحٞمٗم٦م

﴿  ﴾ /ُمٙم٤مٟمف حيًٌف ذم :أي :ي٠مس ص٤مطمٌف ،مِحاًل صم٘مٞمالً  ،286اًمٌ٘مرة، 

 .يٕمٜمل اًمّتٙم٤مًمٞمػ اًمِّم٤مىّم٦م

 .قمٝمدًا يٕمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم سمف :وىمٞمؾ ،وىمٞمؾ:  ذٟم٤ًٌم يِمؼُّ قمٚمٞمٜم٤م

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم     4   3     ﴾ /81آل قمٛمران ،

 ،ٕٟمف مم٤م ي١مس :إس :وؾُمّٛمل اًمٕمٝمد ،وم٢من اإلس سم٤مًمٙمن اًمٕمٝمد ،يٕمٜمل قمٝمدي

 .ُيِمّد وُيٕم٘مد :أي

إذا وٞمّؼ قمٚمٞمف  ،أسه ي٠مسه :ُي٘م٤مل ،صؾ اإلس اًمّْمٞمؼ واحلٌسوأ :ىمٞمؾ

 .ٕٟمف ي٠مس ص٤مطمٌف ُمـ احلريم٦م ًمث٘مٚمف :إساً  :وُي٘م٤مل ًمٚمث٘مؾ ،وطمًٌف

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾/هق ُمثؾ، ًمث٘مؾ  ،157آقمراف

 .ويمذًمؽ إهمالل ،ٟمحق ىمتؾ اًمٜمّٗمس ذم اًمّتقسم٦م ،شمٙم٤مًمٞمٗمٝمؿ

﴿3    ﴾/وهق:  ،ُمـ اًمٗمري٦م ،وهق آومتٕم٤مل ،اظمتٚمؼ ،94آل قمٛمران

 .اًمٙمذسم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م

      ﴿  3    ﴾/ُم٤م ظمْمٕمقا ًمٚمٕمدّو، وهق  :أي :ظمْمٕمقا ،146آل قمٛمران

 . شمٕمريٌض سمام أص٤مهبؿ قمٜمد اإلرضم٤مف سم٘متٚمف 
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سملّم اهلل ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ًمق يم٤من ىُمتؾ يمام ُأرضمػ سمذًمؽ  :قمـ اًم٤ٌمىمر ( 1) اعمجٛمع

يمام مل هيـ َُمـ يم٤من ُمع إٟمٌٞم٤مء  ،طمد عم٤َم أوضم٥م ذًمؽ أن يْمٕمٗمقا أو هيٜمقايقم أُ 

 سم٘متٚمٝمؿ.

﴿        ﴾ /ف ،إومراـمٜم٤م وضمٝمٚمٜم٤م :أي ،147آل قمٛمران   :واًمنَّ

  .اجلٝمؾ

أن اإلهاف سف اًمٌمء ومٞمام يٜمٌٖمل  :واًمٗمرق سملم اإلهاف واًمّتٌذير هق

  .زي٤مدًة قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل

 ،جُم٤موزة اًم٘مّمد :واإلهاف هق ،سف اًمٌمء ومٞمام ٓ يٜمٌٖمل :ير هقواًمّتٌذ

 .هق وّده :وىمٞمؾ

﴿  ﴾/ُمـ ومْمْم٧م اًم٘مقم وم٤مٟمٗمّْمقا:  ،شمٗمّرىمقا ،159آل قمٛمران

 .وأصٚمٝم٤م اًمٗمّض سم٤مًمٙمن ،ومّرىمتٝمؿ ومتٗمّرىمقا :أي

 .[ 32]يمنشمف  :أي :ومْمْم٧م قمٜمف ظم٤ممتف :وُمٜمف

﴿      ﴾/دومٕمقاا :أي ،168آل قمٛمران. 

﴿    ﴾/أُمقاشم٤مً  :أي ،117اًمٜم٤ًمء. 

                                                           

 .2/411جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ( (1
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 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /117اًمٜم٤ًمء، 

ُمثاًل ًمٚماّلت واًمٕمزى وُمٜم٤مة اًمث٤مًمث٦م  :وىمٞمؾ ،اعمالئٙم٦م :وىمٞمؾ ،أُمقاشم٤ًم ودَّ احلٞم٤مة :أي

 .إظمرى

ُأٟمثك سمٜمل  :٘مقًمقن ًمٚمّمٜمؿيم٤مٟمقا ي ،وإؾم٤مف وٟم٤مئٚم٦م وأؿم٤ٌمهٝم٤م ُمـ أهل٦م اعم١مٟمث٦م

 .وي٘مقًمقن: أن إصٜم٤مم سمٜم٤مت اهلل ،ومالن

آصمٜم٤م سمت٘مديؿ اًمث٤مء اعمثٚمث٦م قمغم اًمٜمّقن مجع  :وُي٘م٤مل ،إُٟمثك مجع إٟم٤مث :وُي٘م٤مل

 .وىمت٧م وُأىمت٧م :يمام ىمٞمؾ ،ومُ٘مٚم٧ٌم اًمقاو مهزة ،وصمـ

َـّ  :ىم٤مل (2) قمـ شمٗمًػم أب محزة اًمّثامزم (1) واعمجٛمع : أي يم٤من ذم يمّؾ واطمدٍة ُمٜمُٝم

وهق  ،وذًمؽ ُمـ صٜمٞمع إسمٚمٞمس ،وشُمٙمّٚمٛمٝمؿ ،إصٜم٤مم ؿمٞمٓم٤مٟم٦م ُأٟمثك شمؽماءى ًمٚمًدٟم٦م

 .اًمِمٞمٓم٤من اًمذي ذيمره اهلل وًمٕمٜمف

﴿       ﴾/ُمـ هقى ذم  ،آؾمتٝمقاء اؾمتٗمٕم٤مل،71آٟمٕم٤مم

يم٤مًمذي ذه٧ٌم سمف ُمردة اجلـ  :أي :يم٠من اعمٕمٜمك ـمٚم٥م هقيف ،إرض ذه٥م

  .واًمٖمٞمالن ذم اعمٝم٤مُمف

 .هقى ُمـ ظم٤مًمؼ، إذا شمرّدى ُمٜمف :ىمرأ محزة اؾمتٝمقاه سم٤مًٕمػ، ُمـ ىمقهلؿ :وىمٞمؾ

                                                           

 .3/193ٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شم ( (1

 .69ح  149شمٗمًػم أب محزة اًمثامزم :  ( (2
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ٌّف سمف اًمذي زلَّ قمـ اًمّٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ، هقى، وأهقى همػمه، وهقيتف،  وُيِم

 .واؾمتٝمقيتف سمٛمٕمٜمًك 

ىمٞمؾ: اؾمتٝمقشمف ذم ُمقوع ٟمّم٥م صٗم٦م عمّمدر حمذوف شم٘مديره أشمدقمقن ُمـ دون اهلل 

 ٤مـملم ذم إرض طمػمان.دقم٤مًء ُمثؾ دقم٤مء اًمذي اؾمتٝمقشمف اًمِمٞم

﴿ 9     ﴾/وم٘مر ،151آٟمٕم٤مم. 

﴿2  ﴾ /وشمداريمقا وشمالطم٘مقا ذم  ،اضمتٛمٕمقا ومٞمٝم٤م ،38 آقمراف

 اًمٜم٤ّمر.

﴿      ﴾/واًمٗمّت٤مطم٦م  ،وم٢من اًمٗمّت٤مح احل٤ميمؿ ،اطمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م ،89آقمراف

ٜمٝمؿ، ويتٛمّٞمز اعُمحّؼ ُمـ طمّتك يٜمٙمِمػ ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞم [33]أفمٝمر أُمرٟم٤م  :أو ،احلٙمقُم٦م

 .وَمَتح اعُمِمٙمؾ إذا سمّٞمٜمف :ُمـ ،اعُمٌٓمؾ

﴿       ﴾/يم٠مهنؿ ـمٚمٌقا  ،أرهٌقهؿ إره٤مسم٤ًم ؿمديداً  ،116آقمراف

ه٥م ،إظم٤مومتٝمؿ :رهٌتٝمؿ: أي  .سمٛمٕمٜمك اخلقف ،ُمـ اًمرَّ

﴿    ﴾ /ذم ىمراءة َُمـ ىمرأ ،127آقمراف: ﴿ 8   

    ﴾قم٤ٌمدشمؽ :أي. 
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 :أٟمف ىمرأ يمذًمؽ، وقمغم ىمراءة اعمِمٝمقر قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1)يمام ذم اعمجٛمع 

 .ُمٕمٌقداشمؽ :أي

 صمؿ اّدقمك سمٕمد ذًمؽ اًمرسمقسمّٞم٦م. ،يم٤من ومرقمقن يٕمٌد إصٜم٤مم :(2)اًم٘مٛمل

وأُمرهؿ أن يٕمٌدوه٤م شم٘مرسم٤ًم إًمٞمف،  ،أن ومرقمقن صٜمع ًم٘مقُمف أصٜم٤مُم٤مً  :وىمٞمؾ

 3 ﴿ :وًمذًمؽ ىم٤مل  4     ﴾/24اًمٜم٤مزقم٤مت. 

﴿     ﴾/اٟمٌجس اعم٤مء،  :ُمـ ىمقهلؿ ،اٟمٗمجرت ،162آقمراف

ومّجرشمف وم٤مٟمٗمجر،  :أي :وسمج٧ًم اعم٤مء وم٤مٟمٌجس ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،شمٗمّجر :وشمٌّجس

 .وسمجس اعم٤مء سمٜمٗمًف يتٕمّدى وٓ يتٕمّدى

﴿      ﴾/يمام يٜمًٚمخ  ،ظمرج ُمٜمٝم٤م سمٙمٗمره :أي ،175آقمراف

 .واحلّٞم٦م ُمـ ضمٚمده٤م ،اإلٟم٤ًمن ُمـ صمقسمف

﴿      ﴾/وُمٜمٝم٤م ،اؾمٌؿ ًمٚم٤ٌمري شمٕم٤ممم:ُمٜمٝم٤م :إل قمغم ُمٕم٤منٍ  ،8اًمتقسم٦م: 

 .واًم٘مراسم٦م ،واحلٚمػ ،اًمٕمٝمد

 .إذا أهع ذم اًمٕمدو :رسٗماًم وألَّ  ،إذا عمع :اًمٌمء وألَّ 

                                                           

 .4/333جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ( (1

 .1ح  3/149، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  185شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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﴿     ﴾ /وُمٜمف ،ُمـ آىمؽماف آيمت٤ًمب ،24اًمتقسم٦م:           

﴿  ﴾ /122آٟمٕم٤مم. 

﴿     ﴾/شمث٤مىمٚمتؿ ،38اًمتقسم٦م. 

﴿    ﴾ /شمرىم٤ٌمً  :أي ،127اًمتقسم٦م. 

. ،أرصدت ًمف اًمٌمء إذا ضمٕمٚم٧م ًمف قمّدة:ُي٘م٤مل   واإلرص٤مد ذم اًمنمَّ

 (1) .رصدت وأرصدت ذم اخلػم واًمنمَّ مجٞمٕم٤مً  :وقمـ اسمـ إقمراب

﴿   ﴾/ؿ ًمٚمتقيمٞمد53يقٟمس ًَ  :وُمٕمٜم٤مه٤م ،،إي:سم٤مًمٙمن شمت٘مدم اًمَ٘م

 .وهق إٟم٥ًم ،ٟمٕمؿ :وىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م،إي واهلل ،سمغم،شم٘مقل: إي ورب

﴿       ﴾ /إُمْمقا ُم٤م ذم أٟمٗمًٙمؿ وٓ ،71يقٟمس 

﴿ :يم٘مقًمف ،شُم١مظمرون    ﴾ /وم٤مىمض ُم٤م أٟم٧م  :أي ،72ـمف

 ﴿.ىم٤مض  ﴾ ـمٛمس  :ُمـ ىمقًمؽ ،أذهٌف :أي :اُمح :أي ،88س/يقٟم

 .أي همػّمه٤م ُمـ ضمٝمتٝم٤م إمم ضمٝم٦ٍم ٓ ُيٜمتٗمع هب٤م :وىمٞمؾ [34]إذا قمٗم٤م ودرس  ،اًمّٓمريؼ

 .واًمّٓمٛمقس اًمّدروس وآٟمٛمح٤مء ،ص٤مر مجٞمع أُمقاهلؿ طمج٤مرة :ىمٞمؾ

                                                           

 ٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )رصد(.وًم٤ًمن اًم 5/122جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، اًمٓمؼمد: ( (1
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 ﴿ :وُمٜمف      ﴾/يمام  وقؤه٤مذه٥م  :، أي8اعمرؾمالت

 .اهٚمٙمٝم٤م واحم٘مٝم٤م :أي :اـمٛمس قمغم أُمقاهلؿ :وىمٞمؾ ،يذه٥م ُيٓمٛمس إصمر طمّتك

﴿   ﴾ /وسم٤مل ضُمرُمل. :أي ،ُمّمدر أضمرُم٧م إضمراُم٤مً  ،35هقد 

﴿ 1        ﴾/قمَرض ًمؽ سمًقء :أي ،54هقد. 

وصّدك قمٜمٝم٤م، ومٛمـ صمّٛم٦م  ،سمجٜمقٍن ُيّمٞمٌؽ إّي٤مه٤م :أي ،ىمّمدك سمًقء :وُي٘م٤مل

 .ُمـ قمراه يٕمروه إذا أص٤مسمف ،شمتٙمٚمؿ سمٙمالم اعمج٤مٟملم

﴿          ﴾/ضمٕمٚمٙمؿ قُماّمره٤م :أي ،61هقد. 

 .أو أُمريمؿ سمٕمامرهت٤م ،اؾمتٌ٘م٤ميمؿ ُمـ اًمٕمٛمر :وىمٞمؾ

 ﴿      6    ﴾ /اٟمتٔمروا ُم٤م أىمقل  :أي ،93هقد

 .إيّن ُمٕمٙمؿ ُُمٜمتٔمر ،ًمٙمؿ

﴿       ﴾/ٜمع ـم٤مًم٤ًٌم ًمٚمٕمّمٛم٦ماُمت ،32يقؾمػ. 

﴿      ﴾/يئًقا ُمـ  :أي :ُمـ اًمٞم٠مس ،اؾمتٗمٕمٚمقا ،112يقؾمػ

لم واًمّت٤مء ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م :ىمٞمؾ ،وإضم٤مسمتف إّي٤مهؿ  يقؾمػ  ًّ  .زي٤مدة اًم

﴿         ﴾/أي اضمٝمر سمف وأفمٝمره ،94احلجر. 
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 ﴿صمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: قمـ اًم٤ٌمىمر  (1اًمٕمٞم٤مر)      

  5 ﴾/ىم٤مل112اإلهاء،:﴿       .﴾ 

واًمٙمالم  ،يمام ٓ يٚمتئؿ صدع اًمّزضم٤مضم٦م ،أي أسمِـ إُمر إسم٤مٟم٦ًم ٓ شمٜمٛمحل :وىمٞمؾ

 .اًمّتٌٚمٞمغ اجل٤مُمع اًمّت٤مم :واعُمًتٕم٤مر ًمف ،يمن اًمّزضم٤مضم٦م :واعُمًتٕم٤مر ُمٜمف ،اؾمتٕم٤مرة

 :ىمٞمؾ ،ؿمّؼ مج٤مقمتٝمؿ سم٤مًمتقطمٞمد أو سم٤مًم٘مرآن :وىمٞمؾ ،اومرق سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ :وىمٞمؾ

سمام ُأُمرت  :أي :واًمّٔم٤مهر أهن٤م ُمقصقًم٦م ،إصدع سم٤مُٕمر :واعُمراد ،يمٚمٛم٦م ُم٤م ُمّمدرّي٦م

 واهلل أقمٚمؿ. ،وُم٤م سمٛمٕمٜم٤مه ،سمف

       ﴿            ﴾/أي: ،64آهاء 

 .هّلؿ سمقؾمقؾمتؽواؾمتز ،اؾمتخػَّ َُمـ اؾمتٓمٕم٧م ُمٜمٝمؿ

 .رضمؾ ومزز:وُمٜمف،اخلٗمٞمػ :واًمٗمزّ 

﴿ 9               ﴾/أي ،28اًمٙمٝمػ: 

  .وٓ شمرهَم٥م قمٜمٝمؿ إمم همػمهؿ ،اطمٌس ٟمٗمًؽ ُمٕمٝمؿ

يم٤من قمٚمٞمف يم٤ًمًء ومٞمف يٙمقن ـمٕم٤مُمف وهق  :ذم ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد  [35]ٟمزًم٧م  :ىمٞمؾ

 .ويم٤من يم٤ًمء ُمـ صقف ،دصم٤مره وردائف

                                                           

 .4/61، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  45ح  2/271شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (1
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ومت٠مذى قُمٞمّٞمٜم٦م  ،وؾمٚمامن قمٜمده ومدظمؾ قمّٞمٞمٜم٦م سمـ طُمّملم اًمٗمزاري قمغم اًمٜمٌل 

  .ومٕمَرق ذم اًمٙم٤ًمء ،ويم٤من يقم ؿمديد احلرِّ  ،وىمد يم٤من قَمَرق ،سمريح يم٤ًمء ؾمٚمامن

إذا ٟمحـ دظمٚمٜم٤م قمٚمٞمؽ وم٠مظمِرج هذا وارضسمف ُمـ  ي٤م رؾمقل اهلل  :وم٘م٤مل

 .أي٦موم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم  ،وم٢مذا ٟمحـ ظمرضمٜم٤م وم٠مدظِمؾ َُمـ ؿمئ٧م ،قمٜمدك

 ﴿  :وىم٤مل 9           ﴾/وهق  ،28اًمٙمٝمػ

 (1) .قمٞمّٞمٜم٦م اعمذيمقر

﴿5 9   ﴾ /ب ،،هق صمخلم اًمّدي٤ٌمج31اًمٙمٝمػ هق أهمٚمظ ُمـ  :ُي٘م٤مل ،ُُمٕمرَّ

 .احلرير

ٜمدس  ًّ  .رىمٞم٘مف :واإلسمريًؿ واًم

وىمع ومٞمٝم٤م ووم٤مق سملم  ،أهن٤م وأُمث٤مهل٤م ُمـ أًمٗم٤مظ طمروف قمرسمٞم٦ّم:(2) وقمـ إزهري

 اًمٕمرسمّٞم٦م واًمٕمجٛمّٞم٦م.

﴿          ﴾/رضِمٕم٤م ذم اًمّٓمريؼ  ،64اًمٙمٝمػ

 .يتٌٕم٤من آصم٤مرمه٤م إشم٤ٌمقم٤مً  :أي :ي٘مّّم٤من ىمّمّم٤مً  ،اًمذي ضم٤مءا ومٞمف

                                                           

 .4/489، قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مر :  353شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .هتذي٥م اًمّٚمٖم٦م ، إزهري ، ُم٤مدة )سمرق( ( (2
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﴿  ﴾ /ويم٤من ُمقؾمك ،هق اعمٜمٙمر (1)اًم٘مٛمل .قمٔمٞمامً  ، 71اًمٙمٝمػ  ُيٜمٙمر

 .اًمّٔمٚمؿ وم٠مقمٔمؿ ُم٤م رأى 

 وىمٞمؾ: داهٞم٦م. ٞمؾ: قمجٞم٤ًٌم،وىم

﴿        ﴾/اقمتزًمتٝمؿ سمٛمٕمزٍل سمٕمٞمٍد قمـ اًم٘مقم، ،16ُمريؿ

 .ٟم٤مطمٞم٦م :أي :َٟمٌذه وٟمٌِذه ،ىمٕمد :ُمـ ىمقهلؿ ،اقمتزًم٧م ٟم٤مطمٞم٦مً  :وىمٞمؾ

 .ظمرضم٧م إمم اًمٜمّخٚم٦م اًمٞم٤مسم٦ًم :ىم٤مل (2)اًم٘مٛمل 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم      3  ﴾ أي ،22يؿ/ُمر: 

 .اقمتزًم٧م وهق ذم سمٓمٜمٝم٤م ُمٙم٤مٟم٤ًم سمٕمٞمدًا ُمـ أهٚمٝم٤م

ج٤مد  (3)اًمتٝمذي٥م  ًّ  طمّتك أشم٧م سمٙمرسمالء، ،ظمرضم٧م ُمـ دُمِمؼ :قمـ اًم

 صمؿ رضمٕم٧م ُمـ ًمٞمٚمٝم٤م. ومقوٕم٧م ذم ُمقوع ىمؼم احلًلم 

﴿   ﴾/اعمٞمؾ قمـ ىم٤مٟمقن إدب يم٤مًمٌزاق :وىمٞمؾ ،ُمٞمٌؾ قمـ احلّؼ  ،25احل٩م، 

 .ُم٤م ُيتج٤موز ومٞمف ىمقاقمد اًمنّمع :ٔمٚمؿواًم ،وقمٛمؾ اًم٘م٤ٌمئح وهمػمه٤م

                                                           

 .357شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .366شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2

، ىمّمص  198ح  242، شمٗمًػم أب محزة اًمثامزم :  ٥6/74م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد : هتذي ( (3

  .14/212، سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  457إٟمٌٞم٤مء ، اجلزائري : 
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وُمٗمٕمقل يرد حمذوف،  ،إحل٤مدًا سمٔمٚمؿ :واعمٕمٜمك ،واًم٤ٌمء زائدة ،وىمٞمؾ همػم ذًمؽ

وإٟمام شُمرك  ،وَُمـ ُيرد أُمرًا سم٢محل٤مٍد وسمٔمٚمؿٍ  :أي ،سمٔمٚمؿ صٗمت٤من ًمف  [36]وسم٢محل٤مد 

 .ُمٗمٕمقًمف ًمٞمتٜم٤مول يمّؾ ُُمتٜم٤مول

ذٟم٥ٍم ُمـ ذًمؽ  ورضب اخل٤مدم ُمـ همػم ،يمّؾ فمٚمٍؿ إحل٤مد :(1)وذم احلدي٨م

  .اإلحل٤مد

اؾمتحؾَّ طُمرُمتف واٟمتٝمٙمٝم٤م  :وأحلد ذم احلرم ،طم٤مد قمٜمف وقمِدل :وأحلد ذم ديـ اهلل

ٌُٕم٤ًم ُمـ ؾم٤ٌمع اًمٓمػم قمغم اًمٙمٕم٦ٌم :طملم ىمٞمؾ ًمف ،أحلد ذم احلرم :وُمٜمف ىمقًمف  .  ،أن ؾم

ّٓ رضسمف اٟمّمٌقا ًمف واىمتٚمقه وم٢مٟمف ىمد أحلد  :وم٘م٤مل ،ًمٞمس يٛمّر سمف رء ُمـ مح٤مم احلرم إ

 (2) .حلرمذم ا

 (.4) وئمٚمٛمف ٟمزًم٧م ومٞمٛمـ ُيٚمحد ذم أُمػم اعم١مُمٜملم :ىم٤مل (3)اًم٘مٛمل

أو فمٚمؿ  ،ُمـ هىم٦مٍ  :يمّؾ فمٚمٍؿ َئمٚمؿ سمف اًمرضمؾ ٟمٗمًف سمٛمّٙم٦م :ىم٤مل (5)واًمٕمٚمؾ

 ُمـ اًمّٔمٚمؿ
ٍ
 .وًمذًمؽ يم٤من ُيٜمٝمك أن ُيًٙمـ احلرم :وم٢ميّن أراه إحل٤مداً  ،أطمٍد، أو رء

                                                           

 .2/252، ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمّمدوق :  4/227اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

، سمح٤مر  2/252ًمٗم٘مٞمف / اًمّمدوق : ، ُمـ ٓ حييه ا 2/453قمٚمؾ اًمنمائع ، اًمّمدوق :   ( (2

 . ، رووه مجٞمٕم٤ًم قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  96/153إٟمقار ، اعمجٚمز : 

 .51ح  3/482، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  399شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (3

 .يمٚمٛم٦م : وئمٚمٛمف ًمٞم٧ًم ذم اعمّمدر  ( (4

 .25ح  372ٙم٤مؿم٤مين : /،قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًم 445قمٚمؾ اًمنمائع ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق : /  ( (5
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طمٞم٨م دظمٚمقا اًمٙمٕم٦ٌم  :ومٞمٝمؿ ٟمزًم٧م :ىم٤مل ،ذم هذه أي٦م قمٜمف  (1)واًمٙم٤مذم 

 وضمحقدهؿ سمام ٟمزل ذم أُمػم اعم١مُمٜملم  ،وشمٕم٤مهدوا وشمٕم٤مىمدوا قمغم يمٗمرهؿ

ٌُٕمدًا ًمٚم٘مقم اًمّٔم٤معملم ووًمٞمف  وأحلدوا ذم اًمٌٞم٧م سمٔمٚمٛمٝمؿ اًمرؾمقل   .وم

 ،واًمنّمك سم٤مٕؾم٤ٌمب ،اًمنّمك سم٤مهلل :اإلحل٤مد رضسم٤من :وقمـ سمٕمض اًمِّم٤مرطملم

ُيٚمحد ذم احلرم  :ُيقهـ قمراه وُيٕمّٓمٚمف، وىمقًمف :٤مينواًمث ،ُيٜم٤مذم اإليامن وُيٌٓمٚمف :وم٤مٕول

 .ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ

، ذم هذه أي٦م: قمـ اًمًّم٤مدق  (2)واًمٙم٤مذم أو  َُمـ قَمٌَد ومٞمف همػم اهلل قمزَّ وضمؾَّ

وقمغم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أن ُيذي٘مف ُمـ  ومٝمق ُُمٚمحد سمٔمٚمٍؿ، شمقمّم ومٞمف همػم أوًمٞم٤مء اهلل،

 ﴿.أن اًمٙمؼم أدٟم٤مه :ىم٤مل ؟وؾمئؾ قمـ أدٟمك اإلحل٤مد .قمذاب أًمٞمؿ    ﴾

 :اؾمٙمتقا ؾمٙمقت هقان :وىمٞمؾ .وهق إسمٕم٤مٌد سمٛمٙمروه ،اسمٕمدوا :أي ،128اعم١مُمٜمقن/

ُمـ ظم٠ًمت اًمٙمٚم٥م، إذا زضمرت اًمٙمٚم٥م وم٤مٟمزضمر اٟمتٝمك  ،وم٢مهن٤م ًمٞم٧ًم ُم٘م٤مم ؾم١مال

أو أسمٚمغ ُم٤م يٙمقن  ،أؾمقء اًمٙمذب ،11اًمٜمقر/﴾  ﴿.وهق شمٗمًػم سم٤مًمالزم (3)

1 ﴿ُمـ اًمٙمذب.     ﴾[37] .اومتٕمٚمف وظمتٚمف ،27/يقٟمس 

                                                           

 .1/421اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ( (1

 .5ح  3/372، قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مؿم٤مين :  8/337اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ( (2

 .، ُم٤مدة ) ظم٠ًم ( 153اٟمٔمر : اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ، اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين :   ( (3
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﴿      ﴾/احل٤مضم٦م ،31اًمٜمقر.    

 ﴿ :ىمقًمف              ﴾/إوزم احل٤مضم٦م إمم  :أي ،31اًمٜمقر

 .وضمقدة اًمرأي ،اًمٕم٘مؾ :وإرسم٦م ،اًمٜم٤ًّمء

 .اًمذي ٓ طم٤مضم٦م ًمف إمم اًمٜم٤ًّمء :هق اًمِّمٞمخ اًمٗم٤مين :(1)اًم٘مٛمل 

 اًمذي ٓ ي٠ميت اًمٜم٤ًّمء. :هق إمحؼ ىم٤مل: قمـ اًم٤ٌمىمر  (2)واًمٙم٤مذم

 (3) .اًمذي ٓ ي٠ميت اًمٜم٤ًّمء إمحؼ اعُمقمّم قمٚمٞمف: وقمـ اًمّم٤مدق 

اًمت٤ّمسمع اًمذي يتٌٕمؽ ًمٞمٜم٤مل ُمـ ـمٕم٤مُمؽ، وٓ طم٤مضم٦م  :أٟمف قمٜمف  (4)واعمجٛمع 

 .اٟمتٝمك ،وهق إسمٚمف اعُمقمّم قمٚمٞمف :ًمف ذم اًمٜم٤ًّمء

 .سم٤مجلّر صٗم٦ًم ًمٚمّت٤مسمٕملموهق ُمٌٜمّل قمغم ىمراءة اًمٖمػم 

أِرَب اًمّرضمؾ  :وُي٘م٤مل .ُمّمدر ُمـ سم٤مب شمٕم٥م  :واإلرب ،وىمٞمؾ: اًمٕمٌٞمد اًمّّمٖم٤مر

 .واإلرسم٦م احل٤مضم٦م ،ومٝمق أرب قمغم وم٤مقمؾ ،إذا اطمت٤مج إًمٞمف :إمم اًمٌمء

﴿    ﴾ /إذ شمت٤مسمٕم٧م قمٚمٞمٜم٤م  ،شمِم٤مءُمٜم٤م :أي :شمٓمػمٟم٤م :أصٚمف ،47اًمٜمٛمؾ

 .ؾ ٟمزوًمفاًمِّمدائد، وأوىمع سمٞمٜمٜم٤م اإلومؽماق ىمٌ

                                                           

 .119ح  3/592: ، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي  418شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (1

 .2ح  22/224اٟمٔمر : اعمّمدريـ اًم٤ًمسم٘ملم ، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :   ( (2

 .7/242جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :   ( (3

 .161، ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  5/523اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ( (4
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وًمٕمؾ اعُمراد رومع  ،اًمٓمػمة  :وقمدَّ ُمٜمٝم٤م ُرومَِع قمـ ُأُمتل شمًٕم٦م:: (1)وذم احلدي٨م  

 .أو همػم ذًمؽ ،أو رومع مجٞمع أصم٤مر ،أو قمغم اًمٜمّٝمل ،اعم١ماظمذة

واًمّٓمػمة،  ،اًمتٗمّٙمر ذم اًمقؾمقؾم٦م ذم اخلٚمؼ :صمالصم٦م مل يٜم٩ُم ُمٜمٝم٤م ٟمٌّل ومام دوٟمف :وومٞمف

ّٓ أن اعم١مُمـ ٓ يًتٕمٛمؾ طم ،واحلًد  (2) .ًدهإ

أن يتٓمػّم ُمٜمٝمؿ  :ُمٕمٜمك اًمّٓمػمة ذم هذا اعمقوع :(3)وقمـ اًمّّمدوق ذم اخلّم٤مل 

 ﴿ :ىم٤مًمقا وذًمؽ يمام طمٙمك اهلل شمٕم٤ممم قمـ ىمقم ص٤مًمح  ،وٓ يتٓمػّمون

     ﴾/47اًمٜمٛمؾ. 

﴿      ﴾/اًم٘مّمد:ُم٤م سملم اإلهاف واًمّتٌذير. 19ًم٘مامن،

 .ط ومٞمف سملم اًمّدسمٞم٥م واإلهاعشمقؾمَّ  :واعمٕمٜمك

هقم٦م اعمٌم  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (5)واخلّم٤مل  ،أي ٓ شمٕمجؾ :(4)واًم٘مٛمل 

 .وٓ شمدّب دسمٞم٤ٌمً  أي أقمدل: ومال شمتٙمؼّم ومٞمف، :وىمٞمؾ .شُمذه٥م هب٤مء اعم١مُمـ

                                                           

،وٟمّص احلدي٨م:  47ح  2/28ٕٟمقار ، اعمجٚمز : ،قمٜمف سمح٤مر ا 353اًمتقطمٞمد ،اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (1

ُرومع قمـ ُأُمتل شمًٕم٦م : اخلٓم٠م ، واًمٜمًّٞم٤من ، وُم٤م ُأيمرهقا قمٚمٞمف ، وُم٤م ٓ ُيٓمٞم٘مقن ، وُم٤م ٓ يٕمٚمٛمقن، وُم٤م 

 اوٓمروا قمٚمٞمف، واحلًد ، واًمّٓمػمة ،واًمّتٗمٙمر ذم اًمقؾمقؾم٦م ذم اخلٚمؼ ُم٤م مل يٜمٓمؼ سمِمٗم٦م.

 .3/83ٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل : ، جم 86ح  8/128اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ( (2

 .27ح  89اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :   ( (3

 .479شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (4

 .36، حتػ اًمٕم٘مقل ، احلراين :  32ح  9اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :   ( (5
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﴿  ﴾/أي ائتامم وإشم٤ٌمع. :اًم٘مدوة :،سمٙمن اهلٛمزة ووّٛمٝم٤م21آطمزاب 

 (1) .إؾمقة وسمٕمكّم  ،إؾمقة ًمؽ سمرؾمقل اهلل  :وُمٜمف احلدي٨م

       ﴿9  ﴾/ُمـ إٟم٤م سم٤مًمٙمن واًم٘مٍم. وإدرايمف، ٦م،أي:ُُمٜمْمج53آطمزاب 

ُمـ  ،سمٚمقغ :وىمٞمؾ أي همػم ٟم٤مفمريـ وىم٧م اًمّٓمٕم٤مم وؾم٤مقم٦م أيمٚمف، :إٟم٤مه وىمتف :وىمٞمؾ

 ﴿طم٤من حيلم.  :سمٛمٜمزًم٦م ،إذا اٟمتٝمك :وآن يئـ ،آٟمك ي٠مين [38]        ﴾

ُمزت اًمٌمء  :ُي٘م٤مل .اقمتزًمقا ُمـ أهؾ اجلٜم٦ّم ويمقٟمقا ومرىم٦ًم قمغم طمدة :أي ،59يس/

 (2) اًم٘مٛمل.ُمٞمّزشمف متّٞمٞمزًا وم٤مٟمامز، واُمت٤مز ومتّٞمز سمٛمٕمٜمًك  :ويمذًمؽ ،قمزًمتف ،أُمٞمزه ُمٞمزاً 

 ،سم٘مقا ىمٞم٤مُم٤ًم قمغم إىمداُمٝمؿ طمّتك ُيٚمجٛمٝمؿ اًمٕمرق ،إذا مجع اهلل اخلٚمؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ىم٤مل

ومٞمٌٕم٨م اهلل قمزَّ وضمؾَّ ري٤مطم٤ًم ومتيب  :ىم٤مل.إمم اًمٜم٤ّمر ي٤م رّب طم٤مؾمٌٜم٤م وًمق :ومُٞمٜم٤مدوا

﴿    :وُيٜم٤مدي ُُمٜم٤مدٍ  ،سمٞمٜمٝمؿ              ﴾/ومُٞمٛمٞمّز  ،59يس

 .وَُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف اإليامن ص٤مر إمم اجلٜم٦ّم ،ومّم٤مر اعُمجرُمقن إمم اًمٜم٤ّمر ،سمٞمٜمٝمؿ

﴿       ﴾/ه٤م ،64يس  .أو اطمؽمىمقا ومٞمٝم٤م ،ذوىمقا طمرَّ

 

 

                                                           

 .1/76اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :   ( (1

 .523 – 522شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (2
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 .إذا ٟم٤مًمؽ طمّره٤م :صٚمٞم٧م اًمٜم٤ّمر وهب٤م :ُي٘م٤مل

       ﴿       ﴾/ؾم٠مًمتف  :ُمـ اؾمتٗمٝمٛمتف ،ؾمٚمٝمؿ واؾمتخؼمهؿ ،11اًمّم٤موم٤مت

 .أن ُيٗمتل

﴿     ﴾/مجٕمٝمؿ سمٖمػم  ،يٕمٜمل إًمٞم٤مس وأهؾ ديٜمف ،132اًمّم٤موم٤مت

 .ُمٜمٝمؿ اؾمٛمف إًمٞم٤مس يم٤من يمّؾ واطمدٍ  ،إو٤موم٦ٍم سم٤مًمقاو واًمٜمّقن قمغم اًمٕمدد

ُمٞمٙم٤مل  :يمام ُي٘م٤مل ،جيقز أن يٙمقن إًمٞم٤مس وإًمٞم٤مؾملم سمٛمٕمٜمًك واطمد :وىمٞمؾ

 .وُمٞمٙم٤مئٞمؾ

  ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾/حمّٛمد  قمغم :أي ،132اًمّم٤موم٤مت

 .وأهؾ سمٞمتف 

﴿ :وم٘م٤مل صمؿ ذيمر قمزَّ وضمؾَّ آل حمٛمد  (1)اًم٘مٛمل         

          ﴾/يس حمّٛمد وآل  :وم٘م٤مل ،132-129اًمّم٤موم٤مت

 وُي١ميد هذه اًم٘مراءة يمقهنام ُمٗمّمقًملم ذم ُمّمحػ إُم٤مُمٝمؿ. :صمؿ ىمٞمؾ.حمّٛمد إئٛم٦م

وٓ ُيٜم٤مؾم٥م سمٕمده وٟمٔمؿ  ،ي٤مؾملم اؾمؿ أب إًمٞم٤مس قمغم ىمراءة آل ي٤مؾملم :وىمٞمؾ

 .ؾم٤مئر اًم٘مّمص يمام ذم ىمراءة آل يس

                                                           

 .6/22ٗمًػم اًمّم٤مذم ،اًمٙم٤مؿم٤مين : ، قمٜمف شم 531شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (1



 125 .....................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

هبذا   أن اهلل ؾمّٛمك اًمٜمٌّل  :ىم٤ملقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1) جوآطمتج٤م

  ﴿ :طمٞم٨م ىم٤مل ،آؾمؿ   3  ﴾ /ًمٕمٚمٛمف أهنؿ  ،2-1يس

 .يمام أؾم٘مٓمقا همػمه ُيً٘مٓمقن ؾمالم قمغم آل حمّٛمد 

 .وأن اعمُراد هبؿ آل حمّٛمد  ،وومٞمف دًٓم٦م قمغم ىمراءة آل يس

﴿     ﴾/اؿمٛم٠مز اًمّرضمؾ  :ُمـ ىمقهلؿ ،اٟم٘مٌْم٧م وٟمٗمرت ،45اًمزُمر

 .واعمِمٛمئز اًمٜم٤ّمومر ،اؿمٛمئزازًا اٟم٘مٌض

﴿      ﴾/دقمقهتؿ،  [41]ذم  :أي :أقمرض قمٜمٝمؿ ،89اًمزظمرف

 ،ومتقًمٞمف صٗمح٦م وضمٝمؽ ،وأصؾ اًمّّمٗمح أن شمٜمحرف قمـ اًمٌمء ،آي٤ًًم قمـ إيامهنؿ

 .وٓ شُم٘مٌؾ قمٚمٞمف

 أي ٟم٤مطمٞمتؽ وضم٤مٟمٌؽ.:قمروؽأن شُمكم اًمٌمء  هق: ويمذًمؽ اإلقمراض،

 ﴿ :ىمقًمف          ﴾/اقمرض قمٜمٝمؿ،  :أي ،85احلجر

 .إقمراو٤ًم مجٞماًل سمحٚمٍؿ وإهمْم٤مء ،واطمتٛمؾ ُم٤م ُيٚم٘مك ُمٜمٝمؿ

﴿       ﴾/واًمٙمالم اًمذي ٓ  ،اهلجر :وهق ،ُمـ اًمّٚمٖمل ،26ومّمٚم٧م

 .قم٤مروقه سم٤مخلراوم٤مت :وىمٞمؾ ،ٟمٗمع ومٞمف

 

                                                           

 .334ح  3/192، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  1/377آطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :   ( (1
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 شمِم٤مهمٚمقا قمـ ىمراءشمف سم٤مهلذي٤من.:وىمٞمؾ وصػموه ؾُمخري٦ًم وًمٖمقًا، (1) اًم٘مٛمل

﴿      ﴾/ىمقدوه سم٤مًمٕمٜمػ ،47اًمدظم٤من. 

أي  :وىمٞمؾ ،إذا ضمذسمتف ضمذسم٤ًم قمٜمٞمٗم٤مً  ،قمتٚم٧م اًمّرضمؾ اقمتٚمف واّمً ويمناً  :ُي٘م٤مل

 واعمٕمٜمك واطمد. ،اًمٕمتؾ أظمذ سمٛمج٤مُمٞمع اًمٌمء وضمّره سم٘مٝمر :وىمٞمؾ،ضمّروه

﴿        ﴾/ـٍ ُمثٚمف ،ٓ ُي١مّدي إمم ي٘ملم ،32اجل٤مصمٞم٦م  .إٟمام خُترضمٜم٤م إمم فم

﴿   ﴾/اهنْمقا ًمٚمتقؾمٕم٦م ،11اعمج٤مدًم٦م.  

 ،إمم اًمّّمالة واجلٝم٤مد وأقمامل اًمؼم أي اهنْمقا وارشمٗمٕمقا قمـ جمٚمس اًمٜمٌّل  :وىمٞمؾ

أي ارشمٗمٕمقا قمـ ُمقاوٕمٙمؿ  :وىمٞمؾ ،أي قمغم ُمٙم٤مٍن ُمرشمٗمع :وىمٕمد قمغم ٟمِمٍز ُمـ إرض

لم ويمنه٤م ،ّتك شُمقؾمٕمقاطم ًّ  .وىُمرأ سمْمّؿ اًم

﴿       ﴾/ُمـ  ،أي:همٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ واؾمتقمم،19اعمج٤مدًم٦م

 اؾمتحقذ قمغم اًمٌمء همٚم٥م قمٚمٞمف. ىمقهلؿ:

وُمثٚمف اؾمؽموح واؾمتٜمقق  واؾمَتقمم واؾمتحقذ مم٤م ُأظمرج قمغم إصؾ ومل ُيٕمؾ،

 .اجلٛمؾ، واؾمتّمقب رأيف

﴿      ﴾/اظمتؼموهـ سمام يٖمٚم٥م قمغم فمٜمّٙمؿ ُمقاوم٘م٦م 12اعمٛمتحٜم٦م،

 .ىمٚمقهبـ أًمًٜمتٝمـ ذم اإليامن

                                                           

، وومٞمٝم٤م : شمّمػموه سمدل 1ح  7/52،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن،اًمٌحراين : 565شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 وصػموه.
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واجلٛمع:  ،وآؾمؿ اعمحٜم٦م ،ُمـ سم٤مب ٟمٗمع، واُمتحٜمتف: اظمتؼمشمف،حمٜمتف حمٜم٤مً  :ُي٘م٤مل

 .ُمثؾ ؾمدرة وؾُمدر

﴿     4      ﴾/ومل ُيرد  ،سم٤مدروا سم٤مًمٜمّٞم٦م واجلدّ  :ىمٞمؾ ،9اجلٛمٕم٦م

 .[40]اإلهاع ذم اعمٌم اًمٕمدد و

 .يمام ُيًتٗم٤مد مم٤م ىمٌٚمف ومم٤م سمٕمده ،اًمّّمالة :واعُمراد ُمـ اًمّذيمر

ٕمل دون اًمٕمدو. ،أي وم٤مُمْمقا إًمٞمٝم٤م ُُمنقملم ىمّمداً  :وىمٞمؾ ًّ  وم٢من اًم

 .) وم٤مُمْمقا إمم ذيمر اهلل ( :ىمرأ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد (1)اعمجٛمع 

 .واًمّم٤مدق  واًم٤ٌمىمر  أُمػم اعم١مُمٜملم  :ىم٤مل: وُروي ذًمؽ قمـ

 :اؾمٕمقا أي اُمْمقا.قمـ اًم٤ٌمىمر  اإلهاع ذم اعمٌم، ىم٤مل: (2)اًم٘مٛمل

  ﴿ قمـ اًم٤ٌمىمر (3)اًمٙم٤مذم     4       ﴾/ىم٤مل: ،9اجلٛمٕم٦م 

وصمقاب أقمامل اعمًٚمٛملم ومٞمف  ،اقمٛمٚمقا وقمّجٚمقا وم٢من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُُمْمّٞمؼ قمغم اعمًٚمٛملم

ٞمئ٦م شمُ  ،قمغم ىمدر ُم٤م ُوّٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ ًّ  ْم٤مقمػ ومٞمف.واحلًٜم٦م واًم

 

                                                           

 .12/13اًمٓمؼمد :  جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،  ( (1

 .665شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (2

 .7/353، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  12ح  3/415اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ( (3
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﴿    3  7  3  ﴾/ًمٞم٠مُمر سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤ًم  :أي ،6اًمٓمالق

 .أي سمجٛمٞمؾ اإلرو٤مع وإضمر :سم٤معمٕمروف

﴿     5 ﴾/شمٖمٓمقا هب٤م :أي ،7ٟمقح. 

 .اؾمتؽموا هب٤م :ىم٤مل (1) اًم٘مٛمل

﴿        ﴾/ومراق اًمّدٟمٞم٤م  اًمتقت ؿمّدة ،29اًم٘مٞم٤مُم٦م

  .سمِمّدة ظمقف أظمرة

 . (2)ُروي قمـ أب ضمٕمٗمر ،اًمتٗم٧م اًمّدٟمٞم٤م سم٤مٔظمرة :وىمٞمؾ

 إذا اًمت٘م٧م ومخذاه٤م. :اُمرأة ًمّٗم٤مء :اًمتّم٘م٧م، ُمـ ىمقهلؿ وُمٕمٜمك اًمتٗم٧م:

ٞم٤مق :وُي٘م٤مل ًّ يٕمٜمل قمٜمد ؾمقق روح  ،هق ُمـ اًمتٗم٤مف ؾم٤مىمل اًمّرضمؾ قمٜمد اًم

٤مق :وُي٘م٤مل.اًمٕمٌد إمم رسّمف قمزَّ وضمؾَّ  ًّ ٤مق اًمتٗم٧م اًم ًّ ؿمّٛمرت احلرب  :ُمثؾ ىمقهلؿ ،سم٤مًم

 .قمـ ؾم٤مىمٝم٤م، إذا اؿمتّدت

﴿   3 ﴾ /٧ٌّم ،2اًمتٙمقير  .أي اٟمتثرت واٟمّم

 

                                                           

 .687شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (1

، قمٜمٝمام  1ح  384، إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  3/259احلدي٨م ُمروي ذم اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ( (2

 .6/159ز : سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚم
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 واًمَٙمَدر سم٤مًمتحريؽ ظمالف اًمّّمحق. ،يذه٥م وقؤه٤م :ىم٤مل (1)اًم٘مٛمل 

﴿     ﴾/اٟمِمّ٘م٧م ،1آٟمٗمٓم٤مر. 

﴿   ﴾/٤مزم اًمٌٞمض.إذا شمؿَّ واُمتأل ذم اًمّٚمٞم :ىمٞمؾ ،1اًم٘مٛمر 

سمؾ مل ُيٕمرف شمٗمًػم اًمِّمؼ سمٖمػم ُم٤م  ،وهق ظمالف اًمّٔم٤مهر ،اؾمتقى :اٟمِمؼَّ  :وُي٘م٤مل

 ُيالزم اًمتٗمّرق.

 وم٘م٤مًمقا: اضمتٛمع اعمنميمقن إمم رؾمقل اهلل  :قم٤ٌمس [41]وقمـ اسمـ 

 :إن ومٕمٚم٧م شُم١مُمٜمقن؟ ىم٤مًمقا :وم٘م٤مل هلؿ ؟إن يمٜم٧م ص٤مدىم٤ًم ومِمؼَّ ًمٜم٤م اًم٘مٛمر ومرىمتلم

رسمَّف أن ُيٕمٓمٞمف ُم٤م ىم٤مًمقا، وم٤مٟمِمؼَّ اًم٘مٛمر ومرىمتلم،  وم٠ًمل ،ويم٤مٟم٧م ًمٞمٚم٦م سمدرٍ  ،ٟمٕمؿ

 (2) .اؿمٝمدوا ،ي٤مومالن ي٤مومالن :ُيٜم٤مدي ورؾمقل اهلل

٤مقم٦م ُمع اٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر: ٕن  (3) واعمجٛمع ًّ وإٟمام ذيمر ؾمٌح٤مٟمف اىمؽماب اًم

٤مقم٦م (4) وٟمٌّقشمف وزُم٤مٟمف ُمـ آي٤مت ،اٟمِم٘م٤مىمف ُمـ قمالُم٦م ٟمٌّقة ٟمٌّٞمٜم٤م ًّ  .اىمؽماب اًم

 

                                                           

 .729شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ( (1

ح  17/356، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1/126ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ، اسمـ ؿمٝمرآؿمقب :   ( (2

، واًمدر اعمٜمثقر ، اًمًٞمقـمل :  8/172، وهق ُمروي ذم : اًمٌحر اعمحٞمط ، أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز :  11

6/133.  

 .9/312ًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، ا  ( (3

 .ذم اعمّمدر : أذاط سمدل آي٤مت  ( (4
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٤مقم٦م:وقمـ طمذيٗم٦م ًّ  (1) وأن اًم٘مٛمر ىمد اٟمِمؼَّ قمغم قمٝمد ٟمٌّٞمٙمؿ. ىمد اىمؽمسم٧م، أن اًم

﴿  5    ﴾/رضمققمٝمؿ وُمّمػمهؿ سمٕمد اعمقت ،25اًمٖم٤مؿمٞم٦م. 

﴿      ﴾ /قم٤مد سمـ إرم اسمـ  :وهق ،هق اؾمؿ أسمق قم٤مد :ىمٞمؾ ،7اًمٗمجر

 .اؾمؿ سمٚمدهتؿ أًمتل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م :وىمٞمؾ ،ؾم٤مم سمـ ٟمقح

ومَٛمـ ضمٕمٚمف  ،وهق يمٕمٜم٥م همػم ُمٜمٍمف ،ٜم٤مه٤م ؿمداد سمـ قم٤مداؾمؿ اجلٜم٦َّم أًمتل سم :وىمٞمؾ

ل يم٤مٟم٧م إرم ومٞمٝم٤م إو٤مومف توَُمـ ضمٕمٚمف اؾماًم ًمٌٚمدهتؿ أًم ،أٟمف قمٓمػ سمٞم٤من :ىم٤مل ،اؾماًم ًم٘مٌٞمٚم٦مٍ 

وم٤معمٕمٜمك: إهنؿ يم٤مٟمقا  ،شم٘مديره سمٕم٤مد إرم وذات اًمٕمامد إذا يم٤مٟم٧م صٗم٦ًم ًمٚم٘مٌٞمٚم٦م ،إمم قم٤مد

وإن يم٤مٟم٧م صٗم٦ًم  ،سم٤مٕقمٛمدة رهؿأو ـمقل أضم٤ًمُمٝمؿ قمغم شمِمٌٞمف ىمٌق ،سمدويلم أهؾ قُمٛمد

 ،ومٛمٚمٙم٤م وىمٝمرا ،يم٤من ًمٕم٤مد اسمٜم٤من ؿمداد وؿمديد :ىمٞمؾ ،أهن٤م ذات إؾم٤مـملم :وم٤معمٕمٜمك ،ًمٚمٌٚمدة

ِٛمَع سمذيمر  ،وداٟم٧م ًمف ُمٚمقيمٝم٤م ،صمؿ ُم٤مت ؿمديد ومخٚمص إُمر ًمِمداد، وُمَٚمؽ اعمٕمٛمقرة ًَ وم

ر إًمٞمٝم٤م ومٚماّم شمّؿ ص٤م ،ومٌٜمك قمغم ُمث٤مهل٤م ذم سمٕمض صح٤مري قمدن ضمٜم٦ّم وؾماّمه٤م إرم ،اجلٜم٦ّم

امء ومٝمٚمٙمقا ،سم٠مهٚمف ًّ  .ومٚماّم يم٤من قمغم ُمًػمة يقم وًمٞمٚم٦م سمٕم٨م اهلل قمٚمٞمٝمؿ صٞمح٦ًم ُمـ اًم

       ﴿      ﴾/ًمف سمِمّدٍة  [42]واعمج٤مورة  ،اًمدظمقل ذم اًمٌمء :آىمتح٤مم ،11اًمٌٚمد

 .وصٕمقسم٦م

 

                                                           

،  8/171، شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط ، اسمق طمٞم٤من إٟمدًمز :  17/126شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ، اًم٘مرـمٌل :   ( (1

 .2/529جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل : 
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  ﴿ :ىمقًمف         ﴾ /مل يِمٙمر شمٚمؽ إي٤مدي  :أي ،11اًمٌٚمد

هل قم٘م٦ٌم سملم  :واًمٕم٘م٦ٌم ُي٘م٤مل ،وٓ ُمع اعم٤ميض سمٛمٕمٜمك مل ُمع اعمًت٘مٌؾ ،٤مم اًمٕم٘م٦ٌمسم٤مىمتح

 ،هل اًمّٓمريؼ ذم اجلٌؾ اؾمتٕم٤مره٤م عم٤ّم ومنه٤م سمف اًمٗمؽ واإلـمٕم٤مم :وىمٞمؾ ،اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر

وٓ  ،همٗمر اهلل ًمف :يمام ُي٘م٤مل ،هق قمغم وضمف اًمّدقم٤مء قمٚمٞمف سم٠من ٓ ي٘متحؿ اًمٕم٘م٦ٌم :وىمٞمؾ

وىمٞمؾ: ومٝماّل اىمتحؿ  ،ٓ ٟمج٤م ُمـ اًمٕم٘م٦ٌم وٓ ضم٤موزه٤م :واعمٕمٜمك ،وٓ ؾمٚمؿ ،ٟمج٤م

عم٤ِم ذم ذًمؽ ُمـ  :وقمٛمٚمٝم٤م اىمتح٤مم هل٤م ،ضمٕمؾ اهلل إقمامل اًمّّم٤محل٦م قم٘م٦ٌمً  :وىمٞمؾ ،اًمٕم٘م٦ٌم

 وجُم٤مهدة اًمٜمّٗمس. ،ُُمٕم٤مٟمدة اًمِمدائد

﴿     8 ﴾ /وآٟمٌٕم٤مث: هق  ،هق اٟمٗمٕمؾ ُمـ اًمٌٕم٨م ،12اًمِمٛمس

إذا صم٤مر وُم٣م ذاه٤ًٌم ًم٘مْم٤مء  :اٟمٌٕم٨م ًمِم٠مٟمف :وُي٘م٤مل ،اإلهاع ذم اًمّٓم٤مقم٦م ًمٚم٤ٌمقم٨م

 .قم٤مىمر اًمٜم٤ّمىم٦م ُمـ صمٛمقد ،وأؿم٘م٤مه٤م: هق ىمّدار سمـ ؾم٤مًمػ ،طم٤مضمتف

﴿     ﴾/وهق ذم اإلسمؾ سمٛمٜمزًم٦م اًمّذسمح ذم همػمه. ،اذسمح،2اًمٙمقصمر 

 .هق رومع يديؽ طمذاء وضمٝمؽ :قمـ اًمّّم٤مدق  (1) واعمجٛمع

ت٘مٌؾ سمٞمديف طمذاء وضمٝمف اًم٘مٌٚم٦م ذم اؾم :يٕمٜمل :سمٞمده هٙمذا :وم٘م٤مل ،وذم رواي٦مٍ 

قرة :وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  ،اومتت٤مح اًمّّمالة ًّ  ىم٤مل اًمٜمٌّل  ،عم٤ّم ٟمزًم٧م هذه اًم

  :ىم٤مل ؟ُم٤م هذه اًمٜمّحػمة أًمتل أُمرين هب٤م رّب  :جلؼمئٞمؾ 

                                                           

 .12/462جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن : اًمٓمؼمد :   ((1
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وًمٙمٜمف ي٠مُمرك إذا حتّرُم٧م ًمٚمّّمالة أن شمرومع يديؽ إذا يمؼّمت،  ،ًمٞم٧ًم سمٜمحػمة

وم٢مٟمف صالشمٜم٤م وصالة  :ًمّريمقع، وإذا ؾمجّدتوإذا رومٕم٧م رأؾمؽ قمـ ا ،وإذا ريمٕم٧م

ٌع  ًّ اموات اًم ًّ  زيٜم٦م، ،اعمالئٙم٦م ذم اًم
ٍ
وأن زيٜم٦م اًمّّمالة رومع إيدي  وم٢من ًمٙمّؾ رء

 (1).قمٜمد يمّؾ شمٙمٌػمة

اًمٜمّحر آقمتدال ذم اًم٘مٞم٤مم،  :وم٘م٤مل ؟أٟمف ؾُمئؾ قمٜمف قمـ اًم٤ٌمىمر  (2)واًمٙم٤مذم 

 .أن ُي٘مٞمؿ صٚمٌف وٟمحره

وسم٤مًمٜمّحر: ٟمحر اهلدي  [43]صالة اًمٕمٞمد  ،سم٤مًمّّمالةأن اعمُراد  :(3)وقمـ اًمٕم٤مُّم٦م 

 .وإوحٞم٦م

 .واؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سمٜمحرك ،صؾِّ صالشمؽ اعمٙمتقسم٦م ،ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 

 

                                                           

 377، وهق ذم إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  12/461ن : اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآ  ((1

،  2/538اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ، احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري :   ، وروى هذا احلدي٨م قمٜمف  58ح 

 .2/557يمٜمز اًمٕمامل ، اعمت٘مل اهلٜمدي :  2/75اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ، اًمٌٞمٝم٘مل : 

 . 77ح 2/84، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ، هتذي٥م إطمٙم٤مم 9ح  3/336اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ((2

  .4/282اٟمٔمر : ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، أمحد اًمنمسمٞمٜمل :   ((3
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 ) فصل الباء املفتوحت (

 

﴿    ﴾ /واظمت٤ٌمر ،ٟمٕمٛم٦م :أوضمف :اًمٌالء قمغم صمالصم٦م :ىمٞمؾ ،33اًمدظم٤من، 

 .وُمٙمروه

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /أراد ،126اًمّم٤موم٤مت 

  .آظمت٤ٌمر وآُمتح٤من :سمف

 إذا اظمتؼمه واُمتحٜمف. ،سماله يٌٚمقه :ُي٘م٤مل

﴿ 3  ﴾/ظم٤مًم٘مٙمؿ ،54اًمٌ٘مرة. 

 .اًم٤ٌمرئ هق اعُمّمّقر :ىمٞمؾ

 .دهاخل٤مًمؼ اعمُ٘مّدر ُم٤م ُيقضمِ  :وىمٞمؾ

 واعُمّمّقر: اعمُٛمثؾ. ،ز سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض سم٤مٕؿمٙم٤مل اعُمختٚمٗم٦ماًم٤ٌمرئ اعمُٛمٞمّ  :وىمٞمؾ

 .ووُمنِّ سم٤مًمذي ظمٚمؼ اخلٚمؼ ُمـ همػم ُمث٤ملٍ  ،اؾمٌؿ ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم :واًم٤ٌمرئ
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وهلذه اًمّٚمٗمٔم٦م ُمـ آظمتّم٤مص سمخٚمؼ احلٞمقان ُم٤م ًمٞمس هل٤م سمٖمػمه ُمـ  :ىمٞمؾ

وظمٚمؼ  ،ًٛم٦مسمرأ اهلل اًمٜمّ  :ومّٞم٘م٤مل ،اعمخٚمقىم٤مت، وىمّٚمام شُمًتٕمٛمؾ ذم همػم احلٞمقان

اموات وإرض. ًّ    اًم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /قمغم وزن ؾمالم،  ،26اًمزظمرف

 .سمريء :أي

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  9    ﴾/اخلٚمؼ ،7اًمٌٞمٜم٦م. 

 .(1)هؿ ظمػم اخلٚمؼ :أي يمام ذم اخلؼم: هؿ ؿمٞمٕم٦م قمكّم  ،واعُمراد

يم٧م مهزهت٤م :أي :ُمـ سمرأ اهلل اخلٚمؼ وُمٜمٝمؿ َُمـ جيٕمٚمٝم٤م ُمـ اًمؼمء،  ،ظمٚم٘مٝمؿ، ومؽُمِ

 .وهق اًمؽماب خلٚمؼ آدم 

﴿ :ُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 9       ﴾/وم٠مفمٝمر  :أي ،69آطمزاب

﴿.سمراءشمف ُمـ ُم٘مقهلؿ          ﴾/أٟمزًمٜم٤مهؿ :أي ،93يقٟمس. 

  .ٜمزل اعمٚمزومضمٕمٚمٜم٤مهؿ سمٜم٤مء، وهق اعم :وُي٘م٤مل

                                                           

هق ُمـ إطم٤مدي٨م اعمِمٝمقرة وورد ذم ُمّم٤مدر يمثػمة ، سم٠مًمٗم٤مٍظ خمتٚمٗم٦م ، ُمٜمٝم٤م : ُمـ ٓ حييه  ((1

، 12، ح  6/12، هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  897ح  1/292اًمٗم٘مٞمف، اًمِمٞمخ اًمّمدوق : 

وهمػمه٤م ُمـ  1/42، ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ، اسمـ ؿمٝمرآؿمقب :  2/181اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد :  آرؿم٤مد ،

  .اعمّم٤مدر
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﴿  :ىمقًمف        3      ﴾/قمّٞمٜم٤م  :أي ،26احل٩م

 .ًمف، ويمِمٗمٜم٤م قمـ أؾم٤مس اًمٌٞم٧م اًم٘مديؿ

ومٌٕم٨م اهلل   :وومٞمف ،اًمٌٞم٧م ذم طمدي٨م سمٜم٤مء إسمراهٞمؿ  قمـ اًمّّم٤مدق 

 (1) .وم٠مٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مقاقمد ُمـ اجلٜم٦ّم، احلدي٨م ،ومخطَّ ُمقوع اًمٌٞم٧م ،ضمؼمئٞمؾ

﴿ :قًمف شمٕم٤مممىم 2        ﴾ /أٟمزًمٙمؿ  :أي ،74آقمراف

 . [44]ُمٜم٤مزل ذم إرض 

﴿       ﴾ /ُُمٌتدقمٝمام  :أي ،117اًمٌ٘مرة

 وُُمقضمدمه٤م.

اسمتدع إؿمٞم٤مء يمّٚمٝم٤م سمٕمٚمٛمف قمغم همػم ُمث٤مل :ذم شمٗمًػمه قمـ اًم٤ٌمىمر  (2)اًمٙم٤مذم 

اموات،يم٤من ىمٌٚمف ًّ وإرض ومل يٙمـ ىمٌٚمٝمـ ؾماموات وٓ أروقن، أُم٤م  وم٤مسمتدع اًم

﴿ :شمًٛمع ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 2        ﴾ /7هقد . 

 ،ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمؾ مل يث٧ٌم ذم اًمّٚمٖم٦م :ش سم٠منوٟمُقىمِ  ،سم٤معُمٌدع :ومّنه سمٕمْمٝمؿ

 .وإن ورد ومٞمٝم٤م ومِم٤مٌذ ٓ ُي٘م٤مس قمٚمٞمف

                                                           

  .359ح  1/124، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  32شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ((1

  .2ح  1/256اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ((2
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وهل ُمـ ىمٌٞمؾ  ،تٕمٚمؼسم٠من اإلو٤موم٦م ومٞمف إو٤موم٦م اًمقصػ سمح٤مل اعمُ  :وُأضمٞم٥م

اموات وإرض سمديٕم٦م :أي ،طُمًـ اًمٖمالم ًّ  .قمديٛم٦م اًمٜمّٔمػم :أي ،أن اًم

ٞم٤مق واًمتٗمًػم :وومٞمف ًّ هق يمقهن٤م ذم سمٞم٤من إصم٤ٌمت  ،أن اًمّٔم٤مهر ُمـ أي٦م سمِمٝم٤مدة اًم

اموات وإرض ًّ وضمٕمٚمف ُمـ أدًّم٦م اًمتقطمٞمد ٓ سمٞم٤من يمقهنام ُمـ قمدائؿ  ،ظمٚمؼ اًم

وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ضمٕمٚمف سمٛمٕمٜمك  ،ظمٚم٘مف إمم اهلل شمٕم٤مممإذ هق ومرع صمٌقت اؾمتٜم٤مد  ،اًمٜمّٔمػم

 .اعُمٌتِدع سم٤مًمٙمن

صمؿ وُمن سم٤مًمذي ومٓمر اخلٚمؼ ُُمٌتدقم٤ًم ٓ  ،أٟمف ُمـ أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم :واًمٗم٤مـمر يمام ىمٞمؾ

 .قمغم ُمث٤مل ؾمٌؼ

﴿       2 7    ﴾/ومّرق ومٞمٝم٤م وٟمنم، ُمـ  :أي ،164اًمٌ٘مرة

 .سم٨مَّ اًمٌمء إذا ومّرىمف

  3 ﴿ :ىمقًمف       ﴾/أؿمّد احلزن  :اًم٨ٌّم  ،86يقؾمػ

 .اهلؿّ  :زنواحلُ  .اًمذي ٓ يّمؼم قمٚمٞمف ص٤مطمٌف طمّتك يٌّثف أو يِمٙمقه

ٕن احلزن ُُمًتٙمـ ذم  ،ُم٤م أظمٗم٤مه :واحلزن :ُم٤م أسمداه اإلٟم٤ًمن :اًم٨ٌّم  :وىمٞمؾ

 .وم٤مًم٨ٌّم همػم احلزن ،ُم٤م سُم٨ّم وُأفمِٝمر :واًم٨ٌّم  ،اًم٘مٚم٥م

 ﴿ :ىمقًمف          ﴾/ٟمنم :أي ،1اًمٜم٤ًمء. 

﴿ 8  ﴾/ـم٤مًم٥م ،173اًمٌ٘مرة. 
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 :أي ،145آٟمٕم٤مم/﴾   8  7 ﴿ :ىمقًمف

  .وٓ قم٤مٍد يٕمدو ؿمٌٕمف ،وهق جيد همػمه٤م ،وهق ٓ يٓمٚمٌٝم٤م ،ٓ يٌٖمل اعمٞمت٦م 

وٓ ُُمٕمتٍد ىمّقال سم٤مًم٤ٌمـمؾ  ،دىأي هق همػم سم٤مٍغ قمٜمد اًميورة قمغم إُم٤مم اهل :وىمٞمؾ

 .وإُم٤مُم٦م َُمـ ًمٞمس سم٢مُم٤مم ،ذم ٟمٌّقة َُمـ ًمٞمس سمٜمٌلٍّ 

  :قمـ اًمّّم٤مدق  (1)واًمٙم٤مذم 

ٓ حتّؾ  ،ي٘مٓمع اًمّٓمريؼ  [45]واًمٕم٤مدي اًمذي  ،اًم٤ٌمهمل اًمذي خيرج قمغم اإلُم٤مم

   .هلام اعمٞمت٦ّم

 (2) .واًمٕم٤مدي اًمٖم٤مص٥م ،اًم٤ٌمهمل اًمٔم٤ممل  :وقمـ رواي٦م

 : قمٜمف  (4)٥م واًمتٝمذي (3)واًمٕمٞم٤مر 

٤مرق، ًمٞمس هلام أن ي٠ميمال اعمٞمّت٦م إذا اوٓمرا ،اًم٤ٌمهمل سم٤مهمل اًمّّمٞمد  ًّ  ،واًمٕم٤مدي اًم

 .ًمٞمس هل قمٚمٞمٝمام يمام هل قمغم اعمًٚمٛملم ،هل طمراٌم قمٚمٞمٝمام

                                                           

  .59/82، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1ح  6/256اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

، واًمؼمه٤من  14/765، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  151ح  1/74اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((2

   .1/174ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين : 

 .1/159سم٤مظمتالف ذم أًمٗم٤مفمف،وقمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم،اًمٙم٤مؿم٤مين: 157ح1/94شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر: ((3

 1/155شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،احلقيزي: ، 48ح  3/217هتذي٥م إطمٙم٤مم ،اًمِمٞمخ اًمٓمقد : ((4

 .524ح
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إّٟم٤م  :وم٘مٞمؾ   ؾمئؾ رؾمقل اهلل :قمـ أسم٤مئف ،قمـ أسمٞمف قمـ اًمّرو٤م  (1)واًمٗم٘مٞمف 

 .عمٞمّت٦م؟ومٛمتك حتؾُّ ًمٜم٤م ا ،ومُتّمٞمٌٜم٤م اعمخٛمّم٦م ،ٟمٙمقن سم٠مرض

 .ومِم٠مٟمٙمؿ هبذا (4)وختتٗم١ما سم٘مٚمٝم٤م  (3)وشمٖمتٌ٘مقا  (2) ُم٤م مل شمّمٓمحٌقا :ىم٤مل

ومام ُمٕمٜمك ىمقل اهلل قمزَّ  ي٤م سمـ رؾمقل اهلل  :وم٘مٚم٧م ًمف :ىم٤مل قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ

 :  ﴿وضمؾَّ     8  7 ﴾ /ىم٤مل:  ،145آٟمٕم٤مم 

٤مرق ًّ ٓ ًمٞمٕمقد قمغم  ،ٓمرًا وهلقاً اًمذي يٌٖمل اًمّّمٞمد سمَ  :واًم٤ٌمهمل ،اًمٕم٤مدي اًم

 .قمٞم٤مًمف

يمام  ،هل طمراٌم قمٚمٞمٝمام ذم طم٤مل آوٓمرار ،ًمٞمس هلام أن ي٠ميمال اعمٞمّت٦م إذا اوٓمرا

 ،هل طمراٌم قمٚمٞمٝمام ذم طم٤مل آظمتٞم٤مر، وًمٞمس هلام أن ُي٘مٍّما ذم صقٍم وٓ صالةٍ 

 احلدي٨م.

﴿      ﴾/جلامع عم٤ِم ويمٜمَّك هب٤م قمـ ا ،ُمّس اًمٌنمة :اعُم٤ٌمذة ،187اًمٌ٘مرة

ٌُنمة فم٤مهر اجلٚمد ،ومٞمف ُمّس اًمٌنمة ٌَّنمة واًم  .واًم

                                                           

،  9/356، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ، اًمٌٞمٝم٘مل :  3/343ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((1

 .2/11شمٗمًػم اًمٌٖمقي : 

 .آصٓم٤ٌمح : أيمؾ ذم اًمّم٤ٌمح ، وي٘مّمد سمف هٜم٤م اًمٖمداء ((2

 .ُمـ اًمٖمٌقق ، وهق ـمٕم٤مم اًمٕمِم٤مء  ((3

 .أي شم٠ميمٚمقا اًمٌ٘مؾ ((4
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سم٤مـمـ اجلٚمدة أًمتل شمكم اًمّٚمحؿ،  :(1)وذم ق  .وإدُم٦م سمتحريؽ اهل٤مء سم٤مـمٜمف :ىمٞمؾ

ٕمر، وُم٤م فمٝمر ُمـ ضمٚمدة اًمرأس  .أو فم٤مهره اًمذي قمٚمٞمف اًمِمَّ

﴿   0       ﴾/ومْمٞمٚم٦ًم وؾَمٕم٦ًم واُمتداد ذم اًمٕمٚمؿ :أي ،247اًمٌ٘مرة 

  .سمًٓم٧م اًمٌمء إذا يم٤من جمٛمققم٤ًم ومٗمتحتف ووؾّمٕمتف :واجلًؿ، ُمـ ىمقًمؽ

وأؿمجٕمٝمؿ،  ،وأمتّٝمؿ ضمًامً  ،يم٤من ـم٤مًمقت أقمٚمؿ سمٜمل إهائٞمؾ ذم وىمتف :ىمٞمؾ

 .ويم٤من اًمّرضمؾ اًم٘م٤مئؿ يرومع يده ومٞمٜم٤مل رأؾمف

﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:          ﴾/ـمقًٓ  :أي ،69آقمراف

 ومت٤مُم٤ًم.

 .وأىمٍمهؿ ؾمٌٕملم ذراقم٤مً  ،٤من أـمقهلؿ ُم٤مئ٦م ذراعيم :ُي٘م٤مل

 .اصمٜمل قمنم ذراقم٤مً  :وىمٞمؾ

  ومٞم٠مظمذ ُمٜمف ىمٓمٕم٦م ،يم٤من اًمّرضمؾ ُمٜمٝمؿ يٜمح٧م اجلٌؾ سمٞمده [46 ]وقمـ اًم٤ٌمىمر 

(2 ). 

  .ُمدُّ اًمٞمد سم٤مًمٌٓمش :واًمًٌط

                                                           

 .٤4/73مُمقس اعمحٞمط ، اًمٗمػموزآسم٤مدي ، ُم٤مدة ) أدم ( اًم٘م ((1

 .1/199، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  4/335اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ( (2
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﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم   0   8       7 

      ﴾ /28اعم٤مئدة. 

ج قمـ ىمتٚمف، واؾمتًٚمؿ ظمقوم٤ًم ُمـ اهلل  ،يم٤من ه٤مسمٞمؾ أىمقى ُمٜمف :ىمٞمؾ وًمٙمـ حترَّ

 أو حتّرُم٤ًم عم٤ِم هق أومْمؾ.  ،ٕن اًمّرومع مل جُيٛمع سمٕمد :شمٕم٤ممم

 ﴿ :ىمقًمف 3           ﴾/شم٘مٌض  :أي ،93آٟمٕم٤مم

ٞم٤مق ،عُمًّٚمطيم٤معُمت٘م٤ميض ا ،أرواطمٝمؿ ًّ واًمّتٖمٚمٞمظ ذم  ،وهذا يمٜم٤مي٦ًم قمـ اًمٕمٜمػ سم٤مًم

 .يًٌط يده إمم َُمـ قمٚمٞمف احلّؼ  ،ومٕمؾ اًمٖمريؿ اعُمٚمح ،اإلزه٤مق

 ﴿ :اظمرج زم ُم٤م قمٚمٞمؽ أو سم٤مًمٕمذاب :وُي٘م٤مل  6   ﴾

 .وهؿ ٓ ي٘مدرون قمغم اخلالص ،ظمّٚمّمقه٤م ُمـ اًمّدٟمٞم٤م :أي ،93آٟمٕم٤مم/

 ﴿ :ىمقًمف         ﴾/يم٤مًمّداقمل ًمٚمامء  :أي ،14اًمرقمد

 .يقُمئ إًمٞمف ومال جُيٞم٥م

 ﴿ :ىمقًمف             ﴾/أي ،18اًمٙمٝمػ: 

 .ُُمٗمؽمٌش ذراقمٞمف سمٗمٜم٤مء اًمٙمٝمػ
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   8    4         

  ﴾ /وإهاف اعُمٌذر هبـ قمٜمٝمام ،متثٞمٌؾ عمٜمع اًمِّمحٞمح :ىمٞمؾ ،29آهاء، 

 .وأُمٌر سم٤مٓىمتّم٤مد سمٞمٜمٝمام اًمذي هق اًمٙمرم واجلقد

يم٤من ٓ  أن رؾمقل اهلل  :قمـ اًمّّم٤مدق  (2) واًمٕمٞم٤مر (1)واًمٙم٤مذم 

ّٓ أقمٓم٤مه اٟمٓمٚمؼ  :وم٘م٤مًم٧م ،وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف اُمرأة اسمٜم٤ًم هل٤م ،ي٠ًمًمف أطمد ُمـ اًمّدٟمٞم٤م ؿمٞمئ٤ًم إ

 .وم٢من ىم٤مل: ًمٞمس قمٜمدٟم٤م رء وم٘مؾ اقمٓمٜمل ىمٛمٞمّمؽ ؟إًمٞمف وم٤مؾم٠مًمف

 ﴿ :وم٠مّدسمف اهلل قمغم اًم٘مّمد،  وم٘م٤مل ،وم٠مظمذ ىمٛمٞمّمف وأقمٓم٤مه :ىم٤مل  

8   ﴾/وومٞمف رواي٤مت ُأظمر .، أي٦م29آهاء. 

﴿ 3  ﴾ /أي ،ٕهنؿ يت٤ٌميمقن ومٞمٝم٤م :اؾمؿ ًمٌٓمـ ُمّٙم٦م ،96آل قمٛمران: 

 .يزدمحقن

وؾُمّٛمٞم٧م ُمّٙم٦م ٓضمتذاهب٤م اًمٜم٤ّمس  ،وُمّٙم٦م ؾم٤مئر اًمٌٚمد ،سمّٙم٦م ُمٙم٤من اًمٌٞم٧م :ُي٘م٤ملو

 .ُمـ يمّؾ أومؼ

ومٚمؿ يدع ُمٜمف  [47]إذا اؾمت٘مٗمك  :ىمد أُمتؽ اًمٗمّمٞمؾ ُم٤م ذم رضع اًمٜم٤ّمىم٦م :ُي٘م٤مل

 .ؿمٞمئ٤مً 

                                                           

 .92ح  16/271، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  7ح  4/56اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

 .1/967ًمّم٤مذم / اًمٙم٤مؿم٤مين : ، قمٜمف شمٗمًػم ا 59ح  2/289شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (2
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  .واًم٤ٌمء واعمٞمؿ يت٘م٤مرسم٤من ،مه٤م اؾمامن ًمٚمٌٚمد :وىمٞمؾ

       .شمدىّمٝم٤م :أي :إٟمام ؾُمّٛمٞم٧م سمّٙم٦م ٕهن٤م شمٌّؽ أقمٜم٤مق اجل٤ٌمسمرة :وىمٞمؾ

 (1)ٕهن٤م شمٌّؽ ومٞمٝم٤م اًمّرضم٤مل واًمٜم٤ًّمء. :إٟمام ؾُمّٛمٞم٧م سمّٙم٦م :وذم احلدي٨م

 (2) .ًمٌٙم٤مء اًمٜم٤ّمس طمقهل٤م وومٞمٝم٤م :ؾُمّٛمٞم٧م سمّٙم٦م  :وّروي

﴿  ﴾ /إذا ومّٙمر ومٞمف  ،رام :سمّٞم٧م ومالن :ُي٘م٤مل ،ىمّدره ًمٞمالً  :أي ،81اًمٜم٤ًمء

 .ًمٞماًل وىمّدره

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾/ُمـ  ،ًمٞمالً  :أي ،4آقمراف

 .اإلي٘م٤مع سم٤مًمّٚمٞمؾ :اًمٌٞم٤مت، وهق

 ﴿     ﴾ /حمّٛمد  ،33آطمزاب  ّواحلًـ ،ووم٤مـمٛم٦م ،وقمكم، 

وهؿ اًمذيـ أدظمٚمٝمؿ  ،ُمـ اًمٗمري٘ملم (3)يمام ضم٤مءت سمف اًمّرواي٦م  واحلًلم 

                                                           

، اًمدر اعمٜمثقر ، اًمًٞمقـمل:  4/14، شمٗمًػم اًمٓمؼمي :  117ح  2/337اعمح٤مؾمـ ، اًمؼمىمل :  ( (1

2/52. 

 2/193، ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  7ح  4/526اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2

 .2119ح

ري٘ملم يمثػمة ضمدًا ، ُمٜمٝم٤م : ُمًٜمد أمحد وردت هذه اًمرواي٦م سم٠مًمٗم٤مٍظ ُمتٕمددة ، وُمّم٤مدره٤م قمٜمد اًمٗم ( (3

، طمٚمٞم٦م  5/31، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :  9ح  559، إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  4/127سمـ طمٜمٌؾ : 

 .2/75إسمرار ، اًمٌحراين : 
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وم٠مذِه٥م  ،ٞمتل وظم٤مّصتله١مٓء أهؾ سم ،اًمّٚمٝمؿ :وىم٤مل ،حت٧م اًمٙم٤ًمء رؾمقل اهلل 

 .وـمّٝمرهؿ شمٓمٝمػماّ  ،قمٜمٝمؿ اًمّرضمس

 ،واًماّلم ذم اًمّرضمس ًمٚمجٜمس وٟمٗمل اعم٤مهٞم٦م ٟمٗمل ًمٙمؾ ضمزئٞم٤مهت٤م ُمـ اخلٓم٠م وهمػمه

ووىمقع اًمّتٓمٝمػم يًتٚمزم قمدم اًمٕمّمٞم٤من  ،وذه٤مب اًمّرضمس ،ومٞمٙمقن ىمقهلؿ طمّج٦م

  .واعُمخ٤مًمٗم٦م ٕواُمر اهلل شمٕم٤ممم وٟمقاهٞمف

﴿ ُم٤م وأ ،وهذا هق إصؾ ذم ٟمزول أي٦م      ﴾ /إمم 33آطمزاب ،

ٜم٦م اعمتقاشمرة آظمر إئٛم٦م  ًّ  .وم٢مـمالق آؾمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمٚمقم ُمـ اًم

 ﴿  :ىمقًمف  ;       3   ﴾/96آل قمٛمران ،

 .اًمٙمٕم٦ٌم :يٕمٜمل

﴿   5    ﴾ /ذات  وهل يمّؾ  :واطمدة اًمٌٝم٤مئؿ :اًمٌٝمٞمٛم٦م ،1اعم٤مئدة

ويمّؾ ُم٤م يم٤من ُمـ احلٞمقان ٓ ُيٛمّٞمز وٓ َيٕم٘مؾ ومٝمق  ،أرسمٍع ُمـ دواّب اًمؼّم واًمٌحر

  .هبٞمٛم٦م

 .اؾمتٖمٚمؼ :أي ،ُم٤م اؾمتٌٝمؿ قمـ اجلقاب :اًمٌٝمٞمٛم٦م :وُي٘م٤مل

اًمّذيمر وإٟمثك ؾمقاء، واجلٛمع:  ،واًمّْم٠من ،واًمٌ٘مر ،هل اإلسمؾ :وهبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم

وقمدم متٞمّٞمزه٤م، ومٌٝمٞمٛم٦م  ،وومٝمٛمٝم٤مؾُمّٛمٞم٧م هبٞمٛم٦م إلهب٤مُمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م ٟمٓم٘مٝم٤م  ،اًمٌٝم٤مئؿ

 .إٟمٕم٤مم ُمـ ىمٌٞمؾ إو٤موم٦م اجلٜمس إمم ُم٤م هق أظمّص ُمٜمف
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وإٟمام ذيمر اًمٌٝمٞمٛم٦م  ، إٟمٕم٤مم  أن اعُمراد سمف :ُمٜمٝم٤م ،واظمتٚمػ ذم شم٠مويٚمف قمغم أىمقال

 ،اإلسمؾ :ٟمٗمس اإلٟم٤ًمن، ومٛمٕمٜم٤مه ُأطمّٚم٧م ًمٙمؿ إٟمٕم٤مم [48]يمام ُي٘م٤مل  ،ًمٚمت٠ميمٞمد

راد أضمٜم٦َّم إٟمٕم٤مم اًمتل شُمقضمد ذم سمٓمقن أُمٝم٤مهت٤م إذا أن اعمُ  :وُمٜمٝم٤م .واًمٖمٜمؿ ،واًمٌ٘مر

  ،ومذيم٤مهت٤م ذيم٤مة أُمٝم٤مهت٤م ،اؾمت٘مّرت، وىمد ُذيّمٞم٧م إُمٝم٤مت وهل ُمّٞمت٦م

 .(1)  وأب ضمٕمٗمر  وهق اعمروي قمـ أب قمٌد اهلل

ذم  قمـ أطمدمه٤م( 5)واًمٕمٞم٤مر ( 4)واًمٗم٘مٞمف  (3) واًمّتٝمذي٥م (2)ومٗمل اًمٙم٤مذم 

 .ذا أؿمٕمر وأوسمر ومذيم٤مشمف ذيم٤مة أُمفإ ،اجلٜملم ذم سمٓمـ أُمف :شمٗمًػممه٤م

 .ومذًمؽ اًمذي قمٜمك اهلل قمزَّ وضمؾَّ  :(6) وزاد ذم اًمٙم٤مذم واًم٘مٛمل

 وإن مل يٙمـ شم٤مُّم٤ًم ومال شم٠ميمٚمف.  :(7) وذم رواي٦م

إضمٜم٦ّم أًمتل ذم سمٓمقن إٟمٕم٤مم، وىمد يم٤من  هل  : قمـ اًم٤ٌمىمر  (1)واًمٕمٞم٤مر 

 .ي٠مُمر سمٌٞمع إضمٜم٦ّم أُمػم اعم١مُمٜملم 

                                                           

 .3/415اٟمٔمر : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ( (1

 .4ح  6/235اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2

 .245ح  9/58، اًمِمٞمخ اًمٓمقد : هتذي٥م إطمٙم٤مم  ( (3

 .4175ح  3/328ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (4

 .1/431، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  11ح  1/319شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (5

 .4ح  63/29، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  121شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (6

 .244ح  3/328اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، ( (7
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أو يٙمقن حتديد  ،قن اعُمراد هبذه إظم٤ٌمر سمٞم٤من اًمٗمرد إظمٗمكحُيتٛمؾ أن يٙم :ىمٞمؾ 

  .ُمع أٟمف ٟمّص ذم طِمّؾ إُم ،ومال ُيٜم٤مذم اًمّتٕمٛمٞمؿ ،إول شمًٛمٞمتٝم٤م سم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م وطمّٚمٝم٤م

واًمّدب،  ،ؾُمئؾ قمـ أيمؾ حلؿ اًمٗمٞمؾ أن قمٚمّٞم٤ًم  :قمٜمف  (2) واًمٕمٞم٤مر

٤م هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم وُمٜمٝم ،ًمٞمس هذا ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم أًمتل شُم١ميمؾ :وم٘م٤مل  ؟واًم٘مرد

 ومح٤مر اًمقطمش.  ،وسم٘مر اًمقطمش ،يم٤مًمٔم٤ٌمء ،وطمقؿمٝم٤م

 .وإومّم محؾ أي٦م قمغم اجلٛمٞمع :ىمٞمؾ

﴿ ; 2  ﴾/اًمٌحػمة ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ اًمٜم٤ّمىم٦م إذا أٟمتج٧م مخس  :ىمٞمؾ ،123اعم٤مئدة

 ،ؿمّ٘مقا أذٟمف، وم٠ميمٚمف اًمّرضم٤مل واًمٜم٤ًّمء :أي :أسمٓمـ، وم٢من يم٤من اخل٤مُمس ذيمرًا سمحروه

 .س أٟمثك سمحروا أذهن٤موإن يم٤من اخل٤مُم

 .وم٢مذا ُم٤مشم٧م طمّٚم٧م ًمٚمٜم٤ًمء، وم٠مٟمٙمر اهلل قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ،ويم٤مٟم٧م طمراُم٤ًم قمغم اًمٜم٤ًّمء

وم٢من يم٤من اخل٤مُمس ذيمرًا  ،أن اًمٌحػمة اًمٜم٤ّمىم٦م إذا أٟمتج٧م مخ٦ًم أسمٓمـ :وُروي

ؿمّ٘مقه،  :أي ،وإن يم٤من اخل٤مُمس أٟمثك سمحروا أذهن٤م ،وم٠ميمٚمف اًمّرضم٤مل واًمٜم٤ًّمء ،ٟمحروه

 (3) .وم٢مذا ُم٤مت طمّٚم٧م ًمٚمٜم٤ًمء ،٤مء حلقُمٝم٤م وًمٌٜمٝم٤مويم٤مٟم٧م طمراُم٤ًم قمغم اًمٜمًّ

                                                                                                                                        

 .14/817، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  12ح  319 – 1/318شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((1

 .1/432، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  12ح  1/319شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((2

 25/61ًمٕم٤مُمكم: ، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر ا 1ح  148ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((3

 .2/628، اطمٙم٤مم اًم٘مرآن ، اجلّم٤مص :  2ح
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﴿     ﴾/ومج٠مةً [ 51] ،31آٟمٕم٤مم. 

  ﴿وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  3    39          

   ﴾/قمالٟمٞم٦مً  :أي :أو ضمٝمرًة  ،سمٖمت٦ًم ُُمٗم٤مضم٠مةً  :ىمقًمف ،47آٟمٕم٤مم. 

 .أن ي٠مشمٞمٝمؿ هن٤مراً  :واجلٝمرة ،الً اًمٌٖمت٦م أن ي٠مشمٞمٝمؿ ًمٞم :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /ـم٤مًمٕم٤مً  ،77آٟمٕم٤مم. 

 ﴿   3    ﴾/يٙمقن ًمٚمقصؾ  ،اًمٌلم ُمـ إوداد ،94آٟمٕم٤مم

شم٘مّٓمع  :وم٤مًمّرومع قمغم أٟمف وم٤مقمؾ اًمٗمٕمؾ: أي ،واًمٗمراق، ىُمرأ هٜم٤م سم٤مًمّرومع واًمٜمّّم٥م

 .ع ُم٤م سمٞمٜمٙمؿشم٘مٓمّ  :واًمٜمّّم٥م قمغم احلذف: أي ،وشمِمت٧م مجٕمٙمؿ ،وصٚمٙمؿ

﴿         3    ﴾/وهل ًمٚم٘مٚم٥م  :مجع سمّمػمة ،124آٟمٕم٤مم

 .يم٤مًمٌٍم ًمٚمٌدن

 ،شُمٌٍمون هب٤م اهلدى ُمـ اًمْمالًم٦م ،ىمد ضم٤مءشمٙمؿ سمّٞمٜم٤مت ودٓئؾ ُمـ رسّمٙمؿ :أي

 .ومُتّٞمزون هب٤م سملم احلّؼ واًم٤ٌمـمؾ

﴿  2    ﴾ /أٟمزًمٙمؿ ،74آقمراف. 

﴿      ﴾ /أي اًم٘محط واجلقع :وىمٞمؾ .ؿمّدًة ووم٘مر :أي ،177اًمٌ٘مرة، 

 .ُمـ اًم١ٌمس وهق اًمٗم٘مر ،وهق اًمِمّدة ،وهق ُمـ اًم٠ٌمس
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ٕٟمف اؾمؿ يمام حُيٙمك  :أٟمف سُمٜمل قمغم ومٕمالء وًمٞمس ًمف أومٕمؾ :(1)وقمـ إظمٗمش 

﴿ :ٟمحق ىمقًمف ،أومٕمؾ ذم إؾمامء ًمٞمس ُمٕمف ومٕمالء    ; ﴾/33اًمٜمٛمؾ.  

 ﴿  <  7  ﴾ /واًم٠ٌمس  ،اًمِمّدة ذم احلرب :اًم٠ٌمس ،33اًمٜمٛمؾ

 .اًمٕمذاب

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾/قمذاسمٜم٤م. :أي ،84هم٤مومر 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾/أي:  ،25احلديد

 .ؿمّدٌة ذم احلرب

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /وىم٧م جُم٤مهدة اًمٕمدّو. :أي ،177اًمٌ٘مرة 

 ﴿ :ىمقًمف    ﴾ /أي:  :اًمذي أص٤مسمف سم١مس :اًم٤ٌمئس ،28احل٩م

  .ؿمّدة وهق اًم٘مت٤مل ذم احلرب

 .وم٘مر وؾمقء طم٤مل :أي :سم١مس :وُي٘م٤مل أيْم٤مً 

 .إذا يم٤من حُمت٤مضم٤مً  ،هق اًمذي سمف اًمّزُم٤مٟم٦م :اًم٤ٌمئس( 2)وقمـ اعمُٖمّرب 

   .حت٤مج اًمذي ٓ ييب سم٤مٕسمقاباعمُ  :واًمٗم٘مػم

                                                           

 .1/483اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ( (1

 .اعمٖمرب ذم شمرشمٞم٥م اعمٕمرب ، اعمٓمرزي ، ُم٤مدة ) سم٠مس ( ( (2
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  .اًمذي يٓمقف وي٠ًمل :واعمًٙملم

وهق شمّمديٌؼ عم٤ِم ذم  (1) اًم٤ٌمئس اًمذي ٓ يًتٓمٞمع أن خيرج ًمزُم٤مٟم٦مٍ  :وذم احلدي٨م

 .اعمُٖمّرب

﴿  :ىمقًمف      ﴾ /ؿمديد :أي ،165آقمراف. 

لم :وىمرأ ٟم٤مومع ًّ س قمغم سمٕمذاب سمئ :واسمـ قم٤مُمر [50]وىمرأ ٟم٤مومع  ،سمئس سمٗمتح اًم

ّٓ أن ٟم٤مومٕم٤ًم ٓ هيٛمزه. ،سمٙمن اًمٗم٤مء سم٤مًمتٜمقيـ ،ومٕمؾ  إ

صمؿ ظُمٗمٗم٧م اهلٛمزة وم٤مضمتٛمٕم٧م ي٤مءان  ،أصٚمٝم٤م سمئٞمس قمغم ومٕمٞمؾ :وقمـ اًمٙم٤ًمئل

 .ومحذومقا اطمدهيام وأًم٘مقا طمريمتٝم٤م قمغم اًمٞم٤مء

صمؿ طُمذوم٧م  ،أصٚمٝم٤م سمئس صمؿ يمن اًمٞم٤مء ًمٙمنة اهلٛمزة ومّم٤مر سمئس :وىم٤مل حمٛمد

 .اهلٛمزة ًمث٘مٚمٝم٤م

سمٕمذاب  :وىمرأ سمٕمْمٝمؿ ،رديء :أي :ُمٕمٜمك سمٕمذاب سمئس :امنوقمـ قمكم سمـ ؾمٚمٞم

 .سمئس ُمثؾ طمذر

وهق اظمتٞم٤مر أب  -يمام ُمرَّ  -ؿمديد  :أي :قمٛمكم سمئٞمس قمغم ومٕمٞمؾ ،وىمرأ سمٕمْمٝمؿ

 (1) .واًمٙمقومٞملم ،قمٌٞمدة

                                                           

، اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،  1/147، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  7/25شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل :  ((1

 .3/87: اًمٌحراين
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﴿    ﴾/حر  ،اؾمؿ ُمقوٍع سم٤مًمٕمراق ُمِمٝمقر ،122اًمٌ٘مرة ًّ ُيٜم٥ًم إًمٞمف اًم

  .واخلٛمر

 (2) .ٞمثف وُمٕمرومتفٓ يٜمٍمف ًمت٠مٟم :وقمـ إظمٗمش

﴿  0 ﴾ /سمن اًمّرضمؾ سُمًقرًا يمٚمح :ُي٘م٤مل ،يمٚمح ذم وضمٝمف ويمره ،22اعمدصمر. 

﴿  :ىمقًمف        ﴾ /ُُمتٙمره٦م :أي ،24اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

 ﴿ ;  ﴾ /امء :أي ،12ق ًّ سمًؼ  :ُمـ ىمقهلؿ ،ـمقال ذم اًم

 .ـم٤مل :ُمـ سم٤مب ىمٕمد ،اًمٜمّخؾ سمًقىم٤مً 

 .اعمُرشمٗمع ذم قمٚمقّ  :واًم٤ٌمؾمؼ

﴿   ﴾ /سمٓمٜم٤مً  :أي ،118آل قمٛمران. 

ويثؼ  ،وسمٓم٤مٟم٦م اًمّرضمؾ دظمالؤه ُمٙمًقرًة وأهؾ هه ممـ يًٙمـ إًمٞمٝمؿ

ٌّف إٟمّم٤مر سم٤مًمِمٕم٤مر، واًمٜم٤ّمس سم٤مًمّدصم٤مر. ٌّف سمٌٓم٤مٟم٦م اًمّثقب يمام ؿُم  سمٛمقّدهتؿ، ؿُم

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم       3   ﴾/118آل قمٛمران ،

 .دظماًل ُمـ همػميمؿ :أي

                                                                                                                                        

 .382 – 4/381اٟمٔمر ذم هذه أراء : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .334 – 1/322اٟمٔمر ذم ذًمؽ : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ( (2
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﴿ 5  ﴾ /واطمدهت٤م سمٜم٤مٟم٦م ،أص٤مسمع ،12آٟمٗم٤مل. 

،  ،أـمراومٝم٤م :وىمٞمؾ ـَ ؾُمّٛمٞم٧م سمٜم٤مٟم٦م ٕن هب٤م صالح إطمقال اًمتل شمًت٘مر ُمٕمٝم٤م وشُمٌ

ـِ سم٤معمٙم٤من إذا اؾمت٘مر ومٞمف :ُي٘م٤مل ،أي شُم٘مٞمؿ  .ومجٕمف ذم اًم٘مّٚم٦م قمغم سمٜم٤مٟم٤مت ،اسم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     2 5  ﴾ /اىمٓمٕمقا  :أي ،12آٟمٗم٤مل

 .أـمراومٝمؿ

4 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /أي ،4اًم٘مٞم٤مُم٦م: 

 ،وًمٓم٤مومتٝم٤م [51]اًمتل هل أـمراومف يمام يم٤مٟم٧م أوًٓ قمغم صٖمره٤م  ،ٟمًّقي أص٤مسمٕمف

 ومٙمٞمػ يم٤ٌمر اًمٕمٔم٤مم !؟. 

 .أن ُٟمًّقي أص٤مسمع يديف ورضمٚمٞمف ُمٕمٜم٤مه ٟمحـ ىم٤مدرون قمغم :وىمٞمؾ

ومال ُيٛمٙمٜمف أن  ،وطم٤مومر احلامر ،ٟمجٕمٚمٝم٤م ُُمًتقي٦ًم ؿمٞمئ٤ًم واطمدًا يمخػ اًمٌٕمػم :أي

ُمـ اًمًٌط  ،ذات اعمٗم٤مصؾ وإٟم٤مُمؾ ،يٕمٛمؾ ؿمٞمئ٤ًم ممـ يم٤من يٕمٛمؾ سم٠مص٤مسمٕمف اعُمٗمّرىم٦م

 .واًم٘مٌض، وأٟمقاع إقمامل

﴿    ﴾ /هذا سمراءًة. :أي :وُُمٗم٤مرىم٦ًم ًمف ،، ظمروٌج ُمـ اًمٌمء1اًمتقسم٦م 

ووضمف  ،أن اهلل ورؾمقًمف سمريئ٤من ُمـ اًمٕمٝمد اًمذي قم٤مهدشمؿ سمف اعمنميملم :واعمٕمٜمك

٥م امم اًمرواي٦م  -اًمٜمّ٘مض ُمـ أطمد وضمٝملم  ًِ    :أطمدمه٤م –يمام ُٟم

  .يم٤من ىمد ذط قمٚمٞمٝمؿ سم٘م٤مء اًمٕمٝمد إمم أن يرومٕمف اهلل سمقطمٍل  أٟمف 

 .٘مض قمٝمدهؿوم٠مُمر اهلل أن ُيٜم ،أهنؿ ىمد ٟم٘مْمقا أو مّهقا سمذًمؽ :واًمث٤مين
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دومٕمٝم٤م إمم أب  ،طملم ٟمزًم٧م سمراءة قمغم أن رؾمقل اهلل  ،وأمجع اعمُٗمنون

 (1)وإن اظمتٚمٗمقا ذم شمٗمّمٞمٚمف. صمؿ أظمذه٤م ُمٜمف ودومٕمٝم٤م إمم قمكّم  ،سمٙمر

﴿     ﴾ /وسم٤مدي اًمرأي همػم  ،أول اًمرأي ،ُمٝمٛمقزٌ  ،27هقد

 .ُمٝمٛمقز، وفم٤مهر اًمرأي ُمـ اًمٌِدو واًمّٔمٝمقر

 ﴿ :ىمقًمف     ﴾ /فمٝمرت هبام  :أي ،22آقمراف

 .وفمٝمر ًمٙمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام قمقرة ص٤مطمٌف ،قمقراهتام

 ﴿  :ىمقًمف      9    ﴾:/هق ُمـ سمدأت  ،124آٟمٌٞم٤مء

 .اًمٌمء ومٕمٚمتف اسمتداءً 

اًمّدال  ومٚماّم ظمٗمٗم٧م اهلٛمزة يمن ،سمدي٧م سم٤مًمٌمء سمٙمن اًمّدال سمدأت سمف :وُي٘م٤مل

 .واٟم٘مٚم٧ٌم ي٤مء

 ﴿ :ىمقًمف       ﴾ /سمتٗمتٞمِمٝم٤م ىمٌؾ وقم٤مء أظمٞمف  :أي ،76يقؾمػ

 .ًمٜمٗمل اًمتٝمٛم٦م :سمٜمٞم٤مُملم

﴿    ﴾ /زوضمٝم٤م :سمٕمؾ اعمرأة ،128اًمٜم٤ًمء. 

                                                           

ُمـ اًمرواي٤مت اعمًتٗمٞمْم٦م وإطم٤مدي٨م اعمِمٝمقرة،  ىمّّم٦م شمًٚمٞمؿ ؾمقرة اًمّتقسم٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم  ((1

، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم  7ح  2/74اعمّم٤مدر ُمـ اًمٗمري٘ملم ، ُمٜمٝم٤م : شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر : روهت٤م ضمّؾ 

 .وهمػمه٤م 2/318، شمٗمًػم اسمـ يمثػم :  5/6اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : 



  ومّمؾ اًم٤ٌمء ....................................................134

 ﴿ :وُمٜمف     ﴾ /228اًمٌ٘مرة.  

 .اؾمؿ صٜمؿ أيْم٤ًم  :وسمٕمؾ

 ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم    ﴾ /وهق سم٤مًمٗمتح ،125اًمّم٤موم٤مت 

ٙمقن ًّ  .يم٤من صٜماًم ًم٘مقم إًمٞم٤مس  :وم٤مًم

﴿     3  ﴾ /ُم٤م أسم٘م٤مه ًمٙمؿ ُمـ احلالل سمٕمد  :أي ،86هقد

 (.1)ومذًمٙمؿ ظمػم ًمٙمؿ مم٤م دمٛمٕمقن سم٤مًمّتٓمٗمٞمػ  ،اًمّتٜمزه قماّم هق طمرام ومٞمف َُم٘مٜمع ورو٤مً 

 ﴿ :فًمىمق     8   4     ﴾/248اًمٌ٘مرة، 

وقمَم  ذم اًمّت٤مسمقت مم٤م شمٙمنَّ ُمـ إًمقاح اًمتل يمت٥م اهلل عمقؾمك :أي [52]

 .وقمامُم٦م ه٤مرون ،وصمٞم٤مسمف ُمقؾمك 

 .سم٘مّٞم٦م مم٤م شمرك ووم٤مض ُمـ ىمٓمع إًمقاح :وُي٘م٤مل

 ﴿ىمقًمف   7   ﴾ /ومالن  :وُي٘م٤مل ،ُأوًمق متّٞمز وـم٤مقم٦م :أي ،116هقد

 .ومْمٌؾ مم٤م ُيٛمدح سمف :أي سم٘مّٞم٦م:

﴿     ﴾ /هٚمٙم٧م :أي ،95هقد. 

ٌُٕمد ،إذا هٚمؽ ،ُي٘م٤مل سَمِٕمَد سم٤مًمٙمن يٌٕمد  .وسمُٕمد َيٌُٕمد سم٤مًمْمّؿ ُمـ اًم

                                                           

 .اًمّتٓمٗمٞمػ : هق اًمّنىم٦م ذم اعمٞمزان ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) ـمٗمػ ( ( (1
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﴿ < 2 ﴾ /ٟم٘مّم٤من ،22يقؾمػ. 

 .إذا أٟم٘مّمف :ُي٘م٤مل سمخًف طمّ٘مف

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     < 2 ﴾ /ـٍ  :أي ،22يقؾمػ ذوه سمثٛم

 .شُمٕمدُّ قمّدًا وٓ شُمقزن ،ويم٤من صمٛمٜمف دراهؿ ٓ دٟم٤مٟمػم ىمٚمٞمٚم٦م ،ٚمؿ: ٕٟمف يم٤من طمراً ذي فم

 يم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتف قمنميـ درمه٤ًم. ،هل ىمٞمٛم٦م يمٚم٥م اًمّّمٞمد إذا ىُمتؾ :ىمٞمؾ

  ﴿ :ىمقًمف       ﴾ /أي ،85آقمراف:  ٓ

 .شُمٜم٘مّمقهؿ أؿمٞم٤مئٝمؿ

﴿   ﴾ /ي٘ملم ،128يقؾمػ. 

﴿ :قًمف شمٕم٤مممىم     4 4   ﴾ /قمغم  :، أي128يقؾمػ

 .ي٘ملم

  4 ﴿ :ىمقًمف      ﴾ /اإلٟم٤ًمن  :أي ،14اًم٘مٞم٤مُم٦م

٤مسم٦م ،واهل٤مء دظمٚم٧م ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م ،سمّمػٌم قمغم ٟمٗمًف ًّ  .يمام ذم قماّلُم٦م وٟم

ضمقارطمف يِمٝمدن قمٚمٞمف  :أي :ةأي ُمـ اإلٟم٤ًمن قمغم ٟمٗمًف قملٌم سمّمػم :وىمٞمؾ

 .سمٕمٛمٚمف

﴿    ﴾ /اهلالك :سم٤مًمٗمتح ،28اسمراهٞمؿ. 
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﴿      ﴾ /ىم٤مشمؾ ٟمٗمًؽ سم٤مًمٖمّؿ واًمَقضمد قمٚمٞمٝمؿ :أي ،6اًمٙمٝمػ، 

 .ىمتٚمٝم٤م هماّمً ووضمَداً  :سمخع ٟمٗمًف سمخٕم٤ًم:  أي :هق ُمـ ىمقهلؿ

 .ي٘مقل ىم٤مشمؾ ٟمٗمًؽ :قمـ اًم٤ٌمىمر  (1) اًم٘مٛمل

﴿     ﴾ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،ىمد يٙمقن اًمٌٕم٨م اًمٜمّقم ،12ًمٙمٝمػ/ا: 

﴿  .      ﴾/52يس.  

 ﴿ :يمـ ،ويٙمقن إرؾم٤مًٓ      2 7     ﴾/36اًمٜمحؾ.  

 ﴿ :ويٙمقن ٟمِمقرًا يمـ 6    ﴾ /ذم اًمٜمّٝم٤مر :أي ،62آٟمٕم٤مم.  

 ﴿ :ويٙمقن إطمٞم٤مًء يمـ     ﴾ /أطمٞمٞمٜم٤مهؿ :أي ،12اًمٙمٝمػ. 

 ﴿ :ىمقًمف 2       ﴾ /يمام أٟمٛمٜم٤مهؿ سمٕمثٜم٤مهؿ  :أي 19اًمٙمٝمػ

 ﴿ :أي٘مٔمٜم٤مهؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :أي.قمغم يمامل ىمدرشمٜم٤م        

﴾ /ىم٤مد واًمّرىمقد18اًمٙمٝمػ  .اًمٜمّقم ًمٞماًل يم٤من أو هن٤مراً  :، واًمرُّ

﴿        ﴾ /اًمّّمٚمقات  :ىمٞمؾ ،46اًمٙمٝمػ

 .[53]اخلٛمس

                                                           

 .349شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1
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ّٓ اهلل ،واحلٛمد هلل ،ؾمٌح٤من اهلل :وىمٞمؾ  .واهلل أيمؼم ،وٓ إًمف إ

وُمٕمٜمك يمقهن٤م ظمػمًا أُمالً  ،أقمامل اخلػم واًمؼم اًمتل شمٌ٘مك صمٛمرهت٤م أسمد أسم٤مد :وىمٞمؾ

 .أن وم٤مقمٚمٝم٤م يٜم٤مل هب٤م ذم أظمرة ُم٤م يم٤من ي٠مُمؾ هب٤م ذم اًمّدٟمٞم٤م

أن اًمّّمٚمقات وإذيم٤مر شمٙمقن ُمـ مجٚم٦م اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّّم٤محل٤مت  :ٛمعووضمف اجل

 (1) .يمام ورد سمف اخلؼم ،اًمتل ذيمره٤م اهلل ذم اًم٘مرآن

﴿ ﴾ /فم٤مهرة :أي ،47اًمٙمٝمػ. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /فم٤مهرٌة، ًمٞمس  :أي ،47اًمٙمٝمػ

 :وُي٘م٤مل ،فمٝمر :ُمـ سم٤مب ىمقهلؿ ،ُمـ سمرز اًمٌمء سمروزاً  ،ومٞمٝم٤م ُُمًتٔمؾ وٓ ُُمتٗمٞم٠م

 .ًمألرض اًمّٔم٤مهرة اًمؼماز

 ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م يًؽمه٤م. ،سم٤مدي٦م ُمـ حت٧م اجل٤ٌمل ،أي سمرزت :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /اعمرأة اًمٗم٤مضمرة، ُي٘م٤مل:  :واًمٌٖمّل  ،زاٟمٞم٦م :أي ،وم٤مضمرة ،22ُمريؿ

وهق  ،ومجرت ومٝمل سمٖمّل، واجلٛمع اًمٌٖم٤مي٤م ،سمٖم٧م اعمرأة شمٌٖمل سمٖم٤مًء سم٤مًمٙمن واعمدّ 

 .واًمٌٖم٤مء سم٤مًمٙمن واعمدِّ اًمّزٟم٤م ،وٓ ُي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ سمٖمّل  ،تّص سم٤معمرأةوصػ خي

﴿  ﴾ /طم٤مَل  ،51ـمف. 

                                                           

، صمقاب إقمامل وقم٘م٤مهب٤م، اًمِمٞمخ  1/37ثػمة ، اٟمٔمر : اعمح٤مؾمـ ، اًمؼمىمل : ورد سمذًمؽ أظم٤ٌمر يم ((1

 .، سم٠مًمٗم٤مٍظ ُمتٗم٤موشم٦م 326، ُمٙم٤مرم إظمالق ، اًمٓمؼمد :  8اًمّمدوق: 
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   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     4     ﴾ /ومام طم٤مهلؿ  :أي ،51ـمف

ٕم٤مدة واًمِّم٘م٤موة ًّ  .سمٕمد ُمقهتؿ ُمـ اًم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /طم٤مهلؿ: سم٠من ؿم٠مهنؿ و :أي ،2حمٛمد

 .وُيدظمٚمٝمؿ اجلٜم٦ّم ذم اًمُٕم٘مٌك ،ٟمٍمهؿ قمغم قم٤ٌمدهتؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م

   ﴿ :وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾ /52يقؾمػ. 

﴿ 78  ﴾ /ـٌ رائؼ ُيٌٝم٩م َُمـ يراه ،5احل٩م ًَ ه :أي :طَم  .ُينُّ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    7    ﴾ /هل سم٤مًمٗمتح  ،62اًمٜمٛمؾ

 ًّ وَمِرح سمف وُهَّ وهق هبٞم٩م،  :أي :هب٩م سمف سم٤مًمٙمن :ُي٘م٤مل ،ٙمقن: اًمٗمرح واًمّنوروم٤مًم

 ،ُي٘م٤مل: رضمؾ ذو هبج٦م ،واًمٌٝمج٦م احلّس أيْم٤مً  ،هُب٩م سم٤مًمْمّؿ هب٤مضم٦ًم ومٝمق هبٞم٩م :وُي٘م٤مل

 .واًمٌٝمج٦م اًمّنور

﴿    ﴾ /ُمـ أهؾ اًم٤ٌمدي٦م ،25احل٩م. 

 3﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /اًمٜم٤ّمس ُمـ  :أي ،25احل٩م

 .أهؾ اًمٌدو، واًمٌدو يمٗمٚمس ظمالف احلي

  ﴿ :ىمقًمف     ﴾ /ظم٤مرضمقن إمم  :أي ،22آطمزاب

 اًمٌدو.
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﴿       ﴾ /ٕٟمف مل  :وؾُمّٛمل قمتٞم٘م٤مً  ،سمٞم٧م اهلل احلرام ،33احل٩م

 .ُيٛمٚمؽ، أو ٕٟمف أىمدم ُم٤م ذم إرض

﴿    ﴾ /هق احل٤مضمز سملم اًمِمٞمئلم ،122اعم١مُمٜمقن. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /[54] ،53اًمٗمرىم٤من  

 .طم٤مضمزًا ُمـ ىمدرشمف :أي

 ﴿ :وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /22اًمرمحـ. 

 ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:        4      ﴾/122اعم١مُمٜمقن. 

وهق اًمّثقاب واًمٕم٘م٤مب سملم اًمّدٟمٞم٤م  ،ىم٤مل اًمؼمزخ أُمٌر سملم أُمريـ :(1)اًم٘مٛمل 

 وأظمرة.

ّٓ اًمؼمزخ :وهق ىمقل اًمّّم٤مدق  وأُم٤م إذا ص٤مر  ،واهلل ُم٤م أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ إ

 (2) .إُمر إًمٞمٜم٤م ومٜمحـ أومم سمٙمؿ

 

                                                           

 .122ح  3/553، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  412شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .1ح  5/354اًمٌحراين : ، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،  412شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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ج٤مد  (1) واخلّم٤مل ًّ اًم٘مؼم  هق  :وىم٤مل ،أٟمف شمال هذه أي٦م قمـ اًم

﴿ 2       3 ﴾ /واهلل إن اًم٘مؼم ًمروو٦ٌم ُمـ  ،124ـمف

 ري٤مض اجلٜم٦ّم، أو طمٗمرٌة ُمـ طُمٗمر اًمٜم٤ّمر.

يمّؾ  :إين ؾمٛمٕمتؽ وأٟم٧م شم٘مقل :أٟمف ىمٞمؾ ًمف قمـ اًمّّم٤مدق  (2)واًمٙم٤مذم 

 أن :يمّٚمٝمؿ واهلل ذم اجلٜم٦ّم، ىمٞمؾ :صدىم٧م :ىم٤مل ؟ؿمٞمٕمتٜم٤م ذم اجلٜم٦ّم قمغم ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمؿ

 .!؟اًمّذٟمقب يمثػمة يم٤ٌمر

أو ويّص  ،اعُمٓم٤مع ومٙمّٚمٙمؿ ذم اجلٜم٦ّم سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌّّل  ،أُم٤م ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وم٘م٤مل

 .وًمٙمـ واهلل أختّقف قمٚمٞمٙمؿ ذم اًمؼمزخ اًمٜمٌّّل 

 وُمٜمذ طملم ُمقشمف إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ،اًم٘مؼم :وم٘م٤مل ؟وُم٤م اًمؼمزخ :ىمٞمؾ

﴿4      ﴾ /وضم٤موز اعم٘مدار.وقمال ،شمرومَّع قمٚمٞمٝمؿ :، أي76اًم٘مّمص  

 .ـمٚم٥م اًمٗمْمؾ قمٚمٞمٝمؿ وشمٙمؼّم  :وىمٞمؾ

 3﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم       3   ﴾/وم٤ًمديمؿ  :أي  ،23يقٟمس

  .قمغم أٟمٗمًٙمؿ

 .اًمٗم٤ًمد :واًمٌٖمل

                                                           

 .19ح 6/156، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  128ح  122اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (1

 .116ح  6/267، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  3ح  3/242اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2
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﴿ٕن احل٤مؾمد فم٤ممل.  :صمؿ ؾُمّٛمل سمٖمٞم٤مً  ،وأصؾ اًمٌٖمل احلًد     

3 ﴾ /اًم٘مٓم٤م اًمذي شمٙمٜمّف سمريِمٝم٤م صقٟم٤ًم ُمـ  ؿُمٌٝمٝمـ سمٌٞمض ،49اًمّم٤موم٤مت

 .وٟمحقه ذم اًمّّمٗم٤مء واعمالؾم٦م واًمٌٞم٤مض اعمخٚمقط سم٠مدٟمك صٗمرة ،اًمٖم٤ٌمر

وهل ُمـ اعمقارد اًمتل يٙمقن اعمثؾ  ،وهل أطمًـ ُمٜمف ،أٟمف أطمًـ إسمدان :ىمٞمؾ

 .يمام هق احل٤مل ذم مجٞمع اًمّتِمٌٞمٝم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمخالف همػمه٤م ،أىمقى

 ﴿ :ىمقًمف   ;    ﴾ /وصٗمٝم٤م سم٤مًمٌٞم٤مض شمٜمٌٞمٝم٤ًم  ،46اًمّم٤موم٤مت

 .قمغم يمرُمٝم٤م وومْمٚمٝم٤م

﴿     93  ﴾ /هل يقم سمدر :ىمٞمؾ ،16اًمدظم٤من. 

 .اًمّتٜم٤مول سمّمقًم٦ٍم وأظمٍذ سمِمّدة :واًمٌٓمش  .يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ىم٤مل( 1)واًم٘مٛمل 

﴿        ﴾ /ام :ىم٤مل (2)اًم٘مٛمل   .4اًمٓمقر ًّ ء اًمّراسمٕم٦م، هق ذم اًم

يدظمٚمف يمّؾ يقٍم ؾمٌٕمقن أًمػ َُمَٚمؽ، صمؿ ٓ يٕمقدون إًمٞمف  (3)[ اًمّياح 66وهق ]

 أسمدًا.

                                                           

 .589شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .7/7:  ، قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مؿم٤مين 626شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2

امء طمٞم٤مل اًمٙمٕم٦ٌم ، وىمٞمؾ هق اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ، اٟمٔمر : اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ،  ((3 ًّ وهق سمٞم٧ٌم ذم اًم

 .، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل ، ُم٤مدة ) رضح ( 3/81اسمـ إصمػم : 
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امء اًمّدٟمٞم٤م :وقمـ اًمٜمٌّّل  ًّ  (1) .اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر ذم اًم

امء ُي٘م٤مل ًمف :وقمٜمف  ًّ  ،وهق سمٗمٜم٤مء اًمٌٞم٧م احلرام :اًمّياح :اًمٌٞم٧م اًمذي ذم اًم

 .ٓ يٕمقدون ومٞمف أسمدا ً ،ػ َُمَٚمؽيدظمٚمف يمّؾ يقم ؾمٌٕمقن أًم ،ًمق ؾم٘مط ًمً٘مط قمٚمٞمف

(2) 

٤مسمٕم٦م :(3) وذم طمدي٨م اعمٕمراج ًّ امء اًم ًّ  .أٟمف ذم اًم

 .اعم٠مهقل :واعمٕمٛمقر

امء شمقسم٦مً  :اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر :ىم٤مل (4)وقمـ قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ  ًّ  ،ووَٕمف اهلل ٕهؾ اًم

﴿  :وذًمؽ طملم رّدوا قمغم اهلل سم٘مقهلؿ           ﴾ 

  :عم٤ِم ُروي ،أي٦م ،32ة/اًمٌ٘مر

أهنؿ عم٤ّم ىم٤مًمقا ذًمؽ سم٤مقمدهؿ اهلل ُمـ اًمٕمرش ُمًػمة مخًامئ٦م قم٤مم، ومالذوا 

ومقّوع هلؿ  ،ومٜمزًم٧م اًمّرمح٦م ،ومٜمٔمر اًمربُّ إًمٞمٝمؿ ،وأؿم٤مروا سم٤مٕص٤مسمع ،سم٤مًمٕمرش

 ـمقومقا سمف ودقمقا اًمٕمرش وم٢مٟمف زم رًى. :وم٘م٤مل ،اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر

                                                           

 .55/5، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اًمٓمؼمد:  9/272جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

، شمٗمًػم 34795ح 12/229، يمٜمز اًمٕمامل ، اعمت٘مل اهلٜمدي :  7/113اًمزوائد ، اهلٞمثٛمل : جمٛمع  ((2

 .9ح  5/136، شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  4/56اًمرازي : 

  .4ح  5/77، شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  5/168زاد اعمًػم ، اسمـ اجلقزي :  ((3

  .626شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((4
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ٓ يٕمقدون  ،م ؾمٌٕمقن أًمػ َُمَٚمؽوهق اًمٌٞم٧م اًمذي يدظمٚمف يمّؾ يق ،ومٓم٤مومقا سمف

امء ،إًمٞمف أسمداً  ًّ وووع اًمٙمٕم٦ٌم شمقسم٦ًم ٕهؾ  ،ومقوع اًمٌٞم٧م اعمٕمٛمقر شمقسم٦ًم ٕهؾ اًم

 (1)إرض.

﴿        ﴾ /وذم وصٗمف يم٠من اًمٌحر  ،اعمٛمٚمقء :أي ،6اًمٓمقر

 إقملم.

جرة ًّ  .أن خُي٤مًمط سمٞم٤موٝم٤م محرة شمًؽمه :واًم

 .اًمّزرىم٦م أن خُي٤مًمط احلُٛمرة :وىمٞمؾ 

جرة اًمَٙمدَرة  ًّ  .إذا ُمألشمف :وؾمجرت اًمٜمّٝمر ،وأصؾ اًم

 .هق اًمٌحر اعُمحٞمط :ىمٞمؾ

 ﴿ :ُمـ ىمقًمف ،أي اعُمقىَمد :وىمٞمؾ       ﴾ /6اًمتٙمقير. 

 .ُيًجر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ىم٤مل( 2)واًم٘مٛمل 

 .(3)أن اهلل جيٕمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٌح٤مر ٟم٤مرًا يًجره٤م هبؿ  :وُروي

 .إذا محٞمتف ،ؾمجرت اًمّتٜمقر ؾمجراً  :هلؿُمـ ىمق

                                                           

 .32،  ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ، اجلزائري :  11/124ار ، اعمجٚمز : سمح٤مر إٟمق  ( (1

  626شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2

  .7/28، سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  5/245شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي :   ( (3
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﴿   2    ﴾ /يٖمِم٤مه ُمـ  :أي :ٟم٘مّم٤ُم وره٘م٤ًم ُيره٘مف :أي ،13اجلـ

 .اعمٙمروه

﴿       ﴾ /ؿَمَخَص وحتػّم ُمـ ؿمّدة اًمٗمزع. :أي ،7اًم٘مٞم٤مُم٦م 

أو ُمـ سَمرق  ،إذا حتػّم ومٚمؿ يٓمرف ،يؼمق سمرىم٤مً  ،سَمَرَق اًمٌٍم سم٤مًمٙمن :ُي٘م٤مل

 .اًمّرضمؾ: إذا ٟمٔمر إمم اًمؼمق ومَدهش سمٍمه

 وهق سمٗمتح اًمراء.  ،سَمِرَق اًمٌٍم ومال ي٘مدر أن يٓمرف :ىم٤مل (1)اًم٘مٛمل 

ؿَمخَص سمٍمه إذا  :يٕمٜمل [56]هق ًمٖم٦ًم ُمـ اًمؼميؼ ُمـ ؿمّدة ؿمخقصف  :ىمٞمؾ

 .ومتح قمٞمٜمف قمٜمد اعمقت

﴿  :ىمقًمف        ﴾ /واطمد اًمؼموق  :اًمؼمق ،19اًمٌ٘مرة

امءوا ًّ ح٤مب .ًم ًّ شمألًم١م  :وىمٞمؾ .ييسمف :أي :ىمٞمؾ: هق ُمقوع َُمَٚمؽ يًقق اًم

 (2) .اًمؼموق خم٤مريؼ اعمالئٙم٦م :وذم احلدي٨م.اعم٤مء

 ﴿ :ىمقًمف 6    9      ﴾ /ظمقوم٤ًم  :ىمٞمؾ ،12اًمرقمد

 .ًمٚمُٛم٤ًمومر، وـمٛمٕم٤ًم ًمٚمُٛم٘مٞمؿ

                                                           

   698شمٗمًػم اًم٘مٛمل :   ((1

، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ، اًمٌٞمٝم٘مل:  1496ح  1/525ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((2

   .1/164ًػم اًمثٕمٚمٌل : ، شمٗم 3/363
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﴿      ﴾ /٤مًمؼمد ُم٤م ُيرّوطمٝمؿ وُيٜمٗمس قمٜمٝمؿ اعُمراد سم :ىمٞمؾ ،24اًمٜم٠ٌم

  .طمرَّ اًمٜم٤ّمر

ُمٜمع اًمؼمد  :ُي٘م٤مل ذم اعمثؾ :ىمٞمؾ  .اًمؼمد اًمٜمّقم :ىم٤مل ،سمردًا أي ٟمقُم٤مً ( 1)واًم٘مٛمل 

 .أص٤مسمٜمل ُمـ اًمؼمد ُم٤م ُمٜمٕمٜمل ُمـ اًمٜمّقم :أي (2) اًمؼمد

﴿  7  ﴾ /امء، ُيِمٌف  :اًمؼَمد سمٗمتح اًمّراء ،43اًمٜمقر ًّ رٌء يٜمزل ُمـ اًم

 .واًمٕم٤مُم٦م ُيًّٛمقٟمف احل٤مًمقب ،وطم٥ّم اعُمزن ،ّٛمك طم٥ّم اًمٖمامموُيً ،احلَم

 .ٕٟمف سمّرد وضمف إرض :إٟمام ؾُمّٛمل سمرداً  :ىمٞمؾ

ىم٤مل  :ىم٤مل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمـ أسمٞمف  قمـ اًمّّم٤مدق  (3) اًمٙم٤مذم

 :رؾمقل اهلل 

ح٤مب همراسمٞمؾ   ًّ ًمٙمٞمال  :ًمٚمٛمٓمر، هل شُمذي٥م اًمؼمد ُم٤مءً ( 4)أن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اًم

 ،واًمذي شمرون ومٞمف ُمـ اًمؼمد واًمّّمقاقمؼ ٟم٘مٛم٦ًم ُمـ اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ،ُيّمٞمٌف ييَّ ؿمٞمئ٤مً 

 .ُيّمٞم٥م هب٤م َُمـ يِم٤مء ُمـ قم٤ٌمده

                                                           

 .725شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

 .4/438، شمٗمًػم اًمٌٖمقي :  4/229اعمثؾ ذم : اًمٙمِم٤مف ، اًمزخمنمي :  ((2

 .226ح 3/614، شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  326ح  8/242اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((3

  .ُمـ همرسمؾ اًمٌمء إذا ٟمخٚمف ، أي صّٗم٤مه ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، ُم٤مدة ) همرسمؾ ( ((4
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 ﴿ :ٕن اهلل ي٘مقل :اًمؼمد ٓ ُي١ميمؾ :وقمٜمف        ﴾ 

 (1) .اخلؼم ،127يقٟمس/

﴿       ﴾ /يٕمٜمل ُمّٙم٦م :إُمـ :أي ،3اًمتلم. 

  :ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل قمـ اًمٙم٤مفمؿ ( 3)واعمٕم٤مين  (2)واخلّم٤مل 

﴿وم٘م٤مل شمٕم٤ممم:  :أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اظمت٤مر ُمـ اًمٌٚمدان أرسمٕم٦م  

                 ﴾/3-1اًمتلم.  

وهذا اًمٌٚمد  ،اًمٙمقوم٦م :اًمٌٞم٧م اعم٘مّدس، وـمقر ؾمٞمٜملم :اعمديٜم٦م، واًمّزيتقن :وم٤مًمّتلم

 .ُمّٙم٦م :إُملم

وـمقر  أُمػم اعم١مُمٜملم :واًمّزيتقن رؾمقل اهلل  :اًمّتلم :ىم٤مل (4) واًم٘مٛمل

 .إئٛم٦م :وهذا اًمٌٚمد إُملم واحلًلم  احلًـ  :ؾمٞمٜملم

 واحلًلم احلًـ  :اًمّتلم واًمّزيتقن  :قمـ اًمٙم٤مفمؿ ( 5)واعمٜم٤مىم٥م 

 .حمٛمد :إُملموهذا اًمٌٚمد  قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م :وـمقر ؾمٞمٜم٤م

                                                           

 . 31876ح 25/266، وقمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم : 3ح  6/388اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

   .28ح  225اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((2

   .365ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((3

   .727شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((4

 .2/1458، اًمٙم٤مؿم٤مين :  ، اًمتٗمًػم إصٗمك  3/393ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ، اسمـ ؿمٝمرآؿمقب :  ((5
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 ﴿  9  ﴾ /وىمد ُم٣م ،ظمٚمٌؼ  ،6اًمٌٞمٜم٦م. 

﴿    ﴾ /يًؽمهؿ رء ،ظم٤مرضمقن ُمـ ىمٌقرهؿ ،16هم٤مومر ٓ. 

﴿       ﴾/وهق اعُمحتج٥م قمـ  ،هق ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم[ 57] ،3احلديد

ام وهق اًمٕم٤ممِل سم ،وٓ حُيٞمط سمف وهؿ ،ومال ُيدريمف سمٌٍم  ،أسمّم٤مر اخلالئؼ وأوه٤مُمٝمؿ

 .سَمٓمـ

 ،اًم٤ٌمـمـ ًمٞمس قمغم ُمٕمٜمك آؾمتٌٓم٤من ًمألؿمٞم٤مء أن يٖمقر ومٞمٝم٤م :(1)وذم احلدي٨م 

 :يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ ،وًمٙمـ ذًمؽ ُمٜمف قمغم اؾمتٌٓم٤من ًمألؿمٞم٤مء قمٚماًم وطمٗمٔم٤ًم وشمدسمػماً 

وومٞمف أٟم٧م اًم٤ٌمـمـ ومٚمٞمس دوٟمؽ رء،  ،وقمٚمٛم٧م ُمٙمٜمقن ّهه ،أي أظمؼمشمف :أسمٓمٜم٧م

 .أي ومٚمٞمس رء أسمٓمـ ُمٜمؽ

﴿        ﴾ /ضم٤مٟمٌف اًمذي يكم اجلٜم٦ّم. :أي،13احلديد 

 ﴿ :ىمقًمف            ﴾ /ىم٤مل:   (2) اًم٘مٛمل ،122آٟمٕم٤مم

 واًم٤ٌمـمـ اًمنّمك واًمِّمؽ ذم اًم٘مٚم٥م.  ،اًمّٔم٤مهر ُمـ اإلصمؿ اعمٕم٤ميص

                                                           

 .1/214جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ( (1

 .169شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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 ﴿ :و    3            ﴾ /أي ،22ًم٘مامن: 

  .ُم٤م شمٕمرومقٟمف وُم٤م ٓ شمٕمرومقٟمف ،حمًقؾم٦ًم وُمٕم٘مقًم٦مً 

وُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ  أُم٤م اًمٜمّٕمٛم٦م اًمّٔم٤مهرة وم٤مًمٜمٌّّل     :قمـ اًم٤ٌمىمر (1) اًم٘مٛمل

 وأُم٤م اًمٜمّٕمٛم٦م اًم٤ٌمـمٜم٦م ومقٓيتٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م، وقم٘مد ُمقّدشمٜم٤م.       ،ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم وشمقطمٞمده

اإلُم٤مم اًمٔم٤مهر،  :٦م اًمٔم٤مهرةاًمٜمّٕمٛم :قمـ اًمٙم٤مفمؿ  (3)واعمٜم٤مىم٥م  (2)واإليمامل 

   .اإلُم٤مم اًمٖم٤مئ٥م :واًم٤ٌمـمٜم٦م

ى اهلل ُمـ  ،أُم٤م ُم٤م فمٝمر وم٤مإلؾمالم : قمـ اًمٜمٌل ( 4)واعمجٛمع  وُم٤م ؾمقَّ

ومل  ،وأُم٤م ُم٤م سمٓمـ ومًؽم ُم٤ًموئ قمٛمٚمؽ ،ظمٚم٘مؽ، وُم٤م أومْمؾ قمٚمٞمؽ ُمـ اًمّرزق

 .يٗمْمحؽ سمف

  ﴿ 3   . 7  ﴾ /ُمـ سم٘م٤مء،  أو ،ُمـ سم٘مّٞم٦م :، أي8احل٤مىم٦م

 .ُمّمدر يم٤مًمٕم٤مومٞم٦م

 

                                                           

 .482 - 479شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .6ح  368يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (2

 .3/314ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ، اسمـ ؿمٝمرآؿمقب :  ( (3

 .8/88:  جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد ( (4
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 ﴿     ﴾ /ىمقًمف شمٕم٤ممم ،62اًمٙمٝمػ: ﴿        

     ﴾ /سمحر اًمّروم ووم٤مرس: أي :ُيريد سمف قمغم ُم٤م ىمٞمؾ ،62اًمٙمٝمػ: 

 .  ًم٘م٤مء اخلي  وهق اعمٙم٤من اًمذي وقمد ومٞمف ُمقؾمك  ،ُُمٚمت٘م٤ممه٤م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /واًمٌحر  ،اًمٌحر اًمٕمذب :أي ،53اًمٗمرىم٤من

 .اعمٚمح

 ﴿  ;    ﴾ /اخلػم،  :وهق وم٤مقمؾ اًمؼِم، أي :مجع سم٤مر :اًمؼمرة ،16قمٌس

واًمٙمرام اًمؼمرة  ،واًمّزه٤مد، واًمٕم٤ٌمد ،ويمثػمًا ُم٤م خيّص إوًمٞم٤مء ،أسمرار :ومجع اًمؼِم 

 .واعمآصمؿ [58]اعمالئٙم٦م اعُمٓمٞمٕمقن اعُمٓمّٝمرون ُمـ اًمّذٟمقب  :هؿ

﴿  ﴾/ىمقًمف:32ُمريؿ ،﴿      ﴾ /اًم٤ٌمر. :،اًمؼَم سم٤مًمٗمتح14ُمريؿ 

 ﴿ :ىمقًمف    9     ﴾ /اًمّّم٤مدق :أي ،28اًمٓمقر. 

 .ذا صدق :أي :سَمر ومالن سمٞمٛمٞمٜمف :وُمٜمف ،اًمذي ُمـ قم٤مدشمف اإلطم٤ًمن :وىمٞمؾ

﴿  0 ﴾ /واجلٛمع واعُمذيمر واًمقاطمد  ،اإلٟم٤ًمن :اًمٌنم ،47آل قمٛمران

 .وىمد ُيثٜمّك ،واعُم١مّٟم٨م ذم ذًمؽ ؾمقاءٌ 

 ﴿ :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وسمف ضم٤مء اًمّتٜمزيؾ        ﴾ /47اعم١مُمٜمقن ،

 .وؾٌمّٛمل اًمٌنم سمنمًا ًمٔمٝمقرهؿ ،وهؿ اخلٚمؼ :اًمٌنم :واجلٛمع
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /اًمتل هل فم٤مهر ُأظمَذ ُمـ اًمٌنمة  ،29اعمدصمر

 اجلٚمد.

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     0 ﴾ /ىم٤مًمقا ،123اًمٜمحؾ: 

 .ويم٤من ص٤مطم٥م يمت٤مب ،أؾمٚمؿ وطَمًـ إؾمالُمف ،ُروي اؾمٛمف هم٤مُمس ،ُيٕمّٚمٛمف همالم

 .أٟمف يتٕمّٚمؿ اًم٘مّمص :ىم٤مًمقا ،وىمٞمؾ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد

 ﴿           ﴾ ُي١مصّمر ومٞمٝمؿ ،٤ً63مء/اًمٜم، 

 .يمِمخٍص يٗمٝمؿ سم٤مًم٘متؾ وآؾمتئّم٤مل إن فمٝمر ُمٜمٝمؿ اًمٜمّٗم٤مق

 ﴿  ﴾ / وطمّٓم٤مب  ،يمٖمّقاص ٟم٦ًٌم إمم اًمٖمقص ،ٟم٦ًٌم امم اًم٤ٌمين ،37ص

 .وهق اًمذي َيٌٜمل اًمٌٜم٤مء ،وٟمحقه٤م

 ﴿      3   ﴾ /إذ سمٕمتؿ  ،وم٤مومرطمقا سمف هم٤مي٦م اًمٗمرح ،111اًمتقسم٦م

 .وزائاًل سمدائؿ ،قوم٤مٟمٞم٤ًم سم٤ٌم

 ﴿       4   ﴾ /إقمٓم٤مء  :اعمُراد ُمـ اًمٌٞمع ،275اًمٌ٘مرة

 .(1) وأظمذ ُم٤مًمف ،إن ؿم٤مء ردَّ اًمٌٞمع :وُمٜمف ىمقًمف .اعُمثٛمـ وأظمذ اًمّثٛمـ

 .ٕن أطمدمه٤م ُمرسمقط سم٤مٔظمر (1) اًمٌٞمع اًمنّماء واًمنّماء اًمٌٞمع :وُي٘م٤مل

                                                           

 .1/272جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ( (1
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جيقز أن يِمؽمي اإلٟم٤ًمن  :ٕهنؿ ىم٤مًمقا :قا اًمّرسم٤م قمغم اًمٌٞمعأهنؿ ىم٤مؾم :واعمٕمٜمك

 .ومٞمجقز أن يٌٞمع درمه٤ًم سمدرمهلم ،ؿمٞمئ٤ًم ُي٤ًموي درمه٤ًم ٓ همػم سمدرمهلم

 .ومردَّ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمّص قمغم حتٚمٞمؾ اًمٌٞمع وحتريؿ اًمّرسم٤م إسمٓم٤مًٓ ًم٘مٞم٤مؾمٝمؿ

وًمذا  ،وىمد سمٚمغ ُمـ اقمت٘م٤مدهؿ ذم طِمؾِّ اًمّرسم٤م أهنؿ ضمٕمٚمقه أصاًل ُي٘م٤مس قمٚمٞمف

  ﴿ىم٤مًمقا:      4   ﴾  اًمٕمٙمس [61]دون. 

أٟمف يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م إذا طمّمؾ ٕطمٍد ُم٤مل قمغم همػمه  :وإصؾ ذم ذًمؽ :ىمٞمؾ

ومٞمٗمٕمالن ذًمؽ،  ،زدين ذم إضمؾ طمّتك أزيدك ذم اعم٤مل :ي٘مقل ًمف اًمٖمريؿ ،وـم٤مًمٌف سمف

 ،أو قمٜمد اعمحؾِّ ٕضمؾ اًمت٠مظمػم ،سم٤مًمّرسمح ؾمقاٌء قمٚمٞمٜم٤م اًمزي٤مدة ذم أول اًمٌٞمع :وي٘مقٓن

 .أي٦م ،275اًمٌ٘مرة/ ﴾  ﴿ومردَّ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

٤مسمؼ :  ( (1 ًّ  .1/272اعمّمدر اًم
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 ) فصل في الباء املضمومت (

 

﴿ 3  ﴾ /ُيٗمّمح :وإسمٙمؿ ،اخلُرس :اًمٌُٙمؿ ،18اًمٌ٘مرة ٓ. 

 3 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /تامع يٕمٜمل ُصٌؿ قمـ اؾم ،171اًمٌ٘مرة

 وإن مل يٙمـ هلؿ شمٚمؽ اًمّّمٗم٤مت هٜم٤مك. ،قُمٛمٌل قمـ إسمّم٤مره ،احلّؼ، سُمٙمٌؿ قمـ اًمٜمّٓمؼ سمف

 .أظمرس :أي :ومٝمق أسمٙمؿ ،وسمٙمؿ يٌٙمؿ ُمـ سم٤مب شمٕم٥م

اًمذي مل يٜمٓمؼ وٓ يٕم٘مؾ  :وإسمٙمؿ ،إظمرس اًمذي ظُمٚمَِؼ وٓ ُٟمٓمؼ ًمف :وىمٞمؾ

  .سُمٙمؿ :واجلٛمع ،اجلقاب

 ﴿ :قمزَّ وضمؾَّ  يمام ىم٤مل ،ُصٌؿ سُمٙمٌؿ قمٛمٌل ذم أظمرة :وىمٞمؾ    

     4      3    ﴾ /97آهاء. 

وًمذًمؽ  :وذم اًمدٟمٞم٤م أيْم٤ًم قماّم يتٕمّٚمؼ سم٤مٔظمرة ُمـ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف :ىمٞمؾ

 .حُينمون يقُمئذٍ 
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﴿ :يمذًمؽ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم     5      

   5          5﴾ /يٕمٜمل أُمقر 179إقمراف ،

 .أظمرة ذم اًمّدٟمٞم٤م

 ﴿ :وىم٤مل أيْم٤مً           3         

     ﴾ /46احل٩م. 

1﴿ :وىم٤مل أيْم٤مً            ﴾ 

 .198آقمراف/

﴿  6   ﴾ /ىمد سمرهـ طمّجتف  :ُي٘م٤مل .طمّجتٙمؿ :أي ،111اًمٌ٘مرة

 .وؾُمّٛمٞم٧م احلّج٦م سمره٤مٟم٤ًم ًمٌٞم٤مهن٤م وووقطمٝم٤م ،سمّٞمٜمف سمحّجتف :أي :ىمقًمف

وهل اًمٌٞمْم٤مء ُمـ  :ُمـ اًمؼمهقٟم٦م ،اًمؼمه٤من احلّج٦م:(1)وقمـ اسمـ إقمراب 

ٚمٞمٓم٦م ،اجلقاري ًّ ٚمٓم٤من ُمـ اًم ًّ  .وهق اًمّزي٧م إلٟم٤مرشمف :يمام اؿمُتّؼ اًم

   ﴿  :ىمقًمف      ﴾ /أي ىُمٌح اًمّزٟم٤م،  :ىمٞمؾ ،24يقؾمػ

 .ضمؼمئٞمؾ :وىمٞمؾ .وؾمقء قم٤مىمٌتف

                                                           

 .1/194اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ( (1
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[ ُم٤م ٟمّّمٌف ُمـ اًمّدٓئؾ اًمٕم٘مٚمّٞم٦م واًمٜمّ٘مٚمٞم٦م 71اعُمراد سمره٤من رسّمف ] :وقمـ سمٕمْمٝمؿ

 .اعمآصمؿقمغم وضمقب اضمتٜم٤مب اعمح٤مرم و

ىم٤مُم٧م اُمرأة اًمٕمزيز إمم  :ىم٤مل (1) ذم ُمٕمٜم٤مه وذم طمدي٨م قمكّم سمـ احلًلم 

اؾمتحل ُمـ  :وم٘م٤مًم٧م ؟ُم٤م هذا وم٘م٤مل هل٤م يقؾمػ  ،اًمّّمٜمؿ وم٠مًم٘م٧م قمٚمٞمف صمقسم٤مً 

وٓ أؾمتحل  ،وٓ يٗم٘مف ،أشمًتحلم ممـ ٓ ُيٌٍم :وم٘م٤مل هل٤م يقؾمػ ،اًمّّمٜمؿ أن يراٟم٤م

 .وقمّٚمٛمف اًمٌٞم٤من ،ممَـ ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن

اًمؼمه٤من اًمٜمٌّقة اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ ارشمٙم٤مب  :قمـ اًمّم٤مدق  (2)واعمجٛمع 

 .اًمٗمقاطمش، واحلٙمٛم٦م اًمّّم٤مروم٦م قمـ اًم٘م٤ٌمئح

﴿  :ىمقًمف      ﴾ /ووؿِّ  ،مه٤م اًمٞمد اًمٌٞمْم٤مء ،32اًم٘مّمص

ه٥م  .اجلٜم٤مح ُمـ اًمرَّ

 ﴿8  ;   ﴾ /أو ىمّمقٍر  ،ذم طمّمقٍن ُُمرشمٗمٕم٦م :أي ،78اًمٜم٤ًمء

 .وهق اًم٘مٍم واحلّمـ ،رج يم٘مٗمؾ٦م، واطمده٤م سمجُمّمّمَّ 

 .ُمـ سمرضم٧م اعمرأة إذا فمٝمرت ،واًمؼموج ذم إصؾ سمٞمقت ذم أـمراف اًم٘مٍم

امء ًّ ٞم٤مرات :وسمروج اًم ًّ  .ُمٜم٤مزل اًمِمٛمس واًم٘مٛمر وؾم٤مئر اًم

                                                           

،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار،  1/49، قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  522ُمًٜمد زيد سمـ قمكم :  ( (1

 .35ح  12/266اعمجٚمز : 

 .388-5/387ًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم ا ( (2
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 .ؾُمّٛمٞم٧م هب٤م ًمٔمٝمقره٤م :اًمٙمقايم٥م اًمٕمٔم٤مم :واًمؼموج أيْم٤مً 

﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم    9  ﴾ /ُمٜم٤مزل ذات  :أي ،1اًمؼموج

 .أو ذات يمقايم٥م قمٔم٤مم ،ًمٚمًّٞم٤مرات

  .اًمؼموج اعمٜم٤مزل اًمٕم٤مًمٞم٦م :ذم شمٗمًػم هذه أي٦م وقمـ اًمِمٞمخ أب قمكم 

يًػم  ،وهل اصمٜمل قمنم سمرضم٤مً  ،ُمٜم٤مزل اًمِّمٛمس واًم٘مٛمر واًمٙمقايم٥م :واعُمراد هٜم٤م

 .اًم٘مٛمر ذم يمّؾ سمرٍج ُمٜمٝم٤م يقُملم وصمالث

 .(1) وشمًػم اًمِّمٛمس ذم يمّؾ سمرٍج ُمٜمٝم٤م ؿمٝمراً 

ذم  ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ،قمـ اسمـ قم٤ٌمس (2) أصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦موذم طمدي٨م 

صمؿ شمال هذه أي٦م  :إمم أن ىم٤مل ،ُمـ وًمده وإئٛم٦م  ومْمٞمٚم٦م قمكّم 

﴿    9  ﴾ /أشمزقمؿ ي٤م سمـ قم٤ٌمس أن اهلل  :صمؿ ىم٤مل .1اًمؼموج

امء ذات اًمؼموج ًّ امء وسمروضمٝم٤م ،ُي٘مًؿ سم٤مًم ًّ ومام  ل اهلل ىمٚم٧م ي٤م رؾمق ،يٕمٜمل سمف اًم

                                                           

 .12/315جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

أصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٔمكم اعمج٤مؿمٕمل اًمٙمقذم ، قمّده اًمٜمج٤مر واًمِمٞمخ اًمٓمقد ُمـ ظمّٚمص  ((2

وقمّٛمر ُمّدًة سمٕمده ، ويم٤من ذا ُمٜمزًم٦ًم قمٜمده ، ويم٤من ُمـ ذـم٦م اخلٛمٞمس ن  أصح٤مب أُمػم اعم١مُمٜملم 

( 2)34ن ؿمٞمخ٤ًم ٟم٤مؾمٙم٤ًم قم٤مسمدًا ، وهق ُمـ أوصمؼ اًمث٘م٤مت سمال ري٥م ، ظ : اًمرضم٤مل، اًمِمٞمخ اًمٓمقد : ويم٤م

  .(2593) 11/127( شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل ، اعم٤مُم٘م٤مين : 4) 7اًمرضم٤مل ، اًمٜمج٤مر : 
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امء وم٠مٟم٤م :ىم٤مل .؟ذاك ًّ وآظمرهؿ  أّوهلؿ قمكّم  ،وأُم٤م اًمؼموج وم٤مٕئٛم٦م سمٕمدي ،أُم٤م اًم

 ( 1) .اعمٝمدي صغّم اهلل قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

 ﴿ 2      ﴾ /ه٤مًمٙملم :أي ،12اًمٗمتح. 

﴿  3  ﴾ /سمٙمقى قمغم ومٕمقل :وأصٚمف ،مجع سم٤مكٍ  :سُمٙمّل  ،58ُمريؿ، 

ٌُٙمل قمغم ومٕمٞمؾ :وُي٘م٤مل.اًمٞم٤مء وم٠ُمدهمٛم٧م اًمقاو ذم ٌُٙمّك  [61]اًمٙمثػم اًمٌٙم٤مء  ،اًم واًم

  ﴿.مجع سم٤مك :قمغم ومٕمقل   ﴾ /مجع سمدٟم٦م يم٘مّم٦ٌم ،يم٘مٗمؾ ،36احل٩م، 

وشم٘مع قمغم  .ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ ًمٕمٔمؿ سمدهن٤م وؾِمٛمٜمٝم٤م ،ودُمٛمع قمغم سمدٟم٤مت يم٘مّم٤ٌمت

مج٤مقم٦م  وظمّّمٝم٤م ،اجلٛمؾ واًمٜم٤ّمىم٦م واًمٌ٘مرة قمٜمد مجٝمقر أهؾ اًمّٚمٖم٦م وسمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

أن إـمالىمٝم٤م قمغم اًمٌ٘مرة ُُمٜم٤مٍف عم٤ِم ذيمره أئٛم٦م اًمّٚمٖم٦م ُمـ  :وقمـ سمٕمض إوم٤موؾ.سم٤مإلسمؾ

 .(2)واًمٌ٘مرة قمـ ؾمٌٕم٦م ،وًم٘مقًمف دمزي اًمٌدٟم٦م قمـ ؾمٌٕملم ،أهن٤م ُمـ اإلسمؾ ظم٤مّص٦م

ـ  ًّ ُم٤م ًمف مخس ؾمٜملم ودظمؾ ذم  -قمغم ُم٤م ُٟمِ٘مؾ قمـ سمٕمض  -وهل ذم اًم

٤مدؾم٦م ًّ ٚمٜمذر وأؿم٤ٌمه ذًمؽ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م وهل ُم٤م ضمٕمؾ ذم إو٤مطمل ًمٚمٜمّحر وًم ،اًم

 .ًمٚمٜمحر قمغم يمّؾ طم٤مل ومٝمل ضمزور

                                                           

 .234ح  3/371، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  224اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ، آظمتّم٤مص :  ((1

، جمٛمع اًمٌحريـ،  4/285، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، اًمنمسمٞمٜمل :  2/424، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  اخلالف ((2

 .1/166اًمٓمرحيل : 
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﴿ 2  0 ﴾ /ٌُنمى واًمٌِِم٤مرة ،97اًمٌ٘مرة وإٟمام ؾُمّٛمٞم٧م  ،إظم٤ٌمر سمام ُين :اًم

  .ٕهن٤م شمتٌلّم ذم سمنمة َُمـ سُمنمَّ هب٤م :سمِِم٤مرة

 ﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،وىمد شُمًتٕمٛمؾ اًمٌِِم٤مرة ذم اًمنّم  :ىمٞمؾ        

 ﴾ /وومٞمف ٟمٔمر ،21آل قمٛمران. 

ٌُنمى ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :وىمٞمؾ 3  ﴿ :اًم     ﴾ /19يقؾمػ، 

 .اؾمؿ ص٤مطم٥ٍم ًمف ٟم٤مداه

 .ُمثؾ قمّم٤مي ،ي٤م ًمٌنماي هذا همالم :وُي٘م٤مل

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  3        4   ﴾ /وُمنت  ،64يقٟمس

ٌُنمى ذم احلٞم٤مة اًمّدٟمٞم ٤م سم٤مًمّرؤي٤م اًمّّم٤محل٦م ذم اًمّدٟمٞم٤م يراه٤م اًمّرضمؾ اًمّّم٤مًمح ومٞمًتٌنم اًم

أو  أو ُيرى ًمف ُم٤م سَمنمَّ اهلل سمف اعُمّت٘ملم ذم همػم ُمقوع ُمـ يمت٤مسمف، وذم أظمرة اجلٜم٦ّم، ،هب٤م

 سمِِم٤مرة ُيٌنم هب٤م قمٜمد اعمقت.

﴿ 0    0  ﴾ /وُمتّت٧م طمّتك ص٤مرت يم٤مًمدىمٞمؼ  :أي ،5اًمقاىمٕم٦م

قيؼ ًّ  .اعمًٌقس اعمٌٚمقل (1)واًم

ٌُّس  ،طُمّٓمٛم٧م :وىمٞمؾ  .احلٓمؿ :واًم

                                                           

 .وهق اخلٛمرة اعمّمٜمققم٦م ُمـ احلٜمٓم٦م واًمِّمٕمػم ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة )ؾمقق( ( (1
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﴿     ﴾ /ذم شمراّصٝمؿ ُمـ همػم وُمرضم٦م ،4اًمّمػ. 

 .واًمّرّص: اشمّم٤مل سمٕمض اًمٌٜم٤مء سم٤مًمٌٕمض واؾمتحٙم٤مُمف

﴿    ﴾ /سُمحثرت وُأصمػمت :أي ،4آٟمٗمٓم٤مر. 

 .إذا اؾمتخرضمتف ويمِمٗمتف :وسمحثرشمف ،سَمٕمثرُت اًمٌمء :ُي٘م٤مل

شمٌٕمثرت ٟمٗمز:  :ُمـ ىمقهلؿ ،ىُمٚم٧ٌم وم٠ُمظمرج ُم٤م ومٞمٝم٤م  [62]أي  :سمٕمثرت :وُي٘م٤مل

 .ُيريد قمٜمد اًمٌٕم٨م ،ضم٤مؿم٧م واٟم٘مٚم٧ٌم :أي

  .وَأظمرج ُمقشم٤مه٤م ،أي ىَمٚم٥َم صمراه٤م :وىمٞمؾ

  .وُمـ راء اإلصم٤مرة ،أٟمف ُُمريّم٥م ُمـ سمٕم٨م :ىمٞمؾ

 .وخترج ُمٜمٝم٤م ،شمٜمِمّؼ  :ىم٤مل( 1)اًم٘مٛمل 

﴿      2   ﴾ /قمـ اًمّّم٤مدق (2)اًمتٝمذي٥م  ،32اًم٘مّمص 

هل  :واًمٌ٘مٕم٦م اعُم٤ٌمريم٦م ،هق اًمٗمرات :قمـ اًمِم٤مـمئ إيٛمـ اًمذي ذيمره اهلل ذم اًم٘مرآن

 .يمرسمالء

 .هل اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ إرض قمغم همػم اهلٞمئ٦م سمجٜمٌٝم٤م :واًمٌ٘مٕم٦م

                                                           

 .، وومٞمف : شمٜمِمّؼ ومُٞمخرج اًمٜم٤ّمس ُمٜمٝم٤م 712شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

 129، يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ، اسمـ ىمقًمقيف :  24ح  6/38اًمٓمقد :  هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ ((2

 .17ح  13/49، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز : 12ح
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 ﴿ 3  ﴾ /ومجع  ،مجع سمٙمر يمُٖمروم٦م وهُمرف ،اًمٖمداة :سم٤مًمّْمؿ ،11ُمريؿ

 .ُمثؾ رـم٥م وأرـم٤مب ،أسمٙم٤مر :اجلٛمع

 ﴿ :ًمف شمٕم٤مممىمق 3   ﴾ /أي: همداًء وُم٤ًمًء.  ،42آطمزاب 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       3   ﴾ /أي ،62ُمريؿ: 

 .ذًمؽ ذم احلٞم٤مة اًمّدٟمٞم٤م ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىمٞمؾ .ُم٘مدارمه٤م، أو دائامً 

﴿ :واًمّدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقًمف :ىمٞمؾ 3   ﴾  ٌُ ٙمرة واًمٕمٌّم ٓ وم٢من اًم

 .يٙمقن ذم أظمرة ذم ضمٜم٤من اخلُٚمد

 ،وإٟمام شمٙمقن اًمٖمداة واًمٕمٌّم ذم ضمٜم٤من اًمّدٟمٞم٤م اًمتل شمٜمت٘مؾ إًمٞمٝم٤م أرواح اعم١مُمٜملم

 .واًم٘مٛمر ،وشمٓمٚمع ومٞمٝم٤م اًمِّمٛمس

 .ىمري٤ًٌم ُمٜمف (1)واًم٘مٛمل 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   3     ﴾ /أول  :يٕمٜمل ،42آطمزاب

 ًمٙمقهنام ُمِمٝمقديـ. :ظمّمقص٤ًم شمٗمْمٞمٚمٝمام قمغم ؾم٤مئر إوىم٤مت ،اًمٜمّٝم٤مر وآظمره

 

 

                                                           

 .4ح  5/132، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، احلقيزي :  369شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1
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 ) فصل الباء املكسورة (

 

﴿  0   ﴾أو سمدأت سم٤مؾمؿ اهلل. ،اسمدأ سم٤مؾمؿ اهلل :واعمٕمٜمك ،اظمتّم٤مرٌ  :ىمٞمؾ 

     :شم٘مقل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1) وذم شمٗمًػم اإلُم٤مم

ّٓ ًمفسم٤مهلل اًمذي ٓ حت ،سم٤مؾمؿ اهلل أؾمتٕملم قمغم أُمقري يمّٚمٝم٤م اعمُٖمٞم٨م  ،ّؼ اًمٕم٤ٌمدة إ

  .واعُمجٞم٥م إذا ُدقمل ،إذا اؾمتٖمٞم٨م

 .وأقمٛمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ،يٕمٜمل هبذا آؾمؿ ُأىمرّ  :قمٜمف  (2)وقمـ رواي٦م أظمرى 

  :قمـ اًمّرو٤م ( 4)واعمٕم٤مين  (3)وذم اًمٕمٞمقن 

                                                           

، 5ح  225، وهق ذم اًمتقطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  9ح 8اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري :  ((1

 .48ح  92/244قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز : 

 .1/82شمٗمًػم اًمّم٤مذم :  ((2

 .19ح  2/236قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((3

 .1ح 3ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((4
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َٛم٦ٍم ُمـ ؾمامت اهلل وهل اًمٕم٤ٌمدة ًِ ٛم٦م :ىمٞمؾ ًمف ،يٕمٜمل اؾمؿ سم ًِّ  :ىم٤مل ؟ُم٤م اًم

 .اًمٕمالُم٦م

 :قمـ اًمّّم٤مدق  (4)واًمٕمٞم٤مر  (3)واعمٕم٤مين ( 2)واًمتقطمٞمد  (1)واًمٙم٤مذم 

لم ؾمٜم٤مء اهلل ،اًم٤ٌمء هب٤مء اهلل  ًّ  ُمٚمؽ اهلل  :وذم رواي٦مٍ  .[63]واعمٞمؿ جمد اهلل  ،واًم

أن اًمّتًٛمٞم٦م ذم أول يمّؾ ؾمقرة آي٦م ُمٜمٝم٤م، وإٟمام  :قمـ اًمّّم٤مدق  (5) واًمٕمٞم٤مر

قرة سمٜمزوهل٤م اسمتداًء ًمألظمرى ًّ امء و ،يم٤من ُيٕمرف اٟم٘مْم٤مء اًم ًّ ُم٤م أٟمزل اهلل يمت٤مسم٤ًم ُمـ اًم

ّٓ وهل وم٤محتتف   .إ

امء سمًؿ اهلل اًمرمحـ  :قمـ اًم٤ٌمىمر ( 6)واًمٙم٤مذم  ًّ أّول يمّؾ يمت٤مب ٟمزل ُمـ اًم

امء ،وم٢مذا ىمرأهت٤م ومال شُم٤ٌمزم أن ٓ شمًتٗمٞمد ،اًمرطمٞمؿ ًّ  ،وإذا ىمرأهت٤م ؾمؽمشمؽ ومٞمام سملم اًم

 .وذم إرض

 وأن رؾمقل اهلل  ،٦مأهن٤م ُمـ اًمٗم٤محت :قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1)واًمٕمٞمقن 

ٌع اعمث٤مين وومٞمٝم٤م. :وي٘مقل ،يم٤من ي٘مرأه٤م وُيٕمّده٤م آي٦ًم ُمٜمٝم٤م ًّ  وم٤محت٦م اًمٙمت٤مب، وهل اًم

                                                           

 .1ح  1/114اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

 .3ح  232اًمتقطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (2

 .3ح  232، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ( (3

 .18ح  1/36شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (4

 .1ح 34-1/33شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (5

 .2ح  3/313اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (6
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أهن٤م أىمرب إمم اؾمؿ اهلل إقمٔمؿ ُمـ ٟم٤مفمر اًمٕملم  :قمـ اًمّرو٤م ( 2)واًمٕمٞم٤مر 

 .إمم سمٞم٤موٝم٤م

وهل أي٦م اًمتل ىم٤مل اهلل  ،أهن٤م أطمّؼ ُم٤م حُيٛمد سمف :قمـ اًمّّم٤مدق  (3) واًم٘مٛمل

﴿:وضمؾَّ  قمزَّ                       

 ﴾ /46آهاء. 

 .أن اإلضمٝم٤مر هب٤م ذم اًمّّمالة واضم٥م :قمٜمف  (4) واخلّم٤مل

قمٛمدوا إمم أقمٔمؿ آي٦م ذم يمت٤مب  ،ُم٤م هلؿ ىمتٚمٝمؿ اهلل :ىم٤مل قمٜمف  (5)واًمٕمٞم٤مر 

 .إذا أفمٝمروه٤م ومزقمٛمقا أهن٤م سمدقم٦م ،اهلل

  : (6)وقمـ اًم٤ٌمىمر 

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ. :هىمقا أيمرم آي٦م ذم يمت٤مب اهلل

 .وًمق يم٤من سمٕمده٤م ؿمٕمر ،ٓ شمدقمٝم٤م :ىم٤مل قمـ اًمّم٤مدق  (1) واًمٙم٤مذم

                                                                                                                                        

 .19ح  2/272قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (1

 .، وومٞمف : ؾمقاد اًمٕملم سمدل ٟم٤مفمر اًمٕملم 13ح  1/35شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (2

 .، وومٞمف : أطمؼ ُم٤م أضمٝمر سمف سمدل أطمؼ ُم٤م حيٛمد سمف 31اًم٘مٛمل : شمٗمًػم  ((3

 .624اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((4

، وومٞمف : ىم٤مشمٚمٝمؿ سمدل ىمتٚمٝمؿ ، وذم آظمره : وهل سمًؿ اهلل اًمرمحـ  16ح  1/36شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((5

 .اًمرطمٞمؿ

 .1ح  1/33شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((6
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َُمـ شمريمٝم٤م ُمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م اُمتحٜمف اهلل  :قمٜمف  (3)وشمٗمًػم اإلُم٤مم  (2)واًمتقطمٞمد 

  .قمٜمف وصٛم٦م شم٘مّمػمه قمٜمد شمريمف ويٛمحؼ ،ًمُٞمٜمٌٝمف قمغم اًمِّمٙمر واًمّثٜم٤مء :سمٛمٙمروه

، أٟمف  ،طمّدصمٜمل أن رؾمقل اهلل  وقمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  قمـ اهلل قمزَّ وضمؾَّ

 (4)يمّؾ أُمٍر ذي سم٤مل مل ُيذيمر ومٞمف سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ومٝمق أسمؽم. :ىم٤مل

آؾمتٕم٤مٟم٦م:  :ُمٜمٝم٤م ،وهل٤م ُمٕم٤مٍن ُأظمر ،صمؿ أن آسمتداء هق أطمد ُمٕم٤مين اًم٤ٌمء اعمٗمردة

 ،واًمتٕمدي٦م [64]اإلًمّم٤مق  :وُمٜمٝم٤م .اعُمحتٛمٚم٦م ذم سمًؿ اهلل وهل أطمد اًمقضمقه

ٌٌٞم٦ّم ًّ  ،واحل٤مل ،واعُمج٤مورة ،واعمُ٘م٤مسمٚم٦م ،واًمٌدًمٞم٦م ،واًمّٔمرومٞم٦م ،واعُمّم٤مطم٦ٌم ،واًم

ؿ ،وآؾمتٕمالء ًَ  وًمٚمتٌٕمٞمض. ،وًمٚمدًٓم٦م قمغم اًمتٙمرار ،واًمّتقيمٞمد ،واًمَ٘م

﴿ 9    ﴾/اؾمٌؿ ضم٤مُمٌع ًمٚمخػم يمّٚمف ،177اًمٌ٘مرة. 

﴿:ىمقًمف شمٕم٤ممم   9   4    ﴾ آل

 .اعُمراد ُمٜمف هٜم٤م اجلٜم٦ّم :، ىمٞمؾ92قمٛمران/

 

 

                                                                                                                                        

 .1ح  3/312اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .2ح  231قطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق : اًمت ((2

 .7ح  2اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري :  ((3

 .7ح  5اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري :  ( (4
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﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  9       3       

   ﴾ /ردٌّ قمغم اًمذيـ أيمثروا اخلقض ذم أُمر اًم٘مٌٚم٦م ُمـ  :ىمٞمؾ .177اًمٌ٘مرة

ُمدقمٞم٤ًم يمّؾ ـم٤مئٗم٦ٍم أن اًمؼّم هق اًمتقضّمف امم ىمٌٚمتٝم٤م:  ،أهؾ اًمٙمت٤مب طملم طُمّقًم٧م

 .واعمٖمرب ىمٌٚم٦م اًمٞمٝمقد ،واعمنمق ىمٌٚم٦م اًمٜمّّم٤مرى

ج٤مد  (1) وذم شمٗمًػم اإلُم٤مم ًّ ىمد صّٚمٞمٜم٤م إمم ىمٌٚمتٜم٤م هذه  :ىم٤مًم٧م اًمٞمٝمقد قمـ اًم

اًمتل  وهل ىمٌٚم٦م ُمقؾمك  ،وومٞمٜم٤م َُمـ حُيٞمل اًمّٚمٞمؾ صالًة إًمٞمٝم٤م ،اًمّّمالة اًمٙمثػمة

وومٞمٜم٤م َُمـ  ،ىمد صّٚمٞمٜم٤م امم ىمٌٚمتٜم٤م هذه اًمّّمٚمقات اًمٙمثػمة :وىم٤مًم٧م اًمٜمّّم٤مرى .أُمرٟم٤م هب٤م

وىم٤مل يمّؾ واطمٍد ُمـ  .اًمتل أُمرٟم٤م هب٤م وهل ىمٌٚم٦م قمٞمًك  ،حُيٞمل اًمّٚمٞمؾ صالًة إًمٞمٝم٤م

وصالشمٜم٤م امم ىمٌٚمتٜم٤م: ّٕٟم٤م ٓ ٟمّتٌع  ،أشمرى رسّمٜم٤م ُيٌٓمؾ أقمامًمٜم٤م هذه اًمٙمثػمة :اًمٗمري٘ملم

  :وم٠مٟمزل اهلل ،قمغم هقاه ذم ٟمٗمًف وأظمٞمف حمّٛمدًا 

وشمًتح٘مقن هب٤م  ،ىمؾ ًمٞمس اًمؼم اًمّٓم٤مقم٦م اًمتل شمٜم٤مًمقن سمف اجلٜم٦ّم ي٤م حمّٛمد 

ٌَؾ اعمنمق ي٤م أهّي٤م اًمٜمّّم٤مرى،  ،اًمٖمٗمران واًمّروقان أن شُمقًّمقا وضمقهٙمؿ سمّمٚمقاشمٙمؿ ىِم

ٌَؾ اعمٖمرب ي٤م أهّي٤م اًمٞمٝمقد قن: فمٖمت٤م وزّم اهلل ُمُ وقمغم ،وأٟمتؿ ُٕمر اهلل خُم٤مًمٗمقن ،وىِم

﴿ 3  9         ﴾ /أي٦م ،177اًمٌ٘مرة. 

                                                           

 .353 1ح  591اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري :  ( (1
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قمغم شم٘مدير طمذف اعُمْم٤مف،  ،َُمـ آُمـ :يٕمٜمل اًمؼم اًمذي يٜمٌٖمل أن هُيتؿ سمف :ىمٞمؾ

﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،وإىم٤مُم٦م اعُمْم٤مف إًمٞمف ُم٘م٤مُمف     ﴾ /82يقؾمػ. 

وجيقز أن يٙمقن اعمّمدر سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ قمغم طمدَّ  ،ًم٘مري٦مواؾم٠مل أهؾ ا :واعمٕمٜمك

 .اًم٤ٌمر :ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك اًمؼم ،أي قم٤مدل ،رضمؾ قمدل

 ﴿   ﴾ /سَمَدَر امم اًمٌمء  [65] :ُي٘م٤مل ،ُم٤ٌمدرٌة وُُم٤ًمسم٘م٦م ،6اًمٜم٤ًمء

 .أهع :ُمـ سم٤مب ىمٕمد وىم٤مشمؾ ،وسمِداراً  ،سُمدورًا، أو سم٤مدر إًمٞمف ُُم٤ٌمدرة

﴿    ﴾ /ىمٓمٕم٦م ُمـ اعم٤مل ُيّتجر ومٞمٝم٤م. :اًم٤ٌمء سمٙمن 19يقؾمػ 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /اعُمراد هب٤م هٜم٤م  :ىمٞمؾ ،62يقؾمػ

 .ويم٤من قمغم ُم٤م ُٟمِ٘مؾ ٟمٕم٤مًٓ وأدُم٤مً  ،اًمتل ذوا هب٤م اًمٓمٕم٤مم

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /أظمٗمقه ُمت٤مقم٤ًم ًمٚمتج٤مرة. :أي ،19يقؾمػ 

﴿    ﴾ /ُم٤م سملم اًمثالث إمم اًمّتًع ،اًمٌْمع :ىمٞمؾ ،42يقؾمػ. 

وهق ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمدد يًتقي ومٞمف اعُمذيّمر  ،ُم٤م سملم اًمثالصم٦م امم اًمٕمنمة :وىمٞمؾ

 وسمْمع قمنمة اُمرأًة. ،وسمْمع قمنم رضمالً  ،سمْمع ؾمٜملم :شم٘مقل ،واعُم١مٟم٨م

جـ ؾمٌع ؾمٜملم قمدد  أن يقؾمػ  ،وأصّح إىمقال :ىمٞمؾ ًّ ًم٨ٌم ذم اًم

 .طمروف اًمٙمٚمٛمتلم
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﴿    ﴾ /يمًدرة وؾِمدر ،مجع سمٞمٕم٦م اًمٜمّّم٤مرى وُمٕمٌدهؿ ،42احل٩م. 

﴿      ﴾4 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    3 3           ﴾

 اًمّزٟم٤م. :أي ،33اًمٜمقر/

 ﴿          ﴾ /ُم٤م يمٜم٧م سمدءًا ُمـ  :أي ،9آطم٘م٤مف

 ىمد يم٤من ىمٌكم ُرؾمٌؾ يمثػمة.،ول َُمـ ُأرؾمؾ ُمـ اًمّرؾمؾُم٤م يمٜم٧م أ :أي .اًمّرؾمؾ

 ﴿   3     0 ﴾ /شمت٘مٚمٌقن قمٚمٞمٝم٤م ،19ٟمقح. 

 .ُيٜمنم :أي :ُم٤م ُيًٌط :اًم٤ًٌمط

 ﴿    3 ﴾ /يمٌػمة وٓ صٖمػمة :أي ،68اًمٌ٘مرة ٓ.
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  فصل  
 
 اء  الت
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اء املفتوحت (
 
 ) فصل الت

 

 

﴿            ;  ﴾ /ُمٕمٜمك شمٚمّ٘مل  :ىمٞمؾ ،37اًمٌ٘مرة

أظمذه٤م ُمـ رسّمف قمغم ؾمٌٞمؾ  :أي :اًمٙمٚمامت اؾمت٘م٤ٌمهل٤م سم٤مٕظمذ واًم٘مٌقل واًمٕمٛمؾ هب٤م

 .وَرهِم٥م إمم اهلل ومٞمٝم٤م ،اًمّٓم٤مقم٦م

أن  :وم٤معمٕمٜمك ،ّرومعويمٚمامت سم٤مًم ،وَُمـ ىمرأ ومتٚم٘مك آدم ُمـ رسّمف سم٤مًمٜمّّم٥م :ىمٞمؾ

 .اًمٙمٚمامت اؾمت٘مٌٚم٧م آدم سم٠من سمٚمٖمتف

 ﴿ :واًمٙمٚمامت هل ىمقًمف              

  3      ﴾ /23آقمراف. 

  ﴿ :وىمٞمؾ هل ىمقًمف            4 

        ﴾ /16اًم٘مّمص. 
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 .(1) أؾمامء أصح٤مب أهؾ اًمٙم٤ًمء :أن اًمٙمٚمامت هل وذم رواي٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 

  .همػم ذًمؽ :وىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     3   ﴾ /يرويف  :[  أي77] 15اًمٜمقر

 .أظمذشمف قمٜمف :أي :الن احلدي٨مشمٚمّ٘مٞم٧م قمـ وم :ُي٘م٤مل ،سمٕمْمٙمؿ قمـ سمٕمض

 .وهق اؾمتٛمرار اًمٙمذب ،ُمـ اًمقًمؼ ،شمقًم٘مقٟمف :وىُمرأ

 ﴿   ﴾/ُمـ شم٤مب يتقب ،صٞمٖم٦م ُُم٤ٌمًمٖم٦م ،37اًمٌ٘مرة. 

﴿ :ىمقًمف   2   ﴾ /يتقب قمغم  ،هق اهلل شمٕم٤ممم :اًمّتقاب ،3اًمٜمٍم

 .قم٤ٌمده

ُمـ شم٤مب ُمـ ذٟمٌف  ،شمٕم٤ممموهق اًمّراضمع إمم اهلل  ،واًمّتّقاب ُمـ اًمٜم٤ّمس اًمّت٤مئ٥م

 .يتقب شمقسم٦ًم وشمقاسم٤ًم أىمٚمع ُمٜمف

 ،شم٤مب اهلل قمٚمٞمف :ُي٘م٤مل ،وإذا ُأؾمٜمد إمم اهلل يم٤من سمٛمٕمٜمك اًمّرضّم٤مع قمٚمٞمٝمؿ سم٤معمٖمٗمرة

 .همٗمر ًمف وأٟم٘مذه ُمـ اعمٕم٤ميص

                                                           

٤من ذم ، اًمتٌٞم98ح  2/332،اعمح٤مؾمـ ، اًمؼمىمل :  93ح  94اٟمٔمر : يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ، اسمـ ىمقًمقيف :  ((1

، وُمّم٤مدر أظمرى 1/122، شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مؿم٤مين :  1/169شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد : 

 .يمثػمة ضمدا ذم ذيمر هذه اعم٠ًمًم٦م ُمع اظمتالومٝم٤م ذم إًمٗم٤مظ واًمٙمٞمٗمٞم٦م
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﴿     ﴾ /ىمقًمف شمٕم٤ممم18اًمٜم٤ًمء ،: ﴿         

 ﴾ /أي ،ًمّتقسم٦م هٜم٤م َُمـ شم٤مب اهلل قمٚمٞمف إذا ىَمٌَِؾ شمقسمتفا ،أي٦م ،17اًمٜم٤ًمء 

﴿ :أوضمٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم ٟمٗمًف سم٘مقًمف ،إٟمام ىمٌقل اًمّتقسم٦م هل١مٓء واضم٥م  

 3  4               3  7  2   

            ﴾ /ويَمت٥َم  ،54آٟمٕم٤مم، 

 .أوضم٥م، يمام ٟمصَّ قمٚمٞمف سمٕمض اعمُٗمنيـ :سمٛمٕمٜمك

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم   3         ﴾ /182اًمٌ٘مرة ،

 .أي٦م

 ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم   6   ﴾ /183اًمٌ٘مرة. 

وهق مم٤م أمجع  ،قسم٦م إؾم٘م٤مط اًمٕم٘م٤مب هب٤ماعُمراد سم٘مٌقل اًمٜمّ  :وقمـ سمٕمض اعمح٘م٘ملم

هؾ جي٥م قمغم اهلل  :وإٟمام اخلالف ذم أٟمف -يمام ىمٞمؾ  -قمٚمٞمف قمٚمامء أهؾ اإلؾمالم  

ويمرم ًمٕم٤ٌمده،  ،أو هق شمٗمّْمؾ ُمٜمف ،طمّتك ًمق قم٤مىم٥م هب٤م سمٕمد اًمّتقسم٦م يم٤من فمٚمامً  ،اًم٘مٌقل

 .ورمح٦م هلؿ

 ﴿ :ىمقًمف   ﴾ /اًمّتقسم٦م ىمٞمؾواهل٤مء ذم ،اًمّتقسم٦م :أي ،3هم٤مومر : 

 .ًمٚمقطمدة يم٤مًميسم٦م :وىمٞمؾ ،ًمت٠مٟمٞم٨م اعمّمدر
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   ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾

وأٟم٤م أّول  ،رضمٕم٧م إمم ُمٕمرومتل سمؽ قمـ ضمٝمؾ ىمقُمل :، أي143آقمراف/

 .اعم١مُمٜملم ُمٜمٝمؿ سم٠مٟمؽ شمرى

 .ف ذٟم٤ٌمً ًمٙمقٟم ،واًمٜمَّدم قمغم اًمّذٟم٥م ،اًمّرضمقع قمـ اًمّذٟم٥م :واًمّتقسم٦م

 .وهل٤م ذائط .(1) اًمٜمّدم شمقسم٦م :وذم احلدي٨م

قمغم اعم٤ميض ُمـ [ 67] اًمّتقسم٦م جيٛمٕمٝم٤م ؾمّت٦م أؿمٞم٤مء :وُروي قمـ قمكّم 

وأن  ،واؾمتحالل اخلّمقم ،ورّد اعمٔم٤ممل ،وًمٚمٗمرائض اإلقم٤مدة ،اًمّذٟمقب اًمٜمّداُم٦م

أن و ،يمام رسمٞمتٝم٤م ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ،وأن شُمذي٥م ٟمٗمًؽ ذم ـم٤مقم٦م اهلل ،شمٕمزم أن ٓ شمٕمقد

 (  2).شُمذي٘مٝم٤م ُمرارة اًمّٓم٤مقم٦م يمام أذىمتٝم٤م طمالوة اعمٕمّمٞم٦م

 .اًمّرضمقع ُمـ اًمّتِمديد إمم اًمّتخٗمٞمػ ،اًمّتقسم٦م :وىمٞمؾ

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم         3  ﴾ /22اعمزُمؾ، 

 .وُمـ احلٔمر إمم اإلسم٤مطم٦م

                                                           

،  4/243، احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم :  1/376ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ :  ((1

 .55: حتػ اًمٕم٘مقل : احلراين 

، ضمقاُمع اجل٤مُمع ، اًمٓمؼمد :  8/269، شمٗمًػم أب اًمًٕمقد :  4/569اًمٙمِم٤مف ، اًمزخمنمي :  ((2

3/594.  
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6 ﴿وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:     6  ﴾ 

 .187اًمٌ٘مرة/

 ﴿3   ﴾ /شُم٘م٣م وشُمٖمٜمك  :أي ،17هم٤مومر. 

 :ُي٘م٤مل ،وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك  ،ضمزى إُمر جيزي ضمزاًء، ُمثؾ ىم٣م ي٘ميض ىمْم٤مءً  :ُي٘م٤مل

 :واعُمتج٤مزي ،شم٘م٤مو٤مه :أي ،ودم٤مزى ومالن ديـ ومالن ،ىمْم٤مه :أي ،ضمزى ومالن َديٜمف

 .اعُمت٘م٤ميض

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         <  ﴾ 

 .ٓ شم٘ميض وٓ شُمٖمٜمل قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  :أي ،48اًمٌ٘مرة/

ٓ يدومع ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ٟمٗمس قمـ  :أي :اعُمراد ُمـ اًمٞمقم هق وىم٧م اًمٜمّزع :ىمٞمؾ

 ﴿ٟمٗمس قمذاسم٤ًم ىمد اؾمتح٘متف          ﴾/سمت٠مظمػم  ،48اًمٌ٘مرة

 ﴿ اعمقت قمٜمٝم٤م       ﴾ /مُت٤مت  ،ومداء ُمٙم٤مهن٤م :أي، 48اًمٌ٘مرة

 ﴿ :هل ،وشُمؽمك      ﴾/أي ذم دومع اعمقت  :ىمٞمؾ.48اًمٌ٘مرة

وم٢من  ،هذا يقم اعمقت :ىم٤مل اًمّّم٤مدق   (1)وذم شمٗمًػم إُم٤مم .واًمٕمذاب

وم٠مُم٤م ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م وم٢مّٟم٤م وأهٚمٜم٤م ٟمجزي قمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م يمّؾ  ،اًمِّمٗم٤مقم٦م واًمٗمداء ٓ ُيٖمٜمل قمٜمف

                                                           

 . 45ح 8/44، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار، اعمجٚمز :  241اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري : ( (1
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 ،ووم٤مـمٛم٦م، واحلًـ ،وقمكمّ  ،حمّٛمد ،ًمٜمٙمقٟمـ قمغم إقمراف سملم اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر ،ضمزاء

ومَٛمـ  ،ومؽمى سمٕمض ؿمٞمٕمتٜم٤م ذم شمٚمؽ اًمٕمرص٤مت ،واًمّٓمٞمٌقن ُمـ آهلؿ واحلًلم 

  .يم٤من ُمٜمٝمؿ ُُم٘مٍّمًا وذم سمٕمض ؿمدائده٤م

وقماّمر وٟمٔمرائٝمؿ ذم  ،وأب ذر ،واعم٘مداد ،يمًٚمامن ،ومٜمٌٕم٨م قمٚمٞمٝمؿ ظمٞم٤مر ؿمٞمٕمتٜم٤م

 [68]ومٞمٜم٘مّْمقن قمٚمٞمٝمؿ  ،صمؿ ذم يمّؾ قمٍٍم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،ذي يٚمٞمٝمؿاًمٕمٍم اًم

ٌُزاة واًمّّم٘مقر ٌُزاة واًمّّم٘مقر صٞمدهؿ ،يم٤مًم ومٞمزومقهنؿ امم  ،ويتٜم٤موًمقهنؿ يمام يتٜم٤مول اًم

 .اجلٜم٦ّم زوّم٤مً 

ومٞمٚمت٘مٓمقهنؿ ُمـ  ،ظمٞم٤مر ؿمٞمٕمتٜم٤م يم٤محلامم ،وإّٟم٤م ًمٜمٌٕم٨م قمغم آظمريـ ُمـ حُمٌٞمٜم٤م

وؾمٞم١مشمك  ،ويٜم٘مٚمقهنؿ إمم اجلٜم٤من سمحيشمٜم٤م ،اًمٕمرص٤مت يمام يٚمت٘مط اًمّٓمػم احل٥ّم 

وطم٘مقق  ،واًمت٘مّٞم٦م ،سمٕمد أن ىمد طم٤مز اًمقٓي٦م ،سم٤مًمقاطمد ُمـ ُُم٘مٍّمي ؿمٞمٕمتٜم٤م ذم أقمامًمف

 ،وُيقىَمػ سم٢مزائف ُم٤م سملم ُم٤مئ٦م وأيمثر ُمـ ذًمؽ إمم ُم٤مئ٦م أًمػ ُمـ اًمٜمّّم٤مب ،إظمقاٟمف

ّم٤مب ومٞمدظمؾ ه١مٓء اعم١مُمٜمقن اجلٜم٦ّم وأوًمئؽ اًمٜمّ  ،ه١مٓء ومدائؽ ُمـ اًمٜم٤ّمر :ومُٞم٘م٤مل

 اًمٜم٤ّمر.

 ﴿ :وذًمؽ ُم٤م ىم٤مل اهلل قمزَّ وضمؾَّ         2  ﴾/2احلجر، 

ًمٞمجٕمؾ  ،ُُمٜم٘م٤مديـ ًمإلُم٤مُم٦م ،يٕمٜمل ًمق يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم ذم اًمّدٟمٞم٤م ،يٕمٜمل سم٤مًمقٓي٦م

 .خُم٤مًمٗمقهؿ ُمـ اًمٜم٤ّمر ومداهتؿ
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 ﴿         ﴾ /ه سمف: سم٠من ٓ ختٚمٓمق :أي ،42اًمٌ٘مرة

 .شُم٘مّروا سمف ُمـ وضمٍف ودمحدوه ُمـ وضمف

ٓ شمدظمؾ قمٚمٞمف  :أي.(1) ٓ شمدظمؾ قمٚمٞمف اًمّٚمقاسمس ،اًمٕم٤ممِل سمزُم٤مٟمف :وذم احلدي٨م

ٌف واًمّٚمٌس  .اظمتٚمط واؿمتٌف :اؿمتٌٝمف ذم إُمر واًمتٌس قمٚمٞمف إُمر  ،اًمِمُّ

﴿           ﴾ /أي ،74آقمراف:  ٓ

وُمثٚمف قِمثك سم٤مًمٙمن يٕمثل ُمـ سم٤مب ىم٤مل  ،قمثك ذم إرض يٕمثق ومًد ُمـ ،شُمٗمًدوا

 .أي ٓ شمٕمثقا ومٞمٝم٤م وأٟمتؿ ُُمٗمًدون قم٤مصقن :وىمٞمؾ .وشمٕم٥م

همػم أٟمف يٖمٚم٥م قمغم ُم٤م  ،وي٘مرب ُمٜمف اًمٕم٨ٌم ،هق ُمـ اًمٕمثق سمٛمٕمٜمك آقمتداء :ىمٞمؾ

 .ُيدرك سم٤محل٨ّم 

﴿   ﴾ /ه٤م قمـ ويردّ  ،اًمٕم٤مىمؾ هق اًمذي حيٌس اًمٜمّٗمس :ىمٞمؾ ،44اًمٌ٘مرة

 :وُمٜمف ،إذا طُمٌس وُُمٜمع اًمٙمالم :اقمت٘مؾ ًم٤ًمن ومالن :وُمـ هذا ىمقهلؿ .هقاه٤م

 .قم٘مٚم٧م اًمٌٕمػم

 (2) .إذا شمؿَّ اًمٕم٘مؾ ٟم٘مص اًمٙمالم :وذم احلدي٨م

                                                           

ٛم٦م، حمٛمد اًمري ، ُمٞمزان احلٙم 4/125، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  356حتػ اًمٕم٘مقل ، احلراين :  ((1

  .2/1158ؿمٝمري : 

 1/159( ، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز: 71) طمٙمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم  4/15هن٩م اًمٌالهم٦م :   ((2

 .34ح
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 ﴿3   ﴾/ٌّقن  ،84اًمٌ٘مرة  .[71]شمّم

م م ُمـ سم٤مب رضب :ُي٘م٤مل ،صٌّف واهراىمف :وؾمٗمؽ اًمدَّ وذم ًمٖم٦ٍم ُمـ  ،ؾمٗمٙم٧م اًمدَّ

وٓ  ،ٓ يًٗمؽ سمٕمْمٙمؿ دُم٤مء سمٕمض :أي ،هرق :أي :ؾمٗمٙم٤مً  أؾمٗمٙمف ،سم٤مب ىمتؾ

 .ي٘متؾ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤مً 

 ﴿       ﴾ /ُئم٤مهر سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤ًم قمغم إظمراج َُمـ  ،85اًمٌ٘مرة

 :وُمٕمٜمك شمٔم٤مهرون .وىمتؾ َُمـ شم٘متٚمقٟمف ُمٜمٝمؿ سمٖمػم طمّؼ  ،خُترضمقٟمف ُمـ دي٤مرهؿ

 ٗمٞمػ.ومُحذوم٧م اًمث٤مء اًمّث٤مٟمٞم٦م ًمٚمتخ،وإصؾ شمتٔم٤مهرون ،شمٕم٤موٟمقن

  ﴿ :ىمقًمف      ﴾ /قمغم اًمٜمٌّّل  :أي ،4اًمتحريؿ  سم٤مإليذاء

قء ًّ  .وسم٤مًم

 .أن اعُمتٔم٤مهرشملم قمٚمٞمف قم٤مئِم٦م وؾمقرة :ُروي

 (1) قم٤مئِم٦م وزُمٕم٦م. :وُروي

 ﴿ :ىمقًمف      ﴾ /شمٕم٤موٟم٤م :أي ،48اًم٘مّمص. 

﴿    3  ﴾ /ف، هق ُمـ هقي٧م اًمٌمء إذا أي ٓ حُتٌّ  72اعم٤مئدة

 .أي متٞمؾ :وىمٞمؾ .أطمٌٌتف

                                                           

،  11612ح  6/495، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ، اًمٜم٤ًمئل :  6/72اٟمٔمر ذم ذًمؽ : صحٞمح اًمٌخ٤مري :   ((1

  .وهمػمه٤م ُمـ اعمّم٤مدر 5/8ل : ، جمٛمع اًمزوائد ، اهلٞمثٛم 12/77ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ، اًمٜمقوي : 
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﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 3            3 ﴾ 

ٌّقن  :أي ،87اًمٌ٘مرة/  ُمـ إشم٤ٌمع اًمٜمٌّّل  أظمذ قمٝمقديمؿ وُمقاصمٞم٘مٙمؿ سمام ٓ حُت

 وسمذل اًمّٓم٤مقم٦م ٕوًمٞم٤مء اهلل.

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ 

ُـّ إمم ذًمؽ اعمقوع :أي ،37اسمراهٞمؿ/  .ومٞمٙمقن ذم هذا ُأٟمس ًمذّريتف ،حت

وإٟمام ضم٤مز شمٕمّديتف سم٢ممم قمغم  ،ٕن ُمّٙم٦م ذم همقر :ُمٕمٜم٤مه شمٜمزل وهتٌط إًمٞمٝمؿ :وىمٞمؾ

متٞمؾ إًمٞمٝمؿ، وهق  :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل ،ٚم٧ُم إًمٞمفهقي٧م اًمٌمء ُمِ  :ٕن اعمٕمٜمك ،اًمتٗمًػم إول

 .قٌل قمغم اعمٕمٜمكحمٛم

ٕٟمف ًمق ٓ ذًمؽ ٓزدمح٧م قمٚمٞمف وم٤مرس  :ىمٞمؾ ،أومئدًة ُمـ اًمٜم٤ّمس :وإٟمام ىم٤مل

 .وٟمجح٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّّم٤مرى واعمجقس ،واًمّروم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         5 3 9 ﴾ /أي ،31احل٩م: 

ط ُمـ قمٚمقٍّ إمم ُمـ هقى هيقى، ؾم٘م ،قمّمٗم٧م سمف طمّتك هقت سمف ذم اعمٓم٤مرح اًمٌٕمٞمدة

 .ؾمٗمؾ

 ﴿     ﴾ /أؿمٌف سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ذم اًمٙمٗمر ،118اًمٌ٘مرة، 

 .واًمٕمٜم٤مد ،واًمٕمٜمك ،واًم٘مًقة
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﴿      ﴾ /[70]حتقيٚمٝم٤م ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل  ،164اًمٌ٘مرة 

 .وؾم٤مئر أضمٜم٤مؾمٝم٤م ،ودسمقرًا وص٤ٌمءً  ،ضمٜمقسم٤ًم وؿمامًٓ 

  ﴿ :ىمقًمف            ﴾ /ىمٞمؾ:  ،33يقؾمػ

يمٕم٤مدة إٟمٌٞم٤مء ومٞمام وـّمٜمقا قمٚمٞمٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ ُمـ  ،هق ومزع إمم أًمٓم٤مف اهلل وقمّمٛمتف

 .اًمّّمؼم

﴿  3  ﴾ /اهلالك ،195اًمٌ٘مرة. 

  3 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     3  ﴾ /أي ،195اًمٌ٘مرة: 

 .وسمٙمّؾ ُم٤م ي١مّدي إمم اهلالك ،ف وشمْمٞمّٞمع وضمف اعمٕم٤مشسم٤مإلها

ٚمٓم٤من واضم٦ٌم :ىم٤مل قمـ اًمٜمٌّّل  (1) اعمج٤مًمس ًّ وَُمـ شمرك ـم٤مقم٦م  ،ـم٤مقم٦م اًم

ٚمٓم٤من وم٘مد شمرك ـم٤مقم٦م اهلل ًّ   ﴿ودظمؾ ذم هنٞمف إن اهلل ي٘مقل:  ،اًم

3      3  ﴾ /195اًمٌ٘مرة. 

ًمق أن رضماًل أٟمٗمؼ ُم٤م ذم  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (1)واًمٕمٞم٤مر ( 2)واًمٙم٤مذم 

﴿ :أًمٞمس ي٘مقل اهلل ،يديف ذم ؾمٌٞمٍؾ ُمـ ؾُمٌؾ اهلل ُم٤م يم٤من أطمًـ وٓ ُوومِؼ  

                                                           

 . 21427ح 16/221، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  22ح  418إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (1

  .7ح  4/53اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :   ( (2
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         3     3           

   ﴾ /يٕمٜمل اعُم٘متّمديـ  ،195اًمٌ٘مرة. 

و٤مقمػ اهلل قمٛمٚمف سمٙمّؾ  ،إذا أطمًـ اعم١مُمـ قمٛمٚمف :ىم٤مل ( قمٜمف 2واعمح٤مؾمـ )     

 ﴿:وذًمؽ ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف :طمًٜم٦ٍم ؾمٌٕمامئ٦م      ﴾ 

ٜمقا أقمامًمٙمؿ اًمتل شمٕمٛمٚمقهن٤م ًمثقاب اهلل ،261اًمٌ٘مرة/ ًِ   .وم٠مطم

ـ ريمققمؽ وؾمجقدكإذا صّٚمٞم٧م وم :وم٘م٤مل ؟وُم٤م اإلطم٤ًمن :وم٘مٞمؾ ًمف ًِّ وإذا  ،٠مطم

وإذا طمجج٧م ومتققَّ ُم٤م حَيُرم قمٚمٞمؽ ذم طمّجتؽ  ،ُصٛم٧م ومتققَّ يمّؾ ُم٤م ومٞمف وم٤ًمد صقُمؽ

ٟمس. :ىم٤مل ،وقمٛمرشمؽ  ﴿ويمّؾ قمٛمٍؾ شمٕمٛمٚمف هلل ومٚمٞمٙمـ ٟم٘مّٞم٤ًم ُمـ اًمدَّ   

6  ﴾ /أي :وهق أسمٚمغ ُمٜمٝم٤م :ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م.ىمٞمؾ ،شمٗمتٕمٚمقن ،187اًمٌ٘مرة: 

 ﴿.وشمٜم٘مٞمص طمّٔمٝم٤م ُمـ اًمثّقاب ،يْمٝم٤م ًمٚمٕم٘م٤مبشمٔمٚمٛمقه٤م سمتٕمر   9  ﴾ 

 :وم٤معمٕمٜمك :وهذا قمغم وزن اًمٗمٕمؾ، وإُم٤م قمغم اعمّمدرّي٦م ،متٙم٨م :أي ،226اًمٌ٘مرة/

 .ٓ ُيٓم٤مًم٥م سمٌمء ،اٟمتٔم٤مره٤م واًمتقىّمػ ومٞمٝم٤م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /[71] ُمـ اإلٟمتٔم٤مر ،شمٜمتٔمرون :أي ،52اًمتقسم٦م 

 .وىمقع اًمٌالء سم٤مٕقمداء :وهق

                                                                                                                                        

   .217ح  1/87شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :   ( (1

   .283ح  1/255اعمح٤مؾمـ ، اًمؼمىمل :   ( (2
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 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف     3   ﴾ /98اًمتقسم٦م. 

 2  ﴿ :وىمقًمف      ﴾ /يمّؾ ُُمٜمتٔمٍر  :أي ،135ـمف

ُمـ شمرسمّم٧م  ،وأٟمتؿ شمرسّمّمقن سمٜم٤م اًمّدوائر ،وٟمحـ ٟمٜمتٔمر وقمد اهلل ومٞمٙمؿ ،ًمٚمٕم٤مىم٦ٌم

 .سمّم٧م سمٗمالن إُمر، شمقىمٕم٧م ٟمزوًمفوشمر ،إُمر شمرسمّم٤ًم اٟمتٔمرشمف

 ﴿  ﴾ /ُي٘م٤مل: قمْمؾ  ،ٓ متٜمٕمقهـ ُمـ اًمتّزوي٩م :أي ،232اًمٌ٘مرة

 .إذا ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمّتزوي٩م ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ ورضب ،اًمّرضمؾ أيٛمف قمْمالً 

 .إذا ٟمِم٥م وًمده٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م، وقمن ظمروضمف :وأصٚمٝم٤م ُمـ قمْمٚم٧م اعمرأة

ًمذيـ يٕمْمٚمقن ٟم٤ًمئٝمؿ سمٕمد اٟم٘مْم٤مء هذا أُم٤م أن يٙمقن ظِمٓم٤مسم٤ًم ًمألزواج ا :ىمٞمؾ

ة فمٚمامً   .ٓ يؽميمقهنـ يتزوضمـ ُمـ همػمهؿ ُمـ إزواج ،اًمٕمدَّ

أو إًمٞمٝمام  ،وأُم٤م أن يٙمقن ظِمٓم٤مسم٤ًم ًمألوًمٞم٤مء ذم قمْمٚمٝمـ أن يرضمٕمـ إمم أزواضمٝمـ

 .احلٌس واًمتْمٞمٞمّؼ :واًمٕمْمؾ ،مجٞمٕم٤ًم وًمٚمٜم٤ّمس يمّٚمٝمؿ

﴿    ﴾ /ُي٘م٤مل: يٛمٛمتف ،ّمدوآ شمٕمٛمدوا وٓ شم٘م :أي ،267اًمٌ٘مرة: 

 .إذا ىمّمدشمف

﴿      ﴾ /متّٚمقا ،282اًمٌ٘مرة. 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      3  ﴾ /متّٚمقا،  :أي ،282اًمٌ٘مرة ٓ

 .أؾم٠مم ؾم٠مُم٤ًم وؾمآُم٦ًم إذا ُمٚمٚمتف ،ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،ؾم٠مُم٧م ُمـ اًمٌمء :ُي٘م٤مل
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﴿    ﴾ /شمِمّٙمقا ،282اًمٌ٘مرة. 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /وأىمرب ذم أن  :أي ،282اًمٌ٘مرة

يـ   .وٟمحق ذًمؽ ،واًمِمٝمقد ،وأضمٚمف ،وىمدره ،شمِمّٙمقا ذم ضمٜمس اًمدَّ

 ﴿1    ﴾ /اًمّْمٞم٤مء واًمٜمّقر :هل ،3آل قمٛمران. 

ُمـ ورى اًمّزٟمد إذا ظمرضم٧م ٟم٤مره،  ،ٟم٘مؾ قمـ اًمٌٍميلم أن أصٚمٝم٤م ووري٦م ومققمٚم٦م

واًمٞم٤مء ىُمٚم٧ٌم أًمٗم٤ًم ًمتحريمٝم٤م واٟمٗمت٤مح ُم٤م  ،ىُمٚم٧ٌم شم٤مًء يمام ذم شمقجلف وًمٙمـ اًمقاو إُومم

 .ىمٌٚمٝم٤م

ىُمٚم٧ٌم اًمٞم٤مء أًمٗم٤ًم ًمتحريمٝم٤م واٟمٗمت٤مح  ،أن أصٚمٝم٤م شمقري٦م قمغم شمٗمٕمٚم٦م :وقمـ اًمٙمقومٞملم

 (1) .ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م

ومٜمُ٘مؾ ُمـ اًمٙمن امم  ،وجيقز أن يٙمقن شمقري٦م قمغم شمٗمٕمٚم٦م سمٙمن اًمٕملم :ىمٞمؾ

 .وٟم٤مصٞم٦م وٟم٤مص٤مت ،يمام ىمٞمؾ ضم٤مري٦م وضم٤مراة [72]اًمٗمتح 

ذم إًمقاح اًمتل أًم٘م٤مه٤م  هل اًمٙمت٤مب اًمذي ُأٟمزل قمغم ُمقؾمك  :واًمّتقراة

ّٓ أي٤مت اًمٕمنم ،قمٜمد ارشمداد ىمقُمف  .ومل يٌؼ ُمٜمٝم٤م إ

 .يم٤من ٟمزوهل٤م ذم ؾم٧مٍّ ُمْملم ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من :ىمٞمؾ

                                                           

   .2/236ٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شم  ( (1
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﴿    ﴾ /إرضم٤مع اًمٙمالم وسومف قمـ ُمٕمٜم٤مه اًمّٔم٤مهر إمم  :هق ،21يقؾمػ

 إذا رضمع وص٤مر إًمٞمف. :ُم٠مظمقذ ُمـ آل ي١مول،فُمٕمٜمًك أظمٗمك ُمٜم

 .وقم٤مىم٦ٌم ،وُمرضمع ،ُمّمػم :وىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمـ اًمث٤مًم٨م       ﴾ /7آل قمٛمران.  

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /أراد  :ىمٞمؾ ،6يقؾمػ

وأطم٤مدي٨م اًمٜمّٗمس  –دىم٦م إن يم٤مٟم٧م ص٤م -ٕهن٤م أطم٤مدي٨م اعمٚمؽ  :شمٕمٌػم اًمّرؤي٤م

 .واًمِمٞمٓم٤من إن يم٤مٟم٧م يم٤مذسم٦م

 ٟمٔمر إمم ُم٤م ي١مول ُمٕمٜم٤مه. :أي :وشم٠مول ومالن ًممي٦م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           3        ﴾  آل

وضمٕمؾ  ،ومٛمٜمٝمؿ َُمـ ظمصَّ آؾمتثٜم٤مء سم٤مهلل :اظمُتٚمػ ذم إقمراهب٤م، 7قمٛمران/

أن اًمّراؾمخقن قمٓمػ  :وقمـ اسمـ قم٤ٌمس .ي٘مقًمقن :وظمؼمه مجٚم٦م ،ُُمٌتدأ اًمّراؾمخقن

 :ومٞمٙمقن ي٘مقًمقن ذم ُمقوع احل٤مل ،وهؿ داظمٚمقن ذم آؾمتثٜم٤مء ،قمغم اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم

 ﴿(1) .ىم٤مئٚملم :أي   ﴾ /ُمـ اًمّذظمر سم٤مًمّذال  ،شمٗمتٕمٚمقن ،49آل قمٛمران

 .اومتٕمٚم٧م وهق ،ويمذًمؽ أذظمرشمف ،ُي٘م٤مل: ذظمرت اًمٌمء ذظمراً  ،اعمُٕمجٛم٦م

                                                           

   .242-2/238اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :   ( (1
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 ،واعمّمدر اإلدظم٤مر ،ومُ٘مٚم٧ٌم اًمّت٤مء دآً ُمٝمٛمٚم٦م وُأدهمٛم٧م ،وأصٚمف شمذخترون

 .وأصٚمف إذخت٤مر إومتٕم٤مل ُمـ اًمّذظمر

﴿  ﴾ /وىمد وَهـ اإلٟم٤ًمن سم٤مًمٗمتح، ووهٜمف .شمْمٕمٗمقا ،139آل قمٛمران

ى ،همػمه ى وٓ يتٕمدَّ  .وىمد وِهـ سم٤مًمٙمن أيْم٤ًم وهٜم٤ًم، وٕمػ ،يتٕمدَّ

 ﴿      ﴾ /شمًت٠مصٚمقهنؿ وشم٘متٚمقهنؿ  :أي ،152آل قمٛمران

ف ًّ ف إذا أسمٓمؾ طم ًّ   .ىمتاًل ذريٕم٤ًم، ُمـ طم

ُمـ  ،وأصٚمف اإلطم٤ًمس ،سمٛمٕمٜمك اًم٘متؾ قمغم اإلؾمتئّم٤مل ،ُمـ احلّس  :وىمٞمؾ

ف ًّ ف إذا أسمٓمؾ طم ًَّ  ُمـ ىمٌٞمؾ آؿمت٘م٤مق. :واًمث٤مين ،شمٗمًػم سم٤مًماّلزم :وإول.أطم

 ﴿  ﴾ /متٞمٚمقا ،3اًمٜم٤ًمء. 

  ﴿ :ممىمقًمف شمٕم٤م        ﴾/أىمرب ُمـ  :أي [73] ،3اًمٜم٤ًمء

ّٓ متقٟمقا ُمـ قم٤مل اًمّرضمؾ قمٞم٤مًمف ،ُمـ قم٤مل اعمٞمزان إذا ُم٤مل ،أن ٓ شمٕمٞمٚمقا إذا  ،أو أ

 .ُم٤مهنؿ

ّٓ شمٕمٞمٚمقا ذم اًمِّمقاذ :ىمٞمؾ  ُمـ أقم٤مل اًمّرضمؾ إذا يمُثر قمٞم٤مًمف. ،وُي١ميده ىمراءة أ

 . ي٘مدر أن يٕمقلٓ يتزّوج ُم٤م ٓ :أي (1) واًم٘مٛمل

                                                           

، وٟمّص ىمقًمف : أي ٓ شمتزوضمقا ُم٤م ٓ شم٘مدرون أن شمٕمقًمقا ، وقمٜمف اًمؼمه٤من ذم  92شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

   .1ح  2/161شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين : 
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﴿     6  ﴾ /سم٠من  :ٓ دم٤موزوا احلدَّ  :أي ،171اًمٜم٤ًمء

قمقا ًمف اإلهلٞم٦م شمرومٕمقا قمٞمًك    .إمم أن شمدَّ

شمّمٚم٥َّم وشمِمدد طمّتك دم٤موز احلدَّ  ،همال ذم اًمّديـ همٚمقًا ُمـ سم٤مب ىمٕمد :ُي٘م٤مل

 .،واعم٘مدار

 ،َد ًمٖمػم رؿمدهطمّتك رُمقه سم٠مٟمف ُوًمِ  وم٢من اًمٞمٝمقد همٚم٧م ذم طمطِّ قمٞمًك

 واًمٜمّّم٤مرى ذم رومٕمف طمّتك اختذوه إهل٤ًم.

﴿       ﴾ /شمًت٘مًٛمقا ُمـ ىمًٛم٧م أُمري. ،3اعم٤مئدة 

يٕمٜمل  ،ُمٕمٜمك آؾمت٘م٤ًمم سم٤مٕزٓم ـمٚم٥م ُمٕمروم٦م ُم٤م ىمًؿ هلؿ سم٤مٕىمداح :ىمٞمؾ

ٝم٤مم ًّ  .اًم

أُمرين ُمٙمتقب قمغم أطمده٤م:  ،رضسمقا صمالصم٦م أىمداح ،وذًمؽ أهنؿ إذا ىمّمدوا ومٕمالً 

وم٢من ظمرج إُمر ُمْمقا قمغم  ،همٗمؾ  :وقمغم اًمث٤مًم٨م ،هن٤مين رّب  :رّب، وقمغم آظمر

 .ذًمؽ

قا قمٜمف  .وإن ظمرج اًمٖمٗمؾ أضم٤مًمقه٤م صم٤مٟمٞم٤مً  ،وإن ظمرج اًمٜم٤ّمهل دمٜمٌَّ

 .وذم سمٕمض إظم٤ٌمر إيامٌء إمم ذًمؽ :ىمٞمؾ
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يم٤مٟمقا يٕمٛمدون إمم اجلزور  :ىم٤مل ،ذم شمٗمًػم أي٦م قمـ اًم٤ٌمىمر ( 1)واًمٕمٞمقن 

ٝم٤مم  ،قمنمة أضمزاء -صمٛمٜمف  :أي –ومٞمجزئقٟمف  ًّ صمؿ جيٛمٕمقن قمٚمٞمف، ومُٞمخرضمقن اًم

 .وصمالصم٦م ٓ أٟمّم٤ٌمء هل٤م ،ؾمٌٕم٦م هل٤م أٟمّم٤ٌمء :وهل قمنمة ،ومٞمدومٕمقهن٤م إمم رضمؾ

 ،واحلٚمس، واًمّرىمٞم٥م ،واًمٜم٤ّمومس ،واعمًٌؾ ،واًمتقأم ،اًمٗمذ :وم٤مًمتل هل٤م أٟمّم٤ٌمء

 .واعمُٕمغّم 

واًمٜم٤ّمومس ًمف أرسمٕم٦م  ،أؾمٝمؿواعمًٌؾ ًمف صمالصم٦م  ،واًمتقأم ًمف ؾمٝمامن ،وم٤مًمٗمذ ًمف ؾمٝمؿ

 .واعمُٕمغّم ًمف ؾمٌٕم٦م أؾمٝمؿ ،واًمّرىمٞم٥م ًمف ؾمّت٦م أؾمٝمؿ ،واحلٚمس ًمف مخ٦ًم أؾمٝمؿ ،أؾمٝمؿ

ٗمٞمح :واًمتل ٓ أٟمّم٤ٌمء هل٤م ًّ  .واًمقهمد ،واعمٜمٞمح ،اًم

ُمف  ،وهق اًم٘مامر ،رء [74]وصمٛمـ اجلزور قمغم َُمـ مل خيرج ُمـ إٟمّم٤ٌمء  ومحرَّ

 .اهلل

ومٙم٤مٟمقا جُيٞمٚمقن  :إمم أن ىم٤مل اد قمـ اجلق( 3)واًمتٝمذي٥م  (2) وذم اًمٗم٘مٞمف

ٝم٤مم سملم قمنمةٍ  ًّ ُأًمزم صمٚم٨م صُمٛمـ  ،ومَٛمـ ظمرج سم٤مؾمٛمف ؾمٝمٌؿ ُمـ أًمتل ٓ أٟمّم٤ٌمء هل٤م ،اًم

                                                           

، وقمٜمف  57ح  452اًمرو٤م ، وهق ذم : اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق : همػم ُمقضمقد ذم قمٞمقن أظم٤ٌمر  ((1

 .19ح  62/322سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز : 

اعمجٚمز:  ، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار،4213ح  345ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ،اًمِمٞمخ اًمّمدوق : / ((2

 .19ح 62/148

اًمٕم٤مُمكم:  ، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر 89ح  9/84هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((3

 .32381ح  24/218
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ٝم٤مم اًمثالصم٦م اًمتل ٓ أٟمّم٤ٌمء هل٤م إمم ،اًمٌٕمػم ًّ صمالصم٦م  ومال يزاًمقن يمذًمؽ طمتك شم٘مع اًم

ٌٕم٦م اًمذيـ مل يٜم٘مدوا ،صمؿ يٜمحروٟمف،ُمٜمٝمؿ، ومُٞمٚمزُمقهنؿ صمٛمـ اًمٌٕمػم ًّ ذم صمٛمٜمف  وي٠ميمٚمف اًم

م اهلل  ،ومٚماّم ضم٤مء اإلؾمالم ،وٓ ُيٓمٕمٛمقا ُمٜمف اًمثالصم٦م اًمذيـ وومروا صمٛمٜمف ؿمٞمئ٤مً  ،ؿمٞمئ٤مً  طمرَّ

﴿وم٘م٤مل قمزَّ وضمؾَّ  ،شمٕم٤ممم ذيمره ذًمؽ ومٞمام طمّرم          4 

 3   ﴾ /شمٕمٜمل طمرام.،3اعم٤مئدة 

 .ء واًمّذال اعمُٕمجٛم٦م اعُمِمددةسم٤مًمٗم٤م :واًمٗمذّ  ،مجع ٟمّمٞم٥م :إٟمّم٤ٌمء :أىمقل

 .سم٤مًمّت٤مء اعُمثٜم٤مة اًمٗمقىم٤مٟمٞم٦م واهلٛمزة :واًمتقأم

لم اعُمٝمٛمٚم٦م واًم٤ٌمء اعُمقطمدة :واعمًٌؾ ًّ  .يمٛمحًـ سم٤مًم

لم اعمُٝمٛمٚم٦م :واًمٜم٤ّمومس ًّ  .سم٤مًمٜمّقن واًمٗم٤مء واًم

لم اعمُٝمٛمٚم٦م وىمد حُيّرك. :واحلٚمس ًّ  سمٙمن احل٤مء اعمُٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اًماّلم واًم

 .ٝمٛمٚم٦م واًم٘م٤مف قمغم وزن ومٕمٞمؾسم٤مًمّراء اعمُ  :واًمّرىمٞم٥م

 .سمْمّؿ اعمٞمؿ وؾمٙمقن اًمٕملم وومتح اًماّلم :واعمُٕمغّم 

ٗمٞمح ًّ لم اعمُٝمٛمٚم٦م واًمٗم٤مء واحل٤مء اعمُٝمٛمٚم٦م قمغم وزن ذيػ.  :واًم ًّ  سم٤مًم

 .سم٤معمٞمؿ واًمٜمّقن واحل٤مء اعمُٝمٛمٚم٦م :واعمٜمٞمح

 .سم٤مًمقاو واًمٖملم اعمُٕمجٛم٦م واًمّدال اعمُٝمٛمٚم٦م :واًمقهمد

ا سملم إيم٤مسمر واًمتُّج٤مر ُم٤م ي٘مرب ُمـ ذًمؽ، وهق: ىمد شمداول ذم قمٍمٟم٤م هذ :أىمقل

ٛمقن صمٛمٜمٝم٤م أضمزاًء ُمت٤ًموي٦م ،أن مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ جيتٛمٕمقن قمغم سمْم٤مقم٦م ًّ أًمٗم٤ًم أو  ،ومُٞم٘م
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وُيًّٚمٛمف إمم ُم٤مًمؽ  ،ومٞمت٘مّٞمد يمؾٍّ ُمٜمٝمؿ ضمزًء ُمـ اًمثٛمـ أو أيمثر ،أيمثر أو أىمؾ

 .اًمٌْم٤مقم٦م، امم أن يًتقذم هق صمٛمٜمف

سمٞمض سمٕمدد ٟم٘مقش  [75]ع أوراق ودُمٕمؾ ُم ،صمؿ يٙمت٥م اًمٌْم٤مقم٦م ذم ورىم٦م

 .وجُيٞمٚمف َُمـ هق ظم٤مرج قمـ اجلامقم٦م ،اًمنّميم٤مء، صمؿ جُيٕمؾ اًمٙمّؾ ذم ظمريٓم٦م

ومَٛمـ شم٘مع ورىم٦ًم  ،ُيٕمٓمل يمؾَّ واطمدٍة ُمٜمٝم٤م ًمقاطمٍد ُمٜمٝمؿ ،صمؿ خُيرج ورىم٦ًم ورىم٦مً 

 .اًمٌْم٤مقم٦م سمٞمده شُمٍمف ذم اًمٙمّؾ 

سمالد  وًمذا شمرى إضمٜم٤مس اًمتل دُمٚم٥م ُمـ :وىمد اىمتدوا ذم ذًمؽ سم٠مهؾ اومرٟم٩م

 .اإلومرٟم٩م أرظمص ؾمٕمرًا ُمـ صمٛمٜمف اًمذي ُسف ذم قمٛمٚمف

﴿   ﴾ /شمٙمرهقن ُمٜم٤ّم وشُمٜمٙمرون ،59اعم٤مئدة. 

 ﴿       ﴾ /وإصمٛمؽ  ،شمٜمٍمف سم٢مصمؿ ىمتكم :أي ،29اعم٤مئدة

ٌّؾ ىمرسم٤مٟمؽ  ،ُمـ سم٤مء يٌقء سمقءاً  ،ومتٙمقن ُمـ أصح٤مب اًمٜم٤ّمر ،اًمذي ُمـ أضمٚمف مل ُيت٘م

ّٓ ذم اًمنّم  ،اًمّتٍمف  .وٓ ُي٘م٤مل إ

﴿      ﴾ /ُي٘م٤مل عمَـ ىمّدر ؿمٞمئ٤ًم  ،شُم٘مّدر وشُمّمّقر :أي ،112اعم٤مئدة

 ومّٚمٚمف قمزَّ وضمؾَّ وطمده. ،وم٠مُم٤م اخلٚمؼ اًمذي هق إطمداث ،وأصٚمحف ىمد ظمٚم٘مف

هق اعمُ٘مّدر عم٤ِم  :أن اخل٤مًمؼ :واعُمّمّقر هق ،واًم٤ٌمرئ ،اًمٗمرق سملم اخل٤مًمؼ :ىمٞمؾ

 واعُمّمّقر: اعمُٛمثؾ. ،اعمُٛمّٞمز سمٕمْمف قمـ سمٕمض سم٤مٕؿمٙم٤مل اعُمختٚمٗم٦م :واًم٤ٌمرئ ،قضمدهي
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واعُمّمّقر، أًمٗم٤مظ  ،واًم٤ٌمرئ ،ىمد ُئمـ أن اخل٤مًمؼ :أٟمف ىم٤مل ،وقمـ سمٕمض إقمالم

سمؾ يمّٚمام خيرج ُمـ  ،وًمٞمس يمذًمؽ ،وأن اًمٙمّؾ يرضمع إمم اخلٚمؼ واإلظمؽماع ،ُُمؽمادوم٦م

وإجي٤مده قمغم وومؼ اًمت٘مدير صم٤مٟمٞم٤ًم، وامم  ،ه أوًٓ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد ُُمٗمتِ٘مٌر امم شم٘مدير

 .اًمّتّمقير سمٕمد اإلجي٤مد صم٤مًمث٤مً 

وُُمقضِمد  ،وسم٤مدئ ُمـ طمٞم٨م هق خُمؽمع ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم ظم٤مًمٌِؼ ُمـ طمٞم٨م هق ُُم٘مّدر

 .وُُمّمّقر ُمـ طمٞم٨م أٟمف ُُمرشّم٥م صقر اعُمخؽمقم٤مت أطمًـ شمرشمٞم٥م

﴿     ﴾ /متٞمؾ ،113آٟمٕم٤مم. 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم                  ﴾ 

ومٞمٙمقن اًمٕم٤مُمؾ  ،متٞمؾ ىمٚمقهبؿ إمم وطمل ؿمٞم٤مـملم إٟمس واجلـ :أي ،113آٟمٕم٤مم/

﴿  :ذم ىمقًمف    ﴾ ىمقًمف: ﴿   ﴾  /112آٟمٕم٤مم.  

﴿ :أن يٙمقن اًمٕم٤مُمؾ ومٞمف ىمقًمف [76]وٓ جيقز   ﴾ ُيريد ٕن اهلل شمٕم٤ممم ٓ 

 .ووطمل اًمِمٞم٤مـملم ،إصٖم٤مء اًم٘مٚم٥م إمم اًمٙمٗمر

وصٖمقت ُمـ سم٤مب  ،وصٖمٞم٤ًم قمغم ومٕمقل ،وصٖمك يّمٖمل ُصٖم٤ًم ُمـ سم٤مب شمٕم٥م

 .ىمٕمد ًمٖم٦ًم،  وسم٤مُٕومم ضم٤مء اًم٘مرآن

﴿   ﴾ /وىمد ُم٣م ذم اًم٤ٌمء اعمٗمتقطم٦م.،شُمٜم٘مّمقا،85آقمراف 



189 ................................اًم٘مرآن.. اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م  

﴿    3 ﴾ /٤م وشمٌٚمٕمف هيٕم٤ًم، شمتٜم٤مول سمٗمٛمٝم :أي ،117آقمراف

 شمٜم٤موًمف سمنقم٦ٍم. ،ًم٘مٗمف يمًٛمٕمف ًم٘مٗم٤ًم وًم٘مٗم٤مٟم٤ًم حُمّريم٦م :ُي٘م٤مل

 ،أي: شمٌتٚمع :شمٚم٘مػ وشمٚم٘مؿ وشمٚمٝمؿ قمغم اًمّتٗمْمؾ ذم اجلٛمٞمع سمٛمٕمٜمًك واطمد :ىمٞمؾ

 .شمٚم٘مٗمف واًمتٚم٘مػ إذا أظمذه أظمذًا هيٕم٤مً  :وُي٘م٤مل

 زوراً  ،ُم٤م ُيقمهقن اإلٟم٘مالب :أي ،117آقمراف/ ﴾  3﴿ :ىمقًمف

 .وهبت٤مٟم٤مً 

﴿  4     ﴾ /فمٝمر سمآي٤مشمف اًمتل أطمدصمٝم٤م ذم  :أي ،143آقمراف

 .اًمٔمٝمقر :هق ،واًمتجكّم  .اجلٌؾ

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم    4    ﴾ /فمٝمر واٟمٙمِمػ. :أي ،2اًمٚمٞمؾ 

 ،أٟمف سمرٌق ُمـ ٟمقر اًمٕمرش ُم٘مدار اخلٜمٍم، ومتديمدك سمف اجلٌؾ :(1)وذم احلدي٨م 

 .ص٤مر ُُمًتقي٤ًم سم٤مٕرض :أي

 ؾم٤مخ ذم إرض. :وىمٞمؾ .شمراسم٤مً  :وىمٞمؾ ص٤مر

﴿    ﴾ /أو  ،سمٛمٕمٜمك اإلقمالم ،ُمـ اإليذان ،شمٗمّٕمؾ ،167آقمراف

 .اًمٕمزم واإلىم٤ًمم

                                                           

 13/223، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  4/352جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .17ح
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 ،سمٛمٕمٜمك: أومٕمؾ ،وشم٠ميت شمٗمّٕمؾ ،أو قمزم رسّمؽ وأىمًؿ ،واذيمر إذا قمٚمؿ :ُمٕمٜم٤مه

 .أوقمدين وشمققمدين :يم٘مقهلؿ

 ﴿8    ﴾ /ُمـ همٌم اًمّرضمؾ اعمرأة  ،قماله٤م سم٤مًمٜمّٙم٤مح ،189آقمراف

 .إذا ضم٤مُمٕمٝم٤م ،همِمٞم٤مٟم٤مً 

 ﴿    ﴾ /شمّمٗمٞمٌؼ  ،35آٟمٗم٤مل. 

ومٞمخرج ُمـ سمٞمٜمٝمام صقت، وهق  ،أن ييب سم٢مطمدى يديف قمغم إظمرى :وهق

 .ُمـ اًمّّمدى ،شمٗمّٕمؾ

﴿   ﴾ /ُمـ ومِِمؾ سم٤مًمٙمن  ،دمٌٜمقا وشمْمٕمٗمقا قمـ اًم٘مت٤مل ،46آٟمٗم٤مل

 .وٕمٞمٌػ ضم٤ٌمن :أي ،ورضمؾ ومِِمؾ ،ضَمٌِـ ومِماًل إذا

﴿           ﴾ /وشمٔمٗمرون هبؿ، ُمـ  ،شُمّم٤مدومٜمّٝمؿ ،57آٟمٗم٤مل

وصم٘مٗم٧ُم سم٤مًمٌمء صم٘مٗم٤ًم، ُمـ سم٤مب  ،إذا وضمدشمف وفمٗمرت سمف ،صم٘مٗم٧ُم اًمّرضمؾ :ىمقهلؿ

 .وصم٘مٗم٧ُم اًمرضمؾ ذم احلرب أدريمتف، وصم٘مٗمف يمًٛمٕمف ص٤مدومف وأظمذه ،شمٕم٥م أظمذشمف

﴿   ﴾ /شُمقىمٕمٜمل ذم  :أي :اًمٗمتٜم٦م ُمٜم٤ّم سمٛمٕمٜمك اإلصمؿ ،49اًمتقسم٦م ٓ

سم٠من ٓ شم٠مذن زم، وم٢ميّن إن ختّٚمٗم٧م سمٖمػم إذٟمؽ  ،ًمٚمُٛمخ٤مًمٗم٦م [77]اًمٕمّمٞم٤من  :أي ،اًمٗمتٜم٦م

  .أو ذم اًمٗمتٜم٦م سمٜم٤ًمء اًمّروم ،أصمٛم٧م
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﴿        ﴾ /أن اًمٗمتٜم٦م هل اًمتل ؾم٘مٓمقا  :أي ،49اًمتقسم٦م

 وفمٝمقر اًمٜمّٗم٤مق  ،ومتٜم٦م اًمتخّٚمػ :هلو ،ومٞمٝم٤م

أٓ شمٜمٗمر  ،ي٤م أسم٤م وه٥م :وم٘م٤مل ًمف ،اجلّد سمـ ىمٞمس ًم٘مك رؾمقل اهلل ( 1)اًم٘مٛمل 

 ي٤م رؾمقل اهلل  :وم٘م٤مل ؟ًمٕمّٚمؽ أن حتتٗمد ُمـ سمٜم٤مت إصٗمر ،ُمٕمٜم٤م ذم هذه اًمٖمزوة

وأظم٤مف إن  ،واهلل أن ىمقُمل يٕمٚمٛمقن أٟمف ًمٞمس ومٞمٝمؿ أطمد أؿمّد قمج٤ًٌم سم٤مًمٜم٤ًّمء ُمٜمّل

 .ذن زم أن ُأىمٞمؿأومال شمٗمتٜمّل و ،أن ٓ أصؼم إذا رأي٧م سمٜم٤مت إصٗمر ظمرضم٧م ُمٕمؽ

 شمردَّ قمغم رؾمقل اهلل :وم٘م٤مل اسمٜمف ،ٓ خترضمقا ذم احلرّ  :وىم٤مل جلامقم٦م ُمـ ىمقُمف

ًمُٞمٜمزًمـ اهلل ذم هذا  واهلل ،ٓ شمٜمٗمذوا ذم احلرّ  :صمؿ شم٘مقل ًم٘مقُمؽ ،وشم٘مقل ُم٤م شم٘مقل

﴿ :هلل قمغم رؾمقًمف ذم ذًمؽوم٠مٟمزل ا ،ىمرآٟم٤ًم ي٘مرؤه اًمٜم٤ّمس إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م     

       ﴾ /أي٦م اخلؼم. ،49اًمتقسم٦م 

﴿     ﴾ /وزهقق اًمٜمّٗمس سمٓمالهن٤م،  ،هُتٚمؽ وشُمٌٓمؾ ،55اًمتقسم٦م

 .اخلروج سمّمٕمقسم٦م :وأصؾ اًمّزهؼ

 ﴿   9    ﴾ /متٞمؾ قمـ احلّؼ، واًمّزيغ  :أي ،117اًمتقسم٦م

 .اعمٞمؾ قمـ احلّؼ 

                                                           

 .5ح  3/425، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، احلقيزي :  232-231شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1
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 ﴿        ﴾/يًٞمؾ دُمٕمٝم٤م :أي ،ُمـ اًمّدُمع ،83اعم٤مئدة، 

ٞمؾ يٗمٞمض ومٞمْم٤ًم، يمُثر  ،يم٠من اًمٕملم يمّٚمٝم٤م دُمع وم٤مئض ،وم٢من ُمـ ًمٚمٌٞم٤من ًّ ُمـ وم٤مض اًم

 .وؾم٤مل

 ﴿ ﴾ /وشمتٚمق شمتٌع أيْم٤مً  ،شم٘مرأ ،122اًمٌ٘مرة. 

﴿  ﴾ /ختتؼم ،32يقٟمس.  

  ﴿ :ىمقًمف   < ﴾ /ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم  :أي ،32يقٟمس

 ،شم٘مرأ ُمـ اًمّتالوة :أي :شمتٚمق ،وىُمرأ ،ُم٤م ىمدُم٧م ُمـ قمٛمؾ ومُٞم٘م٤مس ٟمٗمٕمف ورّضه ،خُتتؼم

 .أو شمتٌع ُمـ اًمتٚمق

﴿       ﴾ /شمٖمِم٤مهؿ ،27يقٟمس.  

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /41قمٌس. 

  ﴿ :وىمقًمف    ﴾ /إذا  ،ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،رهؼ اًمٌمء ره٘م٤مً  ،26يقٟمس

 .همِمٞمف

﴿       6   ﴾ /وٓ  [78]ٓ شمٖمٞمػّم ٕىمقاًمف  ،64يقٟمس

 ،شمٌديؾ اًمٌمء شمٖمّٞمػمه قمـ طم٤مًمف ُمـ همػم إشمٞم٤من سمٌدًمف :ىمٞمؾ .إظمالف عمقاقمٞمده

 ُمٙم٤من رء :واإلسمدال
ٍ
 .ضمٕمُؾ رء
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  ﴿ :ىمقًمف      ﴾ /يٜمٌٖمل أن شُمٌّدل شمٚمؽ  :أي ،32اًمروم ٓ

 .وهل اًمٗمٓمرة اًمتل ومٓمر اًمٜم٤ّمس قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمّتقطمٞمد ،اًمٙمٚمٛم٦م

﴿    ﴾ /شُمٙمّذسمقن :وىمٞمؾ (1) .حتًّدون ،85يقؾمػ. 

﴿      ﴾ /ًمٗم٧م وضمٝمف ًمٗمت٤ًم، ُمـ سم٤مب  :ُمـ ىمقهلؿ ،شمٍمومٜم٤م ،78يقٟمس

 .وًمٗمتف قمـ رأيف، سومف قمٜمف ،ذات اًمٞمٛملم أو اًمِماملسومف امم  ،رضب

 ﴿   ﴾ /واإلزدراء ،إذا اطمت٘مره :وازدرى سمف ،ُمـ ازدراه ،31هقد: 

 .اومتٕم٤مل ُمـ رزى قمٚمٞمف إذا قم٤مب قمٚمٞمف ومٕمٚمف

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    3 ﴾ /أي ،31هقد: 

ىُمٚم٧ٌم اًمّت٤مء دآً  ،ومٝمق اومتٕمٚم٧م ،ازشمري٧م :اؾمؽمذًمتٛمقهؿ ًمٗم٘مرهؿ، وأصؾ ازدري٧م

 ٕضمؾ اًمّزاي.

﴿   ﴾ /ٟم٘مّم٤مٌن وظمنان ،121هقد. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     5   ﴾ /يٕمٜمل: يمّٚمام دقم٤مهؿ  ،121هقد

 .ومزادت ظم٤ًمرهتؿ ،إمم اهلُدى ازدادوا شمٙمذي٤ٌمً 

                                                           

 .حل٤مءوردت هذه اًمٙمٚمٛم٦م هٜم٤م ؾمٝمقًا ، وُمـ طم٘مٝم٤م أن شمرد ذم ومّمؾ ا ( (1
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﴿  ﴾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿      9  ﴾ /أي:  ،63هقد

أي ٓ  :وىمٞمؾ ،ومزادت ظم٤ًمرشمٙمؿ ،يمّٚمام دقمقشمٙمؿ إمم اهلدى ازددشمؿ شمٙمذي٤ٌمً 

 همػم أن خُتنوين سم٢مسمٓم٤مل ُم٤م ُمٜمحٜمل اهلل سمف.،شمزيدوٟمٜمل سم٤مؾمتت٤ٌمقمٙمؿ إّي٤مي همػم ختًػم

 ﴿    ﴾ /ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،اقمتٛمدوا ،113هقد. 

 .وًمٞم٤ًم سمٌمء ،ُمٜمع :وىمٞمؾ  .ُمـ سم٤مب ىمٕمد :وىمٞمؾ

 ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف            3    ﴾ 

وشُمٔمٝمروا اًمّرو٤م  ،وشمًٙمٜمقا إمم أىمقاهلؿ ،ٓ شمٓمٛمئٜمقا إًمٞمٝمؿ :أي ،113هقد/

 .وُُمداهٜمتٝمؿ ،وُُمّم٤مدىمتٝمؿ ،وُُمّم٤مطمٌتٝمؿ ،سمٗمٕمٚمٝمؿ

ٚمٓم٤من قمٜمف  ،ذم سم٤مب اعمٕمٞمِم٦م (1) اًمٙم٤مذم ًّ هق  :أٟمف ىم٤مل ذم سم٤مب قمٛمؾ اًم

ٚمٓم٤مناًم ًّ   .ومُٞمح٥م سم٘م٤مئف إمم أن ُيدظمؾ يده ذم يمٞمًف ومُٞمٕمٓمٞمف ،ّرضمؾ ي٠ميت اًم

   .وم٘مد أطم٥مَّ أن ُيٕمَم اهلل ذم أروف ،َُمـ دقم٤م ًمٔم٤مملٍ سم٤مًمٌ٘م٤مء :(2)وذم احلدي٨م 

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف     2        ﴾ /74آهاء، 

 .ىم٤مرسم٧م أن متٞمؾ إًمٞمٝمؿ أدٟمك ُمٞمؾ :أي

                                                           

 .22328ح  17/185، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  12ح  5/128اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

،  69ح  72/334، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار :  17ح  9/385ذح أصقل اًمٙم٤مذم ، اعم٤مزٟمدراين :  ((2

  .5/269شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط ، أب طمٞم٤من إٟمدًمز : 
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  ﴿ : ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممموىمٞمؾ ذم    ﴾ /وٓ متٞمٚمقا  :أي ،113هقد

 .اًمّريمقن هق اعمٞمؾ اًمٞمًػم :ىم٤مل ،إًمٞمٝمؿ أدٟمك ُمٞمؾ

 ﴿9   ﴾ /قمؼّمت اًمرؤي٤م  :ُي٘م٤مل ،شُمٗمّنون اًمرؤي٤م :أي ،43يقؾمػ

 .وقمؼمت اًمرؤي٤م شمٕمٌػمًا ُمثٚمف ،قمؼمًا وقمٌقرًا ومّنت

أصؾ اًمٗمٕمؾ  :وُي٘م٤مل ،وأصم٧ٌم اًمّتخٗمٞمػ وسمٕمْمٝمؿ أٟمٙمر قمؼّمت سم٤مًمتِمديد :ىمٞمؾ

 .إن يمٜم٧م ًمٚمامل ضم٤مُمٕم٤مً  :يمام ُي٘م٤مل ،سم٤مًماّلم

 ﴿   ﴾ /[81]اًمؽّمك قمغم ُمٕم٤مٍن  ،122اعم١مُمٜمقن: 

 .وهل إصؾ ومٞمف ،ُُمٗم٤مرىم٦م ُم٤م يٙمقن اإلٟم٤ًمن ومٞمف :أطمدمه٤م

وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،ُمـ همػم دظمقٍل يم٤من ومٞمف ،شمرك اًمٌمء رهم٦ًٌم قمٜمف :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

: ﴿ىمقل يقؾمػ طمٙم٤مي٦ًم قمـ       7       ﴾ 

 .37يقؾمػ/

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،سمٛمٕمٜمًك  :وصم٤مًمثٝم٤م       7     

< ﴾ /وضمٕمٚمٜم٤م :أي ،99اًمٙمٝمػ. 

﴿  :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ُمٜمع اعمُٕم٤موٟم٦م واًمّٚمٓمػ :وراسمٕمٝم٤م      ;  

     ﴾ /وحُيتٛمؾ إرضم٤مع أظمَريـ إمم أطمد إوًملم ،17اًمٌ٘مرة. 
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 ﴿    ﴾ /ُمـ اًم١ٌمس وهق اًمّي واًمِمّدة ،شمٗمتٕمؾ ،36هقد. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     2  ﴾ /69يقؾمػ ،

سمٛمٕمٜمك اًمٙم٤مره  ُمـ اعُمٌتئس ،أو ٓ حتزن ،ٓ ُيٚمح٘مؽ سم١مس سم٤مًمذي ومٕمٚمقا :أي

 .واحلزيـ

﴿  ﴾ /ىُمٚم٧ٌم اًمقاو شم٤مًء ُمع ًمٗمظ اجلالًم٦م، دون  ،سمٛمٕمٜمك واهلل ،85يقؾمػ

  .ؾم٤مئر أؾمامئف شمٕم٤ممم

  ﴿ :وُمثٚمف    ﴾ /وٟمحقه ،85يقؾمػ. 

 (1)وختتصُّ سم٤مؾمؿ اهلل قمغم إؿَمٝمر.،وقمـ اعمّم٤ٌمح:شمٙمقن اًمت٤مء ًمٚمَ٘مًؿ

﴿    ﴾ /شمزال ،85يقؾمػ. 

﴿ :ف شمٕم٤مممىمقًم    2   ﴾ /شمزال شمذيمره :أي ،85يقؾمػ ٓ، 

 ُم٤م زًم٧م أذيمره. :أي :وُم٤م ومتئ٧م أذيمره ،ُم٤م اومت٤مء أذيمره :ُي٘م٤مل

 ﴿    ﴾ /قا سم٤مجلٞمؿ  ،سم٤محل٤مء اعمُٝمٛمٚم٦م ،87يقؾمػ ًّ سمٛمٕمٜمك دمً

 .شمٌحثقا وخُتؼموا :أي :اعمُٕمجٛم٦م

 وسم٤محل٤مء أن يٓمٚمٌف ًمٜمٗمًف. ،أن يٓمٚمٌف ًمٖمػمه ،اًمّتجًس سم٤مجلٞمؿ:وىمٞمؾ

                                                           

 .1/278ُم٤مدة ) شم٤مهلل (  وقمٜمف جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل : اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ، اًمٗمٞمقُمل ،  ( (1
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وهق  ،وسم٤محل٤مء آؾمتامع حلدي٨م اًم٘مقم ،سم٤مجلٞمؿ اًمٌح٨م قمـ اًمٕمقرات :وىمٞمؾ

 شمٗمٕمؾ ُمـ احلّس.

﴿          ﴾ /شم٘مٜمٓمقا ُمـ وَمَرضِمِف،  :أي ،87يقؾمػ ٓ

 .ورمحتف ،وشمٜمٗمٞمًف

 ﴿    3    ﴾ /وٓ شمٕمٞمػّم، وٓ  ،ٓ قمٞم٥م ،92يقؾمػ

 :ُي٘م٤مل ،واًمتٕمٞمػّم اؾمت٘مّم٤مء ذم اًمّٚمقم ،اًمتّثري٥م اًمتقسمٞمخ :ىمٞمؾ .وٓ شمقسمٞمخ ،شم٠مٟمٞم٥م

 صمرب قمٚمٞمف يثرب ُمـ سم٤مب رضب قمٚمٞمف وُٓمف.

﴿   ﴾ /شمٜم٘مص قمـ ُم٘مدار وىم٧م احلٛمؾ اًمذي  ،8اًمرقمد

 .ُمـ سم٤مب ؾم٤مر، إذا ٟم٘مص ،هم٤مض اعم٤مء يٖمٞمض همٞمْم٤مً  :ُي٘م٤مل ،يًٚمؿ ُمٕمف اًمقًمد

اًمٖمٞمض يمّؾ مَحٍؾ دون شمًٕم٦م  :قمـ أطمدمه٤م  (2)واًمٕمٞم٤مر  (1)وذم اًمٙم٤مذم 

  .يزداد قمغم شمًٕم٦م أؿمٝمر اخلؼم ،وُم٤م شمزداد يمّؾ رء ،أؿمٝمر

وُم٤م شمزداد قمغم شمًٕم٦م  ،ُم٤م شمً٘مط ىمٌؾ اًمّتامم :شمٖمٞمض  [80]ُم٤م ( 3)واًم٘مٛمل 

 يمّٚمام رأت اعمرأة ُمـ طمٞمٍض ذم أي٤مم محٚمٝم٤م زاد ذًمؽ قمغم محٚمٝم٤م. ،أؿمٝمر

                                                           

 .29ح  57/343، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  2ح  6/12اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .2/282، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  12ح  2/219شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((2

، وىمد رواه  1ح  4/253ًم٘مرآن ، اًمٌحراين : ، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم ا 294شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((3

 .2ح  6/12اًمٙمٚمٞمٜمل سم٤مظمتالٍف يًػم ذم اًمٙم٤مذم : 
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﴿     ﴾ / ٌّٝمؿ وهتقاهؿ  ،شم٘مّمدهؿ ،37اسمراهٞمؿ وهتقي إًمٞمٝمؿ حُت

 .وىمد ُمّر ذم هتقى

﴿   ﴾ /وم٢من إومٜمٞم٦م  ،خُترضمقن إٟمٕم٤مم سم٤مًمٖمداة إمم اعمرقمك ،6اًمٜمحؾ

 .وجُيَّؾ أهٚمٝم٤م ذم أقملم اًمٜم٤ّمفمريـ ،شمتزّيـ هب٤م ذم اًمقىمتلم

ْم٤ًم رقم٧م سمٜمٗمًٝم٤م وهل أي ،هطم٧م اإلسمؾ هطم٤ًم، ُمـ سم٤مب ٟمٗمع :ُي٘م٤مل

 .وراطم٧م سم٤مًمٕمٌّم  ،هطم٧م سم٤مًمٖمداة :ُي٘م٤مل .يتٕمّدى وٓ يتٕمّدى ،وّهطمتٝم٤م

 ﴿  ﴾ /شمتحرك ومتٞمؾ ،15اًمٜمحؾ. 

4 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم                6 ﴾ 

 .شمتحرك ومتٞمد سمٙمؿ :أي :يٕمٜمل ًمئاّل متٞمد سمٙمؿ، 15اًمٜمحؾ/

واعمٞمدان  ،وَُمٞمداٟم٤ًم سم٤مًمٗمتح إذا حتّرك ،ُمـ سم٤مب سم٤مع ،د ُمٞمداً ُم٤مد اًمٌمء يٛمٞم :ُي٘م٤مل

٤ٌمق :ُمـ ذًمؽ ًّ  .ًمتحّرك ضمقاٟمٌف قمٜمد اًم

 قمـ اًمٜمٌّّل  ،قمـ ضمّده قمـ أسمٞمف  قمـ اًمّّم٤مدق  (1) ذم اخلّم٤مل

  :وىم٤مًم٧م ،عم٤ّم ظمٚمؼ اًمٌح٤مر ومخرت وزظمرت ،أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم :ىم٤مل
ٍ
أيُّ رء

 :صمؿ أن إرض ومخرت، وىم٤مًم٧م  .ه٤م سمف وذًّمٚمٝم٤موم٠مدار ،يٖمٚمٌٜمل ! ومخٚمؼ اهلل اًمُٗمٚمؽ

                                                           

 .15ح  3/129، قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين : 4342اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((1
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 يٖمٚمٌٜمل ! ومخٚمؼ اهلل اجل٤ٌمل
ٍ
ُمٜمٕمتٝم٤م ُمـ أن متٞمد  ،وم٠مصمٌتٝم٤م ذم فمٝمره٤م أوشم٤مداً  ،أيُّ رء

 .ومذًّم٧م إرض واؾمت٘مّرت ،سمام قمٚمٞمٝم٤م

  :قمـ اًمّّم٤مدق  (1) واًمٙم٤مذم

قمـ  (2) واإليمامل  .أريم٤من إرض أن متٞمد سم٠مهٚمٝم٤م أن اهلل ضمٕمؾ إئٛم٦م 

يمام يٛمقج اًمٌحر  ،ًمق أن اإلُم٤مم ُرومَِع قمـ إرض ؾم٤مقم٦ًم عم٤مضم٧م سم٠مهٚمٝم٤م :اًم٤ٌمىمر 

 سم٠مهٚمف.

﴿   ﴾ /خم٤موم٦م :أي ،47اًمٜمحؾ. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     4  7    ﴾ /قمغم  :أي ،47اًمٜمحؾ

سم٠من  :أو قمغم شمٜمّ٘مص.خم٤موم٦ٍم سم٠من هيٚمؽ ىمقُم٤ًم ومٞم٠مشمٞمٝمؿ اًمٕمذاب وهؿ ُُمتخقومقن

  .ٞمئ٤ًم سمٕمد رء ذم أٟمٗمًٝمؿ وأُمقاهلؿ طمّتك هَيٚمٙمقا، ُمـ ختّقومتف إذا شمٜم٘مّّمتفُيٜم٘مّمٝمؿ ؿم

﴿ :هق ظمالف ىمقًمف:ىمٞمؾ.شمٞم٘مظ (3) اًم٘مٛمل       ﴾ 

 وومٞمف ٟمٔمر.،26اًمٜمحؾ/

                                                           

 .1ح  1/197قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1ح  1/196اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  2ح  ٤223مم اًمٜمٕمٛم٦م ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق : يمامل اًمديـ ومت ((2

 .3ح  528، وهق ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ، اًمّّمٗم٤مر :  31ح  3/44

 .4ح  4/456، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  319شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (3
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 ،ُيٛمًخقن [80]وهؿ  ،هؿ أقمداء اهلل :قمـ اًمّّم٤مدق  (1) اًمٕمٞم٤مر

 .ويًٞمخقن ذم إرض ،وُي٘مذومقن

ج٤مد قمـ اًم (2)واًمٙم٤مذم  ًّ وٓ  :ذم يمالٍم ًمف ذم اًمققمظ واًمّزهد ذم اًمّدٟمٞم٤م

ٞمئ٤مت ،اعم٤مئٚملم إمم زهرة اًمّدٟمٞم٤م ،شمٙمقٟمقا ُمـ اًمٖم٤مومٚملم ًّ   .اًمذيـ ُمٙمروا اًم

﴿ :وم٢من اهلل ي٘مقل ذم حُمٙمؿ يمت٤مسمف      3      

     5   ﴾/ريمؿ اهلل سمام ومٕمؾ أي٦م وم٤مطمذرو،45اًمٜمحؾ ا ُم٤م طمذَّ

  .وٓ شم٠مُمٜمقا أن يٜمزل سمٙمؿ ،سم٤مًمٔمَٚمَٛم٦م ذم يمت٤مسمف

واهلل ًم٘مد وقمٔمٙمؿ اهلل ذم يمت٤مسمف  ،ُم٤م شمققّمد سمف اًم٘مقم اًمّٔم٤معملم ذم اًمٙمت٤مب :يٕمٜمل

ٕمٞمد َُمـ ُوقِمظ سمٖمػمه ،سمٖمػميمؿ ًّ  .وم٢من اًم

﴿     ﴾/إذا ضم٤مءوا وذهٌقا ذم ُمت٤مضمرهؿ وأقمامهلؿ. ،46اًمٜمحؾ 

﴿       ﴾ /ُمـ ىمقهلؿ ،شمرضمع ُمـ ضم٤مٟم٥ٍم إمم ضم٤مٟم٥ٍم  ،48اًمٜمحؾ: 

  .وىُمرأ سم٤مًمٞم٤مء ،شم٘مّٚم٧ٌم :أي :شمٗمٞم٠مت اًمّٔمالل

 .هق ؾمجقده هلل ،حتقيؾ يمّؾ فمٍؾ ظمٚم٘مف اهلل :ىم٤مل (3) اًم٘مٛمل

                                                           

 .45ح  51/56اعمجٚمز : ، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ،  35ح  2/283شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (1

 .47ح  3/138، قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  29ح  8/74اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2

 .، وومٞمف : وهق ؾمجقد هلل سمدل هق ؾمجقده هلل 319شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((3
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 ﴿            ﴾ /شمتٌع ُم٤م ٓ  :أي ،36آهاء ٓ

  .سمٛمٕمٜمك شمٌع ،ُمـ سم٤مب ىم٤مل ،ىمٗمّقاً ُمـ ىمٗم٤م ي٘مٗمقا  ،شمٕمٚمؿ

َُمـ  :ىم٤مل رؾمقل اهلل ،ٓ شمرم أطمدًا سمام ًمٞمس ًمؽ سمف قمٚمؿ :ىم٤مل (1) اًم٘مٛمل

 (3) .أو خيرج مم٤م ىم٤مل (2)ُأىمٞمؿ ذم ـمٞمٜم٦م ظم٤ٌمل  ،أو ُم١مُمٜم٦مً  ،هب٧م ُم١مُمٜم٤مً 

ج٤مد  (4) واًمٕمٚمؾ  ًّ  :ٕن اهلل ي٘مقل :ًمٞمس ًمؽ أن شمتٙمٚمؿ سمام ؿمئ٧م :قمـ اًم

 ﴿           ﴾ /وٕن رؾمقل اهلل  ،36آهاء 

وًمٞمس ًمؽ أن شمًٛمع ُم٤م   (5) أو صٛم٧م ومًٚمِؿ ،رطِمؿ اهلل قمٌدًا ىم٤مل ظمػمًا ومٖمٜمِؿ :ىم٤مل

 ﴿ :ٕن اهلل ي٘مقل :ؿمئ٧م    ﴾ /أي٦م ،36آهاء. 

                                                           

 .226ح3/64قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم،احلقيزي:قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق341شمٗمًػم اًم٘مٛمل:((1

اًمٗم٤ًمد اًمذي يٚمحؼ احلٞمقان ومٞمقرصمف اوٓمراسم٤ًم يم٤مجلٜمقن واعمرض ، اعمٗمردات ذم همري٥م اخل٤ٌمل :  ((2

 .148اًم٘مرآن ، اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين : 

 .242، صمقاب إقمامل وقم٘م٤مهب٤م ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق:  5ح  2/357احلدي٨م ذم اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((3

 .82ح  2/626قمٚمؾ اًمنمائع ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((4

، يمٜمز اًمٕمامل ، اعمت٘مل اهلٜمدي :  43ح  1/15دمده ذم : اعمح٤مؾمـ ، اًمؼمىمل :  طمدي٨م اًمرؾمقل  ((5

 .7836ح  3/548



  ٤مءومّمؾ اًمتَّ  ...................................................222

ٛمع قماّم ؾَمِٛمعَ ٠مومُٞمً :وذم رواي٦م أب اجل٤مرود ًّ واًمٗم١ماد قماّم  ، ٟمٔمرواًمٌٍم قماّم  ،ل اًم

 (1) .اقمت٘مد

قمـ  ،قمـ أب محزة اًمّثامزم (3) قمـ اسمـ حمٌقب( 2)وذم شمٗمًػم قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ 

 :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل أب ضمٕمٗمر 

ٓ  شمزول ىمدم قمٌٍد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ سملم يدي اهلل شمٕم٤ممم طمّتك ي٠ًمًمف قمـ أرسمٕم٦م 

 ،وُم٤مًمؽ ُمـ أيـ ايمتًٌتف ،ومٞمام أسمٚمٞمتف [82]وضمًدك  ،ظمّم٤مل: قمٛمرك ومٞمام أومٜمٞمتف

ٌّٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م ،وومٞمام ووٕمتف  .وقمـ طم

َُمـ ٟم٤مم سمٕمد ومراهمف ُمـ أداء  : قمـ اًمّّم٤مدق  (4) وقمـ ُمّم٤ٌمح اًمنّميٕم٦م

ٜمـ ،اًمٗمرائض ًّ وأين ٓ أقمٚمؿ  ،ومذًمؽ ٟمقٌم حمٛمقد ،واًمقاضم٤ٌمت ُمـ احل٘مقق ،واًم

ا ُُمراقم٤مة ٕن اخلٚمؼ شمريمق :ٕهؾ زُم٤مٟمٜم٤م هذا إذا أشمقا هبذه اخلّم٤مل أؾمٚمؿ ُمـ اًمٜمّقم

واًمٕمٌد إن اضمتٝمد أن ٓ يتٙمٚمؿ  ،وأظمذوا ؿمامل اًمّٓمريؼ ،ديٜمٝمؿ وُُمراىم٦ٌم أطمقاهلؿ

                                                           

ح  15/167، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  2ح  2/37اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

29219. 

 .6ح  4/565، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  341شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2

احلًـ سمـ حمٌقب اًمّناد او اًمزّراد ، أسمق قمكّم ُمقمم سمجٞمٚم٦م ، يمقذّم ، صم٘م٦م ، ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر، أطمد  ((3

، اٟمٔمر : إريم٤من إرسمٕم٦م ذم قمٍمه ، ًمف يمت٥م يمثػمة ، ُمـ أصح٤مب اإلُم٤مُملم اًمٙم٤مفمؿ واًمرو٤م 

 .( 5579)  22/348( شمٜم٘مٞمح اعم٘م٤مل ، اعم٤مُم٘م٤مين : 299) 92اًمٜمج٤مر ، اًمرضم٤مل : 

 73/189، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز:     :45نّميٕم٦م اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمّّم٤مدقُمّم٤ٌمح اًم ((4

 .18ح 
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ّٓ ُم٤م ًمف ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ ٓت ٔوأن اًمٜمّقم َُمـ اُمتٚمؽ ا ،يمٞمػ ُيٛمٙمٜمف أن ٓ يًٛمع إ

 ﴿ :ىم٤مل اهلل    ﴾ /وشمال أي٦م ،36آهاء. 

 ﴿   ﴾ /سمذرت إرض:  :وُمٜمف ىمقهلؿ ،اًمّتٗمريؼ :يراًمّتٌذ ،26آهاء

 .أي احل٥ّم  ،أي ومّرىم٧م اًمٌذر ومٞمٝم٤م

 .وشمٗمري٘مٝم٤م ذم همػم ُم٤م أطمؾَّ اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ،اإلهاف ومٞمٝم٤م :واًمّتٌذير ذم اًمٜمّٗم٘م٦م

ق سملم اًمّتٌذير واإلهاف  ،اإلٟمٗم٤مق ومٞمام ٓ يٜمٌٖمل :ذم أن اًمتٌذير ،وىمد وُمرِّ

 .اًمٍّمف زي٤مدًة قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل :واإلهاف

وٓ  ،اشمؼ اهلل :أٟمف ىم٤مل ًمرضمؾٍ  قمـ اًمّّم٤مدق  (2)واًمٕمٞم٤مر  (1) واًمٙم٤مذم

 :ىم٤مل اهلل ،إن اًمتٌذير ُمـ اإلهاف ،ويمـ سملم ذًمؽ ىمقاُم٤مً  ،وٓ شم٘متّمد ،شُمنف

﴿      ﴾ /26آهاء. 

َُمـ أٟمٗمؼ ؿمٞمئ٤ًم ذم همػم  :وم٘م٤مل ،أٟمف ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م قمٜمف  (3) واًمٕمٞم٤مر

 .وَُمـ أٟمٗمؼ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٝمق ُُم٘متّمد ،اهلل ومٝمق ُُمٌذرـم٤مقم٦م 

 (4) .ىم٤مل ٟمٕمؿ ؟أومٞمٙمقن شمٌذيٌر ذم طمالل :أٟمف ؾُمئؾ وقمٜمف 

                                                           

 .11486ح  9/46، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  14ح  3/521اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

 .1/966، قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  55ح  2/311شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (2

 .4ح  15/222، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  53ح  2/311ٞم٤مر : شمٗمًػم اًمٕم ( (3

 .2/416، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  54ح  2/311شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (4
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ٓ شمٗمٕمؾ،  :وم٘م٤مل ،وم٠مىمٌؾ سمٕمْمٝمؿ يرُمل سم٤مًمٜمّقى ،أٟمف دقم٤م سمرـم٥ٍم  وقمٜمف 

 (1)وأن اهلل ٓ حُي٥مُّ اًمٗم٤ًمد. ،إن هذا ُمـ اًمتٌّذير

﴿    ﴾ /ؼ  :اخلرق ،37آهاء  .واًم٘مٓمعاًمِمَّ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /ًمـ دمٕمؾ ومٞمٝم٤م  :أي ،37آهاء

 .ًمِمّدة وـم٠مك :ظمرىم٤مً 

 (2) .ًمـ شمٌٚمٖمٝم٤م يمّٚمٝم٤م [83]اًم٘مٛمل 

 ﴿   ﴾ /ٝمر :قمـ اعمؼّمد ،79آهاء ًّ   .أن اًمتٝمّجد قمٜمد أهؾ اًمّٚمٖم٦م اًم

ٝمر ًمٚمٕم٤ٌمدات :وُي٘م٤مل ًّ  (3) .اًمتٝمّجد شمٙمّٚمػ اًم

وهق ُمـ  ،ؾمٝمر :وهجد وهتجد ،ٟم٤مم ًمٞمالً  :هجد وهتّجد :قهريوقمـ اجل

 (4) .اًمتٝمّجد :وُمٜمف ىمٞمؾ ًمّمالة اًمّٚمٞمؾ ،إوداد

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ /ىمٞمؾ  ،79آهاء

 .أي شمٞمّ٘مظ سم٤مًم٘مرآن :ُمٕمٜم٤مه٤م

                                                           

 .4ح  15/221، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  58ح  2/312شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (1

 .٤4/411مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين : ، قمٜمف شمٗمًػم اًمّّم  341شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2

 .557اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمّٚمٖم٦م وإدب ، اعمؼمد :  ( (3

 .اًمّمح٤مح ذم اًمّٚمٖم٦م ، اجلقهري ، ُم٤مّدة ) هجد ( ( (4
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ٌُّد ًمرسّمف ذم ضمقف اًمّٚمٞمؾ يتٞمّ٘مظ  قُمؼمَّ قمـ صالة  ،ًمُٞمّمكّم وعم٤ّم يم٤من اًمذي ُيريد اًمتٕم

  .اًمّٚمٞمؾ سم٤مًمتٝمّجد

ٌّد ومٞمٝم٤م :أي :اًمٜم٤ّمئؿ ذم ُمّٙم٦م يم٤معُمتٝمّجد ذم اًمٌٚمدان :وذم احلدي٨م  .(1) يم٤معمُتٕم

  :قمٚمّٞم٤ًم  ومٞمام أوىص سمف اًمٜمٌّّل  (2)اخلّم٤مل 

واإلومٓم٤مر ُمـ  ،ًم٘م٤مء اإلظمقان :صمالث ومرطم٤مت ًمٚمٛم١مُمـ ذم اًمّدٟمٞم٤م ،ي٤م قمكمّ 

 .ٞمؾاًمّّمٞم٤مم، واًمتٝمّجد ذم آظمر اًمٚمّ 

ودأب  ،وم٢مهن٤م ؾُمٜم٦ّم ٟمٌّٞمٙمؿ :قمٚمٞمٙمؿ سمّمالة اًمّٚمٞمؾ :قمـ اًمّّم٤مدق  (3) واًمٕمٚمؾ

 .وَُمٓمردة اًمّداء قمـ أضم٤ًمديمؿ ،اًمّّم٤محللم ىمٌٚمٙمؿ

ج٤مد  ًّ ُم٤م سم٤مل اعُمتٝمجديـ سم٤مًمّٚمٞمؾ ُمـ أطمًـ اًمٜم٤ّمس  :أٟمف ؾُمئؾ  وقمـ اًم

 (4)ومٙم٤ًمهؿ اهلل ُمـ ٟمقره. ،ٕهنؿ ظمٚمقا سم٤مهلل :ىم٤مل ؟وضمٝم٤مً 

﴿    ﴾ ٓأي شم٤مسمٕم٤مً  :سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ ،ومٕمٞمالً  ،69هاء/ا. 

                                                           

 . 2261ح2/228اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ، ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ،2/121اًمؼمىمل :  اعمح٤مؾمـ، ( (1

  .13ح  66/371ٕٟمقار ، اعمجٚمز : ، قمٜمف سمح٤مر ا 121ح  125اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ( (2

 2/122، هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  1ح  2/362قمٚمؾ اًمنمائع ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((3

 .221ح 

، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  28ح  2/254قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((4

 .388ح  3/224
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   3         ﴾ /أي ،69آهاء: 

 .ُُمٓم٤مًم٤ًٌِم وشم٤مسمٕم٤ًم يتٌُٕمٜم٤م سم٤مٟمتّم٤مر أو سف

﴿       ﴾ /ومت٤ميؾ  ،أقمدل قمٜمف واٟمحرف :شمزاور ،17اًمٙمٝمػ

 ٟمف يٛمٞمُؾ قمـ احلّؼ.ٕ :زور :وًمذا ىمٞمؾ ًمٚمٙمذب :قمٜمف

﴿  :ىمقًمف      ﴾ /مت٤ميؾ قمٜمف، وىُمّقي شمزاور  :أي ،17اًمٙمٝمػ

وٓ ي٘مع قمٚمٞمٝمؿ  ،أي متٞمؾ قمـ يمٝمٗمٝمؿ إمم ضمٝم٦م يٛملم اًمٙمٝمػ :ُمـ شمتزاور ،ُُمدهمامً 

 .ؿمٕم٤مقمٝم٤م ومُٞم١مذهيؿ

 ﴿   ﴾ /خُتٚمٗمٝمؿ  :وىمٞمؾ ،شُم٘مّٚمٌٝمؿ وشمٍمم قمٜمٝمؿ ،17اًمٙمٝمػ

 .٦م اًمِّماملودُم٤مورهؿ ضمٝم

﴿    ﴾/شُمٗمّرىمف وشُمٓمػّمه، ومٞمّمػم يم٠من مل يٙمـ. ،45اًمٙمٝمػ 

﴿   ﴾/[84]سمٛمٕمٜمك: أظمذت،ذم ىمراءة َُمـ يمن اخل٤مء،41اًمٕمٜمٙمٌقت. 

﴿    ﴾ /شمٗمٜمك ،129اًمٙمٝمػ. 

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /129اًمٙمٝمػ. 



227 ................................اًم٘مرآن.. اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م  

وٓ  ،أن يمالم اهلل قمزَّ وضمؾَّ ًمٞمس ًمف آظمر :ىم٤مل  قمـ اًمّّم٤مدق( 1)اًم٘مٛمل 

 .وٓ يٜم٘مٓمع أسمداً  ،هم٤مي٦م

﴿     ﴾ /أي شُمزقمجٝمؿ إزقم٤مضم٤مً  ،83ُمريؿ. 

 .اًمتٝمّٞم٩م واإلهمراء :وهق ،ُمـ إزِّ  ،أي شُمٖمرهيؿ قمغم اعمٕم٤ميص :وىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          3       ﴾ 

 .83ُمريؿ/

ذم  (3)وُُمّدهتؿ  ،وذم ـم٤مقمتٝمؿ ،وذم ومتٜمتٝم٤م ،عم٤ّم ـمٖمقا ومٞمٝم٤م :ىم٤مل( 2)اًم٘مٛمل 

أي شمٜمخًٝمؿ  :أرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞم٤مـملم إٟمس واجلّـ شم١مّزهؿ أّزاً  ،ـمٖمٞم٤مهنؿ وَوالهِلؿ

 قمغم ـم٤مقمتٝمؿ وقم٤ٌمدهتؿ. (4)ٟمخ٤ًًم 

﴿       ﴾ /شمرومع صقشمؽ سمف ،7ـمف.﴿     ﴾ /11اًمٚمٞمؾ، 

﴿ .هتٚمؽ   ﴾ /أصٚمف  ،اًمٗمتقر واًمت٘مّمػم :وهق ،ُمـ اًمقٟمك ،ُُمْم٤مرع ،42ـمف

 .وٕمٗم٧م :أي :وٟمٞم٧ُم ذم إُمر أٟمك ووٟمك وٟمٞم٤مً  :ُي٘م٤مل ،شمقٟمٞم٤م

                                                           

 .363شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .8ح  5/142، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  372ًم٘مٛمل : شمٗمًػم ا ( (2

 .ذم اعمّمدر : ُمّد هلؿ سمدل وُمّدهتؿ ( (3

 .ذم اعمّمدر : ٟمخ٤ًًم وحتّْمٝمؿ سمدل ٟمخ٤ًمً  ( (4
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  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /وٓ شُم٘مٍّما ذم  ،أي ٓ شمٗمؽُما ،42ـمف

 .وٓ شمٜمًٞم٤مين طمٞم٨م شم٘مٚمٌتام ،أو قمـ ذيمري، ذيمري 

يمر اًمّرؾم٤مًم٦م  .واًمدقم٤مء إزمَّ  ،ذم شمٌٚمٞمغ ذيمري :أي :أو ُيراد سم٤مًمذِّ

﴿    ﴾ /شمٕمٓمش ،119ـمف. 

﴿ 4  ﴾ /ومُٞمّمٞمٌؽ أذاه٤م وطمّره٤م ،شمؼمز ًمٚمِمٛمس ،119ـمف. 

 ﴿     ﴾ /ُمـ هب٧م، ُمـ  ،أو شمٗمج٠مهؿ ،أو حُتػّمهؿ ،شمٔمّٚمٝمؿ ،42آٟمٌٞم٤مء

 .أظمذه سمٖمتت٦م :هبت٤ًم سمٛمٕمٜمكأي هب٧م  :سم٤مب ىمرب وشمٕم٥م دهش وحتػّم 

﴿             ﴾ /وضمٕمٚمقا  ،شمٗمّرىمقا ذم اًمّديـ ،53اعم١مُمٜمقن

ٛمقه :أُمره ىِمٓمٕم٤ًم ُُمقّزقم٦مً  ًّ  .واظمتٚمٗمقا ذم آقمت٘م٤مد واعمذاه٥م ،أي شم٘م

﴿    2        ﴾ /أي شمًٚمقا  ،2احل٩م

 .اًمّذه٤مب قمـ إُمر سمدهِم٦م وهق ،ُمـ اًمّذهقل ،وشمٜمًك

 ،وذم ًمٖم٦ٍم ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،ذهؾ يذهؾ سمٗمتحتلم ذهاًل ُمـ سم٤مب ُمٜمع :ُي٘م٤مل

 .وُمّمدره اًمّذهقل

يٕمٜمل أن هقل شمٚمؽ اًمّزًمزًم٦م إذا وم٤مضم٠مه٤م  :أًمتل أًم٘مٛم٧م اًمّروٞمع صمدهي٤م :واعُمروٕم٦م

 ُمـ ومٞمف عم٤ِم يٚمح٘مٝم٤م ُمـ اًمّدهِم٦م. [85]وىمد أًم٘مٛم٧م اًمّروٞمع صمدهي٤م ٟمزقمتف 
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وشمْمع احل٤مُمؾ محٚمٝم٤م وًمِد ًمٖمػم  ،شمذهؾ اعُمروٕم٦م وًمده٤م سمٖمػم ومٓم٤مم :وذم اًمتٗمًػم

 (1) .وهذا وأُمث٤مًمف ُمـ سم٤مب اًمٙمٜم٤مي٤مت قمـ اًمِّمدائد اًمٕمٔم٤مم  ،مت٤مُمف

﴿   ﴾ /شمٕم٤ًٌم. ُمـ سم٤مب شمٕم٥م اؾمٌؿ ُمـ شمٗم٨م شمٗمث٤ًم،،حُمّريم٦م ،29احل٩م 

  .هق اًمتّٜمٔمٞمػ ُمـ اًمقؾمخ :ىمٞمؾ

 ،اإلسمطوٟمتػ  ،٤مرب واًمّٔمٗمريمّ٘مص اًمِّم  ،ُم٤م يٗمٕمٚمف اعُمحرم قمـ إطمالًمف :وىمٞمؾ

 .واًمقؾمخ ُُمٓمٚم٘م٤مً  ،واًمّدرن ،هق ذه٤مب اًمِّمٕم٨م :وىمٞمؾ .وطمٚمؼ اًمٕم٤مٟم٦م

وم٢مذا ىم٣م ٟمًٙمف طمؾَّ ًمف  ،اًمّتٗم٨م طم٘مقق اًمّرضمؾ ُمـ اًمّٓمٞم٥م :وذم احلدي٨م

ُم٤م يم٤من ُمـ ٟمحق ىمّص إفمٗم٤مر  :اًمّتٗم٨م ذم اعمٜم٤مؾمؽ :وقمـ اجلقهري(2) .اًمّٓمٞم٥م

ٌُدن، وأؿم٤ٌمه ذًمؽ ،امرواًمِّم٤مرب، وطمٚمؼ اًمرأس واًمٕم٤مٟم٦م، ورُمل اجل  (3) .وٟمحر اًم

 ﴿ :وىمٞمؾ ذم      ﴾ /أي ًمُٞمزيٚمقا أوؾم٤مظمٝمؿ  ،29احل٩م

 ... اًمخ.سم٘مّص اًمِّم٤مرب

                                                           

،  7/289، اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  17/148اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمٓمؼمي :  ((1

 .2/128، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل:  23/4ٗمًػم اًمرازي : ، شم 3/4اًمٙمِم٤مف ، اًمزخمنمي : 

، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  2267ح  2/351ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((2

، وومٞمٝم٤م : طمٗمقف اًمرضمؾ سمدل طم٘مقق اًمرضمؾ ، واحلٗمقف اعمٜمقال ، ًم٤ًمن  19229ح  14/212

 .اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) طمٗمػ (

 .اًمّمح٤مح ، اجلقهري ، ُم٤مدة ) شمٗم٨م ( ( (3
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وإٟمام ُيًتٗم٤مد اًمّتٜمٔمٞمػ  ،هق ٟمٗمس اًمقؾمخ ٓ اًمّتٜمٔمٞمػ :وقمٚمٞمف يٙمقن اًمّتٗم٨م

 .٦مومل يث٧ٌم ىم٣م سمٛمٕمٜمك اإلزاًم ﴾  ﴿ :قمٚمٞمف ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ﴿     8   2   ﴾ /أي شُمٜم٧ٌم  :ىمٞمؾ ،22اعم١مُمٜمقن

ويمقٟمف إداُم٤ًم ُيّمٌغ ومٞمف  ،وُينج ُمٜمف ،يّدهٜمقن سمف ،سم٤مًمٌمء اجل٤مُمع سملم يمقٟمف دهٜم٤مً 

 .ُيٖمٛمس ومٞمف ًمإلئتدام :أي :اخلٌز

 .سمٛمٕمٜمك ٟم٧ٌم ،وىمٞمؾ شُمٜم٧ٌم ُمـ أٟم٧ٌم

 .ُم٤م ُيٕمٍم ومٞمٙمقن دهٜم٤مً  :أي ،شُمٜم٧ٌم سم٤مًمّدهـ :أي :اًم٤ٌمء زائدة :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /وم٠ُمسمدًم٧م اًمّت٤مء ُمـ اًمقاو، يمام ُأسمدًم٧م  ،وشمرى :أصٚمف ،44اعم١مُمٜمقن

 ،وًمإلحل٤مق سمٗمٕمٚمؾ ُمع اًمٍّمف ،وأًمٗمٝم٤م ًمٚمت٠مٟمٞم٨م إن مل ُيٍمف ،ُمـ ذم شمراث ودم٤مه

 .سمٛمٕمٜمك اعمُت٤مسمٕم٦م ،وهل ُمـ اعمتقاشمرة

ّٓ إذا وىمٕم٧م سمٞم  :ىمٞمؾ ّٓ ومٝمل وٓ شمٙمقن اعُمقاشمرة سملم إؿمٞم٤مء إ ٜمٝم٤م وَمؽَمٌة، وإ

 وهمػم شمٜمقيـ. ،سمتٜمقيـ :ُُمداريم٦م وُُمقاصٚم٦م، وومٞمٝم٤م ًمٖمت٤من

 ﴿     ﴾ /ضم٠مر  :ُي٘م٤مل ،أي ٓ شمرومٕمقا أصقاشمٙمؿ سم٤مًمّدقم٤مء ،65اعم١مُمٜمقن

 وقمّجقا إًمٞمف سمرومع أصقاهتؿ. ،إذا دقمقا إًمٞمف ،اًم٘مقم إمم اهلل

  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم   3          ﴾ /53اًمٜمحؾ. 



211 ................................اًم٘مرآن.. اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م  

﴿  3 ﴾ /ُمـ  ،إمم ظمٚمػ :يٕمٜمل ،شمرضمٕمقن اًم٘مٝم٘مرى ،66اعم١مُمٜمقن

واًمٜمّٙمقص  ،ُمـ سم٤مب ىمٕمد ،ٟمٙمص ٟمٙمقص٤مً  ،أي رضمع اًم٘مٝم٘مرى ،ٟمّٙمص قمغم قم٘مٌٞمف

 .اإلطمج٤مم قمـ اًمٌمء

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 3     3  3 ﴾ /أي  ،66اعم١مُمٜمقن

 .واًمٕمٛمؾ هب٤م ،وشمّمدي٘مٝم٤م ،ُُمدسمريـ قمـ ؾمامقمٝم٤م ،شُمٕمروقن

 ﴿   ﴾ /سمٛمٕمٜمك اًم٘مٓمٞمٕم٦م، وهق اًمؽّمك  ،أُم٤م ُمـ اهلَجر ،67اعم١مُمٜمقن

 .وهق اهلذي٤من ،أو ُمـ اهلجر .واإلقمراض

أو  ،أي شُمٕمروقن قمـ اًم٘مرآن :أو ُمـ اهلجر سمٛمٕمٜمك اإلومح٤مش ذم اعمٜمٓمؼ

 .هتزؤون ذم ؿم٠مٟمف

 .إقمراو٤ًم سمٕمد إقمراض أي شُمٕمروقن :وىُمرأ سمتِمديد اجلٞمؿ

﴿    3   ﴾ /١مال  ،15اًمٜمقر ًّ ي٠مظمذه سمٕمْمٙمؿ قمـ سمٕمض سم٤مًم

   .إذا أظمذشمف قمٜمف ،شمٚمّ٘مٞم٧م قمـ ومالن احلدي٨م :ُي٘م٤مل ،ويرويف سمٕمْمٙمؿ قمـ سمٕمض ،قمٜمف

 .إذا اؾمت٘مٌٚمف ،ُمـ شمٚمّ٘م٤مه ،أي شمًت٘مٌٚمقٟمف :وىمٞمؾ

 .سم٤مًمٙمذب ُمـ اًمقًمؼ، وهق اؾمتٛمرار اًمّٚم٤ًمن ،شمقًم٘مقٟمف :وىُمرأ
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﴿ 8   ﴾ /واًمٜماّمء ،اًمّزي٤مدة :وهل ،شمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمؼميم٦م ،54آقمراف، 

 .وذم ظمزائٜمف ،صم٧ٌم اخلػم قمٜمده :أي ،وآشم٤ًمع ،واًمٙمثرة

واشمًٕم٧م رمحتف، ويمُثرت  ،شم٤ٌمرك وشمٕمّٔمؿ :وُي٘م٤مل ،قمال :أي ،شم٤ٌمرك :وىمٞمؾ

س :وُي٘م٤مل .ٟمٕمٛمتف  .شم٤ٌمرك اهلل شم٘مدَّ

 .اًمّٓمٝم٤مرة :واًم٘مدس

﴿       ﴾/اًمّّمقت اًمذي هُيٛمٝمؿ سمف اعُمٖمت٤مظ :اًمتٖمٞمّظ ،12اًمٗمرىم٤من، 

 .صقت خيرج ُمـ اًمّّمدر :واًمّزومػم

إذا اؿمتدَّ  ،شمٖمّٞمٔم٧م اهل٤مضمرة :ُي٘م٤مل (1)أي ُمـ ؿمّدة احلريؼ  :وقمـ اسمـ قمروم٦م

 .اًمٖمٚمٞم٤من :ومٙم٠من اعُمراد سم٤مًمتٖمّٞمظ ،محّٞمٝم٤م

﴿ 9    ﴾ /أي أهٚمٙمتٜم٤م ،39اًمٗمرىم٤من. 

 .اًمَذه٥م واًمٗمّْم٦م ،اًمّتؼم ًمٖمت٤من :وُمٜمف ،أي ومتٜم٤ّمه شمٗمتٞمٜم٤م [87] :وىمٞمؾ

 .ٟم٤م شمٙمًػماً ّن يٕمٜمل يمَ  :قمـ اًمّّم٤مدق  (3) واًم٘مٛمل( 2)واعمٕم٤مين 

 .(4)هل ًمٗمٔم٦م سم٤مًمٜمٌّٓمّٞم٦م  :اًم٘مٛمل

                                                           

 .3/348جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ( (1

 .1ح  222ُمٕم٤مين آظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (2

 .64ح  4/22، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  429شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (3

 .ويمذا ذم سم٘مّٞم٦م اعمّم٤مدر ( (4
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 ﴿      3 ﴾ /وهق: اًمذي ٓ  ،اًمتًٌَّؿ أول اًمّْمحؽ ،19اًمٜمٛمؾ

ؿ سم٤مًمٙمن :ُي٘م٤مل ،صقت ًمف ًِ ؿ ،واسمتًؿ ،ومٝمق سم٤مؾمؿ ،سمًؿ يٌ ًّ  .وشمٌ

﴿     ﴾ /حت٤مًمٗمقا  :أي ،49اًمٜمٛمؾ﴿   ﴾ /49اًمٜمٛمؾ، 

 .ًمٜمٝمٚمٙمف ًمٞمالً 

 ﴿    ﴾ /أضمر ومالن يم٤من  :هق ُمـ ىمقهلؿ ،شمٙمقن أضمػمًا زم ،27اًم٘مّمص

 إذا أظمذه سم٠مضمرٍة. ،ومالٟم٤مً 

﴿    ﴾ /وأيمثر ُم٤م ُيًتٕمٛمؾ  ،امأو أسمٚمٝم ،يٙمٗم٤من همٜمٛمٝمام ،23اًم٘مّمص

ؾمٜمذوديمؿ قمـ اجلٝمؾ قمٚمٞمٜم٤م  :ومّٞم٘م٤مل ،ورسمام أؾمتُٕمٛمؾ ذم همػممه٤م ،ذم اًمٖمٜمؿ واإلسمؾ

  :وُمٜمف ىمقل احلٛمػمي ،ٟمٙمّٗمٙمؿ وٟمٛمٜمٕمٙمؿ

 (1)ذود اًمٌٕمػم  همدا يذود اًمٜم٤ّمس قمـ طمقوف

 .ذوداً  ،يذود ،ذاد :شم٘مقل ،ُمـ سم٤مب ىمال

﴿   ﴾ /ٓطمؽماقاسمٛمٕمٜمك  ،اومتٕم٤مل ُمـ اًمّّمكم ،29اًم٘مّمص 

 :شم٘مقل ،واعُمجرد ُمـ سم٤مب قمٚمؿ يٕمٚمؿ ،أي شمًخٜمقن :سم٤مًمٜم٤ّمر، واعمزيد سمٛمٕمٜمك اًمّتًّخـ

 .صٚمّٞم٤مً  ،يّمغم ،صكم

                                                           

 .درًمٞمس ذم ديقاٟمف ، ومل ٟمٕمثر ًمٚمِم٤مهد قمغم ُمّم ( (1
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 ﴿        ﴾ /هنض سمجٝمٍد  ،ُمـ سم٤مب ىم٤مل ،ٟم٤مء ،76اًم٘مّمص

  .وسمف احلٛمؾ أصم٘مٚمف وأُم٤مًمف ،وُمِمّ٘م٦ٍم، وسم٤محِلٛمؾ هنض سمف ُُمث٘مالً 

﴿        ﴾ ُمـ ُمٗم٤محتف ًمتٜمٝمض اًمٕمّم٦ٌم :أي.  

يٜمٝمْمقن  :أي :ُم٤م أن اًمٕمّم٦ٌم ًمتٜمقء سمٛمٗم٤محتف :ُمٕمٜم٤مه ،وهق ُمـ اعم٘مٚمقب :ىمٞمؾ

 .إذا هنض سمف ُُمتث٤مىمالً  ،ٟم٤مء سمحٛمٚمف :ُمـ ىمقهلؿ ،هب٤م

أي  :ُم٤م أن ُمٗم٤محتف ًمُتٜملء اًمٕمّم٦ٌم :إٟمام ُمٕمٜم٤مه ،ًمٞمس هذا سمٛم٘مٚمقب :وىم٤مل اًمٗمّراء

 ،يمام ىم٤مل: هق يذه٥م سم٤مًم١ٌمس ،اًم٤ٌمء ومٚماّم اٟمٗمتح٧م اًمّت٤مء دظمٚم٧م [88]متٞمٚمٝمؿ 

 (1) .يٙمقن ُمـ اعم٘مٚمقب :ىمٞمؾ ،ويذه٥م اًم١ٌمس

﴿    ﴾ /ذم اًمّرو٤م، واًمّنور :ُيًتٕمٛمؾ اًمٗمرح ذم ُمٕم٤منٍ  ،76اًم٘مّمص، 

أي  ،إن اهلل ٓ حُي٥مُّ اًمٗمرطملم ،ٓ شم٠مذ :أي ،إذ :وهٜم٤م سمٛمٕمٜمك .واًمٌٓمر ،وإذ

 .اًمٗمرطملم سمزظم٤مرف اًمّدٟمٞم٤م :أي ،إذيـ

أوطمك اهلل شمٕم٤ممم إمم ُمقؾمك  :قمـ أسمٞمف  قمـ اًمّم٤مدق  (2)خلّم٤مل ا

 وم٢من يمثرة اعم٤مل شُمٜمز  ،وٓ شمدع ذيمري قمغم يمّؾ طم٤مل ،ٓ شمٗمرح سمٙمثرة اعم٤مل

 .وشمرك ذيمري ُي٘مّز اًم٘مٚمقب ،اًمّذٟمقب

                                                           

 .، سم٤مظمتالٍف ذم إًمٗم٤مظ 2/312اًمٗمراء ، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن :  ((1

، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،  7ح  2/497، اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  23ح  39اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((2

 .819ح  1/311احلر اًمٕم٤مُمكم : 
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واعمذُمقم ُمـ اًمٗمرح هق هذا اًم٘مًؿ،  ،هق اًمٗمِرح ُمع اًمّتٌخؽم واًمتجؼّم  :وإذ

 .ور ومٚمٞمس سمٛمٙمروهوأُم٤م اًمٗمرح سمٛمٕمٜمك اًمّن 

﴿    3 ﴾ /ُمـ ىمقهلؿ: ظمٚمؼ  ،ختتٚم٘مقن يمذسم٤مً  ،17اًمٕمٜمٙمٌقت

أو ادقم٤مء  ،شُمٙمذسمقن يمذسم٤ًم ذم شمًٛمٞمتٝم٤م آهل٦مً  :أي :وختٚمَّ٘مف اومؽماه ،اإلومؽ، واظمتٚم٘مف

 .ؿمٗم٤مقمتٝم٤م قمٜمد اهلل

 ﴿4          ﴾ /شمرومع  :أي ،16اًمًجدة

  .اًمُٗمرشوشمٜمٌقا قمـ 

أو  ،إذا مل يًت٘مّر قمٚمٞمف ُمـ ظمقٍف، أو وضَمعٍ  ،دم٤مرم ذم ضمٜمٌف قمـ اًمٗمراش :ُي٘م٤مل

  .ُمـ سم٤مب ٟمٍم ،هؿٍّ 

وأُم٤م اجلُٗم٤مء سم٤مًمْمؿِّ واعمدِّ ومٝمق سمٛمٕمٜمك  ،وضَمَٗم٤مًء سم٤مًمٗمتح ،ضمٗمّقاً  ،جيٗمق ،ضمٗم٤م :ُي٘م٤مل

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم.اًم٤ٌمـمؾ          ﴾ /17اًمرقمد، 

 :قمٜمٝمام ( 2)قمـ اعمجٛمع  (1) اًمّّم٤مذم.إن ؿم٤مء اهلل ،ج ي ف :وؾمٞم٠ميت ذم

  .اًمذيـ ي٘مقُمقن قمـ وُمرؿمٝمؿ ًمٚمّمالة :اعُمتٝمجدون سم٤مًمّٚمٞمؾ

  

                                                           

 .16ح  4/156شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  ( (1

 .8/127، اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  ( (2
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  :ىم٤مل ،ذم هذه أي٦م  [011]قمـ اًم٤ٌمىمر  (1) اًمٕمٚمؾ

طمّتك خيرج  ،! ٓ سمدَّ هلذا اًمٌدن شمرحيف؟ًمٕمّٚمؽ شمرى أن اًم٘مقم مل يٙمقٟمقا يٜم٤مُمقن

  .ورضمع اًمّروح ىمّقة قمغم اًمٕمٛمؾ ،رج اًمٜمّٗمس اؾمؽماح اًمٌدنوم٢مذا ظم ،ٟمٗمًف

يٜم٤مُمقن ذم أّول اًمّٚمٞمؾ،  ،وأشم٤ٌمقمف ُمـ ؿمٞمٕمتٜم٤م ٟمزًم٧م ذم أُمػم اعم١مُمٜملم  :ىم٤مل

ـم٤مُمٕملم ومٞمام  ،ُمرهٌلم ،ومزقمقا إمم رهّبؿ راهمٌلم ،أو ُم٤م ؿم٤مء اهلل ،وم٢مذا ذه٥م صمٚمث٤م اًمّٚمٞمؾ

وأدظمٚمٝمؿ  ،أؾمٙمٜمٝمؿ ذم ضمقارهأٟمف  ،وم٠مظمؼميمؿ سمام أقمٓم٤مهؿ ،ومذيمر اهلل ذم يمت٤مسمف ،قمٜمده

 .وأذه٥م رقمٌٝمؿ ،وأُمٜمٝمؿ ظمقومٝمؿ ،ضمٜمّتف

﴿   9 ﴾ /ُمـ  ،أي ٓ شُمؼمزن حم٤مؾمٜمٙمـ وشٌمٔمٝمرهن٤م ،33آطمزاب

 .سمٛمٕمٜمك إفمٝم٤مر اًمّزيٜم٦م ،اًمّتؼمج

 ﴿ :و     4   ﴾ /ىمٞمؾ ،33آطمزاب:  

اًمّزُمـ اًمذي يم٤من ومٞمف  وهل ذم.هل اًم٘مديٛم٦م اًمتل ُي٘م٤مل هل٤م اجل٤مهٚمّٞم٦م اجلٝمالء

وشمٕمرض  ،ومتٌم وؾمط اًمّٓمريؼ ،يم٤مٟم٧م اعمرأة شمٚمٌس اًمّدرع ُمـ اًمّٚم١مًم١م إسمراهٞمؿ

 .ٟمٗمًٝم٤م قمغم اًمّرضم٤مل

 .وٟمقح  ُم٤م سملم آدم  :وىمٞمؾ

 .ضم٤مهٚمٞم٦م اًمٙمٗمر :وىمٞمؾ 

                                                           

 .26ح  84/151، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  4ح  365قمٚمؾ اًمنّمائع ،اًمِمٞمخ اًمّمدوق : / ( (1
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ذم طمدي٨ٍم: أن  قمـ اًمٜمٌّّل  ،قمـ اسمـ ُمًٕمقد (2) قمـ اإليمامل (1) اًمّّم٤مذم

وظمرضم٧م  ،صمالصملم ؾمٜم٦مً  د ُمقؾمكقم٤مش سمٕم ويّص ُمقؾمك  ،يقؿمع سمـ ٟمقن

 ،أٟم٤م أطمؼُّ ُمٜمؽ سم٤مُٕمر :وم٘م٤مًم٧م زوضم٦م ُمقؾمك ،قمٚمٞمف صٗمراء سمٜم٧م ؿُمٕمٞم٥م

  وأطمًـ أهه٤م.  ،وم٘م٤مشمٚمٝم٤م ومَ٘مَتؾ ُُم٘م٤مشمٚمتٝم٤م

ذم يمذا ويمذا أًمٗم٤ًم ُمـ ُأُمتل،  أب سمٙمر ؾمتخرج قمغم قمكّم  [010]وأن اسمٜم٦م  

           :ٟمزل اهلل شمٕم٤ممموومٞمٝم٤م أ ،ومُٞمحًـ أهه٤م ،ومُٞم٘م٤مشمٚمٝم٤م ومَٞم٘متؾ ُُم٘م٤مشمٚمتٝم٤م وي٠مهه٤م

﴿    3   9   9      4   ﴾ 

 .يٕمٜمل صٗمراء سمٜم٧م ؿمٕمٞم٥م ،33آطمزاب/

﴿    ﴾ /اًمتٜم٤موش ،52ؾم٠ٌم. 

﴿ 4          3 7  ﴾ /أّٟمك هلؿ شمٜم٤مول  ،52ؾم٠ٌم

 .وىمد هُيٛمز اًمقاو يمام ذم ُأىمت٧م ووىمت٧م ،وىمد يمٗمروا سمف ذم اًمّدٟمٞم٤م ،أظمرة اإليامن ذم

 .(3)ىمقًمف هبام مجٞمٕم٤ًم  :وقمـ اجلقهري

                                                           

 .28ح  4/88شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  ( (1

 .27يمامل اًمديـ ومت٤مم اًمٜمّٕمٛم٦م ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (2

 .اًمّمح٤مح ، اجلقهري ، ُم٤مدة ) ٟمقش ( ( (3
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﴿        ﴾ /ُمـ ىمقهلؿ ،صٕمدوا ُمـ ؾمقر اًمٖمروم٦م 21ص: 

ّٓ  ،ٟمزًمقا ُمـ ارشمٗم٤مع :وىمٞمؾ  .أي صٕمد ذم أقماله ،شمًّقر احل٤مئط وٓ يٙمقن اًمتًّقر إ

 .ُمـ ومقق

﴿      ﴾ /اؾمتؽمت سم٤مًمّٚمٞمؾ :أي ،32ص. 

واًمٕمرب شم٘مقل ذًمؽ إذا يم٤من ذم   ،اًمِّمٛمس، أوٛمره٤م ومل جُير هل٤م ذيمر :يٕمٜمل

 .اؾمتخٗمك واؾمتؽم :سمٛمٕمٜمك ،ُمـ شمقارى يتقارى ،اًمٙمالم ُم٤م يدّل قمغم اعُمْمٛمر

﴿       ﴾ /ضمٚمد اىمِمٕمر  :ُي٘م٤مل ،شمٜم٘مٌض ُمٜمف :أي ،23اًمزُمر

 .(1)إذا أظمذشمف ىمِمٕمريرة  ،ومٝمق ُُم٘مِمٕمر ،ومالن اىمِمٕمراراً 

﴿        ﴾ /شمٍّمومٝمؿ ومٞمٝم٤م ًمٚمتج٤مرة ،4هم٤مومر.  

وم٢من اهلل حُمٞمٌط  ،ومال يٖمررك شمٍّمومٝمؿ وأُمٜمٝمؿ وظمروضمٝمؿ ُمـ سمٚمٍد إمم سمٚمد :أي

 ﴿.هبؿ، ومٞم٠مظمذهؿ قمـ ىمري٥م أظمذ َُمـ ىَمٌَٚمٝمؿ   ﴾ /ءاإلًمت٘م٤م ،15هم٤مومر، 

امء وأهؾ إرض :اًم٘مٛمل.وهق يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًّ  (2) .يقم يٚمت٘مك أهؾ اًم

﴿  ﴾/سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم.[ 011]يقم ُيٜم٤مدي ومٞمف أهؾ اجلٜم٦ّم  ،32هم٤مومر 

                                                           

 .ة : اًمّرقمدة وإىمِمٕمرار ذم اجلٚمد ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) ىمِمٕمر (اًم٘مِمٕمرير ( (1

 .1ح  4/514، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  555شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2
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يقم ُيٜم٤مدي أهؾ اًمٜم٤ّمر أهؾ اجلٜم٦ّم  :يقم اًمّتٜم٤مد :قمـ اًمّّم٤مدق  (1) اعمٕم٤مين

  .اخلؼم ،أو مم٤م رزىمٙمؿ اهلل.أومٞمْمقا قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اعم٤مء

   ﴿:يقم ُيٜم٤مدي أصح٤مب اجلٜم٦ّم أصح٤مب اًمٜم٤ّمر:: يقم اًم٘مٞم٤مُم٦موىمٞمؾ

                3   ﴾  إقمراف

 /44. 

وُيٜم٤مدي أصح٤مب إقمراف رضم٤مًٓ يٕمرومقهنؿ سمًٞمامهؿ وُيٜم٤مدي أصح٤مب اًمٜم٤ّمر 

 (2) .أي٦م،أصح٤مب اجلٜم٦ّم

 ﴿ :وىمقًمف    ﴾ /ُمـ  ،اًمٗمرار :سمٛمٕمٜمك ،سمتِمديد اًمّدال ،32هم٤مومر

 ﴿ :وقمغم إول يٙمقن ىمقًمف شمٕم٤ممم .ىمقهلؿ: ٟمدَّ اًمٌٕمػم إذا ومرَّ وُم٣م ًمقضمٝمف  

     ﴾ /وقمغم اًمث٤مين شمٗمًػمًا ًمٚمّتٜم٤مد ،سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٞمقم اًمّتٜم٤مد ،33هم٤مومر. 

 ﴿    ﴾ /ٖمٌـ ومٞمف أهؾ اجلٜم٦ّم أهؾ اًمٜم٤ّمريقم يَ  ،9اًمتٖم٤مسمـ. 

                                                           

 .5ح  7/59، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1ح  156ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((1

﴿:  52-48قمراف : وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة إ ((2              

 9  0    4   3 3        9 3                    

    4             3                           

                    6     4               3  ﴾. 
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 .وأهؾ اًمٖمٌـ أهؾ اًمٜمّ٘مص ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م واعُم٤ٌميٕم٦م واعمُ٘م٤مؾمٛم٦م

 ﴿ :وم٘مقًمف      ﴾ /شمٖم٤مسمـ اًم٘مقم ذم اًمتج٤مرة  :ُُمًتٕم٤مٌر ُمـ ،9اًمتٖم٤مسمـ 

ّٓ ُأري ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤ّمر وًمق  : (1)وقمـ اًمٜمٌّّل  ُم٤م ُمـ قمٌٍد يدظمؾ اجلٜم٦ّم إ

ّٓ ُأري ُم٘مٕمده ُمـ اجلٜم٦ّم ،اً ًمٞمزداد ؿُمٙمر ،أؾم٤مء ًمٞمزداد  ،وُم٤م ُمـ قمٌٍد يدظمؾ اًمٜم٤ّمر إ

 ﴿ :وهق ُمٕمٜمك ىمقًمف ،طمنة       ﴾ /9اًمتٖم٤مسمـ.  

﴿ 5   ﴾ /اخلُنان واهلالك ،37هم٤مومر.  

﴿ 3       ﴾ /أومٙمف  :ُمـ ىمقهلؿ ،شمٍمومٜم٤م قمٜمٝم٤م ،22آطم٘م٤مف

 .أي ًمتٍمومٜم٤م قمـ قم٤ٌمدة آهلتٜم٤م :وىمٚمٌف  [012]سومف قمـ اًمٌمء إذا  ،ي٠مومٙمف

﴿      ﴾ /قمثقرًا واٟمحٓم٤مـم٤مً  ،8حمٛمد. 

  .قمث٤مرًا وؾم٘مقـم٤مً  :وىمٞمؾ

 .واًمٜمّٙمس أن خيّر قمغم رأؾمف ،اًمّتٕمس أن خيرَّ قمغم وضمٝمف :وىمٞمؾ

ُمـ سم٤مب  ،شمٕم٤ًمً  ،يتٕمس ،شمٕمس :ُمـ ىمقهلؿ ،أًمزُمف اهلل هاليم٤مً  :أي :وشمٕم٤ًًم ًمف

 .ًمٖم٦ًم إذا قمثر واٟمٙم٥مَّ قمغم وضمٝمف وهق دقم٤مء ،وُمـ سم٤مب شمٕم٥م ٟمٗمع،

                                                           

 .552همري٥م اًم٘مرآن ، اًمٓمرحيل :  ( (1
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﴿    ﴾ /أي ًمق متّٞمز اعم١مُمٜمقن ُمـ اًمٙم٤مومريـ ًمٕمّذسمٜم٤م  :أي متّٞمزوا 25اًمٗمتح

ٌل ًّ  .اًمذيـ يمٗمروا ُمٜمٝمؿ قمذاسم٤ًم أًمٞماًم سم٤مًم٘متؾ واًم

يٕمٜمل ه١مٓء اًمذيـ يم٤مٟمقا سمٛمّٙم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم واعم١مُمٜم٤مت، ًمق زاًمقا  :(1) اًم٘مٛمل

﴿ :ومخرضمقا ُمـ سمٞمٜمٝمؿقمٜمٝمؿ             ﴾/25اًمٗمتح. 

ىمّقي٤ًم ذم أُمر اهلل؟  ،ىمّقي٤ًم ذم سمدٟمف أمل يٙمـ قمكّم  :أٟمف ؾُمئؾ وقمـ اًمّّم٤مدق 

ُمٜمع  :ؾم٠مًم٧م وم٤مومٝمؿ اجلقاب :ىم٤مل ؟ومام ُمٜمٕمف أن يدومع أو يٛمتٜمع :ىمٞمؾ ،سمغم :وم٘م٤مل

  ﴿ :وم٘م٤مل ؟وأي آي٦مٍ  :وم٘مٞمؾ ،ُمـ ذًمؽ آي٦م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم قمٚمّٞم٤ًم    

أٟمف يم٤من هلل شمٕم٤ممم ودائع ُم١مُمٜمقن ذم أصالب ىمقٍم يم٤مومريـ  (2) .أي٦م ،25اًمٗمتح/ ﴾

ومٚماّم ظمرضم٧م فمٝمر  ،ًمٞم٘متؾ أسم٤مء طمتك خترج اًمقدائع وُُمٜم٤موم٘ملم، ومٚمؿ يٙمـ قمكّم 

ج مل ئمٝمر أسمدًا طمّتك خُير قمغم َُمـ فمٝمر وىمتٚمف، ويمذًمؽ ىم٤مئٛمٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م 

 (3) .وم٢مذا ظمرضم٧م ئمٝمر قمغم َُمـ ئمٝمر ومٞم٘متٚمف ،ودائع اهلل

﴿          ﴾ /ُمـ وم٤مء  ،شمرضمع إمم طُمٙمٛمف وأُمره ،9احلجرات

 .سمٛمٕمٜمك رضمع ،ومٞمئ٤مً  [013]يٗملء 

                                                           

 .11ح  6/525، قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  612شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .3ح  1/147اٟمٔمر : قمٚمؾ اًمنّمائع ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (2

 .4ح  5/82، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  613 – 612شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (3
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 ﴿    ﴾/شمٕمٞمٌقا ،11احلجرات. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   3  ﴾ /شمٕمٞمٌقا  ٓ :أي ،11احلجرات

  .اهلٛمز :وُمثٚمف ،إذا قم٤مسمف ،عمزه يٚمِٛمزه ويٚمَٛمزه :ُمـ ىمقهلؿ ،إظمقاٟمٙمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم

واًمٚمُّٛمزة اًمذي ُيٕمٞمٌؽ  ،اهلُٛمزة هق اعمُٕمٞم٥م اًمذي ُيٕمٞمٌؽ سمقضمٝمؽ :وىمٞمؾ

ّٓ  ،واإلؿم٤مرة ،واًمٕملم ،اًمّٚمٛمز ُم٤م يٙمقن سم٤مًمّٚم٤ًمن :وىمٞمؾ ،سم٤مًمٖمٞم٥م واهلٛمز ٓ يٙمقن إ

 د.مه٤م رٌء واطم :وىمٞمؾ ،سم٤مًمّٚم٤ًمن

اذيمروا اعمرء  :عم٤ِم روي قمٜمف  :أُم٤م ومٞمف ومال ،وًمٕمؾَّ هذا ذم همػم اًمٗم٤مؾمؼ :ىمٞمؾ

 (1) .سمام ومٞمف ًمٞمتحذره اًمٜم٤ّمس

 ﴿         ﴾ /ُي٘م٤مل ،أي ٓ شمداقمقا هب٤م ،11احلجرات: 

 .ًمّ٘م٥م سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً  :أي ،شمٜم٤مسمزوا سم٤مًٕم٘م٤مب

 ،وٟمٌزه ٟمٌزًا ُمـ سم٤مب رضب ،٘م٥موواطمده ٟمٌٌز وًم ،وإٟم٤ٌمز وإًم٘م٤مب واطمدٌ 

ٌَز اعمُٚمّ٘م٥م ،ًم٘مٌف   .شمًٛمٞمتف سم٤معمّمدر ،واعُمٜم

وأُم٤م  ،واًمّتٚم٘مٞم٥م اعمٜمٝمل قمٜمف هق ُم٤م يدظمؾ سمف اعمدقمق يمراه٦ًم ًمٙمقٟمف ذُم٤ًم ًمف وؿمٞمٜم٤مً 

ٌّف مم٤م ُيزيٜمف ويٜمٌزه سمف ومال سم٠مس  .ُم٤م حُي

                                                           

 .4/142جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ( (1
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 ﴿    ﴾ /اًمّتجًس  ،شمٌحثقا قمـ إظم٤ٌمر ،12احلجرات

.  ،قمـ سمقاـمـ إُمقر اًمّتٗمتٞمش ٌَع إظم٤ٌمر، وأيمثر ُم٤م ُي٘م٤مل ذم اًمنمِّ  وشمت

يمام أن اًمٜم٤ّمُمقس ص٤مطم٥م ّه  ،وهق ص٤مطم٥م ّه اًمنّم  :اجل٤مؾمقس :وُمٜمف

 .اخلػم

 .[014]وسم٤محل٤مء يٓمٚمٌف ًمٜمٗمًف  ،أن يٓمٚمٌف ًمٖمػمه :اًمّتجًس سم٤مجلٞمؿ :وىمٞمؾ

 .حلدي٨م اًم٘مقم آؾمتامعوسم٤محل٤مء  ،سم٤مجلٞمؿ اًمٌح٨م قمـ اًمٕمقرات :وىمٞمؾ

  .ُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد ذم شمٓمّٚم٥م ُمٕمروم٦م إظم٤ٌمر :ٞمؾوىم

 ﴿  :وُي٘م٤مل ذم ُمٕمٜمك   ﴾ /ودقمقا  ،ظمذوا ُم٤م فمٝمر ،12احلجرات

 .ُم٤م شمًؽم

ٓ شمٓمٚمٌقا قمثرات  :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (1) اًمٙم٤مذم

ٌّع اهلل قمثر ،وم٢مٟمف َُمـ شمتٌّع قمثرات أظمٞمف :اعم١مُمٜملم شمف يٗمْمحف، شمتٌّع اهلل قمثرشمف، وَُمـ شمت

 .وًمق ذم ضمقف سمٞمتف

﴿    ﴾ /اعمقج. :ومتقج ُمقضم٤ًم واعمقر ،شمدور سمام ومٞمٝم٤م ،9اًمٓمقر 

وُم٤مر  ،يمام متقر اًمٜمّخٚم٦م اًمٕمٌداٟمٞم٦م ،شمذه٥م ودملء :أي ،شُمٙمٗم٠م  :أي ،متقر :وُي٘م٤مل

 .حتّرك سمنقم٦م :أي ،ُمـ سم٤مب ىم٤مل ،اًمٌمء

                                                           

 .5/53، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  5ح  2/355ٜمل : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞم ( (1
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 ﴿       ﴾ /ح٤مب. ،12اًمٓمقر ًّ  شمًػم يمام يًػم اًم

 .شمًػم ُمثؾ اًمّريح :أي (1)اًم٘مٛمل 

 ﴿  ﴾ /إصمؿ ،23اًمٓمقر.  

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /يتٙمّٚمٛمقن  :أي ،23اًمٓمقر ٓ

يمام هق قم٤مدة اًمِّم٤مرسملم  ،وٓ يٗمٕمٚمقن ُم٤م ُي١مصمؿ سمف وم٤مقمٚمف ،سمٚمٖمق احلدي٨م ذم أصمٜم٤مء ذهب٤م

 .ذم اًمّدٟمٞم٤م

 وينمب اعم١مُمـ وٓ ي٠مصمؿ. ،ًمٞمس ذم اجلٜم٦ّم همٜم٤مء وٓ ومحش :ىم٤مل (2) اًم٘مٛمل

﴿     ﴾ /ؿمّٙمقا ذم اإلٟمذار ،36اًم٘مٛمر. 

 سم٤مإلٟمذار قمغم وضمف اجلدال سم٤مًم٤ٌمـمؾ،أو شمداومٕمقا  ،يمّذسمقا سم٤مًمٜمّذر ُُمتِم٤ميّملم :وىمٞمؾ

 .اعُمج٤مدًم٦م سمٛمٕمٜمك ُمـ اعُمامرات:

﴿         ﴾/شمٕمتدوا وٓ دم٤موزوا  :أي[ 015] ،8اًمرمحـ ٓ

 .ُمـ سم٤مب ىم٤مل ،ٟمّم٤مف، وـمٖم٤م يٓمٖمقاإل

 .وُمـ سم٤مب ٟمٗمع ًمٖم٦مً  ،ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،وـمٖمك يٓمٖمك

                                                           

 .1ح  7/332، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  626شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .627شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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 ﴿  ﴾ /وإًم٘م٤مء اًمٌذر ومٞمٝم٤م،  ،احلرث إصالح إرض ،63اًمقاىمٕم٦م

 .وُيًّٛمك اًمّزرع احلرث أيْم٤مً 

 ﴿3  ﴾ /وشمٜمّدُم٤ًم قمغم ُم٤م أٟمٗم٘متؿ  ،شمتحّدصمقن ومٞمف شمٕمج٤ٌمً  ،65اًمقاىمٕم٦م

 .وىمد اؾمُتٕمػم ًمٚمتٜمّ٘مؾ سم٤محلدي٨م ،واًمتٗمّٙمف واًمتٜمّ٘مؾ سمّمٜمقف اًمٗم٤ميمٝم٦م ،ومٞمف

 .أي شمتٜمدُمقن، ُمـ شمٗمّٙمف أو شمٜمّدم :وىمٞمؾ

﴿     3 ﴾ /أٟمٙمؿ شُمٙمّذسمقن ،82اًمقاىمٕم٦م. 

وُأىمٞمؿ اًمرّزق  ،ومحذف اًمِّمٙمر ،أي دمٕمٚمقن ؿمٙمر رزىمٙمؿ اًمّتٙمذي٥م :ىمٞمؾ

﴿ :قًمفيم٘م ،ُم٘م٤مُمف     ﴾ /أهؾ اًم٘مري٦م :أي ،82يقؾمػ. 

دمٕمٚمقن ؿمٙمريمؿ  :وم٘م٤مل ،أٟمف ىمرأ اًمقاىمٕم٦م :قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1) اًم٘مٛمل

َ ىمرأ هٙمذا؟  :إيّن ىمد قمروم٧م أٟمف ؾمٞم٘مقل ىم٤مئٌؾ  :ىم٤مل ،ومٚماّم اٟمٍمف ،أٟمٙمؿ شُمٙمّذسمقن مِل

ىم٤مًمقا:  ،ُمٓمرواويم٤مٟمقا إذا أُ  ،يمذًمؽ ي٘مرؤه٤م ىمرأهت٤م ٕين ىمد ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 .ودمٕمٚمقن ؿمٙمريمؿ أٟمٙمؿ شمٙمذسمقن :وم٠مٟمزل اهلل ،يمذا ويمذا (2)ُأُمٓمرٟم٤م سمٜمقء 

                                                           

 .11ح  7/121، قمٜمف : شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  647شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

ٟمجؿ ُمـ اعمٜم٤مزل ذم اعمٖمرب ُمع اًمٗمجر ، وـمٚمقع رىمٞمٌف ُمـ اعمنمق ، ُي٘م٤مسمٚمف ُمـ  اًمٜمّقء : هق ؾم٘مقط ((2

ؾم٤مقمتف ذم يمّؾ ًمٞمٚم٦م امم صمالصم٦م قمنم يقُم٤ًم ، ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب شُمْمٞمػ إُمٓم٤مر واًمّري٤مح، واحلّر واًمؼمد امم 

٤مىمط ُمٜمٝم٤م ، اًمّمح٤مح ، اجلقهري ، ُم٤مدة ) ٟمقا ( ًّ  .اًم
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﴿   ﴾ /شمِمٙمق ،1اعمج٤مدًم٦م. 

﴿   ﴾ /واعُمح٤مورة اعُمج٤موسم٦م ،ُُمراضمٕمتٙمام اًم٘مقل ومٞمف :أي ،1اعمج٤مدًم٦م، 

ف، إذا ويمذًمؽ طم٤مورشم ،إذا ردَّ يمؾٍّ ُمٜمٝمام قمغم ص٤مطمٌف ،حت٤مور اًمّرضمالن:ُي٘م٤مل

 .ضم٤موسمتف

﴿         ﴾/[018] شمقؾّمٕمقا ومٞمٝم٤م:أي، 11اعمج٤مدًم٦م. 

﴿ 4    ﴾/شمٚمٝمٞم٧م قمـ  :ُي٘م٤مل ،شمتِم٤مهمؾ وٓ شمٚمتٗم٧م إًمٞمف :أي ،12قمٌس

 .إذا ؿُمِٖمٚم٧م قمٜمف وشمريمتف ،اًمٌمء،  وهلٞم٧م قمٜمف

 ﴿   ﴾ /ؼمًة وُمققمٔم٦مً قمِ  ،11قمٌس. 

 .ىم٤مل اًم٘مرآن (1) اًم٘مٛمل

﴿      ﴾ /رهؼ اًمٌمء ره٘م٤مً  :ُمـ ىمقهلؿ ،شمٖمِم٤مه٤م همؼمة ،41قمٌس، 

 .إذا همِمٞمف ،شمٕم٥م

﴿   ﴾ /اٟمتنم وشمت٤مسمع وقؤه ،اًمّّمٌح ،18اًمتٙمقير. 

 .قمؼم سم٤مًمّتٜمٗمس قمـ إىم٤ٌمل روح وٟمًٞمؿ ،إذا ارشمٗمع :ىم٤مل (2) اًم٘مٛمل

                                                           

 .728شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .712 شمٗمًػم اًم٘مٛمل : ( (2
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 ﴿   ﴾ /ٓرشمٗم٤مع :ؾُمّٛمٞم٧م شمًٜمٞمام ،قَمَٚمٌؿ ًمٕملم سمٕمٞمٜمٝم٤م 27اعمٓمٗمٗملم 

أو  ،ٕٟمف أرومع ذاب أهؾ اجلٜم٦ّم :هق ُمّمدر ؾمٜمف :ىمٞمؾ .ُمٙم٤مهن٤م، أو رومٕم٦م ذاهب٤م

ي٠مشمٞمٝمؿ ُمـ قم٤مزم،  ،أذف ذاب أهؾ اجلٜم٦ّم :ىم٤مل (1) اًم٘مٛمل ٕهن٤م شم٠مشمٞمٝمؿ ُمـ ومقق.

 .شمًٜمؿ قمٚمٞمٝمؿ ذم ُمٜم٤مزهلؿ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /وُمزاج ذًمؽ  :أي ،27اعمٓمٗمٗملم

  .وهق ُم٤م ُيٛمزج سمف ُمـ شمًٜمٞمؿ ،ذي وصٗمٜم٤مهاًمنماب اًم

هذا مم٤م ي٘مقل اهلل  :وم٘م٤مل ،وىمد ؾُمئؾ قمـ شمًٜمٞمؿ (2)وقمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 ﴿شمٕم٤ممم:                ﴾ /17اًمًجدة. 

 ويٜمّم٥مُّ ذم أواين أهؾ اجلٜم٦ّم سمح٥ًم احل٤مضم٦م. ،هق هنر جيري ذم اهلقاء :وىمٞمؾ

 .شمًٜمّؿ اًمٗمحؾ اًمٜم٤ّمىم٦م إذا قماله٤م :ُمـ ىمقهلؿ ،اًمٜمّزول ُمـ قم٤ملٍ  :ًٜمٞمؿواًمتّ 

﴿    ﴾ /شمٙمّٚمٗم٧م ذم اخلٚمقِّ أىمَم  :أي ،شمٗمّٕمٚم٧م ُمـ اخلٚمقة ،4آٟمِم٘م٤مق

 .ذم سم٤مـمٜمٝم٤م [001]ضمٝمده٤م طمّتك مل يٌؼ رء 

 .ومٞمخرج اًمٜم٤ّمس ُمٜمٝم٤م ،ىم٤مل مُتدُّ إرض وشمٜمِمّؼ  (3)اًم٘مٛمل 

                                                           

 .11ح  8/238، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  714شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .2/436جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ( (2

 .715شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (3
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﴿    ﴾ /ُمقوع اًم٘مالدة ُمـ اًمّّمدر،  :وهل ،مجع شمري٦ٌم ،7اًمٓم٤مرق

هل قمٔم٤مم اًمّّمدر  :(1) وقمـ ص .هل أقمغم صدر اإلٟم٤ًمن حت٧م اًمؽّمىمقة :وىمٞمؾ

 .خيرج اعم٤مء ُمـ ُصٚم٥م اًمّرضمؾ وشمرائ٥م اعمرأة :أي ،سملم اًمثٜمدوة إمم اًمؽّمىمقة

 ﴿4   ﴾ /شُمٓمّٝمر ُمـ اًمّذٟمقب سم٤مًمٕمٛمؾ  :أي ،ُمـ اًمّزيم٤مة ،شمٗمّٕمؾ ،14إقمغم

 .أي أدٟمك زيم٤مًة اًمٗمٓمرة :وىمٞمؾ .٤مًمحاًمّّم 

 ﴿   ﴾ /اهلالك :وهق ،شمٗمّٕمؾ ُمـ اًمّردى ،11اًمٚمٞمؾ. 

شمرّدى ومالن ُمـ رأس اجلٌؾ،  :ُمـ ىمقهلؿ ،ؾم٘مط رأؾمف ذم اًمٜم٤ّمر ،شمرّدى :وُي٘م٤مل

 .إذا ؾم٘مط

 .ومً٘مط ذم ىمؼمه ،شمرّدى إذا ُم٤مت :وُي٘م٤مل

 .ؾم٘مط ذم ضمٝمٜمّؿ ،شمرّدى :وىمٞمؾ

 ،ُمـ إٟمّم٤مر يم٤مٟم٧م ًمف ٟمخٚم٦م ذم دار رضمؾٍ  ٟمزًم٧م ذم رضمؾٍ  :ىم٤مل (2) اًم٘مٛمل

 وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ومِمٙم٤م ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل  ،ويم٤من يدظمؾ قمٚمٞمف سمٖمػم إذنٍ 

سمٕمٜمٞمٝم٤م  :وم٘م٤مل ،ٓ أومٕمؾ :وم٘م٤مل ،سمٕمٜمل ٟمخٚمتؽ هذه سمٜمخٚم٦ٍم ذم اجلٜم٦ّم :ًمّم٤مطم٥م اًمٜمّخٚم٦م

 .واٟمٍمف ،وم٘م٤مل: ٓ أومٕمؾ ،سمحدي٘م٦ٍم ذم اجلٜم٦ّم

                                                           

 .اًمّمح٤مح ، اجلقهري ، ُم٤مدة ) شمرب ( ( (1

 .12ح  5/589، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  725شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل  وأشمك إمم اًمٜمٌّّل  ،فومٛم٣م إًمٞمف أسمق اًمدطمداح واؿمؽماه٤م ُمٜم

وم٘م٤مل  ،ظمذه٤م واضمٕمؾ زم ذم اجلٜم٦ّم احلدي٘م٦م اًمتل ىمٚم٧م هلذا ومٚمؿ ي٘مٌٚمٝم٤م اهلل 

 .وروي همػم ذًمؽ ،ذم اجلٜم٦ّم طمدائؼ وطمدائؼ :رؾمقل اهلل 

 ﴿4   ﴾ /وم٠ُمؾم٘مٓم٧م إطمدى اًمّت٤مئلم  ،وأصٚمف شمتٚمّٔمك ،شمٚمٝم٥م ،14اًمٚمٞمؾ

  صدر اًمٙمٚمٛم٦م [000]اؾمتث٘م٤مًٓ هلام ذم 

  ﴿وُمثٚمف   4  ﴾/12قمٌس . 

 ﴿ :و        6    ﴾/32ومّمٚم٧م. 

﴿    ﴾ /شمّٓمرد :وىمٞمؾ ،شمزضمر ،12اًمْمحك. 

﴿      5    ﴾ /وظمن  ،ظمنت يدا أب هل٥م ،1اعمًد

 .ُأريد سمٞمديف ٟمٗمًف :ىمٞمؾ .ُي١مّدي إمم اهلالك ،هق، واًمّت٤ٌمب اخلنان

  3 ﴿ :يم٘مقًمف      3  ﴾ /سمؾ  :وىمٞمؾ ،195اًمٌ٘مرة

 .اعُمراد دٟمٞم٤مه وآظمرشمف

 ﴿4    ﴾ /يمتدزّم اًمثّٛمرة ،اًمتدزّم إرؾم٤مل ُمع شمٕمّٚمؼ ،8اًمٜمجؿ. 

وهق ُمثٌؾ  ،ومتٕمّٚمؼ قمٚمٞمف ذم اهلقاء يٕمٜمل دٟمك ضمؼمئٞمؾ ُمـ رؾمقل اهلل  :ىمٞمؾ

 .همػم ُُمٜمٗمّمؾ قمـ حمّٚمف ،وومٞمف إؿمٕم٤مٌر سم٠مٟمف قمرج ومٞمف ،اًم٘مربذم 
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﴿:ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم (1)اًم٘مٛمل    ﴾ /ومزاد ُمٜمف دٟمقاً  :أي ،8اًمٜمجؿ، 

 ،ٓ شُم٘مرأ هٙمذا :ىم٤مل ،ومتدمّم  قمـ اًم٤ٌمىمر  (2) اًمٕمٚمؾ.وإٟمام ٟمزًم٧م ومتداٟم٤م :ىم٤مل

 صمؿ دٟم٤م ومتداٟم٤م. :اىمرأ

 ﴿      3  ﴾ /ختػُّ  ،دمدوهن٤م ظمٗمٞمٗم٦مً  ،82اًمٜمحؾ

 .ورضهب٤م ،وووٕمٝم٤م ،وٟم٘مٚمٝم٤م ،قمٚمٞمٙمؿ طمٚمّٞمٙمؿ محٚمٝم٤م

﴿    ﴾ /ومُحذف اًمّت٤مء ختٗمٞمٗم٤مً  ،أصٚمف شمًتٓمع ،82اًمٙمٝمػ. 

﴿   ﴾ /صمؿ ُأدهمٛم٧م ،ىُمٚم٧ٌم اًمّت٤مء دآً ،اومتٕم٤مل ُمـ اًمّدقم٤مء ،27اعمٚمؽ. 

 .وشمًتٕمجٚمقن ُمـ اًمّدقم٤مء ،شمٓمٚمٌقن :واعمٕمٜمك

  :قمـ اًم٤ٌمىمر  (3) اًمٙم٤مذم

يرون أُمػم  ،وأصح٤مسمف اًمذيـ قمٛمٚمقا ُم٤م قمٛمٚمقا هذه ٟمزًم٧م ذم أُمػم اعم١مُمٜملم 

هذا اًمذي  :وُي٘م٤مل هلؿ ،ومٞمزء وضمقهٝمؿ ،ذم أهمٌط إُم٤ميمـ هلؿ اعم١مُمٜملم 

 اًمذي اٟمتحٚمتؿ اؾمٛمف. ،يمٜمتؿ سمف شمّدقمقن

                                                           

 .629ػم اًم٘مٛمل : شمٗمً ( (1

 .11ح  3/315اعمجٚمز : ، ، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار 1ح  1/277قمٚمؾ اًمنّمائع ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ( (2

 .3/34، ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ، اسمـ ؿمٝمرآؿمقب :  68ح  1/425اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((3
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 : ﴿ ُمـ اًمٜمٌّّل  ومٚماّم رأوا ُمٙم٤من قمكّم ( 1)اعمجٛمع 

    ﴾ /[001] 27اعمٚمؽ.    

ًمٗمك عم٤ّم رأوا ُم٤م ًمٕمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م  :ىم٤مل ،وقمـ إقمٛمش : قمٜمد اهلل ُمـ اًمزُّ

﴿       ﴾. 

إًمٞمف وإمم  وٟمٔمر أقمداء أُمػم اعم١مُمٜملم ،إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ىم٤مل (2) اًم٘مٛمل

وهق قمغم  ،وسمٞمده ًمقاء احلٛمد ،ًمنّميٗم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦مواعمٜمزًم٦م ا ،ُم٤م أقمٓم٤مه اهلل ُمـ اعمٙم٤مٟم٦م

 ﴿ :ومُٞم٘م٤مل هلؿ ،شمًقّد وضمقه أقمدائف ،احلقض يً٘مل ويٛمٜمع      

     ﴾/وُمقوٕمف، واؾمٛمف ،ُمٜمزًمتف ،27اعمٚمؽ. 

﴿  ﴾ /سمٛمٕمٜمك  ،وهق اًمتٙمّٚمػ ذم اًم٘مقل ،شمٗمّٕمؾ ُمـ اًم٘مقل ،44احل٤مىم٦م

 ،وإىمقال اعمُٗمؽماة أىم٤مويؾ ،ٕٟمف ىمقل ُُمتٙمّٚمٌػ ومٞمف :شم٘مقًٓ  ٓومؽماءاؾُمّٛمل  ،آومؽماء

 .شم٘مقل قمغم اعمجٝمقل : وىُمرأ ،حت٘مػمًا هب٤م

 ﴿ :ىمقًمف            ﴾ /ًمق  :أي ،44احل٤مىم٦م

 .اومؽمى قمٚمٞمٜم٤م سمٕمض اعمُٗمؽمي٤مت

                                                           

 .81-12/82جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .7ح 7/252، قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  678 – 677شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2
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﴿   ﴾ /شمّٚمف شماًل، ُمـ سم٤مب  :٘م٤مليُ  ،سقمف :أي ،123اًمّم٤موم٤مت

ٌّف ًمقضمٝمف :يمام ُي٘م٤مل ،ىمتؾ سقمف  .اًمّدُمغ :واًمتؾُّ  ،يم

 .ومقىمع ضمٌٞمٜمف قمغم إرض ،واعمٕمٜمك سقمف قمغم ؿمّ٘مف :ىمٞمؾ

﴿    ﴾ /َـّ  ،61اًمزظمرف  .شمِمٙم

﴿   ﴾ /وإذ. ،واًمٌٓمر ،واعمرح ،شمتقؾمٕمقن ذم اًمٗمرح ،75هم٤مومر 

وذم  . ودم٤موز اإلٟم٤ًمن ىمدره ُُمًتخٗم٤ًم سم٤مًمقاضم٥ماًمتٙمؼّم  ،اًمّتٌخؽم ذم اعمٌم :وىمٞمؾ

 .[002]ُيريد سمف ؿمّدة اًمٗمرح  (1) طمدي٨م صٗم٤مت اعم١مُمـ: أن ٓ يٓمٞمش سمف ُمرح

﴿      ﴾ /أي ٓ شمٕمّٛمدوا وٓ شم٘مّمدوا ،267اًمٌ٘مرة. 

 (2) .اًم٘مّمد :واًمّتٞمٛمؿ ذم اًمّٚمٖم٦م 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /أي:  ،43اًمٜم٤ًمء

 .يٛمٛمتف إذا ىمّمدشمف :ُي٘م٤مل ،اًمٓمّٞم٥م :اىمّمدوا، واًمّّمٕمٞمد

﴿    ﴾ /شمٞم٘مظ ،79آهاء. 

 وهق ُمـ إوداد. ،وهجد وهتّجد ؾمٝمر ،هجد وهتّجد ٟم٤مم ًمٞمالً  :اجلقهري

                                                           

( يّمػ ومٞمٝم٤م اعمت٘ملم ،اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل : 193،ضمزء ُمـ اخلٓم٦ٌم )413 -429هن٩م اًمٌالهم٦م : ((1

 .1ح2/232

 .ُمّر سمٞم٤مهن٤م وشمٗمًػمه٤م ؾم٤مسم٘م٤مً  ((2
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ٝمر :وقمـ اعمؼمد ًّ  (1) .أن اًمتٝمّجد قمٜمد أهؾ اًمّٚمٖم٦م اًم

ٝمر ًمٚمٕم٤ٌم :وُي٘م٤مل ًّ  (2) .دةاًمتٝمّجد شمٙمّٚمػ اًم

﴿ 39    3  ﴾ /يٕمٜمل ؿمٖمٚمٙمؿ اعمُٗم٤مظمرة سمٙمثرة اعم٤مل ،1اًمتٙم٤مصمر، 

 .واًمقًمد ،واًمٕمدد

﴿  3  ﴾ /سمٛمٕمٜمك اًمٕم٘مقسم٦م ،ُمـ اًمٜمّٙم٤مل ،84اًمٜم٤ًمء. 

 .وي٘مٓمع أذٟمف وٟمحق ذًمؽ ،وشمٜمٙمٞمؾ اعمقمم سمٕمٌده سم٠من جيدع أٟمٗمف

 .وهق هتديد وشم٘مريع عمَـ يتٌٕمف ،اًمّتٕمذي٥م :واعُمراد هٜم٤م

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .اًمّمح٤مح ، اجلقهري ، ُم٤مدة ) هجد ( ( (1

 .ُمّر سمٞم٤مهن٤م وشمٗمًػمه٤م ؾم٤مسم٘م٤مً  ( (2
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اء املضمومت (
 
 ) فصل الت

 

 

﴿    ﴾ /أي: ًمًتؿ  :أي شُمٖمٛمْمقا قمـ قمٞم٥م ومٞمف ،267اًمٌ٘مرة

ٌَٚمف طمؼٌّ  ّٓ قمغم إهمامض وُُم٤ًمحم٦ٍم، ومال  ،سمآظمذي اخلٌٞم٨م ُمـ إُمقال ممـ ًمٙمؿ ىِم إ

  .شُم١مّدوا ذم طمّؼ اهلل ُم٤م ٓ شمروقن ُمثٚمف ُمـ هُمرُم٤مئٙمؿ

 :اهمٛمض وهمٛمض :وُمٜمف ىمقل اًمٜم٤ّمس ًمٚم٤ٌمئع ،قاشُمٖمٛمْمقا أي شمؽمظمّم :وُي٘م٤مل

 .ويمـ يم٠مٟمؽ مل شُمٌٍم ،ٓ شمًت٘مص :أي

إذا أُمر سم٤مًمٜمّخؾ أن  يم٤من رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (1) اًمٙم٤مذم

هق ُمـ أردى اًمّتٛمر، ُي١مّدوٟمف ُمـ زيم٤مهتؿ مترًا  ،جيلء ىمقم سم٠مًمقان ُمـ اًمّتٛمر ،ُيزيّمك

سمٕمْمٝمؿ  ويم٤من ،قمٔمٞمٛم٦م اًمٜمّقى ،٦م اًمّٚمح٤مىمٚمٞمٚم ،واعمٕم٤موم٤مرة ،اجلٕمرور :ُي٘م٤مل ًمف [003]

                                                           

 .11848ح  9/226، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  9ح  4/48ٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل : اًم ( (1
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ٓ خترصقا ه٤مشملم اًمتٛمرشملم وٓ  :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،جيلء هب٤م قمـ اًمّتٛمر اجلّٞمد

،وذم ذًمؽ ٟمزل:
ٍ
 أي٦م.،226اًمٌ٘مرة/﴾وٓ شمٞمٛمٛمقا﴿دمٞمئقا ُمٜمٝم٤م سمٌمء

﴿          ﴾ /ومام زاد ذم  ،شُمدظمؾ هذا ذم هذا ،27آل قمٛمران

 .ص ُمـ أظمر ُمثٚمفواطمٍد ٟم٘م

 ﴿         ﴾ /اعم١مُمـ ُمـ اًمٙم٤مومر. ،27آل قمٛمران 

﴿           ﴾ /اًمٙم٤مومر ُمـ اعم١مُمـ ،27آل قمٛمران. 

ومه٤م ُمّٞمت٤من ُمـ  ،واًمٌٞمْم٦م واًمٜمّٓمٗم٦م ،يٕمٜمل احلٞمقان ُمـ اًمٜمّٓمٗم٦م واًمٌٞمْم٦م :وىمٞمؾ

 .احلّل 

  ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم    9  ﴾ /أي: شم٘مّٞم٦مً  ،28آل قمٛمران: 

 .وأُمرًا جي٥م أن خُي٤مف ُمٜمف ،أي خت٤مومقا ُمـ ضمٝمتٝمؿ ظمقوم٤مً 

ّٓ  ،فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤مً  ،ُمٜمٌع قمـ ُمقآهتؿ ﴾ 9 ﴿ :وىمقًمف ذم إوىم٤مت يمّٚمٝم٤م، إ

 .وم٢من إفمٝم٤مر اعمقٓة طمٞمٜمئٍذ ضم٤مئز سم٤معُمخ٤مًمٗم٦م ،وىم٧م اعمخ٤موم٦م

  .(1)وؾمٓم٤ًم وأُمش ضم٤مٟم٤ًٌم يمـ  :يمام ىمٞمؾ

                                                           

، يمِمػ اخلٗم٤مء ، اًمٕمجٚمقين :  1/422يمام ذم اًمٙمِم٤مف ، اًمزخمنمي :  ُمـ أىمقال اًمٜمٌّل قمٞمًك  ((1

 .28ح  1/325، شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  2226ح  2/135
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وأُمرك أن شمًتٕمٛمؾ اًمت٘مّٞم٦م ذم  :ذم طمدي٨ٍم  قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  آطمتج٤مج 

  ﴿ :وم٢من اهلل ي٘مقل ،ديٜمؽ      ﴾ /ىم٤مل ،أي٦م ،28آل قمٛمران: 

وم٢مٟمؽ ؿم٤مئٌط  ،وأن شمؽمك اًمت٘مّٞم٦م اًمتل أُمرشمؽ هب٤م ،وإّي٤مك صمؿ إّي٤مك أن شمتٕمرض ًمٚمٝمالك

ُُمذهّلؿ ذم  [004]ُُمٕمّرض ًمٜمٕمٛمتؽ وًمٜمٕمٛمٝمؿ ًمٚمزوال  ،إظمقاٟمؽسمدُمؽ ودُم٤مء 

 (1) .وىمد أُمرك سم٢مقمزازهؿ ،أيدي أقمداء ديـ اهلل

ٓ إيامن عمَـ  :ي٘مقل يم٤من رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (2) اًمٕمٞم٤مر

 .ٓ شم٘مّٞم٦م ًمف

  ﴿  :ىم٤مل اهلل :وي٘مقل    9 ﴾ /شم٘مّٞم٦مً  ،28آل قمٛمران. 

 .اًمت٘مّٞم٦م شمرُس اهلل سمٞمٜمف وسملم ظمٚم٘مف :ىم٤مل قمٜمف  (3) اًمٙم٤مذم

وىمد أطمؾَّ اهلل  ،اًمت٘مّٞم٦م ذم يمّؾ رء يْمٓمر إًمٞمف اسمـ آدم :ىم٤مل وقمـ اًم٤ٌمىمر 

 (4) .ًمف

                                                           

 .1ح  12/74ٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز : ، قم 1/342آطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .1/275، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  24ح  1/192شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((2

  .21368ح  16/227، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  19ح  2/222اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((3

،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار، اعمجٚمز :  2/259ىمل : ، اعمح٤مؾمـ ، اًمؼم 18ح  2/222اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((4

  .34ح  72/399
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 ﴿          ﴾ /هُتٞمئ هلؿ  ،121آل قمٛمران

 ُمقاىمػ وأُم٤ميمـ.

﴿          7  ﴾ /153آل قمٛمران، 

 .ؾمقاٌء ذًمؽ ذم صٕمقد أو طمدور ،اًمّذه٤مب واإلسمٕم٤مد ذم إرض :اإلصٕم٤مد

ٗمر :وىمٞمؾ ًّ شميسمقن ذم  :أي :اًمّرضمقع وآٟمحدار ،اإلصٕم٤مد آسمتداء ذم اًم

 .وٓ يٜمتٔمره ،وٓ ي٘مػ أطمد ٕطمد ،إرض ومراراً 

﴿         ﴾ /أي:  :ـ وشُمًّٚمؿ ًمٚمٝمٚمٙم٦مشمرهت ،72آٟمٕم٤مم

 وشمرهتـ سمًقء يمًٌٝم٤م.،خم٤موم٦م أن شُمًّٚمؿ ٟمٗمٌس إمم اهلالك واًمٕمذاب

 وأسمًٚم٧م اًمِمخص،أؾمٚمٛمتف ًمٚمٝمٚمٙم٦م. ،اًمّتحريؿ :واإلسم٤ًمل ،احلرام:واًمًٌؾ 

﴿        ﴾ /واًمِّمامشم٦م:  ،ٓ شمّنهؿ ،152آقمراف

وآؾمؿ اًمِّمامشم٦م  ،إذا ومِرَح سمُٛمّمٞمٌتف ،ؿمِٛم٧م سم٤مًمٙمن :ُي٘م٤مل ،اًمّنور سمٛمٙم٤من إقمداء

 .سم٤مًمٗمتح

 .أي ٓ شمٗمٕمؾ ب ُم٤م َيِمٛمتقن ب ٕضمٚمف :ىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /خُتٞمٗمقن ،62آٟمٗم٤مل. 

 ﴿   ﴾/شمدومٕمقن ومٞمف سمٙمثرة[ 005] ،61يقٟمس. 

 ﴿  ﴾ /حترزون ًمٌذر اًمّزراقم٦م ،48يقؾمػ. 
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﴿   ﴾ /وُي٘م٤مل: شمٕمجزون ذم اًمرأي. دمٝمٚمقن، ،94يقؾمػ 

ومل حيّمؾ يمالُمف،  ،إذا ظمِرَف وشمٖمػّم قم٘مٚمف ،أومٜمد :ُي٘م٤مل ،وأصؾ اًمٗمٜمد اخلَرف

 .وأصٚمف ُمـ ذًمؽ ،ومٜمد اًمّرضمؾ إذا ضمٝمؾ :صمؿ ىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /شمرقمقن إسمٚمٙمؿ ،12اًمٜمحؾ. 

﴿       ﴾ /اإلٟمٗم٤مق ومٞمام ٓ يٜمٌٖمل،  :اًمّتٌذير ،26آهاء

 ،وىمد ُُمثؾ ًمألول سم٤مإلهاج سم٤مًمٜمّٝم٤مر .اًمٍّمف زي٤مدًة قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل :واإلهاف

 .وًمٚمث٤مين سم٤مإلهاج ذم اًمّٚمٞمؾ زي٤مدًة قمغم احل٤مضم٦م

﴿   5﴾ /واإلظمٗم٤مت هق إهار اًمٜمّٓمؼ. ٓ خُتِٗمٝم٤م، ،112آهاء 

 ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  قمـ اًمّّم٤مدق  (1) اًم٘مٛمل    

   5         ﴾ /ىم٤مل اجلٝمر هب٤م رومع  ،112آهاء

وذم ُمٕمٜم٤مه  (4) واىمرأ سملم ذًمؽ (3)واًمّتخ٤موم٧م ُم٤م ٓ شُمًٛمع ٟمٗمًؽ  (2) اًمّّمالة

 .أظم٤ٌمر ُأظمر

                                                           

 .478ح  3/234، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  348شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .ذم اعمّمدر : اًمّّمقت سمدل اًمّّمالة ( (2

 .ذم اعمّمدر : سم٢مذٟمؽ سمدل ٟمٗمًؽ ( (3

 .ذم اعمّمدر : ُم٤م سملم ذًمؽ سمدل سملم ذًمؽ ( (4
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 ﴿   ﴾ /أي ٓ دُم٤مدل أهؾ اًمٙمت٤مب  :اإلُمراء فم٤مهراً  ،22اًمٙمٝمػ

ّٓ ضمدآً  ،ذم ؿم٠من اًمٗمتٞم٦م ؼ ومٞمف إ   .فم٤مهرًا همػم ُُمتٕمٛمَّ

ُمـ  ،واًمرّد قمٚمٞمٝمؿ ،وهق أن شم٘مصَّ قمٚمٞمٝمؿ سمام ُأوطمل إًمٞمؽ ُمـ همػم دمٝمٞمؾ

 .سمٛمٕمٜمك اعُمج٤مدًم٦م ،اعُمامراة

 ﴿            ﴾ /وٓ شُمٖمِِمٜمل قمنًا ُمـ  ،73اًمٙمٝمػ

 .قمكمَّ ُُمت٤مسمٕمتؽوم٢من ذًمؽ ُيٕمنِّ  ،قمغم اعمٜمز  [006]أُمري سم٤معُمْم٤مي٘م٦م واعُم١ماظمذة 

 ٟمًٞم٤مٟم٤ًم. يم٤مٟم٧م إومم ُمـ ُمقؾمك  :قمـ اًمٜمٌل  (1) اعمجٛمع

﴿      4      ﴾ /أي شُمرسّمك وشُمٖمّذى سمٛمرأى ُمٜمّل، ٓ  ،39ـمف

 .أيمَِٚمَؽ إمم همػمي

﴿      ﴾ /واعُمخ٧ٌم: اخل٤موع  ،ختْمع وشمٓمٛمئـ ،54احل٩م

 .ٞمفاعُمٓمٛمئـ إمم ُم٤م ُدقمل إًم

 ﴿    ﴾ /آومؽماءُمـ إضمراُمٙمؿ ذم إؾمٜم٤مد  ،35هقد .  إزمَّ

﴿     ﴾/أي شمِمٖمٚمٝمؿ،ُي٘م٤مل:أهل٤مين قمٜمف:أي:ؿمٖمٚمٜمل قمٜمف،37اًمٜمقر. 

                                                           

 3/279، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  6/365شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم ((1

 .152ح
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وم٢مذا  ،يم٤مٟمقا أصح٤مب دم٤مرةٍ  :ىم٤مل ،ذم هذه أي٦م قمـ اًمّّم٤مدق  (1) اًمٗم٘مٞمف

 وهؿ أقمٔمؿ أضمرًا ممـ ٓ ،ًمّّمالةواٟمٓمٚم٘مقا إمم ا ،طميت اًمّّمالة شمريمقا اًمّتج٤مرة

  يّتجر.

 ﴿  ﴾ /حتٚمٗمقا ،53اًمٜمقر. 

﴿ 3     ﴾/أهرشمف. خُتٗمل،ُمـ ىمقهلؿ:أيمٜمٜمتف ذم ٟمٗمز،،74اًمٜمٛمؾ 

﴿   ﴾ /شمرضمٕمقن ،21اًمٕمٜمٙمٌقت. 

﴿     ﴾ /شُمٕمرض سمقضمٝمؽ قمٜمٝمؿ ذم ٟم٤مطمٞم٦ٍم  ،18ًم٘مامن

 .ُمـ اًمٙمؼم

ٕمر داٌء ي٠مظمذ اًمٌٕمػم ذم رأؾمف ،ُمٞمٌؾ ذم اًمُٕمٜمؼ :ًمّّمٕمروا ومٞم٘مٚم٥م رأؾمف ذم  ،واًمّمُّ

ٌَّف اًمّرضمؾ اًمذي يتٙمؼّم قمغم اًمٜم٤ّمس سمف ،ضم٤مٟم٥ٍم   .ومُٞمِم

وٓ  ،أي ٓ مُتؾ وضمٝمؽ ُمـ اًمٜم٤ّمس شمٙمؼّماً  :قمـ اًمّّم٤مدق ( 2)اعمجٛمع 

 .شُمٕمرض قمّٛمـ ُيٙمٚمٛمؽ اؾمتخٗم٤موم٤ًم سمف

 .ام قمٜمدهؿـمٛمٕم٤ًم ومٞم ،أي ٓ شمذلَّ ًمٚمٜم٤ّمس( 3)اًم٘مٛمل 

                                                           

، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ن احلر اًمٕم٤مُمكم :  3722ح  3/192ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمّمدوق :  ((1

 .21869ح  17/17

 . 18ح 4/146قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم:  ، 8/87 اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، ( (2

  .479شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (3
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 واعمٕمٜمك واطمد. ،ُمـ اإلصٕم٤مر   وىُمرأ ٓ شًمّم٤مقمر، وىُمرأ ٓ شمّمُٕمر

﴿               ﴾ /شُمرضمئ  :ُي٘م٤مل ،51آطمزاب

  .وشم١موي شُمْمؿّ  ،هبٛمٍز وسمٖمػم مهٍز سمٛمٕمٜمك شُم١مظمر

، وشُمٓمّٚمؼ َُمـ شمِم٤مء :يٕمٜمل َـّ َُمـ شمِم٤مء،  ومُتًؽ ،ىمد شمؽمك ُُمْم٤مضمٕم٦م َُمـ شمِم٤مء ُمٜمٝم

َـّ ؿمئ٧م.  وٓ شُم٘مًؿ ٕهّي

 .وم٠ُمسمٞمح ًمف شمرك ذًمؽ ،ُي٘مًؿ سملم أزواضمف ويم٤من 

       .وَُمـ أرضم٠م ومٚمؿ يٜمٙمح ،َُمـ آوى وم٘مد ٟمٙمح :قمـ اًمّّم٤مدق  (1) اًمٙم٤مذم

َؼ  (2) واًم٘مٛمل  .وَُمـ أرضم٠م وم٘مد ـمٚمَّ

 ﴿   ﴾ /ر ذم احلٙمقُم٦م ،22ص  :واًمِّمٓمط.وٓ شُمنف ،وٓ دَمُ

ٌُٕمد قمـ احلؼِّ اجلقر واًمٔمّ   ،ؿمطَّ ذم طُمٙمٛمف ؿمٓمقـم٤ًم وؿمٓمٓم٤مً  :ُي٘م٤مل ،ٚمؿ واًم

﴿.ضم٤مر     4    3   ﴾ /أومُتج٤مدًمقٟمف قمغم ُم٤م يرى. ،12اًمٜمجؿ 

وقمغم  ،أو أومتجحدوٟمف ،أومتٖمٚمٌقٟمف ذم اعمراء :أي :وىُمرأ أومتٛمروٟمف :ُمـ اعمراء

 .اًمّتْمٛملم ُمٕمٜمك اًمَٖمَٚم٦ٌم

                                                           

  .14/199، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  1ح  5/388اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

  .521شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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 ﴿      ﴾ /وم٢من ُمـ طمّ٘مف أن  ،وٓ شُمٜم٘مّمقه ،9اًمرمحـ

 .ٕٟمف اعم٘مّمقد ُمـ ووٕمف ،ُيًّقى

 ٓ خُتنوا اًمّثقاب اعمقزون يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. :وُمٕمٜم٤مه ،وىُمرأ سمٗمتح اًمّت٤مء

﴿  ﴾ /إومٕم٤مل ُمـ  ،ُم٤م شم٘مذومقٟمف ذم إرطم٤مم ُمـ اًمٜمُّٓمػ ،58اًمقاىمٕم٦م

   .اعمٜمّل، وهق اعم٤مء اًمٖمٚمٞمظ اًمذي يٙمقن ُمٜمف اًمقًمد

 ﴿      4  ﴾ /طمؿ :ىمٞمؾ ،46اًمٜمجؿ  .أي شُمدومؼ ذم اًمرَّ

 اعمٜمل. [008]أُمٜمك اًمّرضمؾ ُيٛمٜمل،إذا ٟمزل :ُي٘م٤مل ،وىمٞمؾ: ُمـ اعمٜمّل 

م :ىم٤مل (1) اًم٘مٛمل صمؿ شمّمػم اًمٜمّٓمٗم٦م ذم  ،ومتٙمقن أوٓداً  ،شمتحّقل اًمٜمّٓمٗم٦م ُمـ اًمدَّ

ُم٤مغ ٘م٤مر اًمّٔمٝمر، ومال شمزال دمقز وم٘مرًا وم٘مرًا ومترُّ ذم وم ،ذم قِمرٍق ُي٘م٤مل ًمف اًمقريد ،اًمدِّ

 .وأُم٤م ٟمٓمٗم٦م اعمرأة وم٢مهن٤م شمٜمزل ُمـ صدره٤م ،ومٞمّمػم أسمٞمْم٤مً  ،طمتك شمّمػم ذم احل٤مًمٌلم

ُم٤م ضُمّرب ُمرارًا ُمـ هتٞم٩ّم ؿمٝمقة اعمرأة سمٖمٛمز  :ُمٜمٝم٤م :وًمف ؿمقاهد جُمّرسم٦مٌ  :أىمقل

 .وهمػم ذًمؽ ،هقم٦م إٟمزاهل٤م سم٢مًمّم٤مق اًمّرضمؾ صدره سمّمدره٤م :وُمٜمٝم٤م ،صمديٞمٝم٤م

 ﴿  ﴾ /ُمـ  ،أو شمًتخرضمقهن٤م سم٘مداطمٙمؿ ،شم٘مدطمقن ،71اًمقاىمٕم٦م

حتؽُّ سم٠مطمدمه٤م قمغم أظمر، وُيًّٛمك إقمغم  ،ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب شم٘مدح سمٕمقديـ ،اًمّزٟمقد

ٟمد ٟمدة ،اًمزَّ  .وإؾمٗمؾ اًمزَّ

                                                           

  .3ح  5/172، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  635شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1
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ٟمد يري وري٤مً  :ُي٘م٤مل وُي١ميده ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،إذا ظمرضم٧م ٟم٤مره واريتف أٟم٤م ،ورى اًمزَّ

﴿     3               

  ﴾ /82يس. 

 ﴿          ﴾ /واإلدِّه٤من اًمٜمّٗم٤مق  ،شُمٜم٤مومؼ ،9اًم٘مٚمؿ

  .وهق إٟم٥ًم ذم اعم٘م٤مم ،واعُمداهٜم٦م اعُم٤ًمهٚم٦م ،وشمرك اعُمٜم٤مصح٦م واًمّّمدق

 .وماليٜمقكوّدوا ًمق شُم٤ًمهٚمٝمؿ وشُماليٜمٝمؿ  :واعمٕمٜمك

ٌّقا أن شمٖمش ذم قمكّم  (1) اًم٘مٛمل  .ومٞمٖمِّمقن ُمٕمؽ ىم٤مل أي أطم

﴿   ﴾ /ًمقرصمتف،  [011]وهق ُم٤م خُيّٚمٗمف اًمّرضمؾ  .اعمػماث ،19اًمٗمجر

 .يمام ذم دم٤مه ،ومُ٘مٚم٧ٌم اًمقاو شم٤مءً  ،أي اًمقارث :وأصٚمف اًمقاو

﴿         ﴾/قمـ (2) اًمٙم٤مذم ،48اسمراهٞمؿ 

ل إرض ظمٌزًة ٟم٘مّٞم٦مً  :اًم٤ٌمىمر ٜم٤ّمس ُمٜمٝم٤م طمّتك يٗمزقمقا ُمـ ي٠ميمؾ اًم ،شُمٌدَّ

 .احل٤ًمب

                                                           

  .679شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

  .7/72، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1ح  6/286اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2
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ذم اًمٜم٤ّمر ٓ  :وم٘م٤مل ،أن اًمٜم٤ّمس ًمٗمل ؿُمٖمٍؾ يقُمئٍذ قمـ إيمؾ واًمنمب :ىمٞمؾ

ومٙمٞمػ يِمتٖمٚمقن  ،وهؿ ذم اًمٕمذاب ،ُيِمٖمٚمقن قمـ أيمؾ اًمّييع وذب احلٛمٞمؿ

 .قمٜمف ذم احل٤ًمب

ج٤مد  ًّ ل إرض هم :وقمـ اًم يٕمٜمل سم٠مرٍض مل شُمٙم٥ًم  ،ػم إرضوشُمٌدَّ

 (1) .يمام دطم٤مه٤م أّول ُمّرةٍ  ،سم٤مرزٌة ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ضم٤ٌمل وٓ ٟم٤ٌمت ،قمٚمٞمٝم٤م اًمّذٟمقب

 ﴿        ﴾ /خُتتؼم وُيتٕمرف وُيتٛمّٞمز سملم ُم٤م ـم٤مب  ،9اًمٓم٤مرق

٨ٌُم  .ُيٙمِمػ قمٜمٝم٤م :ىم٤مل( 2)اًم٘مٛمل  .ُمٜمٝم٤م وُم٤م ظم

ُم٤م هذه اًمّنائر اًمتل اسمتغم اهلل هب٤م اًمٕم٤ٌمد  :أٟمف ؾُمئؾ قمـ اًمٜمٌّّل  (3) اعمجٛمع

 ،واًمّزيم٤مة ،واًمّّمٞم٤مم ،هائريمؿ هل أقمامًمٙمؿ ُمـ اًمّّمالة :وم٘م٤مل ؟ذم أظمرة

 ،ٕن إقمامل يمّٚمٝم٤م هائر ظمٗمّٞم٦م :ويمؾُّ ُمٗمروضٍ  ،واًمقوقء، واًمٖمًؾ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م

 ،شمقو٠مت ومل يتقو٠م :وإن ؿم٤مء ىم٤مل ،صّٚمٞم٧م ومل ٌيّمؾِّ  :وم٢من ؿم٤مء اًمّرضمؾ ىم٤مل

 ﴿ؽ ىمقًمف: ومذًم         ﴾ /9اًمٓم٤مرق. 

 ،واًمٜمّٞم٤مت وهمػمه٤م  ،ُمـ اًمٕم٘م٤مئد  [010]أي خُتتؼم اًمّنائر ذم اًم٘مٚمقب  :وىمٞمؾ

 .وُم٤م ظم٨ٌَّم  ،ومُٞمتؿَّ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ـم٤مب ،وُم٤م أهَّ وأظمٗمك ُمـ إقمامل

                                                           

 .2/323، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  52ح  2/237شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (1

  718شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2

  .2/361، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  12/323جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ( (3
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 ﴿     4     3   ﴾ /أي ،18اًمٗمجر:  ٓ

طمّْمف قمغم إُمر  :ُمـ ىمقهلؿ ،وٓ شم٠مُمرون سم٤مًمتّمّدق قمٚمٞمف ،ن قمغم ـمٕم٤مُمفحت٤مصّمق

 .أي طمّروف :وطمْمْمف ،طمّثف قمٚمٞمف ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،طمّْم٤مً 

ٓ  :أي :يٕمٜمل سمٗمتح اًمّت٤مء ،وَُمـ ىمرأ وٓ حَت٤مّوقن :ىم٤مل ،وقمـ اًمِّمٞمخ أب قمكمّ 

 .(1)حيّض سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤ًم قمغم ذًمؽ 

دىم٦م ًمٚمٗم٘مػم ،م اًمٞمتٞمؿُمـ شمرك إيمرا ،اإله٤مٟم٦م مم٤م ومٕمٚمتٛمقه :واعمٕمٜمك ٓ  ،وُمٜمع اًمّمَّ

  .ُم٤م زقمٛمتٛمقه

﴿ 9  ﴾ /ُمـ  ،شمٜمٕمٛمقن وشُمٙمرُمقن وشمرون :أي ،72اًمزظمرف

 .ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،طَمؼمه حَيؼِمه طَمؼمًا وحُيؼمه :ُي٘م٤مل ،احلٌقر، وهق اًمّنور

 ﴿       ﴾ /هؾ شمِمٕمر سم٠مطمٍد ُمٜمٝمؿ وشمراه ،98ُمريؿ، 

 .إذا قَمٚمِؿ سمف ووضمده ،٤مًمٌمءُمـ أطمسَّ سم

﴿    ﴾ /ُمـ هقؾمٝمؿ وأُمقاهلؿ. ،25آطم٘م٤مف 
ٍ
 هُتٚمؽ يمّؾ رء

﴿    6  ﴾ /شُمٕمٓمٞمٝمؿ إّي٤مه٤م  ،إدارة اًمّتج٤مرة سمٞمٜمٝمؿ ،282اًمٌ٘مرة

ّٓ أن شمت٤ٌميٕمقا يدًا سمٞمدٍ  :يدًا سمٞمد: أي  .إ

                                                           

 .4/253، اًمٙمِم٤مف ، اًمزخمنمي :  12/353ػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمً ( (1
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﴿   3         ﴾ /ذم اًمّدٟمٞم٤م ومٚمؿ ُأظمٚمؼ ومل  ،42اًمٜم٠ٌم

   .أو ذم هذا اًمٞمقم ومٚمؿ ُأسمٕم٨م ،ُأيمٚمَّػ

 .صمؿ شُمردُّ شُمراسم٤ًم، ومٞمقدُّ اًمٙم٤مومر طم٤مهل٤م ،حُينم ؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت ًمإلىمتّم٤مص :وىمٞمؾ

ًمُٞمخّٚمص ُمـ  [011]أي يتٛمٜمك أن ًمق يم٤من شُمراسم٤ًم ٓ ُيٕم٤مد وٓ حُي٤مؾم٥م  :وىمٞمؾ

 .ُمٕمٜم٤مه ي٤م ًمٞمتٜمل مل ُأسمٕم٨م :وىمٞمؾ .قم٘م٤مب ذًمؽ اًمٞمقم

 همػم اًمّث٘مٚملم :وىمٞمؾ
ٍ
 ،أن اهلل شمٕم٤ممم جيٛمع اًمقطمقش واهلقام واًمّٓمػم ويمّؾ رء

ب سمٕمدُم٤م ي٘ميض  ،اًمّرمحـ اًمّرطمٞمؿ :ومٞم٘مقًمقن ؟َُمـ رسّمٙمؿ :ومٞم٘مقل ومٞم٘مقل هلؿ اًمرَّ

وؾمّخرشمٙمؿ ًمٌٜمل آدم،  ،أٟم٤م ظمٚم٘متٙمؿ :(2) ُمـ اًم٘مرٟم٤مء (1) طمّتك ي٘ميض ًمٚمجاّمء ،سمٞمٜمٝمؿ

وم٢مذا اًمتٗم٧م اًمٙم٤مومر امم  ،وم٤مرضمٕمقا امم اًمذي يمٜمتؿ شُمراسم٤مً  ،لم أي٤مم طمٞم٤مشمٙمؿويمٜمتؿ ُُمٓمٞمٕم

 ص٤مر شُمراسم٤ًم، يتٛمٜمك ذًمؽ
ٍ
 .رء

واومتخر  ،سم٠من ظُمِٚمَؼ ُمـ شُمراب قم٤مب آدم  ،أراد سم٤مًمٙم٤مومر هٜم٤م إسمٚمٞمس :وىمٞمؾ

ي٤م ًمٞمتٜمل  :ىم٤مل  ،ووًمده ُمـ اعم١مُمٜملم ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إذا رأى يمراُم٦م آدم  ،سم٤مًمٜم٤ّمر

 .يمٜم٧م شُمراسم٤مً 

                                                           

 .وهل اًمِّم٤مة اًمتل ٓ ىمرن هل٤م ، يمت٤مب اًمٕملم ، اًمٗمراهٞمدي ، ُم٤مدة ) ىمرن ( ( (1

 .وهل اًمِّم٤مة اًمتل هل٤م ىمرون ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) ىمرن ( ( (2
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َ يمٜمَّك رؾمقل اهلل  :أٟمف ؾُمئؾ ،قمـ اسمـ قم٤ٌمس (1) اًمٕمٚمؾ  ؟قمٚمّٞم٤ًم أسم٤م شُمراب مِل

وًمف سم٘م٤مؤه٤م، وإًمٞمف  ،وطمّج٦م اهلل قمغم أهٚمٝم٤م سمٕمده ،ٕٟمف ص٤مطم٥م إرض :ىم٤مل

 ،أٟمف إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ي٘مقل وًم٘مد ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  :ىم٤مل ،ؾمٙمقهن٤م

ُمـ اًمّثقاب واًمّزًمٗمك  ورأى اًمٙم٤مومر ُم٤م أقمدَّ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ًمِمٞمٕم٦م قمكمٍّ 

وذًمؽ ىمقل اهلل قمزَّ  ُمـ ؿمٞمٕم٦م قمكمٍّ  :أي :ي٤م ًمٞمتٜمل يمٜم٧م شُمراسم٤مً  :ىم٤مل ،واًمٙمراُم٦م

﴿     :وضمؾَّ     3        ﴾ /42اًمٜم٠ٌم. 

﴿      ﴾ /شمٕم٤مدون وخت٤مصٛمقن ،27اًمٜمحؾ. 

 ﴿   ﴾ /ٗم٤مقمٚم٦م ُمـ اًمِٗمداءُمُ  ،85اًمٌ٘مرة.  

واًمٜمّْمػم طمٚمٗم٤مء اخلّزرج، وم٢مذا اىمتتال  ،أن ىمرئم٦م يم٤مٟمقا طُمٚمٗم٤مء إوس :ىمٞمؾ

وإذا ُأِه أطمٌد  ،وإضمالء أهٚمٝم٤م ،وختري٥م اًمّدي٤مر ،قم٤مون يمّؾ ومريٍؼ طُمٚمٗم٤مءه ذم اًم٘مت٤مل

 .ُمـ اًمٗمري٘ملم مجٕمقا ًمف طمتك يٗمدوه

 ﴿4       6    ﴾ /أُمٚمٞم٧م اًمٙمت٤مب قمغم  ُمـ ،5اًمٗمرىم٤من

 .أًم٘مٞمتف قمٚمٞمف :أي :اًمٙم٤مشم٥م إُمالءً 

 

 

                                                           

 .4ح  35/51ر إٟمقار ، اعمجٚمز : ، قمٜمف سمح٤م 3ح  1/156قمٚمؾ اًمنّمائع ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (1
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اء املكسورة (
 
 ) فصل في الت

 

﴿       ﴾ /واًمتِّٚم٘م٤مء  ،وٟمحق ُمديـ ،دم٤مه َُمديـ ،22اًم٘مّمص

 .وشمٚم٘م٤مء وضمٝمف ،وُمٜمف ضمٚمس شمٚم٘م٤مؤه ،سم٤مًمٙمن سم٤معمدِّ احلذاء

 .ُمـ قمٜمد ٟمٗمز وضمٝمتٝم٤م :أي :وشمٚم٘م٤مء ٟمٗمز

 ﴿       ﴾ /ذم مجٚمتٝم٤م أو ُمٕمٝم٤م ،12اًمٜمٛمؾ. 

م،  ،واًمّْمٗم٤مدع ،واًمُ٘مّٛمؾ ،واجلراد ،واًمّٓمقوم٤من ،واًمّتًع هل اًمٗمّٚمؼ :ىمٞمؾ واًمدَّ

 ،وسمٕمْمٝمؿ قمدَّ اًمٕمّم٤م ،واًمٜمّ٘مّم٤من ذم ُمزارقمٝمؿ ،واجلدب ذم سمقادهيؿ ،واًمٓمَّٛمس

 .واًمٞمد اًمٌٞمْم٤مء ُمـ همػم ؾمقء ُمـ مجٚمتٝم٤م

ٕٟمف مل ُيٌٕم٨م سمف  :وًمٕمّٚمف أىمرب ،اًمٗمّٚمؼوخُيرج  ،وقمٚمٞمف يٙمقن إظمػمان واطمداً 

 .إمم ومرقمقن

 ﴿   7  ﴾ /ٟمٗمر أو أٟمٗمس ،48اًمٜمٛمؾ. 
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أٟمف ُمـ  :واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم اًمٜمّٗمر ،وإٟمام وىمع متٞمّٞمزًا ًمٚمتًٕم٦م سم٤مقمت٤ٌمر اعمٕمٜمك :ىمٞمؾ

ٌٕم٦م إمم اًمٕمنمة ،اًمثالصم٦م ًّ  .واًمٜمّٗمر ُمـ اًمثالصم٦م إمم اًمّتًٕم٦م ،أو اًم

﴿      ﴾ /سم٤مًمِّم٤مم ُيٜمٌِت٤من   [013]مه٤م ضمٌالن  :ىمٞمؾ ،1اًمتلم

 .سم٤مًمّني٤مٟمّٞم٦م ،وـمقر زيت٤مء ،ُي٘م٤مل هلام: ـمقر شمٞمٜم٤مء ،اًمّتلم واًمّزيتقن

اًمذي  ٟمٙمؿوزيتق ،شمٞمٜمٙمؿ اًمذي شم٠ميمٚمقن :أٟمف ىم٤مل ،وّروي قمـ اسمـ جُم٤مهد

 (1) .شَمٕمٍِمون

وهمذاء  ،هل٤م ومْمٚم٦م ،ٕن اًمّتلم وم٤ميمٝم٦م ـمّٞم٦ٌم :ظمّّمٝمام ُمـ اًمّثامر سم٤مًمَ٘مًؿ :ىمٞمؾ

وُيٓمّٝمر  ،وحُيٚمؾ اًمٌٚمٖمؿ ،وم٢مٟمف ُيٚملّم اًمّٓمٌع ،ودواء يمثػم اًمٜمّٗمع ،هيع اهلْمؿ ،ًمٓمٞمػ

 .وُيًٛمـ اًمٌدن ،ويٗمتح ؾمّدة اًمٙمٌد واًمّٓمح٤مل ،وُيزيؾ رُمؾ اعمث٤مٟم٦م ،اًمٙمٚمٞمتلم

 (2) .ويٜمٗمع ُمـ اًمٜمَّ٘مرس ،أٟمف ي٘مٓمع اًمٌقاؾمػم :وذم احلدي٨م

ُمع أٟمف يٜم٧ٌم  ،يمثػم اعمٜم٤مومع ،ف ُدهـ ًمٓمٞمػوًم ،ودواء ،وإدام ،وم٤ميمٝم٦م :واًمّزيتقن

ؾم٦م :وىمٞمؾ .طمٞم٨م ٓ ُدهٜمٞم٦م ومٞمف يم٤مجل٤ٌمل أو  ،اعمُراد هبام ضمٌالن ُمـ إرض اعمُ٘مدَّ

ٌَٚمَدان ،ُمًجد دُمِمؼ وسمٞم٧م اعم٘مدس  .أو اًم

 

                                                           

 .9/174، شمٗمًػم أب اًمًٕمقد :  22/112شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل :  ((1

 .1ح  346/ 5، اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مؿم٤مين :  28282ح  12/44يمٜمز اًمٕمامل ، اعمت٘مل اهلٜمدي :  ((2
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أن اهلل  :ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل قمـ اًمٙم٤مفمؿ  (2)واعمٕم٤مين  (1)واخلّم٤مل 

﴿ وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: ،شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اظمت٤مر ُمـ اًمٌٚمدان أرسمٕم٦مً        

              ﴾ /وم٤مًمّتلم  ،3-1اًمتلم

 .وهذا اًمٌٚمد إُملم ُمّٙم٦م ،وـمقر ؾمٞمٜملم اًمٙمقوم٦م ،سمٞم٧م اعم٘مدس :واًمّزيتقن

وـمقر  واًمّزيتقن أُمػم اعم١مُمٜملم اًمّتلم رؾمقل اهلل  :ىم٤مل( 3)واًم٘مٛمل 

 .وهذا اًمٌٚمد إُملم إئٛم٦م  واحلًلم  احلًـ  [014]ؾمٞمٜملم 

يتقن احلًـ  :قمـ اًمٙم٤مفمؿ  (4)واعمٜم٤مىم٥م   واحلًلم  اًمّتلم واًمزَّ

 .وهذا اًمٌٚمد إُملم حمّٛمد  وـمقر ؾمٞمٜم٤مء قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م 

 

 

 

 

                                                           

 .22ح  97/392، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  28ح  225اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((1

 361 /14، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  1ح  365ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((2

 .19389ح

 .12ح  8/321، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  727شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (3

 .3ح  5/346،قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم،اًمٙم٤مؿم٤مين :3/393ُمٜم٤مىم٥م آل اب ـم٤مًم٥م ،اسمـ ؿمٝمرآؿمقب : ( (4
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اء املفتوحت () فصل ال
 
 ث

 

 

﴿  ﴾ /ويٙمقن ذم اخلػم  ،أضمٌر وضمزاٌء قمغم اًمٕمٛمؾ ،145آل قمٛمران

اعمُ٘م٤مرن  ،هق ٟمٗمع اعُمًتحؼ :وذم اصٓمالح أهؾ اًمٙمالم ،واًمنّم، وإول أيمثر

 .ًمٚمتٕمٔمٞمؿ واإلضمالل

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم               ﴾  آل

 .اًمٖمٜمٞمٛم٦م ذم اجلٝم٤مد :٤ميٕمٜمل هب ،145قمٛمران/

﴿    ﴾ /ُمـ ىمقهلؿ:  ،وضمدمتقهؿ وفمٗمرشمؿ هبؿ ،191اًمٌ٘مرة

 .وفمٗمرت سمف ،إذا وضمدشمف ،صم٘مٗم٧م اًمّرضمؾ

 ﴿        ﴾ /يٕمٜمل  :ىمٞمؾ ،187آقمراف

٤مقم٦م ًّ امء وإرض ،اًم ًّ  .وإذا ظمٗمل اًمٌمء صم٘مؾ ،أظمٗمك قمٚمٛمٝم٤م قمغم أهؾ اًم

هت٤مقمٔمٛم :وىمٞمؾ ويم٠مٟمف إؿم٤مرٌة  ،٧م قمغم أهٚمٝم٤م ُمـ اعمالئٙم٦م واًمّث٘مٚملم هِلقهِل٤م وؿمدَّ

 إمم احلٙمٛم٦م ذم إظمٗم٤مئٝم٤م.
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﴿    ﴾ /ٌّٓمف قمـ  ،ومحًٌٝمؿ سم٤مجلٌـ واًمٙمًؾ ،46اًمتقسم٦م ُي٘م٤مل صم

  .إذا طمًٌف وؿمٖمٚمف قمٜمٝم٤م :إُمقر

﴿  ﴾ /ـّ واإلٟمس ،31اًمرمحـ ؾُمّٛمٞم٤م سمذًمؽ ًمتٗمّْمٚمٝمام  :ىمٞمؾ ،مه٤م اجل

 . ؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت سم٤مًمتٛمّٞمزقمغم

 :واًمّدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقل رؾمقل اهلل  ،ٟمحـ ويمت٤مب اهلل :ىم٤مل (1) اًم٘مٛمل

 (2)وقمؽميت أهؾ سمٞمتل. ،يمت٤مب اهلل :إيّن شم٤مرٌك ومٞمٙمؿ اًمّث٘مٚملم

وذًمؽ يقم  ،يٙمقن اعمٕمٜمك ؾمتٜمجرد حل٤ًمسمٙمؿ وضمزائٙمؿ  [015]إول  :أىمقل

ّٓ ؿم٠مٌن واطمد ،وم٢مٟمف يٜمتٝمل يقُمئٍذ ؿم١مون اخلٚمؼ يمّٚمٝم٤م ،اًم٘مٞم٤مُم٦م وهق  ،ومال يٌ٘مك إ

 .ومجٕمؾ ذًمؽ ومراهم٤ًم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمّتٛمثٞمؾ ،اجلزاء

وم٢من اعُمتجّرد ًمٚمٌمء  :ؾم٠مومرغ ًمؽ :هتديٌد ُُمًتٕم٤مر ُمـ ىمقًمؽ عمَِـ هُتدده :وىمٞمؾ

 .وأضمّد ومٞمف ،يم٤من أىمقى قمٚمٞمف

 .وجُم٤مزاة أقمدائٙمؿ ،يٙمقن اعُمراد ؾم٠مومُرغ إلصم٤مسمتٙمؿ :وقمغم اًمث٤مين

                                                           

 .28ح  5/193، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  642شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

طمدي٨م اًمّث٘مٚملم ُمـ إطم٤مدي٨م اعمِمٝمقرة ، روشمف اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ذم ُمّم٤مدرهؿ ، وُمٜمٝم٤م: سمّم٤مئر  ((2

،  259ح  1/68، قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق:  17ح  432اًمدرضم٤مت ، اًمّّمٗم٤مر : 

، ٟمٞمؾ إوـم٤مر ، اًمِمقيم٤مين :  16/69، اعمًٌقط ، اًمنظمز :  1/233اإلرؿم٤مد ، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد : 

 .وهمػمه٤م ُمـ اعمّم٤مدر اعمٕمتؼمة قمٜمد اًمٗمري٘ملم 2/328
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 ﴿             ﴾ 

  .وأقمامًمف ،أي ُمقزوٟم٤مت قم٘م٤مئده ،8آقمراف/

 .سم٤مٕقمامل احلًَٜم٦َم :ىم٤مل (1) اًم٘مٛمل

ٞمئ٤مت :قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ( 2)اًمتَّقطمٞمد  ًّ  ،إٟمام يٕمٜمل شُمقزن احلًٜم٤مت واًم

ٞمئ٤مت ظمّٗم٦م اعمٞمزان ،واحلًٜم٤مت صم٘مؾ اعمٞمزان ًّ  .واًم

 .ل ذم اًمقاو اعمٗمتقطم٦م إن ؿم٤مء اهللوؾمٞم٠ميت ذح وزن إقمام

﴿   ﴾ /وهق اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ اًمذي ٓ ُم٤مّدة  :ومٕمقل ُمـ اًمثََّٛمد ،73آقمراف

 .ًمف

 ،وُمـ وًمد صمٛمقد وهؿ ىمقم ص٤مًمح  ،وهق اؾمؿ ىمٌٞمٚم٦ٍم ُمـ اًمٕمرب إومم

ؾُمّٛمقا سم٤مؾمؿ أسمٞمٝمؿ إيمؼم صمٛمقد سمـ قم٤مُمر سمـ آدم سمـ ؾم٤مم سمـ ٟمقح، ُيٍمف وٓ 

أو  ،وَُمـ ضمٕمٚمف اؾمؿ ىمٌٞمٚم٦مٍ  ،ٕٟمف ُيذيّمر :ٕمٚمف اؾمؿ أو واٍد سومفومَٛمـ ضم .ُيٍمف

 وأرض صمٛمقد ىمري٦ٌم ُمـ شمٌقك. ،أرٍض مل يٍمومف

﴿ 3   ﴾ /هق اًمذي حت٧م اًمّٔم٤مهر ُمـ  [016]اًمؽّماب اًمٜمَّدي و  ،6ـمف

 .صمرى :وٓ ُي٘م٤مل ،وم٢من مل يٙمـ ومٝمق شُمراب ،وضمف إرض

                                                           

 .411شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .9ح  7/252، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  368اًمتقطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ( (2
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 قمغم  :وم٘م٤مل ،ه أي٦مأٟمف شمال هذ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ( 1)اخلّم٤مل 
ٍ
ومٙمّؾ رء

 .واًم٘مدرة حتٛمؾ يمّؾ رء ،واًمّثرى ُمع اًم٘مدرة ،اًمّثرى

واحلقت قمغم اعم٤مء،  ،أن إرض قمغم احلقت :قمـ اًمّّم٤مدق  (2) واًم٘مٛمل

وقمٜمد  ،واًمثقر قمغم اًمّثرى ،واًمّّمخرة قمغم ىمرن صمقٍر أُمٚمس ،واعم٤مء قمغم اًمّّمخرة

 .ذًمؽ وّؾ قمٚمؿ اًمٕمٚمامء

﴿   ﴾ أي قم٤مد إلضم٤مسمتف ،٩9م/احل.  

وم٢من صمٜمل اًمٕمٓمػ يمٜم٤مي٦ًم قمـ  ،واًمٕمٓمػ اجل٤مٟم٥م يٕمٜمل اجلٜم٥م، ُُمٕمرو٤ًم ُُمتٙمؼّماً 

 .يمِكَم اجلٞمد ،اًمّتٙمؼم

﴿    ﴾ /رضمؾ واطمد ،42اًمتقسم٦م ّٓ  .مل يٙمـ ُمٕمف إ

﴿   7    ﴾ /أطمد صمالصم٦م :أي ،73اعم٤مئدة. 

ضمقهر واطمد،  :صمالصم٦م أىم٤مٟمٞمؿ :ي٘مقًمقن ،ىاًم٘م٤مئٚمقن سمذًمؽ مجٝمقر اًمٜمّّم٤مر :ىمٞمؾ

 .وٓ ي٘مقًمقن صمالصم٦م آهل٦م ،إًمف واطمد ،أب واسمـ وروح اًم٘مدس

إًمف،  آسمـٕهنؿ ي٘مقًمقن:  :ويٛمٜمٕمقن ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة، وإن يم٤من يٚمزُمٝمؿ ذًمؽ

 .ًمٞمس هق إب وآسمـ ،وروح اًم٘مدس إًمف

                                                           

 .6ح 3/322اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مؿم٤مين :  ، قمٜمف اًمتٗمًػم 597اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ( (1

 .2ح  5/166، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  375شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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ه وقمّٔمٛمق ،ومٕمّمقه [017]أُم٤م اعمًٞمح  :ذم طمدي٨ٍم  قمـ اًم٤ٌمىمر  (1) اًم٘مٛمل

 ،صم٤مًم٨م صمالصم٦م :وـم٤مئٗم٦ٌم ُمٜمٝمؿ ىم٤مًمقا ،وأٟمف اسمـ اهلل ،طمّتك زقمٛمقا أٟمف إًمف ،ذم أٟمٗمًٝمؿ

 .ىم٤مًمقا هق اهلل :وـم٤مئٗم٦م

﴿ 7   ﴾ /وُمريؿ، يمام يدّل قمٚمٞمف  ،واعمًٞمح ،اهلل :أي أهل٦م صمالصم٦م ،73اعم٤مئدة

    ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم               

     3          ﴾ /116اعم٤مئدة، 

ّٓ هق راسمٕمٝمؿ ،أو ُُمتٜم٤مضملم صمالصم٦م ،أي ُمـ شَمٜم٤مضمل صمالصم٦مٍ  ،أي٦م ّٓ اهلل جيٕمٚمٝمؿ  ،إ إ

 .إذ هق ُُمِم٤مريمٝمؿ ذم اإلـمالع قمٚمٞمٝم٤م ،أرسمٕم٦مً 

ٕن  :طم٤مـم٦م واًمٕمٚمؿ ٓ سم٤مًمّذاتيٕمٜمل سم٤مإل :قمـ اًمّّم٤مدق  (2) اًمٙم٤مذم

 .وم٢مذا يم٤من سم٤مًمّذات ًمزُمٝم٤م احُلقاي٦م ،حتقهي٤م طمدود أرسمٕم٦م ،إُم٤ميمـ حمدودةٌ 

هق ه٤مهٜم٤م وه٤مهٜم٤م، وومقق  :وم٘م٤مل ؟قمـ اهلل أيـ هق وؾُمئؾ أُمػم اعم١مُمٜملم 

إٟمام هق راسمع  -إمم أٟمف  أؿم٤مر  -صمؿ شمال هذه أي٦م  ،وحُمٞمٌط سمٜم٤م وُمٕمٜم٤م ،وحت٧م

ٌَتف قمٚمٞمٝمؿ ،سم٢مطم٤مـمتف هبؿ ،ٛم٦ًم اعُمتٜم٤مضملموؾم٤مدس اخل ،اًمثالصم٦م وقمٚمٛمف سمام  ،وهَمَٚم

                                                           

 .8ح  3/426، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  228شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

  .13ح  131، اًمتقطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  5ح  1/127اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2
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وؿمٝمقده ًمدهيؿ ذم شمٜم٤مضمٞمٝمؿ، ٓ أٟمف واطمٌد ُمٜمٝمؿ ذم قمدادهؿ سمذاشمف  ،يتٜم٤مضمقن سمف

ؾم٦م  (1) .ٕن ذًمؽ يًتٚمزم احلدَّ واعمٙم٤من واحلقاي٦م :اعمُ٘مدَّ

 ،ذم ومالن وومالن  [018]ٟمزًم٧م هذه أي٦م  :قمـ اًمّّم٤مدق  (2)اًمٙم٤مذم 

واعمُٖمػمة  ،وؾم٤ممل ُمقمم أب طُمذيٗم٦م ،وقمٌد اًمّرمحـ سمـ قمقف ،سمـ اجلّراح وأب قُمٌٞمدة

 .اسمـ ؿمٕم٦ٌم

ٓ  ًمئـ ُم٣م حمّٛمد  ،وشمٕم٤مهدوا وشمقاصم٘مقا ،طمٞم٨م يمتٌقا اًمٙمت٤مب سمٞمٜمٝمؿ

 .وٓ اًمٜمٌّقة أسمداً  ،يٙمقن اخلالوم٦م ذم سمٜمل ه٤مؿمؿ

﴿   ﴾ /أىم٤مم إذا  ،يثقي صمقاًء سم٤معمدِّ  ،ُمـ صمقى سم٤معمٙم٤من ،ُُم٘مٞمامً  ،45اًم٘مّمص

 .ومٞمف

 ﴿  ; 3 ﴾ /خيتّؾ ومٞمٝم٤م  ،أي هل صمالث أوىم٤مٍت  ،58اًمٜمقر

 .شمًؽميمؿ، وأصؾ اًمٕمقرة اخلٚمؾ

ُمـ سمٕمد هذه  ،ويدظمؾ ممٚمقيمٙمؿ وهمٚمامٟمٙمؿ :قمـ اًمّّم٤مدق  (3) اًمٙم٤مذم

 .سمٖمػم إذٍن إن ؿم٤مؤوا ،اًمثالث قمقرات

                                                           

  .55/12، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1ح  1/132اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

  .92ح  24/365، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  222ح  8/182اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2

 .25466ح  22/217، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  4ح  5/532اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (3
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 ﴿   ﴾ /٘م٥م اًمّٔمالم اعميُضء اًمذي يث :اًمّث٤مىم٥م ،12اًمّم٤موم٤مت

  هق اًمٜم٤ّمومذ ُمـ اعمنمق إمم اعمٖمرب. :وىمٞمؾ ،سمْمقئف ومٞمٜمٗمذ ومٞمف

 ﴿    ﴾ /واًمٕمرب شُمًّٛمٞمف اًمٜمّجؿ،  ،هق اًمثّري٤م :ىمٞمؾ ،3اًمٓم٤مرق

 .هق ُزطمؾ :وىمٞمؾ ،يم٠مٟمف يث٘م٥م إومالك سمْمقئف

ُم٤م ُزطمؾ  :أٟمف ىم٤مل ًمرضمٍؾ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ قمـ اًمّّم٤مدق  (1)اخلّم٤مل 

وم٢مٟمف ٟمجؿ  :ٓ شم٘مقًمـ هذا :وم٘م٤مل  ،ٟمجؿ ٟمحس :ىم٤مل اًمٞمامين ؟جقمقمٜمديمؿ ذم اًمٜمّ 

وهق اًمٜمّجؿ اًمّث٘م٥م اًمذي ىم٤مل اهلل ذم  ،وهق ٟمجؿ إوصٞم٤مء أُمػم اعم١مُمٜملم 

امء  :ىم٤مل ؟ومام يٕمٜمل سم٤مًمّث٤مىم٥م :وم٘م٤مل ًمف اًمٞمامين ،يمت٤مسمف ًّ  [021]ٕن ُُمٓمٚمٕمف ذم اًم

٤مسمٕم٦م ًّ امء اًمّدٟمٞم٤م ،اًم ًّ ومٛمـ صمؿَّ ؾماّمه اهلل اًمٜمّجؿ  ،وأٟمف صم٘م٥م سمْمقئف طمتك أو٤مء ذم اًم

 ﴿.اًمّث٤مىم٥م   ﴾ /٤ًٌَّم سمٙمثرة ،14اًمٜم٠ٌم ؾمّٞم٤مًٓ،  :وىمٞمؾ ،ُُمتداوم٘م٤مً  :وىمٞمؾ ،ُُمٜمّم

 .ُي٘م٤مل صمّجف وصم٩مَّ سمٜمٗمًف

رومع اًمّّمقت ذم  :وم٤مًمٕم٩ّم  (2) واًمّث٩م ،أومْمؾ إقمامل إمم اهلل اًمٕم٩ّم  :وذم احلدي٨م

 .اًمّتٚمٌٞم٦مِ 

 

                                                           

 .2/121، اإلطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :  68ح  492ِمٞمخ اًمّّمدوق : اخلّم٤مل ، اًم ((1

، 827ح  3/189( ، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي :  212ُم٠ًمًم٦م )  7/277شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء ، اًمٕمالُم٦م احلكم :  ((2

 .924ح  2/975ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م : 
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 .رإؾم٤مًم٦م اًمّدُم٤مء ُمـ اًمّذسمح واًمٜمّح :واًمّث٩م

 ﴿       ﴾ /وسمتٙمثػم  ،سم٤مًمٌِم٤مرة هلؿ ،12آٟمٗم٤مل

   .وحُم٤مرسم٦م أقمدائٝمؿ ،ؾمقادهؿ 

 ﴿  7          ﴾ /يٕمٜمل  :ىمٞمؾ ،25اًمٙمٝمػ

 .وهق سمٞم٤من عم٤ِم أمجٚمف ،ُميوسم٤ًم قمغم أذاهنؿ ،ًمٌثٝمؿ ومٞمف أطمٞم٤مءً 

وم٢مهنؿ اظمتٚمٗمقا ذم ُمّدة ًمٌثٝمؿ، يمام اظمتٚمٗمقا  ،أهؾ اًمٙمت٤مبأٟمف طمٙم٤مي٦م يمالم  :وىمٞمؾ

 .ذم قمّدهتؿ

 .صمالصمامئ٦م وشمًع ؾمٜملم :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ،صمالصمامئ٦م :وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ

 ،قمـ ُمّدة ًمٌثٝمؿ روي أن هيقدي٤ًم ؾم٠مل قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م ( 1)اعمجٛمع 

ٜمّل ذًمؽ سمً إّٟم٤م ٟمجد ذم يمت٤مسمٜم٤م صمالصمامئ٦م، وم٘م٤مل قمكّم  :وم٘م٤مل ؟وم٠مظمؼم سمام ذم اًم٘مرآن

 .وهذا سمًٜمّل اًم٘مٛمر ،اًمِّمٛمس

 :أهنؿ ي٘مقًمقن ،صمؿ قمٓمػ قمغم اخلؼم إول اًمذي طمٙمك قمٜمٝمؿ (2) واًم٘مٛمل

 ﴿ :وم٘م٤مل ،صمالصم٦م راسمٕمٝمؿ يمٚمٌٝمؿ        7    

     ﴾ /25اًمٙمٝمػ. 

                                                           

 .26ح 3/239، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  6/334جمٛمع اًمٌٞم٤من ، اًمٓمؼمد :  ( (1

 .352شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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 ﴿   :قمٜمٝمؿ ىمقًمف واًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف طمٙم٤مي٦مً  ،وًمٗمٔمف ظمؼم ،وهق طمٙم٤مي٦ًم قمٜمٝمؿ

         ﴾/[020]  26اًمٙمٝمػ. 
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اء املضمومت (
 
 ) فصل الث

 

﴿  ﴾ /مجع صمٌت٦م ،مج٤مقم٤مت ُُمتٗمرىم٦م ،71اًمٜم٤ًمء. 

 .واجلٛمٞمع اًمٕمًٙمر ،اًمّث٤ٌمت اًمّناي٤م :قمـ اًم٤ٌمىمر  (1) اعمجٛمع

 ﴿    ﴾ /طمٞم٦ّم قمٔمٞمٛم٦م اجلًؿ ،127آقمراف. 

سملم حلٞمٞمف  ،عم٤ّم أًم٘مك قمّم٤مه ص٤مرت صُمٕم٤ٌمٟم٤ًم وم٤مهمرًا وم٤مه أن ُمقؾمك  :ُروي

صمؿ  ،وإقمغم قمغم ؾمقر اًم٘مٍم ،وَوع حلٞمٞمف إؾمٗمؾ قمغم إرض ،صمامٟمقن ذراقم٤مً 

ومٝمرب  ،وارشمٗمع ُمـ إرض ٟمحقًا ُمـ اعمٞمؾ ،وىم٤مم قمغم ذٟمٌف ،شمقضّمف ٟمحق ومرقمقن

ومامت ُمٜمٝمؿ  ،واهنزم اًمٜم٤ّمس ُُمزدمحلم ،ُمّرة ُمٜمف، وأطمدث ذم ذًمؽ اًمٞمقم أرسمٕمامئ٦م

                                                           

 1/469، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مؿم٤مين :  3/128جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .71ح 
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ظمذه وأٟم٤م  ،ُأٟمِمدك سم٤مًمذي أرؾمٚمف ،ي٤م ُمقؾمك :وص٤مح ومرقمقن ،مخ٦ًًم وقمنمون أًمٗم٤مً 

  (1) .وم٠مظمذه ومٕم٤مد قمًَم  ،وُأرؾمؾ ُمٕمؽ سمٜمل إهائٞمؾ ،أؤُمـ سمؽ

﴿   ﴾ /اعم٤مل، واًمثٛمر  :اًمُثٛمر سمْمؿ اًمّث٤مء :وُي٘م٤مل ،مجع صمامر ،34اًمٙمٝمػ

  .ُمـ صمٛمر اعم٠ميمقل ،سمٗمتح اًمّث٤مء مجع صمٛمر

 ﴿ ﴾ /هالك ،13اًمٗمرىم٤من. 

﴿    ﴾ /أي  :ىمٞمؾ ،أي ص٤مطمقا وا هاليم٤مً  ،13اًمٗمرىم٤من

 .يتٛمٜمقن هاليم٤ُم وُيٜم٤مدوٟمف

﴿   ﴾ /وفُمِٗمَر هبؿ ،ُوضِمدوا ،112آل قمٛمران. 

﴿      ﴾ /أي مج٤مقم٦م ،13اًمقاىمٕم٦م. 

٤مًمٗم٦م ُمـ ًمدن آدم :هؿ يمثػٌم ُمـ إوًملمأي  :وىمٞمؾ ًّ إمم  يٕمٜمل إُُمؿ اًم

 .حمّٛمد 

﴿    ﴾ /[ ُأُم٦م حمّٛمد132يٕمٜمل ] ،14اًمقاىمٕم٦م. 

﴿              ﴾ /42-39اًمقاىمٕم٦م. 

                                                           

 .1/312جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ((1
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﴿ ؾُمئؾ قمٜمٝم٤م؟ وم٘م٤مل: قمـ اًمّّم٤مدق      ﴾ /13اًمقاىمٕم٦م، 

 ﴿:طمزىمٞمؾ ُم١مُمـ آل ومرقمقن    ﴾ /ىم٤مل قمكّم سمـ ،42اًمقاىمٕم٦م 

 . (1)أب ـم٤مًم٥م 

أي مج٤مقم٦ٍم ُمـ إُُمؿ اعم٤موٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م  :قمـ مج٤مقم٦ٍم ُمـ اعمُٗمنيـ( 2)اعمجٛمع 

  .ومج٤مقم٦م ُمـ ُم١مُمٜمل هذه إُُم٦م ،ىمٌؾ هذه إُُم٦م

 .مجٞمع اًمثُّٚمتلم ُمـ ُأُمتل أن :ُمرومققم٤مً  وقمـ اًمٜمٌّّل 

صمؿ  ،إيّن ٕرضمقا أن يٙمقٟمقا ؿمٓمر أهؾ اجلٜم٦ّم :صمؿ أّيد اًم٘مقل إول سم٘مقًمف 

 (3) .شمال هذه أي٦م

هذه إُُم٦م ُمٜمٝم٤م صمامٟمقن  ،أهؾ اجلٜم٦ّم ُم٤مئ٦م وقمنمون صّٗم٤مً  :قمٜمف  (4) اخلّم٤مل

 .صّٗم٤مً 

 

 

                                                           

 .42ح  5/125، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  645شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .9/359رآن ، اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘م ((2

، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، اًمٓمؼمد :  9/498اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((3

9/365. 

 .2ح 7/132، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  2/152اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((4
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 ) فصل الّثاء ادكسورة (

 

﴿    ﴾ /ُمٕمٜم٤مه  :ىم٤مل اًمٗمّراء ،ىمٞمؾ ومٞمف مخ٦ًم أىمقال ،4اعمدصمر

 (1) .وقمٛمٚمؽ وم٠مصٚمح

 يمام ىم٤مل قمٜمؽم: (2) ومٙمٜمّك سم٤مًمّثٞم٤مب قمـ اًم٘مٚم٥م ،وىمٚمٌؽ ومٓمّٝمر :وىم٤مل همػمه

 (3)ًمٞمس اًمٙمريؿ قمغم اًم٘مٜمَك سمُٛمحرمِ  ٜم٧ُم سم٤مًمّرُمِح اًمّٓمقيِؾ صمٞم٤مسَمف وـَمٕم

 (4)وم٢من اًمٖم٤مدر َدٟمِس اًمّثٞم٤مب. ،ٓ شمٙمـ هم٤مدراً  :ُمٕمٜم٤مه :وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس

 (5)  .اهمًؾ صمٞم٤مسمؽ سم٤معم٤مء :ُمٕمٜم٤مه :وىم٤مل اسمـ ؾمػميـ

 

                                                           

 .3/222ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ، اًمٗمّراء :  ((1

 .258اًمٓمرحيل :  شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن ، ((2

 .211ؿمٕمر قمٜمؽمة سمـ ؿمداد :  ((3

ٜمـ وأصم٤مر ، اًمٌٞمٝم٘مل :  ((4 ًّ ، وهق ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة  996ح  2/95ُمٕمروم٦م اًم

 .)ـمٝمر(

 .3/64جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ((5
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 (1)وم٢من شم٘مّمػم اًمّثٞم٤مب ـُمٝمر. ،وصمٞم٤مسمؽ وم٘مٍّم  :ُمٕمٜم٤مه :وىم٤مل همػمه

  .أي ومِمّٛمر :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (2) اًمٙم٤مذم

 (3) .[022]وٓ دمّره٤م  ،ارومٕمٝم٤م :ي٘مقل ،وذم رواي٦مٍ 

: ﴿ أن اهلل قمزَّ وضمؾَّ ىم٤مل ًمٜمٌّٞمف  :وقمـ اًمٙم٤مفمؿ     ﴾ 

 (4) .وإٟمام أُمره سم٤مًمّتِمٛمػم ،ويم٤مٟم٧م صمٞم٤مسمف ـم٤مهرة ،4اعمدصمر/

 .وصمٞم٤مسمؽ وم٘مٍّم  :ُمٕمٜم٤مه :قمـ اًمّّم٤مدق  (5) واعمجٛمع

 ،همًُؾ اًمّثٞم٤مب ُيذه٥م اهلؿَّ واحلزن  :ىم٤مل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (6)وقمٜمف 

 .وشمِمٛمػٌم اًمّثٞم٤مب ِ: ـمٝمقره٤م ،وهق ـمٝمقٌر ًمٚمّمالة

﴿ :وىمد ىم٤مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف   ﴾ /أي ومِمّٛمر ،4اعمدصمر. 

 .ؿمٞمٕمتٜم٤م يٓمّٝمرون :وُي٘م٤مل ،شمٓمٝمػمه٤م شمِمٛمػمه٤م (1) واًم٘مٛمل

                                                           

ٜمـ وأصم٤مر، اًمٌٞمٝم٘مل :  ((1 ًّ  ـمٝمر(.) ، وهق ذم شم٤مج اًمٕمروس ، اًمزسمٞمدي، ُم٤مدة996ح  2/95ُمٕمروم٦م اًم

 .5844ح 5/42، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  4ح  6/456اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((2

 .4ح 5/245، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مؿم٤مين :  2ح  6/456اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((3

 .5844ح  5/42، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  2ح  6/456اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((4

 .12/175ًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : جمٛمع ا ((5

 .9ح 5/454، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي:  12/175جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن،اًمٓمؼمد :  ((6

 .9ح
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﴿ ﴾ /ح٤مئ٥م. :سم٤معم٤مء ،57آقمراف ًّ ح٤مب سمٛمٕمٜمك اًم ًّ  ٕن اًم

﴿ 3 ﴾ ﴿     3    ﴾ /58اًمٜمقر، 

 .يٕمٜمل ًمٚم٘مٞمٚمقًم٦م

﴿5      ﴾ /ويم٠من اًمّثٞم٤مب اخلُي يمٜم٤مي٦ًم  :ىمٞمؾ ،31اًمٙمٝمػ

وسمٞم٤مض اًمٕم٤ممل  ،اعُمتقؾمٓم٦م سملم ؾمقاد هذا اًمٕم٤مملَ  ،قمـ أسمداهنؿ اعمث٤مًمّٞم٦م اًمؼمزظمّٞم٦م

وم٢من اخلُية ُُمريّم٦ٌٌم ُمـ ؾمقاٍد وسمٞم٤مٍض، واًمّرىم٦م واًمٖمٚمٔم٦م يمٜم٤ميت٤من قمـ  ،إقمغم

 .شمٗم٤موهتام ذم ُمراشم٥م اًمّٚمٓم٤موم٦م

 ﴿     ﴾ /أي اًمّثٞم٤مب اًمّٔم٤مهرة ،62اًمٜمقر. 

 .يْمٕمـ ُمـ صمٞم٤مهبـ :واًمّم٤مدق  ىمرأ اًم٤ٌمىمر  (2) اعمجٛمع

ٟمزًم٧م ذم اًمٕمج٤مئز اًماّليت يئًـ ُمـ اعمحٞمض واًمّتزوي٩م، أن  :ىم٤مل (3)اًم٘مٛمل 

 .يْمٕمـ اًمٜمّ٘م٤مب

[ 134اجلٚم٤ٌمب واخلامر إذا ] :وم٘م٤مل ،أٟمف ىمرأه٤م قمـ اًمّّم٤مدق  (1) واًمٙم٤مذم

  .ة ُُمًٜم٦ّميم٤مٟم٧م اعمرأ

                                                                                                                                        

، وومٞمف : شم٘مّمػمه٤م سمدل شمِمٛمػمه٤م ، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  695شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

7/331-332.  

 .7/268ػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمً ( (2

 .235ح  3/623، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  423شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (3
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سملم يدي َُمـ  :ىم٤مل ؟سملم يدي َُمـ يم٤من :ىمٞمؾ ،اخلامر واجلٚم٤ٌمب :ىم٤مل وقمٜمف 

 (2) .يم٤من

 (3) .شمْمع اجلٚم٤ٌمب وطمده :ىم٤مل ،وذم رواي٦مٍ 

ّٓ أن شمٙمقن َأَُم٦م :وذم ُأظمرى  (4)ًمٞمس قمٚمٞمف ضُمٜم٤مح أن شمْمع مخ٤مره٤م. ،إ

ومال سم٠مس  ،قمٜمك اجلٚم٤ٌمب :ىم٤مل ،ذم هذه أي٦م قمـ اًمّرو٤م  (5) اًمٕمٞمقن

 .ًمٜمّٔمر إمم ؿمٕمقر ُمثٚمٝمـسم٤م

 

 

                                                                                                                                        

 .25433ح  22/223، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  4ح  5/522اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

 .3/447، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  1ح  5/522اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2

 .238ح  3/623، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  2ح  5/522اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((3

، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  1928ح  7/482هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((4

 .25435ح  22/223

 .6/123، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1/125قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((5
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 ) فصل الجيم املفتوحت (

 

﴿   ﴾ /أو قمٞم٤مٟم٤مً  ،قمالٟمٞم٦مً  ،55اًمٌ٘مرة. 

﴿      ﴾ /148اًمٜم٤ًمء،  ّٓ قء ُمـ اًم٘مقل، إ ًّ ٓ جي٥م اجلٝمر سم٤مًم

 .َُمـ فُمٚمِؿ

ّٓ َُمـ فُمٚمؿٓ حُي٥مُّ  :قمـ اًم٤ٌمىمر  (1) اعمجٛمع ومال  :اهلل اًمِّمتؿ ذم آٟمتّم٤مر، إ

  .سم٠مس ًمف أن يٜمتٍم ممَـ فمٚمٛمف سمام جيقز آٟمتّم٤مر سمف ذم اًمديـ

 ،ومال حُيًـ وٞم٤مومتف ،يٜمزل سم٤مًمّرضمؾ ،أٟمف اًمْمٞمػ :قمـ اًمّّم٤مدق  (2) وومٞمف

 .ومال ضُمٜم٤مح قمٚمٞمف ذم أن ُيذيَمر سمًقء ُم٤م ومٕمٚمف

                                                           

، قمٜمف احلدائؼ اًمٜم٤ّمرضة ، اًمٌحراين:  3/225جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

18/162. 

، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي :  3/225جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

 .67ح  16/334
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ومٝمق  ،وم٠مؾم٤مء وٞم٤مومتٝمؿ َُمـ أو٤مف ىمقُم٤مً  :ذم هذه أي٦م قمٜمف  (1) واًمٕمٞم٤مر

 .ومال ضُمٜم٤مح قمٚمٞمٝمؿ ومٞمام ىم٤مًمقا ومٞمف ،ممَـ فُمٚمؿ

 ،ومُٕمقشم٥م قمٚمٞمف ،وم٤مؿمتٙم٤مهؿ ،ومٚمؿ ُيٓمٕمٛمقه ،ُروي أن رضماًل و٤مف ىمقُم٤مً  :ىمٞمؾ

 (2) .ومٜمزًم٧م

ومٞمٙمقن آؾمتثٜم٤مء ُُمٜم٘مٓمٕم٤ًم: أي وًمٙمـ اًمّٔم٤ممل  ،قمغم اًمٌٜم٤مء ًمٚمٗم٤مقمؾ ،ٚمؿُمـ فمَ  :وىُمرأ

ٌّف اهلل  .يٗمٕمؾ ُم٤م ٓ حُي

﴿ ﴾ أي :ضمٜمػ قمكمَّ  :ُي٘م٤مل ،وقمدوًٓ قمـ احلّؼ  ،ُمٞمالً  ،182رة/اًمٌ٘م: 

 .[024]أي فمٚمؿ  :ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،جيٜمِػ ضِمٜمٗم٤مً  ،ُمـ ضِمٜمػ سم٤مًمٙمن ،ُم٤مل قمكمَّ 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    <      ﴾ /182اًمٌ٘مرة. 

 ثٚم٨م.يٕمٜمل إذا اقمتدى ذم اًمقيّص، وزاد قمغم اًم :قمـ اًمّّم٤مدق  (3) اًمٕمٞم٤مر

 

                                                           

 .15/53ٚمز : ، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمج 259ح  1/329شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((1

ٕمقد:123اٟمٔمر:أؾم٤ٌمب اًمٜمزول،اًمقاطمدي: ((2 ًّ  .2/272،شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي: 2/248،شمٗمًػم اب اًم

 .23/48، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  173ح  1/78شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((3
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 :أٟمف ؾُمئؾ قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم :قمـ اًم٤ٌمىمر ( 2) واًمٕمٞم٤مر( 1) اًمٙم٤مذم

﴿    ﴾ /ٟمًختٝم٤م أي٦م اًمتل سمٕمده٤م :ىم٤مل ،181اًمٌ٘مرة: ﴿    

  <                 ﴾ /182اًمٌ٘مرة. 

إن ظم٤مف ضمٜمٗم٤ًم ُمـ اعُمقيص ومٞمام أوىص سمف إًمٞمف ومٞمام ٓ  ،يٕمٜمل اعُمقىّص إًمٞمف :ىم٤مل

وامم ُم٤م  ،ومال إصمؿ قمغم اعُمقىّص إًمٞمف أن يرّده امم احلؼِّ  ،يرى اهلل سمف ُمـ ظمالف احلؼِّ 

  .يرى اهلل سمف ُمـ ؾمٌٞمؾ اخلػم

ومال حيؾُّ ًمٚمقيّص أن  ،إذا أوىص اًمّرضمؾ سمقصّٞم٦مٍ  :قمـ اًمّم٤مدق  (3) واًم٘مٛمل

ّٓ أن ُيقيص سمٖمػم ُم٤م أُمر اهلل ،ٞمٝم٤م قمغم ُم٤م أوىصسمؾ ُيٛمْم ،ُيٖمػّم وصّٞمتف ومٞمٕميص ذم  ،إ

ُمثؾ رضمٍؾ يٙمقن ًمف  ،وم٤معُمقىّص إًمٞمف ضم٤مئٌز ًمف أن يرّده إمم احلؼِّ  ،اًمقصّٞم٦م وئمٚمؿ

وم٤معُمقىص ضم٤مئٌز ًمف أن يرّده٤م  ،وحَيرم سمٕمْمٝم٤م ،ومٞمجٕمؾ اعم٤مل يمّٚمف ًمٌٕمض َوَرصمتف ،َوَرصم٦م

 ﴿ :وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم ،إمم احلؼِّ     ﴾ /182اًمٌ٘مرة. 

أن شم٠مُمر سمٕمامرة سمٞمقت  :واإلصمؿ .اعمٞمؾ امم سمٕمض ورصمتؽ دون سمٕمض :وم٤مجلَٜمػ

 ُمـ ذًمؽ ،واخت٤مذ اعمًًّٙمر ،اًمٜم٤ّمر
ٍ
 .ومٞمحؾ ًمٚمقيّص أن ٓ يٕمٛمؾ سمٌمء

                                                           

 .747ح 9/186، هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  1ح  7/21اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .23/48، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  172ح  1/78 : شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ((2

 .15ح  1/393، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  33شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((3
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 ﴿       ﴾ /واجل٤مر  ،اًمذي ىمُرب ضمقاره ،ذي اًمُ٘مرسمك ،36اًمٜم٤ًمء

  .اًمٌٕمٞمد [025]اجلٜم٥م 

طمدُّ اجلقار أرسمٕمقن دارًا ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥ٍم، ُمـ سملم  :قمـ اًم٤ٌمىمر  (1) اًمٙم٤مذم

  .وقمـ ؿمامًمف ،وقمـ يٛمٞمٜمف ،وُمـ ظمٚمٗمف ،يديف

ُمـ سملم  ،يمّؾ أرسمٕملم دارًا ضمػمانٌ  :ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ اًمّّم٤مدق 

 (2) .وقمـ ؿمامًمف ،وقمـ يٛمٞمٜمف ،وُمـ ظمٚمٗمف ،يديف

  (3) .طُمًـ اجلقار َيزيد ذم اًمّرزق :وقمٜمف 

 (4) .وُيزيد ذم إقمامر ،ُيٕمّٛمر اًمّدي٤مر ،ـ اجلقارطُمً :وىم٤مل

وًمٙمـ طُمًـ اجلقار  ،ًمٞمس طُمًـ اجلقار يمػُّ إذى  :وقمـ اًمٙم٤مفمؿ 

 (5) .صؼمك قمغم إذى

وطمّؼ  ،طمّؼ اجلقار :ومج٤مٌر ًمف صمالصم٦م طم٘مقق :اجلػمان صمالصم٦م وقمـ اًمٜمٌّّل 

 .وطمّؼ اإلؾمالم ،اًم٘مراسم٦م

                                                           

 .22/211، قمٜمف احلدائؼ اًمٜم٤مرضة ، اًمٌحراين :  2ح  2/669اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .15856ح 12/132، احلر اًمٕم٤مُمكم :  ، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1ح  2/669اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((2

 .14ح 7/153،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار،اعمجٚمز: 115ح  43يمت٤مب اًمزهد،احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد اًمٙمقذم: ((3

 .24ح  16/93، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي :  8ح  2/667اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((4

 .1/449ين : ، اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٙم٤مؿم٤م 429حتػ اًمٕم٘مقل ، احلراين :  ((5
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طمؼ  :وضم٤مٌر ًمف طمؼٌّ واطمد .المطمّؼ اجلقار، وطمّؼ اإلؾم :وضم٤مٌر ًمف طمّ٘م٤من

 (1) .وهق اعمنُمك ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب :اجلقار

ٗمر :يٕمٜمل ،واًمّّم٤مطم٥م سم٤مجلٜم٥م  (2) اًم٘مٛمل ًّ ٌٞمؾ ،ص٤مطمٌؽ ذم اًم ًّ  ،واسمـ اًم

يٕمٜمل:  ،وُم٤م َُمَٚمٙم٧م أيامهنؿ ،أسمٜم٤مء اًمٓمريؼ اًمذيـ يًتٕمٞمٜمقن سمؽ ذم ـمري٘مٝمؿ :يٕمٜمل

  .إهؾ واخل٤مدم

ًمروم٤مىم٦م ذم أُمٍر  ،ّمؾ سمجٜمٌٙمؿَُمـ صحٌٙمؿ وطم :اًمّّم٤مطم٥م سم٤مجلٜم٥م :وىمٞمؾ

، ُمـ شمزوي٩ٍم  ـٍ  .وؾمٗمر  ،وصٜم٤مقم٦مٍ  ،وشمٍّمٍف  ،وشمٕمّٚمؿٍ  ،طمً

ٌٞمؾ اعُم٤ًمومر واًمْمٞمػ وُم٤م َُمَٚمٙم٧م إيامٟمٙمؿ اًمٕمٌٞمد واإلُم٤مء ًّ  (3) .واسمـ اًم

 ،ويٛمٞمؾ فمؾُّ سمٞمتؽ امم سمٞمتف ،هق اًمذي جُي٤مورك ذم اعمًٙمـ :اجل٤مر [026] :وىمٞمؾ

 .ُمـ سم٤مب ىم٤مشمؾ وضمقراً  ،ضم٤مورشمف جُم٤مورةً  :شم٘مقل ،ُمـ اجلقر اعمٞمؾ

أي  :إذا ٓص٘متف ذم اعمًٙمـ، واجل٤مر ذي اًمُ٘مرسمك ،واًمٙمن أومّمح ُمـ اًمْمؿِّ 

 .اًمٖمري٥م :واجل٤مر اجلٜم٥م ،ذي اًم٘مراسم٦م

الم :وُمـ مجٚم٦م طُمًـ اجلقار ًّ وشمٕمزيتف ذم  ،وقمٞم٤مدشمف ذم اعمرض ،اسمتداؤه سم٤مًم

شمف ،وهتٜمئتف ذم اًمٗمرح ،اعُمّمٞم٦ٌم ّٓ وشمرك  ،قراشمفوقمدم اًمتٓمّٚمع قمغم قم ،واًمّّمٗمُح قمـ ز

                                                           

 .389،روو٦م اًمقاقمٔملم،اًمٗمت٤مل اًمٜمٞم٤ًمسمقري: 3/194اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد:  ((1

 .122شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2

 .2/176، شمٗمًػم أب اًمًٕمقد :  2/187اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي :  ((3
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 ،وشمًٚمٞمط ُمٞمزاسمف امم دارك ،ُُمْم٤مي٘متف ومٞمام حيت٤مج إًمٞمف ُمـ ووع ضمدوقمف قمغم ضمدارك

 (1) .وومٞمف أطمًٜمقا ضمقاريمؿ ،وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ

﴿    6 ﴾ /وٟم٤مسيمؿ ،جُمػميمؿ ُمـ يمٜم٤مٟمف :أي ،48آٟمٗم٤مل. 

 ﴿    ﴾ /ٌٞمؾ :أي ،9اًمٜمحؾ ًّ  ،ُم٤م هق ُم٤مئٌؾ قمـ احلؼِّ  ،ُمـ اًم

 .٤مئٌد قمـ اًم٘مّمدوطم

 ﴿    ﴾ /٤ٌمع واًمٓمػم :أي :اًمٙمقاؾم٥م ،5اعم٤مئدة ًِّ  ،اًمّّمقائد ُمـ اًم

 (2)اًمٙم٤مذم  ضمرح إذا ايمت٥ًم. :ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م يمقاؾم٥م سم٠مٟمٗمًٝم٤م، ُي٘م٤مل

أو ص٘مرًا،   ،إذا أرؾمٚم٧م سم٤مزاً  ذم يمت٤مب قمكّم  :قمـ اًمّّم٤مدق ( 3)واًمتٝمذي٥م 

 .وإن ىُمتؾ ومال شم٠ميمٚمف ،ومُتذيّمٞمف  [027]ومال شم٠ميُمؾ طمتك شُمدريمف  ،أو قُم٘م٤مسم٤مً 

 :وم٘م٤مل ،واًمّّم٘مر ،وىمد ؾُمئؾ قمـ إرؾم٤مل اًمٙمٚم٥م

ومٙمؾ ُمٜمف  ،وأُم٤م اًمٙمٚم٥م ،طمتك شُمدرك ذيم٤مشمف ،ومال شم٠ميمؾ ُمـ صٞمده ،أُم٤م اًمّّم٘مر 

  (4) .أيمؾ اًمٙمٚم٥م ُمٜمف أو مل ي٠ميمؾ ،إذا ذيمرت اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف

                                                           

  .1/426جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ((1

 . 2/11قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  ، 2ح  6/227اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((2

   .267ح 4/73 ، آؾمتٌّم٤مر، اًمِمٞمخ اًمٓمقد:13ح 33اًمِمٞمخ اًمٓمقد: / ، هتذي٥م إطمٙم٤مم ((3

   .29718ح 23/352، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  3ح  6/227اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((4
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قمغم اًمت٘مٞم٦ّم وأُم٤م ُم٤م ورد سمخالف ذًمؽ ومٛمحٛمقٌل  ،وذم ُمٕمٜم٤ممه٤م أظم٤ٌمُر يمثػمةٌ 

  .عمقاوم٘م٦م ُمذه٥م اًمٕم٤مُّم٦م

﴿     ﴾ /يمًٌتؿ ُمـ إقمامل ،62آٟمٕم٤مم. 

﴿    ﴾/٤ٌّمر اًم٘مّٝم٤مر ،قمٔم٤مم إضم٤ًمم ،أىمقي٤مءُ  ،132اًمِمٕمراء  ،واجل

 .واجل٤ٌمر اعُمتًّٚمط

 ﴿ :يم٘مقًمف    9 2 ﴾ /ُُمتًّٚمط :أي ،45ق.  

٤ٌّمر ﴿ :ًمف شمٕم٤ممميم٘مق ،اعُمتٙمؼّم  :واجل      ﴾ /32ُمريؿ. 

٤ٌّمر  ﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،اًم٘مّت٤مل :واجل         ﴾ 

 .ىمّت٤مًملم :أي ،132اًمِمٕمراء/

٤ٌّمر ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمّٓمقيؾ ُمـ اًمٜمّخؾ :واجل      

7﴾/اًمّدقم٤مة إمم شمٙمذي٥م اًمّرؾمؾ. ،رؤؾم٤مئٝمؿ :يٕمٜمل ،59هقد 

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ /أىمقاُم٤ًم قمٔم٤مُم٤مً  :أي ،22اعم٤مئدة، 

٤ٌّمر ،ٓ شمت٠مشمك ًمٜم٤م ُُم٘م٤موُمتٝمؿ ،واخلَٚمؼ ،واًم٠ٌمس ،ؿمديدي اًمٌٓمش اًمذي ي٘متؾ  :واجل

 .قمغم اًمٖمْم٥م
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﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :ىمٞمؾ          ﴾ 

وٓ ىمّمد شم٠مدي٥ٍم وٟمٔمٍر ذم  ،سمال رأوم٦مٍ  ،هم٤مؿمٛملم ،ُُمتًٚمٓملم :أي ،132اًمِمٕمراء/

 .اًمٕم٤مىم٦ٌم

 .ُمـ همػم اؾمتح٘م٤مٍق  ،ي٘متٚمقن سم٤مًمٖمّم٥م :ىم٤مل (1) اًم٘مٛمل

ٕن  :ُمـ اًمٙم٤ٌمئر اًمٕم٘مقق، ىم٤مل أٟمف قمدَّ   [028]قمـ اًمّّم٤مدق ( 2)واًمٕمٞمقن 

٤ٌّمرًا ؿم٘مّٞم٤مً  : ﴿قمـ قمٞمًك  ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦مً  ،اهلل ضمٕمؾ اًمٕم٤مقَّ ضم   

          ﴾ /32ُمريؿ. 

وي٘مٝمرهؿ قمغم سمٕمض إُمقر  ،وهق اًمذي جُيؼم اخلٚمؼ ،ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم :واجل٤ٌمر

 .وٓ قمغم شمٖمٞمػّمه٤م ىمدرة، واًمذي جُيؼم طم٤مهلؿ وُيّمٚمحف ،اًمتل ًمٞمس هلؿ ومٞمٝم٤م اظمتٞم٤مر

٤ٌّمر :وىمٞمؾ ٚمٓم٤من اًمٕمٔمٞمؿ اًمِم٠من ،اجل ًّ وٓ ُيٓمٚمؼ هذا اًمقصػ  ،ذم اعمُٚمؽ واًم

ّٓ قمغم وضمف اًمّذم ،قمغم همػمه شمٕم٤ممم  .إ

﴿       ﴾ /وأفمٚمؿ ،همّٓمك قمٚمٞمف :أي ،76آٟمٕم٤مم. 

                                                           

   .439شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

 ،    2/258و٤م ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق : قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمر ((2
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 ﴿     3 ﴾ /يًٙمـ  ،ضم٤مقمؾ اًمّٚمٞمؾ ؾمٙمٜم٤مً  :وىُمرأ ،96آٟمٕم٤مم

6 ﴿ :يمام ىم٤مل ،ومٞمف اخلٚمؼ    ﴾ /67يقٟمس. 

وىمّدره ُم٘م٤مُم٤ًم ٓ  ،وم٢من اهلل ضمٕمٚمف ؾمٙمٜم٤مً  ،وٓ شَمِن أّول اًمّٚمٞمؾ :(1)ذم هن٩م اًمٌالهم٦م 

 .ورّوح فمٝمرك ،وم٠مِرح ومٞمف سمدٟمؽ ،فمٕمٜم٤مً 

  .وم٢من اهلل ضمٕمٚمف ؾمٙمٜم٤مً  :شمرّوح سم٤مًمّٚمٞمؾ :قمـ اًم٤ٌمىمر( 2)واًمٙم٤مذم 

 (3) .وم٢مٟمف ُُمٔمٚمؿ ،وٓ شمٓمٚمٌقا احلقائ٩م سم٤مًمّٚمٞمؾ :وذم رواي٦مٍ 

ي٠مُمر همٚمامٟمف أن ٓ يذسمحقا طمّتك يٓمٚمع  ٤من قمكّم سمـ احلًلم يم (4)واًمٙم٤مذم 

  :وي٘مقل ،اًمٗمجر
ٍ
 .أن اهلل ضمٕمؾ اًمّٚمٞمؾ ؾمٙمٜم٤ًم ًمٙمّؾ رء

﴿   ﴾ /ُي٘م٤مل:اًمٜم٤ّمس .ٓ يتحريمقن ،ُمٞمّتلم ،ظم٤مُمديـ ،78آقمراف

 [031]وأصؾ اجلثقم اًمّٚمزوم ذم اعمٙم٤من.وضم٤مصمٛملم  ،ىمٕمقد ٓ طمراك هبؿ :أي،ضمثؿ

 .واجلثقم ًمٚمٜم٤ّمس واًمّٓمػم سمٛمٜمزًم٦م اًمؼموك ًمٚمٌٕمػم ،يم٥مسم٤مريملم قمغم اًمرُّ 

﴿     ﴾ ُم٤مًمقا ًمٚمّمٚمح ،61/إٟمٗم٤مل. 

                                                           

   .عمٕم٘مؾ سمـ ىمٞمس اًمري٤مطمل طملم أٟمٗمذه امم اًمِم٤مم ( ُمـ وصّٞمتف  12)  527هن٩م اًمٌالهم٦م :  ((1

   .25115ح  22/91، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  3ح  5/367اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((2

   .25113ح  22/91احلر اًمٕم٤مُمكم :  ، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، 3ح  5/366اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((3

 .254ح 9/62، هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  2ح  6/236اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((4
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ُُم٤ٌمًمٖم٦ًم ُم٤م  ،ُمـ سم٤مب ىمٕمد ،وضمٜمح ضمٜمقطم٤مً  ،ضمٜمح امم اًمٌمء جيٜمح سمٗمتحتلم :ُي٘م٤مل

 .إًمٞمف

 ﴿  8  4     ﴾ /ُم٤م سملم أؾمٗمؾ اًمٕمُْمد  :اجُلٜم٤مح 22ـمف

 إلسمط.امم ا

وإذا أدظمؾ اإلٟم٤ًمن يده اًمُٞمٛمٜمك حت٧م قمْمده  ،ويد اإلٟم٤ًمن سمٛمٜمزًم٦م ضمٜم٤مح اًمٓمػم

 .اًمُٞمنى وم٘مد وؿَّ ضمٜم٤مطمف إًمٞمف

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /ًملّم  ،88احلجر

.  ُمّم٤ٌمح  ضم٤مٟمٌؽ هلؿ، ُُمًتٕم٤مٌر ُمـ ظمٗمض اًمّٓم٤مئر ضمٜم٤مطمف، إذا أراد أن يٜمحطَّ

 وؾمّٞمد سمريتف حمّٛمد  ،ىمد أُمر اهلل أقمزَّ ظمٚم٘مف :٤مل اًمّّم٤مدق ىم( 1)اًمنّميٕم٦م 

 ﴿سم٤مًمّتقاوع،وم٘م٤مل:           ﴾ 

 .215اًمِمٕمراء/

ّٓ ُمٜمٝم٤م  ،واحلٞم٤مء ،واخلِمٞم٦م ،ُمزرقم٦م اخلِمقع :واًمّتقاوع َـّ ٓ َيٜمٌتـ إ وأهن

ّٓ ًمٚمُٛمتقاوع ذم ذات اهللوٓ يًٚمؿ اًمنّمف اًمّت٤مم احل٘مٞم٘م ،وومٞمٝم٤م  .ل إ

﴿        2 ﴾ /هتؿ ،59يقؾمػ وأوىمر ريم٤مئٌٝمؿ  ،أصٚمحٝمؿ سمٕمدَّ

 .سمام ضم٤مؤوا ٕضمٚمف

                                                           

ٕم٤مدات ، اًمٜمراىمل :    :74ُمّم٤ٌمح اًمنميٕم٦م ، اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ((1 ًّ  .1/314، ضم٤مُمع اًم
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 .ُم٤م ُيٕمدُّ ُمـ إُمتٕم٦م ًمٚمٜمُ٘مٚم٦م :وأصؾ اجلٝم٤مز

طم٤مل اإلٟم٤ًمن، وُمٜمف  [030]اجلَٝم٤مز سم٤مًمٗمتح واًمٙمن ًمٖم٦م ُم٤م أصٚمح  :وىمٞمؾ

 .واعم٤ًمومر ،ضمٝم٤مز اًمٕمروس

 (1) .أي يم٤من ًمٙمؾِّ واطمٍد ُمٜمٝمؿ ُم٤م ُيّمٞمٌف :ٗمًػم أي٦مذم شم :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /يمام  ،ومٓمٚمٌقا ُم٤م ومٞمٝم٤م ،أي ختٚمٚمقهل٤م ،5آهاء

 .أي ـمٚمٌقا َأَهؾ جيدون أطمدًا مل ي٘متٚمقه ،أي يٓمٚمٌٝم٤م :جيقس اًمّرضمؾ إظم٤ٌمر

 .اجلقس اًمّدوس :وىمٞمؾ

 .وداؾمقا ،وه٤مؾمقا ،ؾمقاويمذًمؽ ضم٤م ،ضم٤مؾمقا وقم٤مصمقا ىمتٚمقا :وُي٘م٤مل

 ﴿    ﴾ /أي همّْم٤مً  ،25ُمريؿ. 

 .أي جمٜمّل ـمري :ضمٜمٌل  :وُي٘م٤مل

﴿    ﴾ /سمتِمديد اًمٜمّقن أسمق اجلـ. ،اجل٤منّ  ،15اًمرمحـ 

ـّ  :وىمٞمؾ ُمثؾ  ،واجلٛمع ضمٜم٤من ،يمام أن اًمِ٘مرَدة واخلٜم٤مزير ُمًخ ،أٟمف ُمًخ اجل

 .طم٤مئط وطمٞمٓم٤من

: ﴿ ك ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم قمّم٤م ُمقؾم    ﴾ /هل رِضٌب  ،12اًمٜمٛمؾ

 .ُمـ احلّٞم٤مت

                                                           

 .288اٟمٔمر : شمٗمًػم همرائ٥م اًم٘مرآن / اًمٓمرحيل :  ((1
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 .يمثػمة ذم اًمّرُمؾ ،ٓ شُم١مذي ،هل طمٞم٦ّم أيمحؾ اًمٕملم :ىمٞمؾ

 .طمّٞم٦ٌم سمٞمْم٤مء :اجل٤مّن  :وىمٞمؾ

 ،هل٤م قُمرف يمُٕمرف اًمٗمرس ،ص٤مرت طمّٞم٦ًم صٗمراء :(1)وقمـ اسمـ قم٤ٌمس 

 .وهق أقمٔمؿ ُم٤م يٙمقن ُمـ احلّٞم٤مت ،وص٤مرت شمتقرم طمّتك ص٤مرت صُمٕم٤ٌمٟم٤مً 

ذم  ،صمؿ ص٤مرت صُمٕم٤ٌمٟم٤م ،ص٤مرت ضم٤مّٟم٤ًم ذم آسمتداء ،اًمٕمّم٤م وعم٤ّم أًم٘مك ُمقؾمك 

 .آٟمتٝم٤مء

 [031]واًمّثٕم٤ٌمن  ،واجل٤منّ  ،احلّٞم٦م :وصػ اهلل اًمٕمّم٤م سمثالصم٦م أوص٤مف :وُي٘م٤مل

 .ويم٤مًمّثٕم٤ٌمن ٓسمتالقمٝم٤م ،ويم٤مجل٤مّن ًمتحريمٝم٤م ،ٕهن٤م يم٤محلّٞم٦م ًمَٕمدِوَه٤م

 (2) .وضم٤مّٟم٤ًم ًمٚمًحرة ،ًمٗمرقمقنوصمٕم٤ٌمٟم٤ًم  يم٤مٟم٧م اًمٕمّم٤م طمّٞم٦م عمقؾمك  :وُي٘م٤مل

 ﴿ 3         ﴾ /ًٌُت٤من ُمـ اًمٜمّخؾ  :سم٤مًمٗمتح ،35اًمٌ٘مرة اًم

ؽم واًمِّمجر. ًّ ؾُمّٛمٞم٧م سم٤مجلٜم٦ّم  ،واًمتٗم٤مف أهمّم٤مهن٤م ،يم٤من ًمتٙم٤مصمٗمٝم٤م ،وأصٚمٝمام ُمـ اًم

 .ُمـ ضمٜمّف إذا ؾمؽمه ،اًمتل هل اعمرأة

يم٤مٟم٧م أم ُمـ ضمٜم٤من أظمرة؟ أُمـ ضمٜم٤من اًمّدٟمٞم٤م  قمـ ضمٜم٦ّم آدم  اًمّّم٤مدق 

وًمق يم٤مٟم٧م ُمـ ضمٜم٤من  ،شمٓمٚمع ومٞمٝم٤م اًمِّمٛمس واًم٘مٛمر ،يم٤مٟم٧م ُمـ ضمٜم٤من اًمّدٟمٞم٤م :وم٘م٤مل

 (1) .وُم٤م ظمرج ُمٜمٝم٤م آدم أسمداً  ،أظمرة مل يدظمٚمٝم٤م إسمٚمٞمس

                                                           

 .6/242، شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل ، اًمثٕمٚمٌل:  7/17ع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : اٟمٔمر : جمٛم ((1

  .1/413جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ((2
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 ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /اظمُتٚمِػ  ،35اًمرقمد

 .امم اًم٘مقل سمقضمقده٤م :ذه٥م إيمثرون ،أم ٓ ،ذم أهن٤م خمٚمقىم٦ٌم أن

 ﴿ :ويدلُّ قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمت٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾  آل

    .133قمٛمران/

ي٤م سمـ رؾمقل  :ىمٚم٧م ،ىم٤مل قمـ اًمّرو٤م ( 2)وذم طمدي٨م أب اًمّّمٚم٧م  

  ؟أمُه٤م اًمٞمقم خمٚمقىمت٤من ،أظمؼمين قمـ اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر اهلل

ورأى اًمٜم٤ّمر عم٤ّم قمرج سمف إمم  ،اجلٜم٦ّم ىمد دظمؾ وأن رؾمقل اهلل  ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل 

امء ًّ  ؟أن ىمقُم٤ًم ي٘مقًمقن إهنام اًمٞمقم ُُم٘مدرشم٤من همػم خمٚمقىمتلم :وم٘مٚم٧م ًمف ،ىم٤مل .اًم

 [032]َُمـ أٟمٙمر ظمٚمؼ اجلٜم٦ّم  ،وٓ ٟمحـ ُمٜمٝمؿ ،ُم٤م اوًمئؽ ُمٜم٤ّم :وم٘م٤مل  

ب اًمٜمٌّّل  سمٜم٤م واًمٜم٤ّمر وم٘مد يمذَّ   ،ويمذَّ
ٍ
وخُيّٚمد ذم ٟم٤مر  ،وًمٞمس ُمـ وٓيتٜم٤م قمغم رء

 (3) .ٜمّؿضمٝم

                                                                                                                                        

  .36ح  2/13، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  12شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

، ًمف واًمرواة قمٜمف  قمٌد اًمًالم سمـ ؾم٤ممل ، أسمق اًمّمٚم٧م اهلروي ، ُمـ أصح٤مب اإلُم٤مم اًمرو٤م  ((2

سمٕمد أن ؾمجٜمف اعم٠مُمقن سمٕمد ووم٤مة  يمت٤مب ووم٤مة اًمرو٤م ، وًمف يمراُم٦م ُمٕمرووم٦م قمغم يد اإلُم٤مم اجلقاد 

جـ ، وصم٘مف اًمرضم٤مًمٞمقن ، اٟمٔمر : رضم٤مل اًمٓمقد ، اًمِمٞمخ  اإلُم٤مم اًمرو٤م  ًّ ومٗمؽ ىمٞمده وأـمٚم٘مف ُمـ اًم

اًم٘مٛمل : ( اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب ، قم٤ٌمس 643) 245( رضم٤مل اًمٜمج٤مر ، اًمٜمج٤مر :  14)  362اًمٓمقد : 

1/142. 

 .2/191، آطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :  118اًمتقطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((3
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﴿     ﴾ /أوؾمع ُمـ  ،وهق صمقٌب واؾمعٌ  ،مجع ضمٚم٤ٌمب ،59آطمزاب

 وشُمٌ٘مل ُمٜمف ُم٤م شُمرؾمٚمف قمغم صدره٤م. ،شمٚمقيف اعمرأة قمغم رأؾمٝم٤م ،ودون اًمّرداء ،اخلامر

 .ويمّؾ ُم٤م ُيًؽم سمف ُمـ يم٤ًمء أو همػمه ،اجلٚم٤ٌمب اعمِٚمحٗم٦م :وىمٞمؾ

 (1) .اًم٘مٛمٞمص :اجلٚم٤ٌمب  يمنداب :وذم ق

 ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم          ﴾ /أي ،59آطمزاب: 

 .أيمت٤مومٝمـ :أي ،وُيٖمّٓملم سمف وضمقهٝمـ وأقمٓم٤مومٝمـ ،يرُمٞمٜمٝم٤م قمٚمٞمٝمـ

 .أي ُيٖمٓملم وضمقهٝمـ وأسمداهنـ سمٛمالطمٗمٝمـ إذا سمرزن حل٤مضم٦مٍ  :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾/طمٞم٤مٌض يم٤ٌمر،جُيٛمع ومٞمٝم٤م اعم٤مء،مجع ضم٤مسمٞم٦م ُمـ اجل٤ٌمي٦م.،13ؾم٠ٌم 

 ﴿  8       ﴾ /اًم٘مٛمٞمص :اجلٞم٥م ،32اًم٘مّمص. 

 .إذا ىمررت ضمٞمٌف ،أضمقسمف وُأضمٞمٌف ،ضم٧ٌم اًم٘مٛمٞمص :ُي٘م٤مل

﴿             ﴾ /ؾُمٗمـ ذم اًمٌحر يم٤مجل٤ٌمل،  ،32اًمِمقرى

 .اًمقاطمدة ضم٤مري٦م

  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم    3         ﴾ /11احل٤مىم٦م، 

 ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ جلرهي٤م ذم اًمٌحر. ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح  :يٕمٜمل

                                                           

 .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، اًمٗمػموزآسم٤مدي ، ُم٤مدة ) ضمٚم٥م ( ((1
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 ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /ٗمـ اًمتل دمري  ،3اًمذاري٤مت ًُّ وهل اًم

 .ذم اعم٤مء ضمري٤ًم ؾمٝمالً 

 ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /ٗمـ  ،ذم اًمٌحر ،24اًمرمحـ ًُّ يٕمٜمل اًم

َـّ ذم اًمٌحر :أي :يت ُأٟمِمئـاًمّٚمقا  .اًمّٚمقايت اسمتدأن [033]واعُمٜمِم٤مءات  ،اسمتدأ هب

 ﴿   ﴾ /يم٥م ،28اجل٤مصمٞم٦م ٦م اعُمخ٤مِصؿ  ،سم٤مِريم٦م قمغم اًمرُّ ًَ وشمٚمؽ ضِمٚم

  .واعُمج٤مدل

 .(1) أٟم٤م أّول َُمـ جيٚمس ًمٚمخّمقُم٦م :وُمٜمف ىمقل قمكّم 

 .كيمدقم كضمث :واًمٗمٕمؾ

﴿       5 ﴾ ىمري٥ٌم يٜم٤مًمف  ،ُم٤م جُيتٜمك ُمٜمٝمام ،54ـ/اًمرمح

 .اًم٘م٤مقمد واعُمْمٓمجع

 .ضمٜمٞم٧م اًمثٛمرة أضمتٜمٞمٝم٤م واضمتٜمٞمتٝم٤م سمٛمٕمٜم٤مه :ُي٘م٤مل

 ﴿    ﴾ /ُُمًتٕم٤مٌر ُمـ اجلّد اًمذي هق  ،أي قمٔمٛمتف :ىمٞمؾ ،3اجلـ

 اًمٌخ٧م. 

                                                           

ذم سم٘مٞم٦م اعمّم٤مدر : جيثقا سمدل جيٚمس ، وهق ُم٤م  ، وىمقًمف  211دٓئؾ اإلُم٤مُم٦م ، اًمٓمؼمي :  ((1

 .61ح  19/312 : يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم ، اٟمٔمر : سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز
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وُمٕمٜمك ضمّد  ،ومل َيروف اهلل ُمٜمٝمؿ ،هق رٌء ىم٤مًم٧م اجلـ سمجٝم٤مًم٦م :ىم٤مل (1)اًم٘مٛمل 

 .رسّمٜم٤مسمخ٧م  :رسّمٜم٤م

إٟمام هق رء ىم٤مًمتف  :قمـ اًم٤ٌمىمر  (4) واعمجٛمع( 3)واخلّم٤مل  (2) واًمتٝمذي٥م

 .اجلـ سمجٝم٤مًم٦ٍم ومحٙمك اهلل قمٜمٝمؿ

أو  ،إذا قمٔمؿ ُُمٚمٙمف  ،ضمّد ومالن ذم قمٞمٜمل :ُمـ ىمقهلؿ :ومٝمق :وقمغم إول

ًمٕمٔمٛم٦م  ،وصٗمف سم٤مٓؾمتٖمٜم٤مء قمـ اًمّّم٤مطم٦ٌم واًمقًمد :واعمٕمٜمك ،أو همٜم٤مه ،ؾُمٚمٓم٤مٟمف

 .أي زال ُُمٚمٙمٝمؿ :زال ضمّد اًم٘مقم :ُي٘م٤مل ،أو ًمٖمٜم٤مه ،ؾُمٚمٓم٤مٟمف

 (5) .وشمٕم٤ممم ضمّدك ،شم٤ٌمرك اؾمٛمؽ :وذم احلدي٨م

شمٕم٤مًمٞم٧م سمجالًمؽ وقمٔمٛمتؽ أن شُمقصػ سمام  :واعمٕمٜمك ،وقمٔمٛمتؽ ،ضمالًمؽ :أي

 .ٓ يٚمٞمؼ ًمؽ

وذم أشمٕمس  ،ٓ يٜمٗمع ذا اًمٖمٜمك قمٜمدك همٜم٤مه :أي ،ٓ يٜمٗمع ذا اجلّد ُمٜمؽ اجلدّ  :وومٞمف

 .(6) اهلل ضمدوديمؿ

                                                           

 .1ح  8/136، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  689شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

 .1292ح  2/316هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((2

 .69ح  52اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((3

 .12/145جمٛمع اًمٌٞم٤من ، اًمٓمؼمد :  ((4

، إىم٤ٌمل إقمامل ، اسمـ ـم٤مووس :  1191ح  1/421ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((5

2/228. 

 .1/348اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ((6
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 .قفمٙمؿأهٚمؽ طمٔم :أي 

﴿      ﴾ /وُي٘م٤مل: ضم٤مسمقا  ،واختذوا ومٞمف سمٞمقشم٤مً  ،ظمرىمقا ،9اًمٗمجر

 .إذا ظمرق وىمّٓمع ،ُمـ ضم٤مب جيقب ضمقسم٤مً  ،اًمّّمخر وم٤مسمتٜمقه سمٞمقشم٤مً  [034]ىمّٓمٕمقا 

أهنؿ ًمٓمقل أقمامرهؿ يم٤مٟمقا حيت٤مضمقن إمم أن يٜمحتقا ذم  :ُيروى (1) اعمجٛمع

٘مقف وإسمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م  ًّ     .شمٌغم ىمٌؾ ومٜم٤مء أقمامرهؿاجل٤ٌمل سمٞمقشم٤ًم ٕن اًم

 ﴿   ﴾ /واجلَّؿ سم٤مًمٗمتح  ،يمثػمًا ُمع طمرٍص وؿمٝمقة ،22اًمٗمجر

 .واًمتِمديد اًمٙمثػم

﴿ .مّج٦م اعم٤مء جمتٛمٕم٦مً  :وُمٜمف ،ومٝمق ضمؿّ  ،ُمـ سم٤مب رضب ،ضمّؿ اًمٌمء مّج٤مً  :ُي٘م٤مل

           ﴾ /مترُّ  وهل ،أي صم٤مسمت٦ًم ذم ُمٙم٤مهن٤م ،88اًمٜمٛمؾ

ح٤مب ذم اًمّنقم٦م ًّ وذًمؽ ٕن إضمرام اًمٙم٤ٌمر إذا حتّريم٧م ذم ؾمٛم٧ٍم  :ىمٞمؾ .ُمرَّ اًم

 .وىمد اؾمتدلَّ هبذه أي٦م ًمٚم٘مقل سمحريم٦م إرض ،واطمٍد ٓ شمٙم٤مد شمٌلم طمريمتٝم٤م

ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ىمٌؾ  ،أن ؾمٞم٤مق أي٦م يدلُّ قمغم يمقن ذًمؽ ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وومٞمف

 ﴿ :ذًمؽ                    

                                                           

، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  4/292جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .74ح  2/212
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       4      ﴾ /أي٦م، أي 87اًمٜمٛمؾ: 

   .وًمٚمٙمالم حمؾٌّ آظمر ،شمرى اجل٤ٌمل ذم ذًمؽ اًمٞمقم

 ﴿    2 ﴾ /يم٠مٟمف  ،وسمُٕمد سمٜمٗمًف قمٜمف ،ًمقى قمٓمٗمف ،83آهاء

ـٍ ُُمًتٌدٌّ سم٤م وشم٤ٌمقمد قمٜمف  ،وذه٥م سمٜمٗمًف ،أي اٟمحرف قمٜمف :وىمٞمؾ .إلُمرةُُمًتٖم

 .[035]سمٙمٚمٞمتف شمٙمؼّمًا، واجل٤مٟم٥م: جم٤مٌز قمـ اًمٜمّٗمس 

 ﴿;       ﴾ /ىمٓمٕم٦ٌم  :هل سم٤محلريم٤مت اًمثالث ،29اًم٘مّمص

 .ومٞمٝم٤م ٟم٤مر ُمـ همػم هل٥م ،همٚمٞمٔم٦م ُمـ احلٓم٥م

 ﴿    4          ﴾ /34ص. 

َـّ  :ىم٤مل يقُم٤ًم ذم جمٚمًف أن ؾمٚمٞمامن  :قمـ اًمٜمٌّّل ( 1)ع اعمجٛم ٕـمقوم

ٞمػ ذم ؾمٌٞمؾ  ،اًمّٚمٞمٚم٦م قمغم ؾمٌٕملم اُمرأةٍ  ًّ َـّ همالُم٤ًم، ييب سم٤مًم شمٚمد يمؾُّ اُمرأة ُمٜمٝم

َـّ  .إن ؿم٤مء اهلل :اهلل، ومل ي٘مؾ ّٓ اُمرأًة واطمدة ،ومٓم٤مف قمٚمٞمٝم َـّ إ  ،ومٚمؿ حتٛمؾ ُمٜمُٝم

إن ؿم٤مء  :سمٞمده ًمق ىم٤مل س حمّٛمد ومقا اًمذي ٟمٗم :صمؿ ىم٤مل :ىم٤مل .ضم٤مءت سمِمؼِّ وًمد

 .واجلًد اًمذي يم٤من قمغم يُمرؾمّٞمف يم٤من هذا ،جل٤مهدوا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومرؾم٤مٟم٤مً  ،اهلل

                                                           

 .14/126إٟمقار ، اعمجٚمز : ، قمٜمف سمح٤مر  8/362جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1



 289 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

ـّ واًمِّمٞم٤مـملم عم٤ّم ُوًمَِد ًمًٚمٞمامن سمـ داود  : (1)وقمـ اًمّّم٤مدق   أن اجل

 ،إن قم٤مش ًمف وًمد ًمٜمٚم٘ملمَّ ُمٜمف ُم٤م ًم٘مٞمٜم٤م ُمـ أسمٞمف ُمـ اًمٌالء :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض

ح٤مب ،ٚمؿ ُمٜمٝمؿ قمٚمٞمف وم٤مؾمؽموٕمف ذم اعمزنوم٠مؿمٗمؼ قمٚمٞمف ُمً ًّ  .وهق اًم

ّٓ وىمد ُوِوَع قمغم يُمرؾمّٞمف ُمّٞمت٤مً  شمٜمٌٞمٝم٤ًم قمغم أن احلذر ٓ يٜمٗمع قمـ  ،ومٚمؿ يِمٕمر إ

 .قمغم ظمقومف ُمـ اًمِمٞم٤مـملم وإٟمام قُمقشم٥ِم  .اًم٘مدر

اجلًد ذاك اًمِمٞمٓم٤من اًمذي يم٤من ىمد ضمٚمس ُمٙم٤مٟمف قمغم يُمرؾمّٞمف، ؾُمّٛمل  :وىمٞمؾ

 .ٟمف يم٤من ُُمتٛمثاًل سمام مل يٙمـ يمذًمؽٕ :سم٤مجلًد اًمذي ٓ روح ومٞمف

ّٓ  ،اًمّراويـ ًمتٚمؽ اًم٘مّّم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ذيمر اخل٤مشمؿ( 2)اًمٕم٤مُّم٦م [ 036]وهذا ىمقل  إ

وهق  ،أٟمف يم٤مٟم٧م شُمٕمٌد اُمرأة ذم سمٞمتف صقرة أرسمٕملم يقُم٤مً  :أهنؿ ذيمروا ذم ؾم٥ٌم اسمتالئف

 .مل يِمٕمر سمذًمؽ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾ /أيذا ضمًدٍ  :أي ،148آقمراف :: 

  .أو ضمًدًا سمدٟم٤ًم ذا حلٍؿ ودمٍّ  ،إٟمام هق ضمًد وم٘مط ،صقرة ٓ روح ومٞمٝم٤م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         2    ﴾ 

 .ٚمٜم٤م إٟمٌٞم٤مء ذوي ضمًٍد همػم ـم٤مقمٛم٦مٍ وُم٤م ضمٕم :أي ،8آٟمٌٞم٤مء/

                                                           

، قمـ جمٛمع 14/127، سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  8/563اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمقد :  ((1

 .8/362اًمٌٞم٤من ، اًمٓمؼمد : 

 .22/243اٟمٔمر : شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ ، اسمـ قم٤ًميمر :  ((2
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 .واجلٛمع أضم٤ًمد ،واجلًد ُمـ اإلٟم٤ًمن سمدٟمُف وضُمثتف :ىمٞمؾ

ويمّؾ  ،ٓ ُي٘م٤مل ًمٖمػم اإلٟم٤ًمن ُمـ ظمٚمؼ إرض ضمًد :(1) ب اخلٚمٞمؾوقمـ يمت٤م

 .ومٝمق ضمًد ،ٟمحق اعمالئٙم٦م واجلـ ،وٓ ينمب ،ظمٚمٍؼ ٓ ي٠ميمؾ

ّٓ ًمٚمحٞمقان اًمٕم٤مىمؾ :(2)وقمـ ص٤مطم٥م اًم٤ٌمرع  وهق اإلٟم٤ًمن  ،ٓ ُي٘م٤مل اجلًد إ

 ويرّده شمقصٞمػ اًمٕمجؾ سم٤مجلًد ،وٓ ُي٘م٤مل ًمٖمػمه ضمًد ،واعمالئٙم٦م واجلـ

﴿       ﴾ /192آقمراف. 

وإٟمام ذيمٝمام ذك  ،مه٤م آدم وطمقاء :قمـ اًم٤ٌمىمر (4) واًمٕمٞم٤مر (3) اًم٘مٛمل 

 .وًمٞمس ذك قم٤ٌمدةٍ  ،ـم٤مقم٦مٍ 

ومل يٙمـ أذيم٤م إسمٚمٞمس  ،ضمٕمال ًمٚمح٤مرث ٟمّمٞم٤ًٌم ذم ظمٚمؼ اهلل :وزاد اًم٘مٛمل، ىم٤مل

 .سمٕمد أن ذيمر ذم ذًمؽ طمديث٤ًم ُمًٌقـم٤مً  ،ذم قم٤ٌمدة اهلل

وومٞمف مم٤م ٓ يٚمٞمؼ  [037]ُُمقاوم٘م٤ًم عم٤ِم روشمف اًمٕم٤مُّم٦م  رواه قمـ اًم٤ٌمىمر 

ي٤م سمـ رؾمقل اهلل،  :أٟمف ىم٤مل ًمف اعم٠مُمقن قمـ اًمرو٤م  (6) واًمٕمٞمقن (5)سم٤مٕٟمٌٞم٤مء.

                                                           

 .يمت٤مب اًمٕملم ، اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي ، ُم٤مدة ) ضمًد ( ((1

 .ٝمذب سمام ذم اًم٘مرآن ُمـ اعمٕمرب ، اًمًٞمقـمل ، ُم٤مدة ) ضمًد (اعم ((2

 .2ح  11/251، قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  119شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((3

 .29ح  69/122، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  2/222شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((4

 .118شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((5

 .3ح  11/252، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  129:  قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق ((6
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 :ىم٤مل ومام ُمٕمٜمك ىمقل اهلل قمزَّ وضمّؾ  ،سمغم :ىم٤مل ؟أًمٞمس ُمـ ىمقًمؽ إٟمٌٞم٤مء ُمٕمّمقُمقن

﴿  9          ﴾ /وم٘م٤مل ًمف .192آقمراف 

ـٍ  :اًمرو٤م ـٍ ذيمر وُأٟمثك ،أن طمقاء وًمدت ٔدم مخًامئ٦م سمٓم وأن آدم  ،ذم يمّؾ سمٓم

  ﴿ :وىم٤مٓ ،وطمقاء قم٤مهدا اهلل شمٕم٤ممم ودقمقاه    3   

3  ﴾ /189آقمراف. 

ُم٤مٟم٦م واًمٕم٤مه٦مِ ظمٚمَ٘م٤َم ؾمّقي٤ًم سمريئ ،ومٚمام آشم٤ممه٤م ص٤محل٤ًم ُمـ اًمٜمًّؾ يم٤من ُم٤م  ،٤ًم ُمـ اًمزَّ

 ،ومجٕمؾ اًمّّمٜمٗم٤من هلل ذيم٤مء ومٞمام آشم٤ممه٤م ،وصٜمٗم٤ًم إٟم٤مصم٤مً  ،صٜمٗم٤ًم ُذيمراٟم٤مً  ،آشم٤ممه٤م صٜمٗملم

4 ﴿ :ىم٤مل قمزَّ وضمؾَّ  ،ومل يِمٙمراه يمُِمٙمر أسمقهيام ًمف قمزَّ وضمؾَّ     

2   ﴾ /٤ًم.وم٘م٤مل اعم٠مُمقن:أؿمٝمد أٟمؽ اسمـ رؾمقل اهلل طم٘مّ .92اعم١مُمٜمقن 

 ﴿;  ﴾ /قط ،يميسمف ،2اًمٜمقر ًّ ضمٚمدت اجل٤مين  :ُمـ ىمقهلؿ ،اًمّيب سم٤مًم

قط واًمّت٤مء ًمٚمقطمدة ،سمٙمن اعمٞمؿ ،ُمـ سم٤مب رضب رضسمتف سم٤معمِجٚمد ،ضمٚمداً  ًَّ  .وهق اًم

 ﴿      ﴾ /ُمـ  ،اًمٜم٤ّمس ومٞمف ٓضمتامع :يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ُيريد ،7اًمِمقرى

 .إوًملم وأظمريـ
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 ﴿         ﴾ /ومجع  ،مجع اعمًٚمٛملم :يٕمٜمل ،155آل قمٛمران

 .[ 038]اعمنميملم ُيريد سمف يقم ُأطمد 

 ﴿         ﴾/مجع اًمٕمدوِّ  :أي ،5اًمٕم٤مدي٤مت. 

 .ظمٞمؾ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل :ويٕمٜمل

 .مجٕم٤ًم يٕمٜمل اعُمزدًمٗم٦م :وىمٞمؾ

﴿     ﴾ /امء  :ِمديداجلقِّ سم٤مًمتّ  ،79اًمٜمحؾ ًّ اهلقاء ُم٤م سملم اًم

امء ،وإرض ًّ  .ُم٤م حتتٝم٤م ُمـ اهلقاء :وضمّق اًم

﴿﴾ /وهق ظمالف اًمٕمٚمؿ. ،ُُم٤ٌمًمٖم٦ٌم ُمـ اجلٝمؾ ،72آطمزاب 

 ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم:                 

                     

﴾ /72آطمزاب. 

 ،أن اعُمراد سم٤مُٕم٤مٟم٦م اًمّتٙمٚمٞمػ :ىمٞمؾ ذم شمٗمًػم هذه أي٦م ذم ُم٘م٤مم اًمّتٕمٛمٞمؿ

َـّ  ـّ اإلسم٤مء اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي هق قمدم  ،وسمٕمروٝم٤م قمٚمٞمٝمـ اًمٜمّٔمر امم اؾمتٕمداده وسم٢مسم٤مئٝم

ضمٝمقًٓ  ويمقٟمف فمٚمقُم٤مً  ،ىم٤مسمٚمٞمتف واؾمتٕمداده هل٤موسمحٛمؾ اإلٟم٤ًمن  .اًمّٚمٞم٤مىم٦م وآؾمتٕمداد

وهق وصٌػ ًمٚمجٜمس سم٤مقمت٤ٌمر  ،عم٤ِم همٚم٥َم قمٚمٞمف ُمـ اًم٘مّقة اًمٕمْمٚمّٞم٦م واًمِّمٝمقي٦م

 .إهمٚم٥م
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َُمـ ادقم٤مه٤م سمٖمػم  ،إُم٤مٟم٦م اًمقٓي٦م :ىم٤مل ،ذم هذه أي٦م  (1)وقمـ اًمّّم٤مدق 

 .طمٍؼ يمٗمر

 ـ اهلل.وحُيتٛمؾ إرادة اًمُ٘مرب ُم ،يٕمٜمل اًمقٓي٦م سم٤مإلُمرة واإلُم٤مُم٦م :ىمٞمؾ

واإلٟم٤ًمن أسمق اًمنّمور،  ،اإلُم٤مُم٦م اًمقٓي٦م :قمـ اًمّّم٤مدق ( 2)واعمٕم٤مين 

 .اعمٜم٤مومؼ

 .هل وٓي٦م أُمػم اعم١مُمٜملم  [041]قمـ اًمّم٤مدق  (3) واًمٙم٤مذم

أسملم أن حيٛمٚمٜمٝم٤م يُمٗمرًا، ومحٚمٝم٤م  ،هل اًمقٓي٦م :قمـ اًم٤ٌمىمر  (4) واًمٌّم٤مئر

  ،واإلٟم٤ًمن أسمق ومالن ،اإلٟم٤ًمن

واًمدًمٞمؾ قمغم أن إُم٤مٟم٦م هل  ،وإُمر واًمٜمّٝمل ،إلُم٤مُم٦مواًم٘مٛمل: إُم٤مٟم٦م هل ا

 ﴿ :اإلُم٤مُم٦م ىمقًمف قمزَّ وضمؾَّ                   ﴾ 

 (5) .اإلُم٤مُم٦م وم٤مُٕم٤مٟم٦م :يٕمٜمل ،58اًمٜم٤ًمء/

                                                           

، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  66ح  2/274قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((1

 .258ح  4/312

 .22ح 23/279، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  38ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((2

 .4/227، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  2ح  1/413اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((3

 ،. 3ح  96سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ، اًمّمٗم٤مر :  ((4

 .123شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((5
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اموات وإرض واجل٤ٌمل ،هل اإلُم٤مُم٦م ًّ أن  :وم٠مسملم أن حيٛمٚمٜمٝم٤م ،قُمرو٧م قمغم اًم

إٟمف  ،يٕمٜمل إول :ومحٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ،وأؿمٗم٘مـ ُمٜمٝم٤م ،قمقه٤م أو يٖمّمٌقه٤م ُمـ أهٚمٝم٤ميدَّ 

  .يم٤من فمٚمقُم٤ًم ضمٝمقًٓ 

  .وىمد ورد سمٛمٕمٜم٤مه٤م أظم٤ٌمٌر ُأظمر

﴿    2 ﴾ /17اًمٜم٤ًمء. 

 ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم              

7   2 ﴾ /ويمّؾ َُمـ قمَم اهلل ومٝمق ضم٤مهؾ ،٦مأي ،17اًمٜم٤ًمء. 

 .اًمّٚمذة اًمٗم٤مٟمٞم٦م قمغم اًمّٚمذة اًم٤ٌمىمٞم٦م اظمتٞم٤مراجلٝم٤مًم٦م  :وىمٞمؾ

يمؾُّ ذٟم٥ٍم قَمِٛمٚمف اًمٕمٌد وإن يم٤من  :قمـ اًمّّم٤مدق  (2) واًمٕمٞم٤مر (1)اعمجٛمع 

وم٘مد طمٙمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف ىمقل  ،ومٝمق ضم٤مهؾ طملم ظم٤مـمر سمٜمٗمًف ذم ُمٕمّمٞم٦م رسمِّف ،قم٤معم٤ِمً 

     ﴿ :إلظمقشمف يقؾمػ       

    ﴾/عُمخ٤مـمرهتؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ ذم  :ومٜمًٌٝمؿ امم اجلٝمؾ ،89يقؾمػ

 .قمزَّ وضمؾَّ   [040]ُمٕمّمٞم٦م اهلل 

                                                           

، قمٜمف شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ، اعمِمٝمدي :  3/43جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

2/391. 

 .41ح  6/33ر ، اعمجٚمز : ، قمٜمف سمح٤مر إٟمقا 62ح  1/228شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((2
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 ﴿       ﴾ /أي اجل٤مهؾ سمح٤مهلؿ. ،273اًمٌ٘مرة 

 ﴿     ﴾ /احل٤مًم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمرب ىمٌؾ  :هل ،33آطمزاب

 ،واعمُٗم٤مظمرة سم٤مٔسم٤مء وإٟم٤ًمب ،وذائع اًمديـ ،ورؾمقًمف ،ُمـ اجلٝمؾ سم٤مهلل ،اإلؾمالم

 .وهمػم ذًمؽ ،واًمٙمؼِم واًمّتجؼم

٥م :اجل٤مهؾ قمغم ىمًٛملم هق اًمذي ٓ يٕمرف  :وم٤مجل٤مهؾ اًمًٌٞمط ،سمًٞمٌط وُُمريمَّ

قمٞمف ،اًمٕمٚمؿ قمل ،ٕمٚمؿهق اًمذي ٓ ي :واجل٤مهؾ اعُمريم٥َّم ،وٓ يدَّ  .ويدَّ

 .ىمد أمجع أهؾ احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمّٞم٦م أن اجل٤مهؾ اعُمريم٥َّم ٓ قِمالج ًمف :ىمٞمؾ

 .(1)أن ُِمـ اًمٕمٚمؿ ضمٝماًل  :وذم اخلؼم

وَيَدع ُم٤م حيت٤مج  ،وقمٚمقم إوائؾ ،يم٤مًمٜمّجقم ،هق أن يتٕمّٚمؿ ُم٤م ٓ حيت٤مج إًمٞمف :ىمٞمؾ

ٜم٦م. ًُّ  إًمٞمف ذم ديٜمف ُمـ قمٚمقم اًم٘مرآن واًم

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/322، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ، اسمـ إصمػم :  5212ح  2/479ؾمٜمـ أب داود :  ( (1
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 ومة () فصل اجليم ادضم

 

﴿ ﴾ /إصمؿ ًمف ،158اًمٌ٘مرة. 

    ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم      ﴾ /أي  ،158اًمٌ٘مرة

 .ٓ إصمؿ قمٚمٞمف

ٓ ضُمٜم٤مح ٕن اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا ذم سمدئ اإلؾمالم يرون أن ومٞمف  :وإٟمام ىم٤مل :ىمٞمؾ

 ،خ٤م طمجريـومُٛمً ،أن إؾم٤موم٤ًم وٟم٤مئٚم٦م أذٟم٤ٌم ذم اًمٙمٕم٦ٌم :سم٥ًٌم ُم٤م طُمٙمل ،ضُمٜم٤مطم٤مً 

ٗم٤م واعمروة ًمالقمت٤ٌمر شُمقّهؿ أن اًمٓمقاف يم٤من  ،ومٚماّم ـم٤مل اًمّزُم٤من ،ووِوٕم٤م قمغم اًمّمَّ

وم٠ُمطمرج اعمًٚمٛمقن  ،ويُمنت إصٜم٤مم ،ومٚماّم ضم٤مء اإلؾمالم ،شمٕمٔمٞماًم ًمٚمّّمٜمٛملم

 .[ ومرومع اهلل ذًمؽ احلرج152]

ٕمل سملم اًمّّمٗم٤م  قمـ اًمّّم٤مدق ( 2)واًمٕمٞم٤مر  (1)اًمٙم٤مذم  ًّ أٟمف ؾُمئؾ قمـ اًم

 .ومريْم٦م :وم٘م٤مل ؟ومريْم٦م أم ؾُمٜم٦َّم  ،ةواعمرو

                                                           

 .18227ح  13/463، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  8ح  4/435اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .133ح  1/72شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((2
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   ﴿ :أوًمٞمس ىم٤مل اهلل قمزَّ وضمؾَّ  :ىمٞمؾ      ﴾ 

ِذط قمٚمٞمٝمؿ أن  أن رؾمقل اهلل  ،ذًمؽ ذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء :ىم٤مل ،158اًمٌ٘مرة/

ٕمل طمتك اٟم٘مْم٧م  ،يرومٕمقا إصٜم٤مم ُمـ اًمّّمٗم٤م واعمروة ًّ ومتِم٤مهمؾ رضمؾ قمـ اًم

أن وُمالٟم٤ًم مل يًَع سملم  ،وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل ،ومج٤مءوا إًمٞمف ،دت إصٜم٤مموُأقمٞم ،إي٤مم

    .وىمد ُأقمٞمدت إصٜم٤مم ،اًمّّمٗم٤م واعمروة

 ﴿وم٠مٟمزل اهلل قمزَّ وضمؾَّ      ﴾ /امم ىمقًمف:  ،128اًمٌ٘مرة

﴿         ﴾ وقمٚمٞمٝمام إصٜم٤مم. :أي 

ٕمل ُم٤م سملم  :قمـ اًمّّم٤مدق ( 1)٤مذم واًمٙم ًّ أن اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا ئمٜمقن أن اًم

 .وم٠مٟمزل اهلل هذه أي٦م ،اًمّّمٗم٤م واعمروة رء صٜمٕمف اعمنميمقن

ٕمل سملم اًمّّمٗم٤م واعمروة : وقمٜمف  ًَّ ٤ٌّمريـ. :ضُمٕمؾ اًم ٦ٌم ًمٚمج  (2)ُمذًمَّ

 ﴿   ﴾ /سمٕمٞمد ،36اًمٜم٤ًمء. 

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /وضمٜم٥م همري٥م،  ،36اًمٜم٤ًمء

 .ووُمّنت أي٦م سمف ذم سمٕمض اًمّتٗم٤مؾمػم

                                                           

 .4ح  4/245اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .472ح 1/148، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  5ح  4/434اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((2
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ودمٜم٥م  ،واضمتٜم٥م ،وأضمٜم٥م ،ُي٘م٤مل ضمٜم٥م اًمرضمؾ ،اًمذي أص٤مسمتف ضمٜم٤مسم٦مٌ  :واجُلٜم٥م

 .ُمـ اجلٜم٤مسم٦م

َُمـ أص٤مسمف ضمٜم٤مسم٦م: أقمٜمل ٟمج٤مؾم٦م  ،سمْمٛمتلم [042]اجُلٜم٥م  :(1) وذم اعمجٛمع

 :ُي٘م٤مل ،قاوع اًمّّمالةؾُمّٛمل ضمٜم٤ًٌم إلضمتٜم٤مسمف ُم ،أو مُج٤مع ،ُمـ ظمروج ُمٜمّل  ،ومهّٞم٦م

  .ومٝمق ضمٜم٥م ،وضمٜم٥م يم٘مرب ،أضمٜم٥م اًمرضمؾ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /43اًمٜم٤ًمء. 

ّٓ  :وهمػمه قمـ اًمّّم٤مدق ( 2)اًم٘مٛمل  اجلٜم٥م واحل٤مئض ٓ يدظمالن اعمًجد إ

 ﴿وم٢من اهلل ي٘مقل  ،جُمت٤مزيـ      4﴾ض .ُٟمِ٘مَؾ قمـ سمٕم

ٗمُف ذم اًمّّمٜم٤مقم٤مت اًمٌديٕمّٞم٦م ،اًم٤ٌمرقملم ذم قمٚمؿ اًمٌالهم٦م ُمـ أصح٤مسمٜم٤م قمٜمد  ،ذم يمت٤مٍب أًمَّ

ومف سم٠مٟمف ،ذيمر آؾمتخدام قم٤ٌمرة ُمـ أن ي٠ميت اعُمتٙمّٚمؿ سمٚمٗمٔم٦ٍم ُُمِمؽميم٦م سملم   :سمٕمد ُم٤م قمرَّ

 .يًتخدم يمّؾ ىمريٜم٦م ُمٜمٝمام ُمٕمٜمًك ُمـ ُمٕم٤مين شمٚمؽ اًمّٚمٗمٔم٦م ،ُم٘مروٟم٦م سم٘مريٜمتلم ،ُمٕمٜمٞملم

أطمدمه٤م:  ،ىمد اؾمتخدم ؾمٌح٤مٟمف ًمٗمٔم٦م اًمّّمالة عمٕمٜمٞملم ،اًمٙمريٛم٦موذم أي٦م  :ىم٤مل

4 ﴿ :سم٘مريٜم٦م ىمقًمف قمزَّ وضمؾَّ  ،إىم٤مُم٦م اًمّّمالة   ﴾ 

 .43اًمٜم٤ًمء/

                                                           

 .3/93جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .267ح  1/484، وقمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  121شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2
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 ﴿ :وأظمر ُمقوع اًمّّمالة سم٘مريٜم٦م ىمقًمف ضمؾَّ ؿم٠مٟمف      

  ﴾. 

يمام  ،ومؼ عم٤ِم رويٜم٤مه ُمـ إظم٤ٌمر ذم هذا اًم٤ٌمبوهق اعُمقا ،هذا هق اًمّّمقاب  :ىمٞمؾ

 [043]وسم٤من سم٠من اعُمراد سم٤مًمّّمالة ذم صدر هذه أي٦م  ،ٓ يمام شمٙمٚمَّٗمتف اًمٕم٤مُّم٦م ،دري٧م

 ﴿ :وهل اعم٤ًمضمد سم٘مريٜم٦م ،ُمقاوٕمٝم٤م    ﴾ /43اًمٜم٤ًمء. 

ٗمر وذًمؽ إذا مل جيد اعم٤مء وشمٞمَ  ًّ ٌٞمؾ طم٤مًم٦م اًم ًّ ٛمؿ وأظمرى سم٠من اعُمراد سمٕم٤مسمري اًم

4  ﴿سم٘مريٜم٦م     ﴾ /43اًمٜم٤ًمء. 

﴿    9 ﴾ /وأىمّٚمٝم٤م  ،هل أوٕمػ اًم٘مقاقمد ،أي ىم٤مقمدة ،129اًمتقسم٦م

  ﴿ :سم٘م٤مًء، وهق اًم٤ٌمـمؾ واًمٜمّٗم٤مق اًمذي َُمثُٚمف ُمثؾ   9﴾  ذم ىمّٚم٦م اًمّث٤ٌمت 

ٗمػم :واًمِمٗم٤م ودمرومف  ،سم٤معم٤مء وضمرف اًمقادي ضمٜمٌف اًمذي يٜمحٗمر أصٚمف ،اًمِمَّ

ٞمقل ًّ  .وم٢مذا اٟمّمدع أقماله ومٝمق اهل٤مر ،وأذف أقماله ،وأيمٚمتف ُمـ إرض ،اًم

﴿ ﴾ وؾمع وـم٤مىم٦م ،53عم٤مئدة/ا. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /ـم٤مىمتٝمؿ ،79اًمتقسم٦م ّٓ  ،أي إ

 .ىُمرأ سمٗمتح اجلٞمؿ ووّٛمٝم٤م ،ومٞمتّمّدىمقن سم٤مًم٘مٚمٞمؾ
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٦مواعم ،اعمْمٛمقم اًمّٓم٤مىم٦م :وىمٞمؾ  .ٗمتقح اعمِم٘مَّ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /أي سم٤مًمٖمقا ذم اًمٞمٛملم  ،53اعم٤مئدة

 .واضمتٝمدوا

﴿    ﴾  /واجلٛمع  ،وم٢مذا ـُمقي٧م ومٝمل سمئر ،ريمٞم٦م مل شُمٓمق ،12يقؾمػ

 .(1)قمغم اصمٜمل قمنم ُمٞماًل ُمـ ـمؼمي٦م  وضُم٥م يقؾمػ  ،ضم٤ٌمب وضم٦ٌٌم يمٕمٜم٦ٌم

﴿    ﴾ /وُي٘م٤مل (2)اًمقادي إمم ضمٜم٤ٌمشمف ُمـ اًمُٖمث٤مء ُم٤م َرُمك سمف ،17اًمرقمد: 

 .إذا أًم٘م٧م زسمده٤م قمٜمٝم٤م ،أضمٗم٠مت اًم٘مدر سمزسمده٤م

﴿    ﴾ /وًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٤ٌمت  ،اًمتل مل ُيّمٌٝم٤م اعمٓمر :سمْمٛمتلم ،27اًمًجدة

 .[044]و 

اجُلرز إرض ًمتل حُيَرق ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ  :وُي٘م٤مل ،أرٌض همٚمٞمٔم٦م ٓ ٟم٧ٌم ومٞمٝم٤م :ىمٞمؾ

 .اًمٜم٤ٌّمت وشُمٌٓمٚمف

رضمٌؾ  :يمام ُي٘م٤مل ،ومٙم٠مهن٤م ىمد أيمٚمتف ،إذا ذه٥م ٟم٤ٌمهت٤م ،ضمرزت إرض :ُي٘م٤مل

وؾمٞمػ ضُمراز ي٘مٓمع يمّؾ رء  ،ٓ ُيٌ٘مل ؿمٞمئ٤مً  ،إذا يم٤من ي٠ميت قمغم يمّؾ ُم٠ميمقل ،ضمروز

ٜم٦م اجلروز، واجلٛمع أضمراز ،ي٘مع قمٚمٞمف وهُيٚمٙمف ًَّ  .ويمذًمؽ اًم

                                                           

 .6/248اٟمٔمر : ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ، ي٤مىمقت احلٛمقي :  ((1

 ًمٖمث٤مء : ُم٤م ضم٤مء سمف اًمًٞمؾ ُمـ ٟم٤ٌمت ىمد يٌس ، يمت٤مب اًمٕملم ، اًمٗمراهٞمدي ، ُم٤مدة )همثك(.ا ((2
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ومجع اجُلرز ضمرزة  ،وضُمرز ُمثؾ هنر ،أرض ضُمرز ُمثؾ قُمن :وقمـ اجلقهري

 (1) .ومجع اجُلرز أضمراز ُمثؾ ؾم٥ٌم وأؾم٤ٌمب ،ثؾ طمجر وطمجرةُم

﴿   ﴾ /ومٕم٤مل سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل يم٤محُلٓم٤مم، ُمـ اجلذِّ  ،ىمٓم٤مقم٤مً  ،58آٟمٌٞم٤مء

 .وُمٜمف ىمٞمؾ ًمٚمًقيؼ اجلذيذ ،ومت٤مق :وىمٞمؾ.وىُمرأ سم٤مًمٙمن ،وهق اًم٘مٓمع

 ،وضُمذاذًا مجع ضمذيذ ،وهق مجٌع ٓ واطمد ًمف ،ُُمًت٠مصٚملم ُُمٝمٚمٙملم :يٕمٜمل

 :أي :ضمذَّ اهلل داسمرهؿ :وُي٘م٤مل ،ُمثؾ احلّم٤مد ُمّمدر ،ٓ واطمد ًمف وضُمذاذاً 

 .اؾمت٠مصٚمٝمؿ

﴿    ﴾ /واطمده٤م ضُمد ُمثؾ ىُمٗمؾ ،ظمٓمقط وـمرائؼ ،27وم٤مـمر. 

﴿   ﴾ /إٟم٤مصم٤مً  :وىمٞمؾ .ٟمّمٞم٤ٌمً  ،15اًمزظمرف. 

 :ىم٤مل اًمِم٤مقمر ،إذا وًمدت ُأٟمثك ،أضمزأت اعمرأة :ُي٘م٤مل ،سمٜم٤مت :وىمٞمؾ

ة اعمذيم٤مُر أطمٞم٤مٟم٤م      قمج٥ٌم    إن أضمزأت طُمّرٌة يقُم٤ًم ومال  (2)ىمد دُمزُئ احلرَّ

شمٕم٤ممم  -أن ُُمنميمل اًمٕمرب ىم٤مًمقا أن اعمالئٙم٦م سمٜم٤مت اهلل  :وذم اًمتٗمًػم [045] 

 (3).ٕن اًمقًمد سمْمٕم٦ٌم ُمـ واًمده :وإٟمام ؾُمّٛمٞم٧م اًمٌٜم٧م ضمزء -قماّم ي٘مقًمقن اعُمٌٓمٚمقن 

                                                           

 .اًمّمح٤مح ، اجلقهري ، ُم٤مدة ) ضمرز ( ((1

 .اًمِم٤مهد سمال ٟم٦ًٌم ، وهق ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، وشم٤مج اًمٕمروس ، اًمزسمٞمدي ، ُم٤مدة ) ضمزأ ( ((2

اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل :  .4/219اٟمٔمر : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمقد :  ((3

3/277. 
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 ﴿  ﴾ /وُم٤م أؿمٌٝمف مم٤م ُيًتؽم ،شمرٌس  ،16اعمج٤مدًم٦م. 

﴿       ﴾ /أو اًمَٖمٞم٦ٌَم. ذم ذه٤مب اًمْمقء،،9اًم٘مٞم٤مُم٦م 

إذا طمٞمؾ سمٞمٜمٙمؿ  :وم٘م٤مل ؟ُمتك يٙمقن هذا إُمر :(1)قمـ اًم٘م٤مئؿ )قم٩م( أٟمف ؾُمئؾ 

 ،واؾمتدار هبام اًمٙمقايم٥م واًمٜمّجقم ،واضمتٛمع اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ،وسملم ؾمٌٞمؾ اًمٙمٕم٦ٌم

رض ُمـ سملم اًمّّمٗم٤م واعمروة، خترج داسّم٦م إ ،ذم ؾمٜم٦م يمذا ويمذا :ُمتك؟ وم٘م٤مل :وم٘مٞمؾ

  .يًقق اًمٜم٤ّمس إمم اعمحنم وظم٤مشمؿ ؾُمٚمٞمامن  ُمٕمف قمّم٤م ُمقؾمك 

 .ُأريد هبذه أي٤مت فمٝمقر إُم٤مرات اعمقت :وىمٞمؾ

﴿  ﴾ /مجع ضمدار، وهق احل٤مئط، واجلَدر سم٤مًمٗمتح وم٤مًمًٙمقن  ،14احلنم

 يمٌٓمـ وسُمٓمٜم٤من. ومجع اجُلدر ضُمدران، ومجع اجلدار ضُمدر، ُمثٚمف،

 ﴿   ﴾ /ومروضمٝمؿ ،21ومّمٚم٧م. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم قمٜمف  (2)اًمٙم٤مذم        

 ﴾ /يٕمٜمل سم٤مجلٚمقد اًمٗمروج وإومخ٤مذ :ىم٤مل ،21ومّمٚم٧م. 

 

                                                           

 .6ح 52/9، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  228ح  266اًمٖمٞم٦ٌم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((1

  .22218ح 15/166، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  1ح  2/36اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((2
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 .يٕمٜمل سم٤مجلٚمقد اًمٗمروج :ىم٤مل ،ومٞمٝم٤م قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1) واًمٗم٘مٞمف

﴿     ﴾ /ل هب٤م ٓضمتامع اًمٜم٤ّمس ومٞمف ًمٚمّّمالة.  ؾًمٛمّ  :ىمٞمؾ ،9اجلٛمٕم٦م 

 اهلل مجع ومٞمٝم٤م ظمٚم٘مف ًمقٓي٦م حمّٛمد [046]أن  :قمـ اًم٤ٌمىمر  (2) واًمٙم٤مذم

﴿ .جلٛمٕمف ومٞمف ظمٚم٘مف :ومًاّمه يقم اجلُٛمٕم٦م ،ووصّٞمف ذم اعمٞمث٤مق    ﴾ 

 ﴿.ُدومٕم٦ٌم واطمدة ،32اًمٗمرىم٤من/    ﴾ /ضمٌؾ  :ىمٞمؾ ،32اًمٗمرىم٤من

 .ؾسم٤معمقص

أين واوٌع  ،وم٠موطمك اهلل إمم اجل٤ٌمل :ذم طمدي٨ٍم  قمـ اًمٙم٤مفمؿ ( 3)اًمٙم٤مذم 

َـّ  ؾمٗمٞمٜم٦م ٟمقح  وشمقاوع  ،ومتٓم٤موًم٧م وؿمٛمخ٧م ،قمٌدي قمغم ضمٌٍؾ ُمٜمُٙم

وهق  ،صمؿ اؾمتقت قمغم اجُلقدي :ومٞمف ،وذم آظمر .اخلؼم ،وهق ضمٌٌؾ قمٜمديمؿ ،اجُلقدي

 .(4)ومرات اًمٙمقوم٦م 

 (5) .زيرة ُم٤م سملم دضمٚم٦م واًمٗمراتسم٤مجل :وىمٞمؾ .هق سمٜم٤مطمٞم٦م اًمِم٤مم أو ارسمد :وىمٞمؾ

                                                           

، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  3215ح  2/626ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((1

 .6ح  66/26

  .4ح  3/3، هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  7ح  3/415اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((2

 .28ح  48/116، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  12ح  2/124اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((3

 .421ح  8/281اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((4

 .1/369يـ ، اًمٓمرحيل : جمٛمع اًمٌحر ((5



 ومّمؾ اجلٞمؿ .................................................324

 

 

 ) فصٌل في الجيم املكسورة (

 

﴿    ﴾ /وُي٘م٤مل :ىمٞمؾ ،51اًمٜم٤ًمء ،  :يُمؾُّ ُمٕمٌقٍد ؾمقى اهلل قمزَّ وضمؾَّ

حر ًّ  .اجِل٧ٌم اًم

 .وم٤مؾمُتٕمٛمؾ ذم يُمؾِّ ُم٤م قُمٌَِد ُمـ دون اهلل ،اجِل٧ٌم ذم إصؾ اؾمؿ صٜمؿ :وىمٞمؾ

 .ومالن وومالن ،واًمّٓم٤مهمقت اجِل٧ٌم :قمـ اًم٤ٌمىمر  (1) واًمٕمٞم٤مر

 .(2)اًمٙمٝمٜم٦َم واًمِمٞم٤مـملم  ،اجِل٧ٌم واًمٓم٤مهمقت :وىمٞمؾ

٤مطمر :وىمٞمؾ ًّ  .(3) اجِل٧ٌم يمٚمٛم٦م شم٘مع قمغم اًمّمٜمؿ واًمٙم٤مهـ واًم

 ﴿     ﴾ /اخلراج اعمجٕمقل قمغم رأس اًمّذُمل ،29اًمتقسم٦م. 

 .ٕهن٤م ىمْم٤مٌء ُمٜمٝمؿ عم٤ِم قمٚمٞمٝمؿ :وؾُمّٛمٞم٧م ضِمزي٦م :ىمٞمؾ

                                                           

، ورومٕم٧م ُمٜمف قم٤ٌمرة : ومالن وومالن ، واًمرواي٦م قمـ اًمٕمٞم٤مر  153ح  1/246شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((1

 .1/337، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل:  2/478يم٤مُمٚم٦ًم ذم : شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ، اعمِمٝمدي : 

 .اٟمٔمر : ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) ـمٖمك ( ((2

اعمحٞمط ، اًمٗمػموزآسم٤مدي ، ُم٤مدة ) ـمٖمك ( قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز:  اٟمٔمر : اًم٘م٤مُمقس ((3

97/278. 
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  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم       <  ﴾ /48اًمٌ٘مرة، 

 .أي: ٓ شم٘ميض وٓ شُمٖمٜمل

 :ُي٘م٤مل ،[ ُمٜمٝمؿ158وُيٙمتٗمك هب٤م ] ،ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م جُيتزى هب٤م :وىمٞمؾ

 .ُمـ ضمزى سمٛمٕمٜمك يمٗمك ،أضمزاين اًمٌمء يمٗم٤مين

﴿    ﴾ /ومجٕمف ضمدر ،احل٤مئط ،82اًمٙمٝمػ. 

﴿    ﴾ /ظمٚمؼ إّوًملم ،ًملمإوّ  ،184اًمِمٕمراء. 

 ﴿   ﴾ /واجِلٌّؾ سمٙمن إول وشمِمديد  ،ظمٚم٘م٤ًم يمثػماً  :أي ،62يس

 .اخلٚمؼ ،اًمث٤مًم٨م

 ﴿5      ﴾ /يمٙمالب  ،واطمدهت٤م ضمٗمٜم٦م ،ىمّم٤مع يم٤ٌمر ،13ؾم٠ٌم

ٕن صم٤مين ومٕمٚمف حُتّرك ذم اجلٛمع إذا  :ويمٚم٦ٌم، وجُيٛمع ايْم٤م قمغم ضمٗمٜم٤مت سم٤مًمتحريؽ

ّٓ أن يٙمقن واوًا أو ي٤مًء ومُٞمًّٙمـيم٤من اؾمامً   .، إ

﴿      ﴾ /وواطمد اجِلامًم٦م  ،مجع مِج٤مًم٦م ،إسمٌؾ ؾمقد ،33اعمرؾمالت

ٗمـ ،وهق اًمّذيمر ُمـ اإلسمؾ ،مجؾ سم٤مًمتحريؽ ًُّ وهق  ،واجلاُمٓت سم٤مًمْمّؿ ىمٓمقس اًم

 .طم٤ٌمهل٤م اًمٕمٔم٤مم

﴿   ﴾ /ٙمقن اًمٕمٜمؼ ،قمٜم٘مٝم٤م ،4اعمًد ًّ جلٛمع وا ،واجلٞمد سم٤مًمٙمن وم٤مًم

 .ُمثؾ محؾ وأمح٤مل ،أضمٞم٤مد



 ومّمؾ اجلٞمؿ .................................................326

 ﴿        ﴾ /واجِلٜم٦ّم اجلٜمقن. ،اجِلٜم٦َّم اجلـ ،6اًمٜم٤مس 

 3 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /46ؾم٠ٌم. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ /ىمٞمؾ  ،158اًمّم٤موم٤مت

وم٠مصمٌتقا سمذًمؽ ضمٜمًّٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م ًمف  ،أن اعمالئٙم٦م سمٜم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ُيريد سمذًمؽ زقمٛمٝمؿ

 .قمـ اًمٕمٞمقن ٓؾمتت٤مرهؿوؾُمّٛمقا ضِمٜم٦َّم  ،وًمٚمٛمالئٙم٦م

ىم٤مًمقا إن اهلل  :وىمٞمؾ .سمٜم٤مت اهلل [048]اجلّـ  :أهنؿ ىم٤مًمقا :يٕمٜمل (1) اًم٘مٛمل

شمٕم٤ممم اهلل قماّم  ،ىم٤مًمقا اهلل واًمِمٞمٓم٤من :وىمٞمؾ .(2)ومخرضم٧م اعمالئٙم٦م  ،ص٤مهر اجلّـ

 .اًمّٔم٤معمقن قمٚمّقًا يمٌػمًا  ي٘مقل

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /أراد سم٤مجلّـ  :ىمٞمؾ 122آٟمٕم٤مم

ومه٤م يٕمٜمل هلل  :أٟمف ىم٤مل ،وقمـ اًمِمٞمخ أب قمكمّ  .طمٞم٨م ضمٕمٚمقهؿ أٟمداداً  ،اعمالئٙم٦م

وجيقز أن يٙمقن ذيم٤مء اجلّـ  ،واجلّـ سمدل ذيم٤مء ،ُمٗمٕمقًٓ ٕضمٚمف ،ذيم٤مء

 (3) .أي ضمٕمٚمقا اجلّـ ُذيم٤مء ومٞمف ،ىمّدم صم٤مٟمٞمٝمام قمغم إولو ،ُمٗمٕمقًملم

                                                           

 .11ح  6/458، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  531شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

 .4/125جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

 .4/124جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((3
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  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /اظمُتٚمِػ ذم  ،52اًمٙمٝمػ

 .؟اجلـ ،أٟمف يم٤من ُمـ اعمالئٙم٦م أو ُمـ ،إسمٚمٞمس

ٓ سمؾ يم٤من ُمـ  :ىم٤مل ،مل يٙمـ إسمٚمٞمس َُمَٚمَٙم٤مً  :ىمٞمؾ (1 )ومٗمل شمٗمًػم اإلُم٤مم 

 ﴿ :هلل ي٘مقلاجلـ، أُم٤م شمًٛمٕم٤من ا    3          

             ﴾ /وهق اًمذي ىم٤مل اهلل ،52اًمٙمٝمػ: 

﴿              ﴾ /27احلجر. 

  .أٟمف يم٤من ُمـ اعمالئٙم٦م :وىمٞمؾ

أن ىَمٌِٞمٚمف ُمـ  :إول ،ذم ذًمؽ يمقٟمف ُمـ اجلـ، وهلؿ ومٞمف وضمقهوٓ ُيٜم٤م :ىمٞمؾ

﴿   :سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اعمالئٙم٦م ُيًّٛمقن سمذًمؽ           

 ﴾ /وىمقًمف شمٕم٤ممم ،158اًمّم٤موم٤مت: ﴿        ﴾ 

 .122آٟمٕم٤مم/

 .ذم اجِلٜم٦َّم [051]ومٝمؿ داظمٚمقن  ،ًمالؾمتت٤مر أن اجلّـ ؾُمّٛمل ضِمٜم٤مً  :واًمث٤مين

٥َم إمم اجلَٜم٦َّم :أٟمف يم٤من ظم٤مزن اجلٜم٦َّم :اًمث٤مًم٨م ًِ  .يمقذم، وسمٍمي :يم٘مقهلؿ ،ومٜمُ

                                                           

 .2/366، اإلطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :   476  : اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري  ((1
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ضَمـ ُمـ  ،اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ذم اجِلٜم٤من ،يم٤من ُمـ اجل٤مّٟملم :وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

 (1) .يّمقهمقن طُمكم أهؾ اجلٜم٦َّم ُُمذ ظُمٚم٘مقا ،اعمالئٙم٦م

ِـّ  :وىمٞمؾ وهق  ،واًمذيـ ظُمٚم٘مقا ُمـ اًمٜم٤ّمر ،اًمذيـ هؿ اًمِّمٞم٤مـملم ،أٟمف يم٤من ُمـ اجل

 . (2)أسمقهؿ يمام ُمرَّ ُمـ شمٗمًػم اإلُم٤مم 

خ وهُمػّم  ،أٟمف يم٤من ُمـ اعمالئٙم٦م :وىمٞمؾ ًِ  (3) .ومُٛم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /أي٦م ،12ؾم٠ٌم. 

ومٝمق أن: اهلل شمٕم٤ممم زاد ذم  :واًمقضمف ذم قمٛمؾ اجلّـ شمٚمؽ إقمامل اًمٕمٔمٞمٛم٦م :ىمٞمؾ

ورىّم٦م  ،وهمػّم ظمٚم٘مٝمؿ قمـ ظمٚمؼ اجلّـ اًمذيـ ٓ ُيَرون ًمٚمٓم٤مومتٝمؿ ،أضم٤ًمُمٝمؿ وىمّقهتؿ

ومٙم٤مٟمقا سمٛمٜمزًم٦م  قمغم ؾمٌٞمؾ اإلقمج٤مز اًمّدال قمغم ٟمٌّقة ؾُمٚمٞمامن  ،أضم٤ًمُمٝمؿ

 صمؿ عم٤ّم ُم٤مت ،ويم٤مٟمقا يتٝمٞم٠م هلؿ إقمامل اًمتل يم٤من ُيٙمّٚمٗمٝم٤م إّي٤مهؿ .إُهاء ذم يده

 .ومال يتٝمٞم٠م هلؿ ذم هذا اًمّزُم٤من ُمـ ذًمؽ رء ، ظمٚم٘مٝمؿ قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمفضمٕمؾ اهلل

 

                                                           

 .62/178، سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  2/214اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمرازي :  ((1

 .  :476اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري  ((2

 .21/136اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمرازي :  ((3
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /سمٓم٤مقمتٝمؿ إّي٤مهؿ ومٞمام  :أي ،41ؾم٠ٌم

 :اعُمراد سم٤مجلّـ إسمٚمٞمس وذّريتف وأقمقاٟمف :وىمٞمؾ .يدقمقهؿ إًمٞمف ُمـ قم٤ٌمدة اعمالئٙم٦م

﴿ 2   5   ﴾ ُُمٓمٞمٕمقن هلؿ ،ُُمّمّدىمقن سم٤مًمِّمٞم٤مـملم ،٠ٌ41م/ؾم. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /29آطم٘م٤مف، 

[050]. 

ظمرج ُمـ ُمّٙم٦م إمم  أن رؾمقل اهلل  :يم٤من ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م :اًم٘مٛمل

ومل  ،أطمدٌ ومٚمؿ جُيٌف  ،يدقمقا اًمٜم٤ّمس إمم اإلؾمالم ،وُمٕمف زيد سمـ طم٤مرصم٦م ،ؾمقق قُمٙم٤مظ

 .جيد أطمدًا ي٘مٌٚمف

د سم٤مًم٘مرآن ذم  ،وادي جمٜم٦ّم :ومٚماّم سمٚمغ ُمقوٕم٤ًم ُي٘م٤مل ًمف ،صمؿ رضمع امم ُمّٙم٦م هتجَّ

ِـّ  ،ضمقف اًمّٚمٞمؾ  :ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ،ومٚماّم ؾمٛمٕمقا ىمراءشمف ،ومٛمرَّ سمف ٟمٗمٌر ُمـ اجل

وًّمقا امم  ،ُمـ اًم٘مراءة أي ومرغ رؾمقل اهلل  ،ومٚماّم ىم٣م ،يٕمٜمل اؾمٙمتقا ،اٟمّمتقا

  ﴿  :ذريـىمقُمٝمؿ ُُمٜم    .......   9   ﴾ 

 .32-32آطم٘م٤مف/

ذائع  وقمّٚمٛمٝمؿ رؾمقل اهلل ،وأؾمٚمٛمقا وآُمٜمقا ومج٤مءوا إمم رؾمقل اهلل 

: ﴿ وم٠مٟمزل اهلل قمزَّ وضمؾَّ قمغم ٟمٌّٞمف  ،اإلؾمالم        

       ﴾ قرة يمّٚمٝم٤م ،1جلـ/ا ًّ  .اًم
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ويم٤مٟمقا  ،ُمٜمٝمؿ ووممَّ قمٚمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل  ،ومحٙمك اهلل قمزَّ وضمؾَّ ىمقهلؿ

 .ذم يمّؾ وىم٧م يٕمقدون إمم رؾمقل اهلل 

ومٛمٜمٝمؿ  ،أن ُيٕمّٚمٛمٝمؿ وُيٗم٘مٝمٝمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم  وم٠مُمر رؾمقل اهلل 

 .وجمقس، وهؿ وًمد اجل٤منّ  ،وٟمّم٤مرى ،وهيقد ،وٟم٤مصٌقن ،ويم٤مومرون ،ُم١مُمٜمقن

ٓ، وًمٙمـ هلل  :وم٘م٤مل ؟أيدظمٚمقن اجلٜم٦ّم ،قمـ ُُم١مُمٜمل اجلّـ ٕم٤ممِل وؾُمئؾ اًم

٤مق اًمِّمٞمٕم٦م  ،طمٔم٤مئر سملم اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر ًّ  (1) .[051]يٙمقن ومٞمٝم٤م ُم١مُمـ اجلّـ ووُم

 ﴿   ﴾ /قمغم وزن  ،وأصٚمف ضمثقاً  ،ُمثؾ قمتّٞم٤ًم وصٚمّٞم٤مً  ،مجع ضم٤مث ،68ُمريؿ

وم٤مٟم٘مٚم٧ٌم  ،اًمّٚمٖم٤مت اًمثالثصمؿ أسمدًمقا إطمدى اًمّْمٛمتلم يمنًة ذم  ،ومٕمقل سمْمؿِّ اًمٗم٤مء

 .وىُمرأ سمْمؿِّ اًمٗم٤مء أيْم٤ًم ُمـ همػم إشم٤ٌمعٍ  ،صمؿ أشمٌٕمقا اًمٙمنة اًمٙمنة ،اًمقاو ي٤مءً 

﴿     ﴾ /هل ُمـ اإلٟم٤ًمن ُمًتقى ُم٤م  :ىمٞمؾ .مجع ضمٌٝم٦م ،35اًمتقسم٦م

جقد :وقمـ إصٛمٕمل .سملم احل٤مضمٌلم إمم اًمٜم٤ّمصٞم٦م ًّ  .هق ُمقوع اًم

2 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 3 5    5      ﴾

 .35اًمتقسم٦م/

                                                           

 .221و 222ح  7/198شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين : ، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم  598شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1
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ّٓ ٕهمراض  :إٟمام ظمصَّ هذه إقمْم٤مء :ىمٞمؾ ٕهنؿ مل يٓمٚمٌقا سمؽمك اإلٟمٗم٤مق إ

وُمـ أيمؾ  ،وأن يٙمقن ُم٤مء وضمقهٝمؿ ُمّمقٟم٤مً  ،ُمـ وضم٤مه٦ٍم قمٜمد اًمٜم٤ّمس ،دٟمٞمقي٦م

 .وُِمـ ًمٌس صمٞم٤مب ٟم٤مقمٛم٦ٍم يٓمرطمقهن٤م قمغم فمٝمقرهؿ ،اًمٓمّٞم٤ٌمت يتْمٚمٕمقن ُمٜمٝم٤م

وإذا دار أقمٓمقه  ،إذا رأوه ُيقًمقٟمف ضمٜمقهبؿ ،يٕمًٌقن وضمقهٝمؿ ًمٚمٗم٘مػم وٕهنؿ

 .فمٝمقرهؿ

واًمّٔمٝمقر قمـ  ،واجلٜمقب قمـ ـمرومٞمف ،أو أن اجل٤ٌمه يمٜم٤مي٦ًم قمـ ُم٘م٤مدم اًمٌدن

 .يٕمٜمل سمف أن اًمٙمل يًتققم٥م اًمٌدن يمّٚمف ،اعمآظمػم

﴿    ﴾ /واجلٛمع  ،ؾم٤مق اًمٜمّخٚم٦م ،سم٤مًمٙمن وم٤مًمًٙمقن ،23ُمريؿ

 .ذاعضمذوع وأضم
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 ) فصل في الحاء املفتوحت (

 

 

﴿  ﴾ /َُمـ يم٤من قمغم ديـ إسمراهٞمؿ  :ىمٞمؾ ،135اًمٌ٘مرة  صمؿ ُيًّٛمك

 .ذم اجل٤مهٚمٞم٦ّم  [052]وحي٩ّم اًمٌٞم٧م  ،َُمـ يم٤من خيتتـ

 واجلٛمع طُمٜمٗم٤مء. ،ًت٘مٞمؿاحلٜمٞمػ اعُمًٚمؿ اعم٤مئؾ إمم اًمديـ اعم :وىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /أُمره أن  :ىمٞمؾ ،32اًمروم

  .ظم٤مًمّم٤ًم خُمٚمّم٤مً  ،ًمٞمس ومٞمف رء ُمـ قم٤ٌمدة إوصم٤من ،ُي٘مٞمؿ وضمٝمف ًمٚم٘مٌٚم٦م

طمٜمٞمٗم٤ًم ٕٟمف طمٜمػ قماّم يم٤من يٕمٌد  إٟمام ؾُمّٛمل إسمراهٞمؿ  ،وُمّٚم٦م إسمراهٞمؿ طمٜمٞمٗم٤مً 

  .قَمِدَل قمـ ذًمؽ وُم٤مل :أي :إمم قم٤ٌمدة اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ،٦مأسمقه وىمقُمف ُمـ أهل

 .يمّؾ واطمدٍة قمغم ص٤مطمٌتٝم٤م ،ُمٞمؾ إهب٤مُمل اًم٘مدُملم :وأصؾ احلٜمػ

﴿  ﴾ /اًم٘مّمد :ذم اًمّٚمٖم٦م ،97آل قمٛمران. 
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سمزُم٤مٍن  ،ًمٚمت٘مّرب إمم اهلل سم٠مومٕم٤مٍل خمّمقص٦مٍ  ،ىمّمد اًمٌٞم٧م :وذم قمرف اًمٗم٘مٝم٤مء

 .ويمنًا ًمٖمت٤من واحل٩َِم ومتح٤مً  ،ذم أُم٤ميمـ خمّمقص٦م ،خمّمقص

 .وسم٤مًمٙمن آؾمؿ ،احل٩َم سم٤مًمٗمتح اعمّمدر :وُي٘م٤مل

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /زُم٤من احل٩ّم  :أي ،197اًمٌ٘مرة

 .أؿمٝمر ُمٕمرووم٤مت ًمٚمٜم٤مس

وهق  ،وهق ردٌّ قمغم اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ىمقهلؿ سم٤مًمٜمّزء ،مل يتٖمػّم ذم اًمنّمع :يٕمٜمل

 .وذو احلّج٦م ،وذو اًم٘مٕمدة ،ؿمقال

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    9 2   ﴾ /هق يقم اًمٜمّحر :ىمٞمؾ ،3اًمتقسم٦م. 

 .هق يقم قمروم٦م :وىمٞمؾ

وإصٖمر اًمذي ٓ وىمقف ومٞمف، وهق  ،احل٩ّم إيمؼم ُم٤م ومٞمف وىمقف :وىمٞمؾ

 .اًمٕمٛمرة

 .مجٞمع أي٤مم احل٩ّم  :وىمٞمؾ

ٝم٤م ٕهن٤م ؾمٜم٦م طم٩ّم يم٤مٟم٧م طَم٩مَّ ومٞم :ؾُمّٛمل احل٩ّم إيمؼم [053]إٟمام  :وذم احلدي٨م

ٜم٦م ،اعمًٚمٛمقن واعمنميمقن ًّ  (1) .ومل حَي٩مَّ اعمنميمقن سمٕمد شمٚمؽ اًم

                                                           

، قمٜمـف ضمـ٤مُمع أطم٤مديـ٨م اًمِمـٞمٕم٦م ،  3242ح  2/488ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمـٞمخ اًمّّمـدوق :  ((1

 .1226ح  12/428اًمؼموضمقدي : 
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /أي: إمم أن  ،196اًمٌ٘مرة

 .حُيرم سم٤محل٩ّم 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /ىُمرأ  ،97آل قمٛمران

 .َّمده ًمٚمٛمٜم٤مؾمؽ اعمخّمقص٦مىمَ  :يٕمٜمل ،سم٤مًمٗمتح واًمٙمن

 ٕهنام ُمٗمروو٤من  :يٕمٜمل سمف احل٩ّم واًمٕمٛمرة مجٞمٕم٤مً  :قمـ اًمّّم٤مدق  (1)اًمٙم٤مذم 

 ﴿ ﴾/أي :هق اًمذي ٓ ي٠ميت اًمٜم٤ًّمء :ىمٞمؾ ،39آل قمٛمران:  ٓ

َـّ  واحلٍم  ،هق اعُم٤ٌمًمِغ ذم طمٍم ٟمٗمًف قمـ اًمِّمٝمقات واعمالهل :وىمٞمؾ .يِمتٝمٞمٝم

 .وآٟم٘م٤ٌمضاًمْمٞمؼ 

 ﴿ :ٕم٤ممموُمٜمف ىمقًمف شم           ﴾ /92اًمٜم٤ًمء، 

واجلٛمٚم٦م أُم٤م طم٤مل قمـ اًمْمٛمػم، إن ضمقزٟم٤م يمقن اعم٤ميض  ،و٤مىم٧م واٟم٘مٌْم٧م :أي

أو دقم٤مء إن مل جيقز ذًمؽ يمام ُٟم٥ًم إمم  ،يمام قمـ اًمٙمقومٞملم وإظمٗمش ،طم٤مًٓ سمٖمػم ىمد

﴿ .ؾمٞمٌقيف    ﴾ /٤مء اًمذيـ صٗمقة إٟمٌٞم :هؿ ،52آل قمٛمران

 .ظمٚمّمقا وأظمٚمّمقا ذم اًمّتّمديؼ هبؿ وٟمٍمهتؿ

 

                                                           

 .99ح  96/24، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1ح  4/265اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1
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أي:  :ٕهنؿ يم٤مٟمقا ىمّّم٤مريـ حيقرون اًمّثٞم٤مب :ؾُمّٛمقا طمقاريلم :وىمٞمؾ

 وهق اًمٌٞم٤مض اخل٤مًمص. ،ُمـ احلقر ،وُيٜمّ٘مقه٤م ُمـ إوؾم٤مخ وُيٌّٞمْمقهن٤م ،ي٘مٍموهن٤م

وإٟمام ُأـمٚمؼ آؾمؿ قمٚمٞمٝمؿ  ،قمغم احل٘مٞم٘م٦م [054]أهنؿ مل يٙمقٟمقا ىمّّم٤مريـ  :وىمٞمؾ

 ،رُمزًا إمم أهنؿ يم٤مٟمقا ُيٜمّ٘مقن ٟمٗمقس اخلالئؼ ُمـ إوؾم٤مخ اًمّذُمٞمٛم٦م واًمٙمدورات

 .وُيرىّمقهن٤م إمم قم٤ممل اًمٜمّقر ُمـ قم٤ممل اًمّٔمٚمامت

َ ؾُمّٛمل احلقاريقن احلقاريلم :وىمد ؾُمئؾ وقمـ اًمرو٤م  ىم٤مل: أُم٤م قمٜمد  ؟مِل

 ،ًؾوم٢مهنؿ ؾُمّٛمقا احلقاريلم ٕهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مٍمون اًمّثٞم٤مب ُمـ اًمقؾمخ سم٤مًمٖم ،اًمٜم٤ّمس

وخُمٚمِّّملم ًمٖمػمهؿ ُمـ أوؾم٤مخ  ،وأُم٤م قمٜمدٟم٤م وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا خُمٚمِّّملم ذم أٟمٗمًٝمؿ

 (1) .اًمّذٟمقب

اعمختّملم  أصؾ هذا آؾمؿ ٕصح٤مب قمٞمًك  :وقمـ سمٕمض إوم٤موؾ

صمؿ ص٤مر هذا آؾمؿ ُُمًتٕمٛمؾ ومٞمام أؿمٌٝمٝمؿ ُمـ  :امم أن ىم٤مل ،سمف، ويم٤مٟمقا اصمٜمل قمنم

 .اعُمّمّدىملم

 .واهلل أقمٚمؿ ،قا ُمٚمقيم٤مً يم٤مٟم :وىمٞمؾ .يم٤مٟمقا صٞم٤مديـ :وىمٞمؾ

﴿  ﴾ /ٝمؿ وؾِمٝم٤مم، واحلٌؾ ،واجلٛمع طم٤ٌمل ،ُمٕمروف ،16ق ًَ  :يم

 .اًمٕمٝمد وإُم٤من :واحلٌؾ ،يمٗمٚمس وومٚمقس ،ومجٕمف طمٌقل ،اًمّرؾمـ

                                                           

 . 12ح 1/85، وقمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م :  1ح  1/82دوق : قمٚمؾ اًمنمائع ، اًمِمٞمخ اًمّّم  ( (1



 319 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

    9 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم 2    9    

 ﴾  /112آل قمٛمران. 

ّٓ ُُمٕمتّم :أي  ،وذُّمؿ اعمًٚمٛملم ،أو يمت٤مسمف اًمذي آشم٤مهؿ ،ٛملم سمذُّم٦م اهلل شمٕم٤مممإ

 .وإشم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم

 .يمام ُيٕم٘مد اًمٌمء سم٤محلٌؾ ،ٕٟمف ُيٕم٘مد سمف إُم٤من :وُيًّٛمك اًمٕمٝمد طمٌالً 

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم    2   ﴾ /12آل قمٛمران، 

 .(1)اًم٘مرآن طمٌؾ اهلل اعمتلم  : ًم٘مقًمف :سمديٜمف اإلؾمالم وسمٙمت٤مسمف :ىمٞمؾ[  055]

ُمـ طمٞم٨م أن اًمتٛمًؽ ؾم٥ٌم اًمٜمّج٤مة  ،واعمقصمقق آقمتّم٤مم ،اؾمتٕم٤مر ًمف احلٌؾ

الُم٦م قمـ اًمؽمّدي ،قمـ اًمّردى ًّ  .يمام أن اًمتٛمًؽ سم٤محلٌؾ اعمقصمقق سمف ؾم٥ٌم اًم

 .اًمتقطمٞمد واًمقٓي٦م :احلٌؾ( 2)واًم٘مٛمل 

، اًمذي أُمر هؿ طمٌؾ اهلل اعمتلم آل حمّٛمد  :قمـ اًم٤ٌمىمر  (3) واًمٕمٞم٤مر

  ﴿ :وم٘م٤مل ،سم٤مٓقمتّم٤مم سمف 2      ﴾. 

 (4).طمٌؾ اهلل اعمتلم قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م  :وقمـ اًمٙم٤مفمؿ 

                                                           

   .176اخلٓم٦ٌم :  2/95يمام ذم هن٩م اًمٌالهم٦م :  اًم٘مقل ُٕمػم اعم١مُمٜملم  ((1

    .67/229، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  72شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2

    .1/228، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  298ح  1/122شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((3

    .15/141، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  42ح  1/424شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((4
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 .ٟمحـ احلٌؾ :قمـ اًمّّم٤مدق ( 1)وإُم٤مزم 

ج٤مد ( 2)واعمٕم٤مين  ًّ ّٓ ُمٕمّمقُم٤مً  :ىم٤مل قمـ اًم وًمٞمس  ،اإلُم٤مم ُمٜم٤ّم ٓ يٙمقن إ

ّٓ ُمٜمّمقص٤مً  ،ّمٛم٦م ذم فم٤مهر اخِلٚم٘م٦م ومُٞمٕمرف هب٤ماًمٕم  .ًمذًمؽ ٓ يٙمقن إ

هق اعمُٕمتّمؿ سمحٌؾ  :وم٘م٤مل ؟ومام ُمٕمٜمك اعمٕمّمقم ي٤م سمـ رؾمقل اهلل  :وم٘مٞمؾ ًمف

 :واًم٘مرآن هيدي قمغم اإلُم٤مم، وذًمؽ ىمقل اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ،وطمٌؾ اهلل هق اًم٘مرآن ،اهلل

﴿            ﴾ /9آهاء.  

طمٌٚملم ممدوديـ، ـمرف  :ُيٗمنه ىمقل اًمٜمٌّّل  ،وُمآل اًمٙمؾِّ واطمد :ىمٞمؾ

  .واهنام ًمـ يٗمؽمىم٤م ،وـمرف سم٠ميديٙمؿ ،ُمٜمٝمام سمٞمد اهلل

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /احلٌؾ  ،16ق

 .وأو٤مومتف ًمٚمٌٞم٤من [056]اًمِٕمرق 

 (3) ُُمتّمالن سم٤مًمقشملم،ُُمٙمتٜمٗم٤من سمّمٗمحتل اًمٕمٜمؼ ذم ُُم٘مدُمتٝمامواًمقريدان قمرىم٤من 

 .وطمٌؾ اًمقريد ُمثٌؾ ذم اًم٘مرب ،َيرَدان إًمٞمف ُمـ اًمرأس

                                                           

    .2/273، ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ، اسمـ ؿمٝمرآؿمقب:  512ح  272إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((1

 1/377، قمٜمـف شمٗمًـػم ٟمـقر اًمث٘مٚمـلم ، احلـقيزي:  1ح  132ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((2

    .326ح

 اًمقشملم :قمرٌق ذم اًم٘مٚم٥م إذا اٟم٘مٓمع ُم٤مت ص٤مطمٌف ،ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )وشمـ(.     ((3



 321 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

 ﴿  ﴾ /وٓ  ،أؿمدُّ اًمٜمَّداُم٦م وآهمتامم قمغم ُم٤م وم٤مت :هل 156آل قمٛمران

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم .ُيٛمٙمـ إرضم٤مقمف        4       ﴾

 .ذم ضمٜم٥م اهلل ،31آٟمٕم٤مم/

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /هل طمنهتؿ  :ىمٞمؾ ،أي٦م ،32يس

أو اؾمتٝمزائٝمؿ سم٤مًمّرؾمؾ ذم اًمّدٟمٞم٤م، وٟمقدي٧م احلنة شمٜمٌٞمٝم٤ًم  ،قمغم أٟمٗمًٝمؿ ذم أظمرة

 .أو أٟمؽ ًمتل طم٘مؽ أن حت٘مرين ومٞمف ،ًمٚمُٛمخ٤مـَم٥م قمغم ُمٕمٜمك ي٤م طمنة هذا

 .أهنؿ أطمّ٘م٤مء أن يتحّن قمٚمٞمٝمؿ اعُمتحنون :كأو اعمٕمٜم

وجيقز أن شمٙمقن احلنة ُمـ اهلل قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٕم٤مرة ذم شمٕمٔمٞمؿ ُم٤م ضمٜمقه  :ىمٞمؾ

 .قمغم أٟمٗمًٝمؿ وومرط إٟمٙم٤مره

 ﴿ :ىمقًمف    4        ﴾ /ىمٞمؾ ذم وضمف  ،32آٟمٕم٤مم

إذا أضمٝمدت ذم اعُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اإلظم٤ٌمر  أن اًمٕمرب :ُمع أهن٤م مم٤م ٓ ُيٕم٘مؾ ،دقم٤مء احلنة

 .وي٤م ويٚمٜم٤م ،وي٤م طمنشمٜم٤م ،ي٤م طمنة قمغم اًمٕم٤ٌمد :ُمثؾ ،قمـ أُمٍر قمٔمٞمٍؿ ضمٕمٚمتف ٟمداءً 

  .أٟم٤م أطمن قمغم اًمتٗمريط :وهذا أسمٚمغ ُمـ :ىمٞمؾ
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اطمي ي٤م قمج٥م،  :ومٙم٠مٟمؽ ىمٚم٧م ،ي٤م قمج٤ٌمً  ،أٟمؽ إذا ىمٚم٧م :وطُمٙمل قمـ ؾمٞمٌقيف

أي قمغم ُم٤م  :هق راضمع إمم اًمّدٟمٞم٤م :ىمٞمؾواًمْمٛمػم ذم ومٞمٝم٤م  ،ُمـ أزُم٤مٟمؽ [057]وم٢مٟمف 

 .شمريمٜم٤م ووٕمٞمتٜم٤م ذم اًمّدٟمٞم٤م ُمـ شم٘مديؿ أقمامل أظمرة

٤مقم٦م :وىمٞمؾ ًّ قمغم ُم٤م ومّرـمٜم٤م ذم اًمٕمٛمؾ ًمٚم٤ًمقم٦م واًمت٘مّدم  :أي :أن اهل٤مء يٕمقد إمم اًم

 .هل٤م

 .واًمٕمٛمؾ هل٤م ،ذم ـمٚمٌٝم٤م :أي :يٕمقد إمم اجلٜم٦ّم :وىمٞمؾ

أهؾ اًمٜم٤ّمر ُمٜم٤مزهلؿ ُمـ اجلٜم٦ّم،  أٟمف يرى :ذم هذه أي٦م واعمروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 (1) .طمنشمٜم٤م ي٤م :ومٞم٘مقًمقن

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /يقم يتحّن  :أي ،39ُمريؿ

 .واعُمحًـ قمغم ىمّٚم٦م إطم٤ًمٟمف ،اعمُزء قمغم إؾم٤مءشمف ،اًمٜم٤ّمس

 .ُي١مشمك سم٤معمقت ومُٞمذسمح ،يقم احلنة :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (2)اعمٕم٤مين 

وم٘م٤مل: ُيٜم٤مدي ُُمٜم٤مٍد ُمـ  ؟أٟمف ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م ـ اًمّّم٤مدق قم (3) اًم٘مٛمل

ي٤م  :وأهؾ اًمٜم٤ّمر ذم اًمٜم٤ّمر ،وذًمؽ سمٕمد ُم٤م ص٤مر أهؾ اجلٜم٦ّم ذم اجلٜم٦َّم ،قمٜمد اهلل قمزَّ وضمؾَّ 

                                                           

     .3/9، اًمدر اعمٜمثقر ذم اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر ، اًمًٞمقـمل :  7/236اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي :  ( (1

    .5ح  7/59، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1ح  156ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((2

 .   1ح  5/122،قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اًمٌحراين :  377-367شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((3



 323 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

 ،ٓ :ومٞم٘مقًمقن ؟هؾ شمٕمرومقن اعمقت ذم صقرٍة ُمـ اًمّّمقر ،وي٤م أهؾ اًمٜم٤ّمر ،أهؾ اجلٜم٦ّم

  .قىمػ سملم اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمرومٞمُ  ،ومُٞم١مشمك سم٤معمقت ذم صقرة يمٌٍش أُمٚمح

صمؿ ي٠مُمر اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ،ومُٞمنمومقن ،أذومقا واٟمٔمروا إمم اعمقت :صمؿ ُيٜم٤مدون مجٞمٕم٤مً 

وي٤م أهؾ اًمٜم٤ّمر ظمٚمقٌد  ،ي٤م أهؾ اجلٜم٦ّم ظمٚمقٌد ومال ُمقت أسمداً  [058]صمؿ ُي٘م٤مل  ،سمف وُمٞمذسمح

 ﴿  :وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ومال ُمقت أسمداً               ﴾ 

وذم ، ٣م قمغم أهؾ اًمٜم٤ّمر سم٤مخلٚمقد ومٞمٝم٤م وىم ،أي ىم٣م قمغم أهؾ اجلٜم٦ّم سم٤مخلٚمقد ومٞمٝم٤م

ويِمٝمؼ  ،ًمق يم٤من أطمٌد يقُمئٍذ ُمّٞمت٤ًم عم٤مشمقا ومرطم٤مً  ،ومٞمٗمرح أهؾ اجلٜم٦ّم ومرطم٤مً  :ظمؼٍم آظمر

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم (1).ًمق يم٤من أطمٌد ُمّٞمت٤ًم عم٤مشمقا ،أهؾ اًمٜم٤ّمر ؿمٝم٘م٦مً       

        ﴾ /هق اًمّرضمؾ َيَدَع ُم٤مًمف :ىمٞمؾ ،167اًمٌ٘مرة،  ٓ

وَمَٞمَدقمف عمَِـ يٕمٛمؾ ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم أو  ُيٜمٗم٘مف ذم ـم٤مقم٦م اهلل سُمخاًل، صمؿ يٛمقت

وىمد يم٤من اعم٤مل  ،ومرآه طمنةً  ،رآه ذم ُمٞمزان همػمه ،وم٢من قَمِٛمؾ ومٞمف سمٓم٤مقم٦م اهلل ،ُمٕمّمٞمتف

 .طمّتك قَمِٛمؾ ومٞمف سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ،وم٘مد ىمّقاه سمذًمؽ اعم٤مل ،ؾ سمف ذم ُمٕمّمٞمتفوإن قَمٛمِ  ،ًمف

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /أي ،8وم٤مـمر: 

 .وإسارهؿ قمغم اًمّتٙمذي٥م ،ومال هَتٚمِؽ ٟمٗمًؽ قمٚمٞمٝمؿ ًمٚمحنات قمغم همّٞمٝمؿ

                                                           

، قمٜمف اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مـرآن، اًمٓم٤ٌمـمٌـ٤مئل :  6/424جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

14/55.    
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4﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم    4           ﴾ /56اًمزُمر، 

  .وىمرسمف ،وـم٤مقمتف ،ذم طمّ٘مف :أي

اًمذيـ  ،أن أؿمدَّ اًمٜم٤ّمس طمنًة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :قمـ اًم٤ٌمىمر  (1)اعمح٤مؾمـ 

 ،56اًمزُمر/ ﴾   ﴿ :وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم ،َوَصٗمقا اًمٕمدل صمؿ ظم٤مًمٗمقه

 .[061]أي٦م 

  :ىم٤مل ،ذم هذه أي٦م قمـ اًمٙم٤مفمؿ ( 2)اًمٙم٤مذم 

 ،ويمؾَّ َُمـ يم٤من سمٕمده ُمـ إوصٞم٤مء سم٤معمٙم٤من اًمّرومٞمع أُمػم اعم١مُمٜملم ضمٜم٥م اهلل 

﴿.امم أن يٜمتٝمل إُمر امم آظمرهؿ     ﴾ /يم٤مومٞمٜم٤م اهلل ،173آل قمٛمران. 

 ﴿ :وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /يم٤مومٞمؽ :أي ،62آٟمٗم٤مل. 

4﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /ق قمغم أرسمٕم٦م ه :ىمٞمؾ ،6اًمٜم٤ًمء

4﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم .وحُم٤مؾم٤ٌمً  ،وُُم٘متدراً  ،وقم٤معم٤ِمً  ،يم٤مومٞم٤مً  :أوضمف       

   ﴾ /أي: يمٗمك سمؽ ًمٜمٗمًؽ حُم٤مؾم٤ٌمً  ،أي: رىمٞم٤ٌمً  ،14آهاء، 

لم ًّ  .اًمٙمٗم٤مي٦م :واحل٥ًم سمًٙمقن اًم

                                                           

 .56ح  4/326ض اًمٙم٤مؿم٤مين : ، قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم ،اًمٗمٞم 134ح  1/122اعمح٤مؾمـ ، اًمؼمىمل :  ( (1

 .12ح  84، سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ، اًمّّمٗم٤مر :  9ح  1/145اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2



 325 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /زقمٛمتف. :أي ،44اًمٜمٛمؾ 

صحٜمف ُمـ زضم٤مٍج  ،ومٌٜمك ىمٍماً  ،أُمر ىمٌؾ ىمدوُمٝم٤م أن ؾمٚمٞمامن  :ُروي

وأًم٘مك ومٞمف طمٞمقاٟم٤مت اًمٌحر، وووع هيره ذم  ،وأضمرى ُمـ حتتف اعم٤مء ،أسمٞمض

 (1) .ومٙمِمٗم٧م قمـ ؾم٤مىمٞمٝم٤م ،ومٚماّم أسمٍمشمف فمٜمتف ُم٤مًء رايمداً  ،صدره، ومجٚمس قمٚمٞمف

﴿     ﴾ /ٌِط، ُمـ وطَمٌَِط اًمٕمٛمؾ حي ،سمُٓمٚم٧م ،217اًمٌ٘مرة

 .ىُمرأ هبام ذم اًمِّمقاذ ،وُمـ سم٤مب رضب ًمٖم٦مً  ،سم٤مب شمٕم٥م

  :ُٟم٘مؾ قمـ سمٕمض اعُمح٘م٘ملم

  ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،أن اؾمتح٘م٤مق اًمثقاب ُمنموٌط سم٤معمقاوم٤مة  

      ﴾ /65اًمزُمر. 

﴿ :وًم٘مقًمف شمٕم٤ممم        3             2 

          ﴾ /أي٦م ،217اًمٌ٘مرة. 

ومل ُيٚمٌس إيامٟمف سمٔمٚمٍؿ، يم٤من مِمَـ  ،ُمـ أهؾ اعُمقاوم٤مة [060]ومَٛمـ يم٤من  :ىم٤مل

اؾمتحؼَّ  ،وُم٤مت قمغم ذًمؽ ،وَُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٙمٗمر ،يًتحؼ اًمٜمّٕمٞمؿ اًمّدائؿ ُُمٓمٚم٘م٤مً 

وم٢من وارم  ،قمٛماًل ص٤محل٤ًم وآظمر ؾمٞمئ٤مً  وَُمـ يم٤من مِمَـ ظمٚمطَ  ،اًمٕم٘م٤مب اًمّدائؿ ُُمٓمٚم٘م٤مً 

                                                           

 .44ح 4/68، اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  4/272اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي :  ( (1
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وم٠مُم٤م أن يًتحّؼ صمقاب إيامٟمف، أو  :وإن مل ُيقاِف هب٤م ،سم٤مًمّتقسم٦م اؾمتحؼَّ اًمّثقاب ُُمٓمٚم٘م٤مً 

ٓ. 

 ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،واًمث٤مين سم٤مـمؾ          ﴾ 

ٕن َُمـ  :سم٤مـمٌؾ سم٤مإلمج٤معوهق  ،صمؿ ُيٕم٤مىم٥م ،وم٠مُم٤م أن ُيث٤مب ،ومتٕملّم إول، 7اًمزًمزًم٦م/

صمؿ ُيث٤مب،  ،أو ُيٕم٤مىم٥م ،ومحٞمٜمئٍذ يٚمزم سمٓمالن اًمٕم٘م٤مب ،يدظمؾ اجلٜم٦ّم ٓ خيرج ُمٜمٝم٤م

خيرضمقن ُمـ اًمٜم٤ّمر يم٠مهنؿ ومحؿ أو  :ذم طمؼِّ ه١مٓء وًم٘مقًمف  ،وهق اعمٓمٚمقب

ومُٞم١مُمر هبؿ ومُٞمٖمٛمًقن  ،ه١مٓء اجلٝمٜمٛمٞمقن :ومٞم٘مقًمقن ،ومػماهؿ أهؾ اجلٜم٦ّم  ،يم٤مًمٗمحؿ

 .خرضمقن واطمدهؿ يم٤مًمٌدر ذم ًمٞمٚم٦م مت٤مُمفومٞم ،ذم قملم احلٞم٤مة

( 1)وذًمؽ أن اًمققمٞمدّي٦م  :وسمام ىمررٟم٤مه يتٌلّم أن اإلطم٤ٌمط واعمقازٟم٦م سم٤مـمالن :ىم٤مل

أطمدمه٤م ىمقل أب  ،اظمتٚمٗمقا قمغم ىمقًملم ،وهؿ اًمذيـ ٓ جُيقزون اًمٕمٗمق قمـ اًمٙمٌػمة

 يمام ًمق ،ويٌ٘مك سمٙمامًمف ،اًمّزائد ُيً٘مط اًمٜم٤ّمىمص [061] آؾمتح٘م٤مقأن  :قمكّم، وهق

وشمٌ٘مك اًمٕمنمة،  وم٢من اخلٛم٦ًم شمً٘مط، ،يم٤من أطمد آؾمتح٘م٤مىملم مخ٦ًم، وأظمر قمنمة

أن يً٘مط ُمـ اًمّزائد ُم٤م ىم٤مسمؾ  :وهق ،ىمقل أب ه٤مؿمؿ :وصم٤مٟمٞمٝمام، وُيًّٛمك اإلطم٤ٌمط 

وشُمًّٛمك  ،ويٌ٘مك مخ٦ًم ،يً٘مط مخ٦ًم ،ومٗمل اعمث٤مل اعمذيمقر ،ويٌ٘مك اًم٤ٌمىمل ،اًمٜم٤ّمىمص

                                                           

ٜم٤ّمر، اعمٚمـؾ اًمققمٞمدي٦م إطمدى ومرق اخلقارج ، وهؿ اًم٘م٤مئٚمقن سمتٙمٗمػم ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة ، وظمٚمقده ذم اًم ((1

 .113واًمٜمحؾ ، اًمِمٝمرؾمت٤مين : 
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تٙمٚمٛملم سمٌٞم٤مٍن ُمذيمقر ذم حمّٚمف، اٟمتٝمك سم٤معمقازٟم٦م، وىمد أسمٓمٚمٝمام اعمح٘م٘مقن ُمـ اعم

 (1) .ُمٚمخّم٤مً 

اًمُٕمج٥م حُمٌٌط ًمٚمٕمٛمؾ، وذم اًمّدقم٤مء:  :سم٠من ،ىمد ورد ذم يمثػٍم ُمـ إظم٤ٌمر :أىمقل

 ووُمن سم٤مًمُٕمج٥م. ،أقمقذ سمؽ ُمـ اًمّذٟم٥م اعُمحٌط ًمألقمامل

أو سم٠من  ،سم٠من اًمٕمٛمؾ اعمُٕمج٥م سمف ًمٞمس ظمػماً  :وحُيتٛمؾ اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م وسملم أي٦م 

  يمتقىمٗمف قمغم سم٘م٤مء اإليامن واهلل أقمٚمؿ. ،قصػ ُُمتقىمػ قمغم قمدم اًمُٕمج٥مسم٘م٤مئف قمغم اًم

 ﴿  ﴾ /ٟمّمٞم٥م ،11اًمٜم٤ًمء. 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      5  ﴾ /ٟمّمٞم٥م واٍف. :أي ،79اًم٘مّمص 

 ﴿ :وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /13اعم٤مئدة. 

 ﴿     ﴾ ٟم٤مٌر شمٚمتٝم٥م ،181/آل قمٛمران. 

﴿    ﴾ /وإٟمام ىمٞمؾ ُٓمرأة  ،اُمرأشمف :أي :مجع طمٚمٞمٚم٦م اًمّرضمؾ ،23اًمٜم٤ًمء

 .وحيؾُّ ُمٕمٝم٤م ،ٕهن٤م حتؾُّ ُمٕمف ،طمٚمٞمٚمٝم٤م[ 062]وًمٚمرضمؾ  ،اًمّرضمؾ طمٚمٞمٚمتف

 

                                                           

، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مـرآن، اًمٓمـؼمد :  1/193اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((1

 .، سمتٗم٤موت 68/222، سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1/188
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ٕن يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام  :وىمٞمؾ ،ٕهن٤م حتؾُّ ًمف وحيؾُّ هل٤م :طمٚمٞمٚم٦م سمٛمٕمٜمك حمّٚمف :وُي٘م٤مل

 .حيؾُّ أزار ص٤مطمٌف

 ﴿  ﴾ /إذا  ،طم٤مق هبؿ اًمٕمذاب طمٞم٘م٤مً  :ُي٘م٤مل ،أطم٤مط وطمؾَّ  ،12آٟمٕم٤مم

 .ٟمزل

 ﴿5  ﴾ /ُم٤مٌء طم٤مر ،72آٟمٕم٤مم. 

  ﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،اًمُ٘مرب ذم اًمٜم٦ًٌّم :واحلٛمٞمؿ أيْم٤مً       

 .(1)اًمٕم٤مُّم٦م  دقمٞمٜم٤م ذم احل٤مُّم٦م ٓ ذم :ُي٘م٤مل ،اخل٤مصُّ  :واحلٛمٞمؿ أيْم٤مً  ،12اعمٕم٤مرج/ ﴾

 ﴿ ﴾ /قمـ اًمّّم٤مدق  (2)اعمٕم٤مين  ،1هم٤مومر:  وأُم٤م طمؿ ومٛمٕمٜم٤مه احلٛمٞمد

 .اعمجٞمد

 ﴿    ﴾ /وُيًّٛمك  ،وإًم٘م٤مء اًمٌذر ومٞمٝم٤م ،إصالح إرض ،71اًمٌ٘مرة

 .احلرث اًمّزرع أيْم٤ًم 

 

                                                           

ج اًمٕمـروس ، ي٘م٤مل : دقمل ذم اخل٤مص٦م ٓ ذم اًمٕم٤مُم٦م ، وهق ذم ًمًـ٤من اًمٕمـرب ، اسمــ ُمٜمٔمـقر ، وشمـ٤م ((1

 .اًمزسمٞمدي ، ُم٤مدة ) ضمٗمؾ (

 .89/373، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  23-22ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((2
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /أي: زرع،  ،138آٟمٕم٤مم

 .طمرام طمجر أي

 .قمٜمك سمذًمؽ إٟمٕم٤مم واًمّزرع اًمذي ضمٕمٚمقمه٤م ٔهلتٝمؿ وأوصم٤مهنؿ :ىمٞمؾ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم                   ﴾ 

 :أي :ومالٌن حيرث ًمٕمٞم٤مًمف :ُي٘م٤مل ،احلرث ذم اًمّٚمٖم٦م اًمٙم٥ًم :ىمٞمؾ ،22اًمِمقرى/

 .يٙمت٥ًم

ُٟمْم٤مقمػ  ،ويٕمٛمؾ هل٤م دم٤مرًة قمغم قمٛمٚمف ،َُمـ يم٤من ُيريد سمٕمٛمٚمف ٟمٗمع أظمرة :أي

  .وُٟمزد قمغم ذًمؽ ُم٤م ٟمِم٤مء ،ومٜمُٕمٓمٞمف قمغم اًمقاطمد قمنمة ،صمقاسمف

 ،وُم٤م ًمف ذم أظمرة ُمـ ٟمّمٞم٥م ،ُٟم١مشمف ُمٜمٝم٤م [063]وَُمـ يم٤من ُيريد طمرث اًمّدٟمٞم٤م 

قمغم  ،ٓ مجٞمع ُم٤م ُيريد ،وَُمـ يم٤من ُيريد سمٕمٛمٚمف ٟمٗمع اًمّدٟمٞم٤م ُٟمٕمٓمف ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمّدٟمٞم٤م :أي

 .ٞمف احلٙمٛم٦مطم٥ًم ُم٤م شم٘متْم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       6         

     ﴾ /أي٦م ،78آٟمٌٞم٤مء. 

 ،يم٤من ًمف يمرم ،يم٤من ذم سمٜمل إهائٞمؾ رضمؾ :ىم٤مل ُروي قمـ أب قمٌد اهلل 

٤مء ص٤مطم٥م اًمٙمرم إمم ومج ،وم٘مّمٛمتف وأومًدشمف ،وٟمٗمِم٧م ومٞمف همٜمؿ رضمٍؾ آظمر سم٤مًمّٚمٞمؾ

إمم  :اذه٤ٌم وم٘م٤مل داوود  ،وم٤مؾمتٕمداه قمغم ص٤مطم٥م اًمٖمٜمؿ داوود 

إن يم٤من اًمٖمٜمؿ أيمٚم٧م  :وم٘م٤مل ؾُمٚمٞمامن  ،ومذه٤ٌم إًمٞمف ،ًمٞمحٙمؿ سمٞمٜمٙمام ؾُمٚمٞمامن
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ومل  ،وإن يم٤من ذه٧ٌم سم٤مًمٗمرع ،إصؾ، ومٕمغم ص٤مطم٥م اًمٖمٜمؿ اًمٖمٜمؿ وُم٤م ذم سمٓمقهن٤م

 .موم٢مٟمف يدومع وًمِده٤م إمم ص٤مطم٥م اًمٙمر ،يذه٥م سم٤مٕصؾ

أن  ،وإٟمام أراد أن ُيٕمّرف سمٜمل إهائٞمؾ ومٙم٤من هذا طمٙمؿ داوود 

٤م ويمٜم :وًمق اظمتٚمػ طمٙمٛمٝمام، ًم٘م٤مل ،ومل خيتٚمٗم٤م ذم احلٙمؿ ،وصّٞمف سمٕمده  ؾُمٚمٞمامن

 (1) .حلٙمٛمٝمام ؿم٤مهديـ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       3  ﴾/أي: سمٛمٜمزًم٦م  [064] ،223اًمٌ٘مرة

 .إرض اًمتل شمزرع ومٞمٝم٤م

ٌّٝم٧م اعم سم٤مًمٌذر اًمذي ُيٚم٘مك ذم   ًمالؾمتٞمالدٜمٓم٘م٦م اًمتل شُمٚم٘مك ذم أرطم٤مُمٝمـ ؿُم

 .اعمح٤مرث ًمالؾمتٜم٤ٌمت

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /احلرث ذم  :ىمٞمؾ ،225اًمٌ٘مرة

يـ :هذه أي٦م  .اًمٜم٤ّمس :واًمٜمًّؾ ،اًمدِّ

 (2) .ذم ُمٕم٤موي٦م :وىمٞمؾ .ٟمزًم٧م ذم اًمث٤مين :وقمـ شمٗمًػم قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ

واًمٕمٛمؾ اًمّّم٤مًمح طمرث  ،اعم٤مل واًمٌٜمقن طمرث اًمّدٟمٞم٤م :وقمـ أب قمٌد اهلل 

 (3) .وىمد جيٛمٕمٝمام اهلل ٕىمقام ،أظمرة

                                                           

 .114ح  3/443، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  392شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

 .9و  8ح  1/449، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  39شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2

 .122،ظمّم٤مئص إئٛم٦م ، اًمنميػ اعمرشم٣م: 217حتػ اًمٕم٘مقل، اسمـ ؿمٕم٦ٌم احلراين :  ((3
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 ﴿    ﴾ /مجٕمٜم٤م ،111آٟمٕم٤مم. 

 .اجلٛمع سمٙمرٍه ُمع ؾمقٍق  :واحلنم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /وُأظمرج ُمـ  ،أول َُمـ طُمنِم  :أي ،2احلنم

 .وهق اجلالء ،داره

  (1) .حُينم إًمٞمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،هق أول َُمـ طُمنم ُمـ اًمِّم٤مم :وقمـ إزهري

وهق أول َُمـ ُأظمرج ُمـ أهؾ  ،أن أي٦م ٟمزًم٧م ذم إضمالء اًمٜمّٔمػم ُمـ اًمٞمٝمقد :ىمٞمؾ

وهذا أول  ،امم أرحي٤م وأذرقم٤مت ،ومجٚمقا امم اًمِّم٤مم ،اًمٙمت٤مب ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب

 .طمنمهؿ

 .يٙمقن سم٤مًمِّم٤ممٕن اعمحنمة  ،وآظمر طمنمهؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .آظمر طمنمهؿ إًمٞمف يٙمقن ذم اًمّرضمٕم٦م :وىمٞمؾ

 (2) .[065]إظمراج مجُع َُمـ ُمٙم٤من امم آظمر  :وىمٞمؾ احلنم

﴿  ﴾ /أي طم٤مئر ،71آٟمٕم٤مم. 

ومٛم٣م وقم٤مد  ،وحتػّم يتحػّم أيْم٤ًم إذا مل يٙمـ ًمف خمرج ُمـ أُمره ،طم٤مر حي٤مر :ُي٘م٤مل

 .ومٝمق طمػمان ،امم طم٤مًمف

                                                           

 .اًمّمح٤مح ، إزهري ، ُم٤مدة ) طمنم ( ((1

  .8/241، اًمٌحر اعمحٞمط ، أب طمٞم٤من إٟمدًمز :  4/82اٟمٔمر : اًمٙمِم٤مف ن اًمزخمنمي :  ((2
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﴿   ﴾ /اإلسمؾ اًمتل شُمٓمٞمؼ أن حتٛمؾ  :احلٛمقًم٦م ،142آٟمٕم٤مم

 .اًمّّمٖم٤مر اًمتل ٓ شُمٓمٞمؼ احلٛمؾ :واًمُٗمرش ،قمٚمٞمٝم٤م

 ،ويمّؾ ُم٤م مُحؾ ،واحلٛمػم ،واًمٌٖم٤مل ،واخلٞمؾ ،احلٛمقًم٦م اإلسمؾ :وقمـ اعمٗمنيـ

 .واًمٗمرش ٟمحق اًمٖمٜمؿ

 ،وصقومف ،ُم٤م ُيٜم٩ًم ُمـ وسمره ،احلٛمقًم٦م ُم٤م حيٛمؾ إصم٘م٤مل واًمٗمرش :وىمٞمؾ

 .اًمٗمرش ،وؿمٕمره

 (1) .وؾمٞم٠ميت ذم حمّٚمف إن ؿم٤مء اهلل ،وىمٞمؾ ذم اًمٗمرش همػم ذًمؽ

 ﴿    ﴾ /وهل ُم٤م حتقي اًمٌٓمـ ُمـ  ،هل مجع طم٤موي٦م ،146آٟمٕم٤مم

 .اؾمتدار :أي :احلقاي٤م ُم٤م حتّقى ُمـ اًمٌٓمـ :وُي٘م٤مل .إُمٕم٤مء

 ،واطمدهت٤م طم٤موي٦م ،ُُمًتديرة :أي :وهل حمقي٦م ،احلقاي٤م ٟم٤ٌمت اًمّٚمٌـ :وُي٘م٤مل

 .٤موي٤موطم ،وطمقي٦م

 ﴿   ﴾ /ُمـ احل٨مِّ  ،وهق ومٕمٞمؾ ،هيٕم٤مً  ،54آقمراف. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /أي:  ،54آقمراف

ُمـ سم٤مب  ،وطَمّثف قمـ إُمر طمث٤مً  ،يم٠من أطمدمه٤م يٓمٚم٥م آظمرًا ًمنقمتف ،يتٕم٘مٌف هيٕم٤مً 

  .طمرص قمٚمٞمف :أي :رضب

                                                           

  .3/52ًٞمقـمل : ، اًمدر اعمٜمثقر ، اًم 7/112اٟمٔمر : شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل :  ( (1
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 ﴿ ﴾ [066]قمغم طمّؼ قمغمَّ  ،125/آقمراف . 

 ﴿ :وَُمـ ىمرأ         ﴾ /ومٛمٕمٜم٤مه:  ،أي٦م ،125آقمراف

 .أٟم٤م طم٘مٞمٌؼ سم٠من ٓ أىمقل أي٦م

وطم٘مٞمٌؼ أن شمٗمٕمؾ يمذا  ،ظمٚمٞمؼ سمف :أي :هق ُمثؾ ىمقهلؿ ومالن طم٘مٞمؼ سمٙمذا :ىمٞمؾ

 .ُمثؾ ذًمؽ

 .ضم٤مئٌز أن يٙمقن وٛمـ طم٘مٞمؼ ُمٕمٜمك طمريص :وىمٞمؾ

أقمرف ذم وصػ ٟمٗمًف سم٤مًمّّمدق ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم،  ن ُمقؾمك وجيقز أن يٙمق

 .واضم٥ٌم قمكمَّ ىمقل احلّؼ، أن أيمقن ىم٤مئٚمف :أي :أٟم٤م طم٘مٞمٌؼ قمكمَّ ىمقل احلؼِّ  :وم٘م٤مل

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /وٓ ُيٖمػّمون  ،ٓ حُيّرومقٟمف :أي ،121اًمٌ٘مرة

 .ُم٤م ومٞمف ُمـ ٟمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 ،ي٠ًمل ذم إُومم ،قمٜمد ذيمر اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر وهق اًمقىمقف ،طمّؼ شمالوشمف :وىمٞمؾ

 .ويًتٕمٞمذ ذم إظُمرى

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /وضَم٥م قمٚمٞمٝمؿ  :أي ،25ومّمٚم٧م

 .اًمققمٞمد وصم٧ٌم

 ﴿ :وُمثٚمف          ﴾ /صم٧ٌم قمٚمٞمٝمؿ  :أي ،7يس

 .طم٤مهلؿ أهنؿ يٛمقشمقن قمغم اًمٙمٗمر ٕهنؿ ممـ قُمٚمؿ ُمـ :ووضم٥م هلؿ ،هذا اًم٘مقل
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 ﴿ :ىمقًمف            ﴾ /أي ،47اًمروم: 

 .طم٘مّ٘م٧م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ،إجي٤مسم٤مً 

  ﴿ :ىمقًمف    3       ﴾ /سم٤مُٕمر اعم٘ميّض  :أي ،8احلجر

 .اعمٗمّمقل

 ﴿ :ىمقًمف       ﴾ /ىُمرأ سم٤مًمّرومع واًمٜمَّّم٥م [067] ،84ص.  

أو ُمٌتدأ  ،أٟم٤م احلّؼ  :أي :قمغم أن يٙمقن ظمؼم ُمًتؽم حمذوف ،سم٤مًمّرومع :ىمٞمؾ

ؿ ،وم٤محلّؼ  :أي :حمذوف اخلؼم ًَ ؿ سمف ،ىَم ًَ واًمّت٘مدير سم٤محلّؼ  ،واًمٜمَّّم٥م قمغم أٟمف ُُم٘م

َـّ  :يمام شم٘مقل ،ُٕمألن  ،عمُ٘مًؿ سمفاقمؽماٌض سملم ا ،واحلؼُّ أىمقل ،سمحّؼ اهلل ٕومٕمٚم

 واعمُ٘مًؿ قمٚمٞمف.

أو احلّؼ  ،أن اهلل احلّؼ اعُمٌلم :اًمذي ذم ىمقًمف ،أُم٤م اؾمٛمف شمٕم٤ممم :واعُمراد سم٤محلّؼ 

 .قمٔمٛم٦م اهلل سم٢مىم٤ًمُمف ،اًمذي ٟم٘مٞمض اًم٤ٌمـمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /وهق همػم اًمّزيم٤مة ،24اعمٕم٤مرج، 

يمام ضم٤مءت سمف  ، ىمدر ـم٤مىمتف ووؾمِٕمفقمغم ،وهق رٌء يٗمروف اًمّرضمؾ قمغم ٟمٗمًف

 (1). اًمّرواي٦م

                                                           

هـ٤مدي  ، قمٜمـف ُمقؾمـققم٦م أطم٤مديـ٨م أهـؾ اًمٌٞمـ٧م  8ح  3/498اٟمٔمر : اًمٙمـ٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمـل :  ((1

 .4862ح  4/355اًمٜمجٗمل: 
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  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /هق أن  ،141آٟمٕم٤مم

طمّتك يٗمرغ، وقمٜمد احلّم٤مد احلٗمٜم٦م  ،صمؿ اعمًٙملم ،ومُٞمٕمٓمٞمف اعمًٙملم (1) ي٠مظمذ اًمّْمٖم٨م

 .طمّتك يٗمرغ ،سمٕمد احلٗمٜم٦م

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /أي ،18آٟمٌٞم٤مء: 

 .سم٤مًم٘مرآن قمغم اًمٙمٗمر

  ﴿ :ىمقًمف      ﴾ /اًمث٤مسم٧م ُمـ اًمٞم٘ملم ،95اًمقاىمٕم٦م. 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         4 ﴾ /أي ،81آهاء: 

 .ضم٤مء اإلؾمالم وذه٥م اًمنّمك

دوًم٦م   [068]ذه٥م ،إذا ىم٤مم اًم٘م٤مئؿ :ي٦مذم هذه أ قمـ اًم٤ٌمىمر  (2) اًمٙم٤مذم

 .اًم٤ٌمـمؾ

  4﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /أي٦م.،26آهاء 

ومجٕمؾ هل٤م ومدك،  وٟمزًم٧م ذم وم٤مـمٛم٦م  ىمراسم٦م رؾمقل اهلل  :يٕمٜمل (3)اًم٘مٛمل 

ٌٞمؾ ُمـ آل حمّٛمد واعمًٙملم ُمـ وًمد وم٤مـمٛم٦م  ًّ  .ووًمد وم٤مـمٛم٦م    واسمـ اًم

                                                           

 .322اًمّْمٖم٨م : اًم٘مٌْم٦م ُمـ اًمٌمء ، اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ، اًمراهم٥م :  ((1

 .432ح  8/287اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2

 .19ح  ٤4/554من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين : ، قمٜمف اًمؼمه 342شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (3
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أن اهلل شمٕم٤ممم عم٤ّم ومتح قمغم  :ذم طمدي٨ٍم ًمف ُمع اعمٝمدي ٙم٤مفمؿ قمـ اًم (1)اًمٙم٤مذم 

 :وم٠مٟمزل اهلل قمغم ٟمٌّٞمف ،مل ُيقضمػ قمٚمٞمف سمخٞمٍؾ وٓ ريم٤مٍب  ،ٟمٌّٞمف ومدك وُم٤م وٓه

﴿  4      ﴾ /ومل يدِر رؾمقل اهلل  ،26آهاء َُمـ ُهؿ، 

أن ادومع  :اهلل إًمٞمفوم٠موطمك  ،رسّمف وراضمع ضمؼمئٞمؾ  ومراضمع ذم ذًمؽ ضمؼمئٞمؾ 

 .ومدك إمم وم٤مـمٛم٦م 

 ،ي٤م وم٤مـمٛم٦م أن اهلل أُمرين أن أدومع إًمٞمِؽ ومدك :وم٘م٤مل ومدقم٤مه٤م رؾمقل اهلل 

 .احلدي٨م ،ىمد ىمٌٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ اهلل وُمٜمؽ :وم٘م٤مًم٧م

  .وذم ُمٕمٜم٤مه أظم٤ٌمٌر ُُمًتٗمٞمْم٦م

  ﴿   :صمؿ ىم٤مل ضمؾَّ ذيمره ،ذم طمدي٨ٍم  قمـ اًمّّم٤مدق  (2)واًمٙم٤مذم  

4       ﴾ /ويم٤من قمكّم  ،26آهاء  ويم٤من طمّ٘مف اًمقصّٞم٦م اًمتل

 .وآصم٤مر اًمٜمٌّقة ،وُمػماث اًمٕمٚمؿ ،وآؾمؿ إيمؼم ،ضُمٕمٚم٧م ًمف

﴿    ﴾ /وأصٚمف يم٠مٟمؽ اؾمتحٗمٞم٧م  ،أي قم٤مملٌ هب٤م :ىمٞمؾ ،187آقمراف

١مال قمٜمٝم٤م طمّتك  ًّ ١مال قمـ اًمٌمء :واحلٗمّل  .قمٚمِٛمتٝم٤م [071]سم٤مًم ًّ  ،اعُمًت٘ميص سم٤مًم

 .وأطمٗمك ومالن ذم اعم٠ًمًم٦م إذا أًمحَّ ومٞمٝم٤م وسم٤مًمغ

                                                           

 .414ح  4/149، هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  5ح  1/543اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

 .294ح  1/192، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي:  3ح  1/294اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2
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إذا ؾم٠مًم٧م سمف ؾم١مآً أفمٝمرت ومٞمف اًمٕمٜم٤مي٦م  ،وُي٘م٤مل حتّٗمٞم٧م سمٗمالن ذم اعم٠ًمًم٦م :ىمٞمؾ

٦ٌّم واًمؼم  .واعمح

 ﴿ :وُمٜمف         ﴾ /سم٤مّرًا ُُمٕمٜمّٞم٤مً  :أي ،47ُمريؿ. 

١مال قمٜمٝم٤م طمّتك :أي :وىمٞمؾ: يم٠مٟمؽ طمٗمّل قمٜمٝم٤م ًّ  ،قمٚمٛمتٝم٤م يم٠مٟمؽ أيمثرت اًم

١مول سم٤مؾمت٘مّم٤مء :واحلٗملُّ  ًَّ   .اًم

﴿      ﴾ /ٙمٞم٧م ،189آقمراف ًّ احلَٛمؾ  :قمـ اسمـ اًم

ـٍ   .أو قمغم رأس ؿمجرةٍ  ،سم٤مًمٗمتح ُم٤م يم٤من ذم سمٓم

 (1) واحِلٛمؾ سم٤مًمٙمن ُم٤م يم٤من قمغم فمٝمر، أو رأس،وىمد ُمرَّ شمٗمًػم أي٦م ذم ضَمَٕمال.

 ﴿  ﴾  /سمٛمٕمٜمًك واطمد ،طمْمض وطم٨مَّ   ،65آٟمٗم٤مل.  

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /أي:  ،65آٟمٗم٤مل

 .واًمّتحريض قمغم اًم٘مت٤مل احل٨مُّ واإلمح٤مء قمٚمٞمف ،طمّثٝمؿ

 ﴿   ﴾ /اًمذي أذاسمف اًمٕمِمؼ واحلزن. :احلرض سم٤مًمتحريؽ ،85يقؾمػ 

 .(2) طمّتك هترم أو متقت :وقمـ ىمت٤مدة

                                                           

ٙمٞم٧م :  ( (1 ًّ  .133شمرشمٞم٥م إصالح اعمٜمٓمؼ ، اسمـ اًم

 .332شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن ، اًمٓمرحيل :  ( (2
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طمرو٧م طمرو٤ًم، ُمـ سم٤مب  :ُمـ ىمقهلؿ ،غم اهلالكاًمنّمف قم :احلرض :وُي٘م٤مل

 .أذف قمغم اهلالك ،شمٕم٥م

﴿7  ﴾ /وهل  ،هق ُمِمقّي ذم ظمدٍّ ُمـ إرض سم٤مًمّرصػ :ىمٞمؾ ،69هقد

وضمٕمٚم٧م ومقىمٝم٤م  ،ُمـ طمٜمذت اًمِّم٤مة أطمٜمذه٤م ؿمقيتٝم٤م [070]احلج٤مرة اعُمحاّمة 

 .طمج٤مرة حُماّمة شُمٜمْمجٝم٤م

ذت اًمٗمرس إذا قمرىمٌف ُمـ طمٜم (1)اًمذي ي٘مٓمر وَديَمف  :أي :طمٜمٞمذ :وىمٞمؾ

 .ؾمٛملم :واعمٕمٜمك ،سم٤مجِلالل

 ﴿   ﴾ /ُمٕمٜم٤مه ُمٕم٤مذ اهلل :ىمٞمؾ ،31يقؾمػ. 

واؿمت٘م٤مىمف ُمـ ىمقًمؽ:  ،اًمّتؼمئ٦م وآؾمتثٜم٤مء :ًمف ُمٕمٜمٞم٤من ،طم٤مؿم٤م :وقمـ اًمّٚمٖمقيلم

 .ذم ٟم٤مطمٞمتف :أي :يمٜم٧م ذم طم٤مؿم٤م ومالن

ؾم٤ًم وٓ ُي٘م٤مل طم٤مش ًمؽ ىمٞم٤م ،ُي٘م٤مل طم٤مش هلل شمٜمزهي٤ًم هلل :(2) وقمـ اجلقهري

 ،اقمزل ومالٟم٤مً  :أي :وىمقهلؿ طم٤مؿم٤م ومالن :ىمٞمؾ .وإٟمام ُي٘م٤مل طم٤مؿم٤مك وطم٤مؿم٤م ًمؽ ،قمٚمٞمف

 .ومال ُأدظمٚمٝمؿ ذم مجٚمتٝمؿ ،ُمـ وصػ اًم٘مقم سم٤محلِم٤مء

                                                           

 .اًمقدك هق دؾمؿ اًمّٚمحؿ ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) ودك ( ( (1

 .اًمّمح٤مح ، اجلقهري ، ُم٤مدة ) طمِم٤م ( ( (2
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ومَٛمـ ٟمّم٥م ومالٟم٤ًم أوٛمر ذم  ،وطم٤مؿم٤م ومالنٍ  ،وطم٤مؿم٤م ومالٟم٤مً  ،طم٤مؿم٤م ًمٗمالن :وُي٘م٤مل

ر اًماّلم وَُمـ ظمٗمض ومالن وم٢ٌموام ،طم٤مؿم٤م ومٕمٚمٝمؿ ومالنٌ  :واًمت٘مدير ،طم٤مؿم٤م ُمرومققم٤مً 

 .ًمٓمقل صحٌتٝم٤م طم٤مؿم٤م

ُم٤م وم٠ُموٞمٗم٧م امم  ،أؿمٌٝم٧م آؾمؿ ،عم٤ّم ظمٚم٧م طم٤مؿم٤م ُمـ اعُمّم٤مطم٥م :وضمقاب آظمر

 .سمٕمده٤م

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /شمٜمزهي٤ًم ًمف ُمـ صٗم٤مت  :ىمٞمؾ ،51يقؾمػ

 .وشمٕمج٤ًٌم ُمـ ىمدرشمف قمغم ظمٚمؼ ُمثٚمف ،اًمٕمجز

ًمٗمف إظمػمة ومُحذوم٧م أ ،أسمق قمٛمرو ذم اًمّدرج [071]وأصٚمف طم٤مؿم٤م، يمام ىمرأه 

ٟمحق طم٤مؿم٤م زيد: أي  ،وهق طمرف ضمرٍّ ُيٗمٞمد ُمٕمٜمك اًمّتٜمزيف ذم سم٤مب آؾمتثٜم٤مء ،ختٗمٞمٗم٤مً 

ّٓ زيد ل ُمٜمزًم٦م اعمّمدر واًماّلم ًمٚمٌٞم٤من :ومُقِوع ُمقوع اًمتّٜمزيف ،إ يمام ذم  ،أي ُٟمزِّ

 .ؾُم٘مٞم٤ًم ًمؽ :ىمقًمؽ

زيٚمف وطم٤مؿم٤م هلل سم٤مًمتٜمقيـ قمغم شمٜم ،سمراءة اهلل :سمٛمٕمٜمك :سمٖمػم ٓم ،طم٤مؿم٤م اهلل :وىُمرأ

وُمٜمٝمؿ َُمـ مل جُيّقز أن ُيٜمّقن ُُمراقم٤مًة ٕصٚمف اًمذي هق اجلّر ومٞمف، يمام  ،َُمٜمِزًم٦م اعمّمدر

 .ومؽميمقا إقمراب قمـ ٟمٔمرًا إمم أصٚمف ،ضمٚم٧ًم ُمـ قملم يٛمٞمٜمف :ذم ىمقهلؿ

 ووم٤مقمٚمف وٛمػم يقؾمػ ،وم٤مقمٌؾ ُمـ احلِم٤مء اًمذي هق اًمٜم٤ّمطمٞم٦م ،طم٤مؿم٤م :وىمٞمؾ

ؿ ومٞمف ،ص٤مر ذم ٟم٤مطمٞم٦ٍم هلل :أي  .مم٤م ُيتقهَّ

﴿         ﴾ /َووَح وشمٌلّم  ،51يقؾمػ. 
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، ُمـ طمّمحص اًمٌٕمػم :وىمٞمؾ  إذا أًم٘مك صمٗمٜم٤مشمف ًمُٞمٜم٤مخ. ،صم٧ٌم واؾمت٘مرَّ

إذا  ،وذًمؽ إذا سمرك طمتك شمًتٌلّم آصم٤مره ومٞمٝم٤م أو فمٝمر ُمـ طمصَّ ؿمٕمره :ىمٞمؾ

 .سمحٞم٨م فمٝمر سَمنَمة رأؾمف ،اؾمت٠مصٚمف

﴿:  5 ﴾/وهق اًمّٓملم إؾمقد اعُمتٖمػم ،مجع مح٤مءة احلٛم٠م:،26احلجر. 

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم     7    ﴾ /احلٛمئ٦م:  ،86اًمٙمٝمػ

وًمٞمس  ،طم٤مّرة :أي :سمال مهزٍ  [072]وطم٤مُمٞم٦م  :ىُمرأ .ذات مح٠مة ومحٞمئ٦م ،سم٤مهلٛمزة

ووضمده٤م  ،أهن٤م شمً٘مط ذم شمٚمؽ اًمٕملم سمؾ ظمؼم قمـ هم٤مي٦م سمٚمٖمٝم٤م ذو اًم٘مرٟملم :اعمٕمٜمك

 .ويمذًمؽ يراه٤م َُمـ يم٤من ذم اًمٌحر ،أو ؾمٛمتٝم٤م ،هذه اًمٕملم شمتدمّم قمٜمد همروهب٤م ومقق

 ﴿ :وًمذًمؽ ىم٤مل :ىمٞمؾ       ﴾ /يم٤مٟم٧م  :ومل ي٘مؾ ،86اًمٙمٝمػ

 .شمٖمرب

ذم سمحٍر دون اعمديٜم٦م اًمتل  ،ذم قملٍم طم٤مُمّٞم٦م :قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1) واًمٕمٞم٤مر

  .يٕمٜمل ضم٤مسمٚم٘م٤م :مم٤م يكم اعمٖمرب

وُمٕمٝم٤م  ،وضمده٤م شمٖمرب ، اًمٕملم احل٤مُمئ٦معم٤ّم اٟمتٝمك ُمع اًمِّمٛمس إمم  :وقمٜمف

 ،جيّروهن٤م سمًالؾمؾ احلديد واًمٙمالًمٞم٥م، جيّروٟمف ذم ىمٕمر اًمٌحر ،ؾمٌٕمقن أًمػ َُمَٚمؽ

ٗمٞمٜم٦م قمغم فمٝمر اعم٤مء ،ذم ىمٓمر إرض إيٛمـ ًّ  (2) .يمام دمري اًم

                                                           

 .5/168، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  83ح  2/352شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (1

 .2/486ن ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين : ، قمٜمف اًمؼمه٤م 79ح  2/342شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (2
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 ﴿    ﴾ /ظمَدم :ىمٞمؾ ،72اًمٜمحؾ. 

  .أظمت٤من :وىمٞمؾ

 .أقمقان :وىمٞمؾ .أصٝم٤مر :وىمٞمؾ

 .ضمؾ َُمـ ٟمٗمٕمف ُمٜمٝمؿسمٜمق اًمرّ  :وىمٞمؾ

 .سمٜمق اعمرأة ُمـ زوضمٝم٤م إول :وىمٞمؾ

ٖمر :وًمد اًمقًمد :وىمٞمؾ  .ٕهنؿ يم٤مخلّدام ذم اًمّمِّ

 .ُمثؾ يم٤مومر ويمٗمرة ،مجع طم٤مومد :واحلٗمدة سم٤مًمتحريؽ

شُم٘متؾ طمٗمديت سم٠مرض ظمراؾم٤من،  :يمام يِمٝمد ًمف ىمقًمف  ،وًمٕمّٚمف إصّح  :ىمٞمؾ

 . (1)قمكّم سمـ ُمقؾمك اًمرو٤م  [073]يٕمٜمل 

﴿   ﴾ ٓوهل احلَم  :شمرُمل سم٤محلّم٤ٌمء ،ريٌح قم٤مصػ ،68هاء/ا

﴿ .اًمّّمٖم٤مر     9 ﴾ /أـمٗمٜم٤م ُمـ ضمقاٟمٌٝمام سمٜمخؾٍ  ،32اًمٙمٝمػ، 

 .ومجٕمف أطمّٗم٦م ،اجل٤مٟم٥م :واحلٗم٤مف

 ﴿   6             ﴾ /75اًمزُمر، 

 .ُُمًتديريـ قمٚمٞمف ،ُُمٓمٞمٗملم سمف :أي

 

                                                           

 .1825ح  6/32، قمٜمف ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز ، اًمٌحراين :  123إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ( (1
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 ﴿     ﴾ /رمح٦ًم ُمـ قمٜمدٟم٤م :أي ،13ُمريؿ. 

ُـّ  :ُي٘م٤مل طمٜم٦ّم سم٤مًمٗمتح وطمٜم٤مٟم٤ًم قمٓمٗم٧م  ،ُمـ سم٤مب رضب ،طمٜمٜم٧م قمغم اًمٌمء أطم

 .قمٚمٞمف وشمرمّح٧م

 .احلٜم٤من اًمّرزق واًمؼميم٦م :وىمٞمؾ

:  ﴿ؾُمئؾ ُم٤م قمٜمك ذم حيٞمك  :وذم احلدي٨م      ﴾ ـّ  :ىم٤مل حتٜم

ًمٌٞمؽ ي٤م  :ىم٤مل ،ىم٤مل: يم٤من إذا ىم٤مل ي٤م رب ؟ سمٚمغ ُمـ حتٜمّـ اهلل قمٚمٞمفىمٚم٧م ومام ،اهلل قمٚمٞمف

 . (1)حيٞمك 

﴿      ﴾ /وأهنؿ طُمِّمدوا  :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،15آٟمٌٞم٤مء

ٞمػ واعمقت ًّ  .ومٚمؿ َيٌَؼ ُمٜمٝمؿ سم٘مّٞم٦م ،يمام حُيّمد اًمّزرع ،سم٤مًم

﴿ :ىمقًمف       ﴾ /هٚمٙم٧ماًم٘مرى اًمتل  :يٕمٜمل ،122هقد، 

يم٤مًمّزرع اًم٘م٤مئؿ  ،ىمد اٟمٛمحك أصمره :أي :وُمٜمٝم٤م طمّمٞمد ،أي سم٘مٞم٧م طمٞمٓم٤مٟمف :ُمٜمٝم٤م ىم٤مئؿ

 .قمغم ؾم٤مىمف واعمحّمقد

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /[074]أراد سم٤محل٥ّم  :ىمٞمؾ ،9ق 

 .ومه٤م مم٤م ُأوٞمػ إمم ٟمٗمًف ٓظمتالف اًمّٚمٗمٔملم ،احلّمٞمد

                                                           

 .38ح  2/535، اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  32ح  1/35اعمح٤مؾمـ ، اًمؼمىمل :  ( (1



 343 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

ُمـ سم٤مب رضب  ،طمّمداً وطمّمدت اًمّزرع وهمػمه  ،طم٥ّم اًمّزرع احلّمٞمد :وىمٞمؾ

 .ومٝمق حمّمقد وطمّمٞمد ،وىمتؾ

 ﴿   2 5    ﴾ /احلدب سم٤مًمتحريؽ  ،96آٟمٌٞم٤مء

طمدب  :وُمٜمف .ئمٝمرون ُمـ همٚمٞمظ إرض وُُمرشمٗمٕمٝم٤م :وُمٕمٜم٤مه .اعمًرشَمٗمع ُمـ إرض

  .إذا ظمرج فمٝمره وارشمٗمع قمـ آؾمتقاء ،ُمـ سم٤مب شمٕم٥م ،طمدسم٤مً 

 ،ظمرج ي٠مضمقج وُم٠مضمقج امم اًمّدٟمٞم٤م ،اًمّزُم٤منإذا يم٤من ذم آظمر  :ىم٤مل( 1)اًم٘مٛمل 

 .وي٠ميمٚمقن اًمٜم٤ّمس

 ﴿     ﴾ /أًم٘مٞمتف ذم  :وىمٞمؾ.وىمقده٤م :أي ،98آٟمٌٞم٤مء 
ٍ
يمّؾ رء

ٌتٝم٤م سمف ،ٟم٤مر  .طمٓم٥م ضمٝمٜمّؿ سمٚمٖم٦م احلٌِم٦م :وىمٞمؾ .وم٘مد طمّمَّ

 ،ىمقًمف سم٤محلٌِمّٞم٦م إن يم٤من أراد أن هذه اًمٙمٚمٛم٦م طمٌِمّٞم٦م وقمرسمّٞم٦م سمٚمٗمٍظ واطمد :ىمٞمؾ

ومتٙمّٚمٛم٧م هب٤م ومّم٤مرت قمرسمّٞم٦م طمٞمٜمئٍذ،  ،٤م طمٌِمّٞم٦م ذم إصؾ ؾمٛمٕمتٝم٤م اًمٕمربوأراد أهن

ّٓ ومٚمٞمس ذم اًم٘مرآن همػم اًمٕمرسمّٞم٦م ،ومذًمؽ وضمف  .وإ

  .طمْم٥م ضمٝمٜمّؿ سم٤مًمّْم٤مد اعمُٕمجٛم٦م :وىُمرأ

ويمّٚمام ُهّٞمج٧م  ،احلٓم٥م [075]أن احلْم٥م ذم ًمٖم٦م أهؾ اًمٞمٛمـ  :وقمـ اًمٗمّراء

 (2) .سمف اًمٜم٤ّمر وأوىمدهت٤م

                                                           

 .2ح  5/249، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  392شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .2/212ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ، اًمٗمراء:  ( (2
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 ﴿   ﴾ صقهت٤م ،122ٌٞم٤مء/آٟم. 

 .اًمّّمقت اخلٗمّل  ،احلًٞمس :وىمٞمؾ

 ﴿    7  ﴾ /واطمدهت٤م  ،سم٤ًمشملم ذات طُمًـ ،62اًمٜمٛمؾ

 .طمدي٘م٦م

 .وُم٤م مل يٙمـ قمٚمٞمف طم٤مئط مل ي٘مؾ طمدي٘م٦م ،واحلدي٘م٦م يمّؾ سُمًت٤من قمٚمٞمف طم٤مئط

 .سمؾ وإن مل يٙمـ حُم٤مـم٤ًم هب٤م :ىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ ؾمٞم٠ميت شمٗمًػمه ذم همٚم٥م ،32/قمٌس. 

 ﴿    ﴾ /سم٤مًمتحريؽ احلٞم٤مة ،64اًمٕمٜمٙمٌقت. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /64اًمٕمٜمٙمٌقت، 

ّٓ طمٞم٤مة ُمًتٛمرة دائٛم٦م ظم٤مًمدة :أي ، ومٙم٠مهن٤م ذم ذاهت٤م طمٞم٤مة ،ٓ ُمقت ومٞمٝم٤م ،ًمٞمس ومٞمٝم٤م إ

 .ٞم٤منوىمٞم٤مؾمف طم ،ُمّمدر طمل :واحلٞمقان

 ﴿   4  ﴾ /ُيذيّمر وُي١مّٟم٨م ،إومٕمك :احلّٞم٦م ،22ـمف. 

 ﴿8           ﴾ /ي٘مقًمقن ذم حتٞمتؽ :أي ،8اعمج٤مدًم٦م: 

٤مم قمٚمٞمؽ ًّ ٤مم ،اًم ًّ  اعمقت. :واًم
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﴿ ىمقًمف         4   ;4   ﴾ /ىم٤مل  ،96اًمٌ٘مرة

َ ىم٤مل قمغم طمٞم٤مة سم٤مًمّتٜمٙمػم :(1) ذم اًمٙمِّم٤مف ٕٟمف أراد طمٞم٤مًة  :ىمٚم٧م ؟وم٢من ىمٚم٧م مِل

 .وهل احلٞم٤مة اعُمتٓم٤موًم٦م ،خمّمقص٦م

﴿    ﴾ /وهل جمرى اًمٜمّٗمس ،مجع طمٜمجرة ومٜمٕمٚم٦م :هل ،12آطمزاب. 

طمٞم٨م شمراه ٟم٤مسمت٤ًم ُمـ ظم٤مرج  ،وهل اًمٖمٚمّمٛم٦م ،احلٚم٘مقم [076]ُُمٜمتٝمك  :وُي٘م٤مل

 .اًمٗم٤مء احلٚمؼسمْمؿ  ،واحلٜمجقر ومٜمٕمقل ،احلٚمؼ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /اعمٕمٜمك ،12آطمزاب: 

 .وصٕمدت قمـ ُمقاوٞمٕمٝم٤م ُمـ اخلقف إًمٞمٝم٤م ،ؿمخّم٧م ىمٚمقهبؿ ُمـ اًمٗمزع

 ﴿ :وُمثٚمف           ﴾ /18هم٤مومر. 

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /هق سم٤مًمتحريؽ  ،62اًمٌ٘مرة

محٚمف ُمٕمف  ،أٟمف طمجر :ُروي.يًتً٘مل سمف ًم٘مقُمف احلجر اًمذي يم٤من ُمع ُمقؾمك 

ًمٙمّؾ ؾمٌٍط قملم  ،ويم٤من يٜمٌع ُمـ يمّؾ وضمٝم٦ٍم صمالصم٦م أقملم ،ويم٤من ُُمرسمٕم٤مً  ،ُمـ اًمّٓمقر

                                                           

 .1/298اًمٙمِم٤مف ، اًمزخمنمي :  ((1
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وؾمٕم٦م اًمٕمًٙمر اصمٜمل قمنم  ،ويم٤من قمدد ىمقُمف ؾمتامئ٦م أًمػ ،شمًٞمؾ ذم ضمدول إمم ؾمٌط

 (1ُمٞماًل. )

 ﴿    ﴾ /وىمد شمٙمقن سم٤مًمٜمّٝم٤مر ،هت٥مُّ سم٤مًمّٚمٞمؾ ،ريٌح طم٤مر ،21وم٤مـمر، 

ٛمقم سم٤مًمٜمّٝم٤مر ًّ  .وىمد شمٙمقن سم٤مًمّٚمٞمؾ ،واًم

﴿    ﴾/وشمِمديد اًمتحتّٞم٦م: إٟمٗم٦م  ،ويمن اعمٞمؿ ،سمٗمتح احل٤مء ،26اًمٗمتح

 .واًمٖمْم٥م

ويدظمٚمقن  ،أسمٜم٤مءٟم٤م وإظمقاٟمٜم٤م ىمد ىَمتؾ حمّٛمد  :ومحّٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م هل ىمقهلؿ

 .اًمٕمرب سمذًمؽٓ شمتحّدث  ،قمٚمٞمٜم٤م ذم ُمٜم٤مزًمٜم٤م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم                    

     ﴾ /أي اًمتل متٜمع إذقم٤من احلّؼ  ،26اًمٗمتح. 

طملم ىم٤مًمقا ًمرؾمقل  ،[ ؾُمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو188و ] ،يٕمٜمل ىمريِم٤مً  (2) اًم٘مٛمل

ُم٤م  ٛمٜم٤م أٟمؽ رؾمقل اهلل ًمق قمٚم :وىمقهلؿ ،ٓ ٟمٕمرف اًمّرمحـ اًمّرطمٞمؿ اهلل

 .وم٤ميمت٥م حمّٛمد سمـ قمٌد اهلل  ،طم٤مرسمٜم٤مك

                                                           

، جمٛمـع  1/272، شمٗمًػم أًمقد :  1/389اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط ، أب طمٞم٤من إٟمدًمز :  ((1

 .1/462اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل : 

 .1ح  7/242، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  613شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2
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 ﴿   ﴾ /قم٤مدى اهلل وظم٤مًمٗمف. :أي :ؿم٤مقَّ اهلل ،22اعمج٤مدًم٦م 

 ﴿  ﴾ /وصٞمَغ ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م ،طم٤مد :أي ،22ق. 

8 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /ًمزوال اعم٤مٟمع  :ٟم٤مومذ :أي ،22ق

 .ًمإلسمّم٤مر

﴿ :ٕم٤مممىمقًمف شم          ﴾ /وم٢من أت احلرب  ،25احلديد

الح :قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1)ذم اًمتقطمٞمد  .ُُمتَّخَذٌة ُمٜمف ًّ   .يٕمٜمل اًم

 .ذًمؽ ظمٚم٘مف ًمف ،إٟمزاًمف :قمٜمف ( 2)وذم آطمتج٤مج 

﴿  ﴾ /قمغم همػم ىمٞم٤مس. ،واجلٛمع طم٤مضم٤مت وطمقج ،وم٘مر وحمٜم٦م ،9احلنم 

  ﴿ :ممىمقًمف شمٕم٤م       ﴾ /اؾمتثٜم٤مء  ،68يقؾمػ

وهل إفمٝم٤مر اًمِّمٗم٘م٦م  ،ىمْم٤مه٤م ًمٙمـ طم٤مضم٦م ذم ٟمٗمس يٕم٘مقب  :أي ،ُُمٜم٘مٓمع

 قمٚمٞمٝمؿ سمام ىم٤مًمف هلؿ. 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /وم٘مر  :أي ،9احلنم

 .وحمٜم٦م

                                                           

 .92/138، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  266اًمتقطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ( (1

 .2/271، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1/372آطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :  ( (2
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 ﴿   ﴾ /يمٚمٞمؾ ،4اعمٚمؽ. 

  ﴿ :ممىمقًمف شمٕم٤م           ﴾ /4اعمٚمؽ، 

 .ويمثرة اعمُراضمٕم٦م ،ُمـ ـمقل اعمُٕم٤مودة ،يمٚمٞمؾ :أي

 ﴿  4   7       ﴾/أي قمغم ىمّمد. :ىمٞمؾ[ 078] ،25اًم٘مٚمؿ 

وىمد  ،ُمثؾ همْم٥م همْم٤ًٌم وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك  ،وطَمرد طَمرداً  ،قمغم همْم٥م وطم٘مد :وىمٞمؾ

 .ُيًّٙمـ اعمّمدر

 إذا مل يٙمـ هل٤م ًمٌـ. ،طم٤مردت اًمٜم٤ّمىم٦م :قمغم ُمٕمٜمك ُمـ ىمقًمؽ:وىمٞمؾ

ٜم٦م ًَّ  .إذا مل يٙمـ هل٤م ُمٓمر ،وطم٤مردت اًم

يم٠من ىمدرهتؿ قمغم آٟمتٗم٤مع، يٕمٜمل أهنؿ  ،قمغم ٟمٙمد ىم٤مدريـ ٓ قمغم همػمه :وىمٞمؾ

ّٓ قمغم  ،ومتٜمّٙمد قمٚمٞمٝمؿ ،قمزُمقا أن يتٜمّٙمدوا قمغم اعم٤ًميملم سمحٞم٨م مل ي٘مدروا ومٞمٝم٤م إ

 .ٙمد واحلرُم٤مناًمٜمّ 

 ﴿    ﴾ /٤مقم٦م :هل ،1احل٤مىم٦م ًّ  .واًم٘مٞم٤مُم٦م ،اًم

 ،يم٤محل٤ًمب ،ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕن ومٞمٝم٤م طمقاّق إُمقر اًمث٤مسمت٦م اًمقىمقع :ىمٞمؾ

 .واًمٕم٘م٤مب ،واًمّثقاب

 .ٕهن٤م حت٘مٞمؼ يمّؾ إٟم٤ًمن سمٕمٛمٚمف :وىمٞمؾ
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 .ظم٤مصٛمقهؿ :يٕمٜمل :ٕهن٤م حت٤مّق اًمٙمٗم٤مر اًمذيـ طم٤مىّمقا إٟمٌٞم٤مء :وىمٞمؾ

وهل  ،ومٝمل طم٤مىّم٦م ،أطم٤مـم٧م سم٤مخلالئؼ ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،ّ٘م٧م اًم٘مٞم٤مُم٦مطم :وُي٘م٤مل

 هل :أي :ُم٤م احل٤مىّم٦م :وظمؼمه٤م ،ُُمرشمٗمٕم٦م قمغم آسمتداء
ٍ
 .أًي رء

 .شمٗمخٞماًم ًمِم٠مهن٤م وهتقيالً  :ووع اًمّٔم٤مهر ُمقوع اًمْمٛمػم :ىمٞمؾ

﴿   1       ﴾  /أقمٚمٛمؽ ُم٤م هل ،3احل٤مىم٦م 
ٍ
 :أي ،وأي رء

 .ُمـ أن يٌٚمٖمٝم٤م دراي٦مً  [081]وم٢مهن٤م أقمٔمؿ  ،ؿ يمٜمٝمٝم٤مأٟمؽ ٓ شمٕمٚم

 ﴿   ﴾ /رضمقع إمم أول إُمر :ىمٞمؾ ،12اًمٜم٤مزقم٤مت. 

 .إذا رضمع ُمـ طمٞم٨م ضم٤مء ،وقمغم طم٤مومرشمف ،رضمع ومالن ذم طم٤مومرشمف :ُي٘م٤مل

  ﴿ :وُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /أي:  ،12اًمٜم٤مزقم٤مت

  .ت أطمٞم٤مءً ٟمٕمقد سمٕمد اعمق

:احل٤مومرة يٕمٜمل إرض اعمحٗمقرة يمـ :وىمٞمؾ   7  7   

  .صمؿ ُٟم٘مؼم ذم إرض ،صمؿ ٟمٛمقت ،أي: ُٟمردُّ أطمٞم٤مًء  ،21احل٤مىم٦م/

 .أصمَّر ومٞمٝم٤م سمٛمِمٞمئتف :أي ،يم٠مٟمف طمٗمره٤م :ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ :وىمٞمؾ

 !.؟أٟمرضمع سمٕمد اعمقت ،ىم٤مًم٧م ىمريش :(  ىم٤مل1اًم٘مٛمل  ) 

                                                           

 .726شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1
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  ﴿ :ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم وقمـ اًم٤ٌمىمر          ﴾ ي٘مقل: 

   (1).ذم اخلٚمؼ اجلديد

﴿     ﴾ /أظم٧م أب  يم٤مٟم٧م أم مجٞمؾ سمٜم٧م صخر،،4اعمًد

  اُمرأة أب هل٥م ،ؾمٗمٞم٤من

 :أي :وشمٜم٘مؾ أطم٤مديثف إمم اًمٙمٗم٤مر، ومّح٤مًم٦م احلٓم٥م ويم٤مٟم٧م شمٜمّؿ رؾمقل اهلل 

 .اهلل اطمتٓم٧ٌم قمغم رؾمقل 

وشُمِمٕمؾ سمٞمٜمٝمؿ  ،ٕهن٤م شُمقىِمع سملم اًمٜم٤ّمس اًمنّم  :ومحُؾ احلٓم٥م يمٜم٤مي٦ًم قمـ اًمٜماّمئؿ

  .ؾمٕمك سمف طمٓم٥م ومالن سمٗمالن، ُمـ ىمقهلؿ: ،يم٤محلٓم٥م اًمذي شُمذيمك سمف اًمٜم٤ّمر ،اًمٜمػّمان

 .احلٓم٥م ٟمٗمًف :وىمٞمؾ

ٕهن٤م يم٤مٟم٧م شمِمّقك اًمِّمقك ومتٓمرطمف ذم ـمريؼ  [080]ُوِصَػ سمذًمؽ  :وىمٞمؾ

وم٤محلٓم٥م ُمٕمٜملٌّ سمف اًمِّمقك ذم هذا  ،رج إمم اًمّّمالة ًمٞمٕم٘مرهإذا ظم رؾمقل اهلل 

  .اًمقضمف

  .ويم٤مٟم٧م ًمٗمرط سمخٚمٝم٤م حتٛمؾ احلٓم٥م قمغم فمٝمره٤م ،أهن٤م يم٤مٟم٧م ُُمقَهة :وىمٞمؾ

ٕهن٤م يم٤مٟم٧م حتٛمؾ إوزار سمُٛمٕم٤مداة  :مّح٤مًم٦م احلٓم٥م يٕمٜمل طمٓم٥م ضمٝمٜمّؿ :وىمٞمؾ

 .وحتٛمؾ زوضمٝم٤م قمغم إيذائف اًمرؾمقل 

                                                           

ًمؼمهـ٤من ذم ، وهق ذم ا 18ح  5/499، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  726اٟمٔمر : شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

 .5/6، شمٗمًػم أب اًمًٕمقد :  3/436قمٚمقم اًم٘مرآن ، اًمزريمٌم : 
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﴿    ﴾ /داومٕملم :أي ،47احل٤مىم٦م. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 3           ﴾ /47احل٤مىم٦م. 

ُمع قمٚمٛمف أٟمف ًمق شمٙمّٚمػ ذًمؽ  ،ىمٞمؾ: يٕمٜمل أٟمف ٓ يتٙمّٚمػ اًمٙمذب قمٚمٞمٜم٤م ٕضمٚمٙمؿ

 .ًمٕم٤مىمٌٜم٤مه، صمؿ مل شم٘مدروا قمغم دومع قم٘مقسمتٜم٤م قمٜمف

 .وٓ يٛمٜمٕمف قمـ رؾمقل اهلل ،ٓ حيجز قمـ اهلل أطمد :يٕمٜمل (1) اًم٘مٛمل

﴿  :قًمف شمٕم٤مممىم          ﴾ /سمرزظم٤ًم،  ،61اًمٜمٛمؾ

 .وؾمٞم٠ميت ُمزيد اًمّتٗمًػم ذم طمجز

صمؿ ىمٞمؾ   ،ُمٕم٘مد اإلزار :وسم٤مًمّزاء ،وإؾمٙم٤من اجلٞمؿ ،واحُلجزة سمْمؿ احل٤مء اعمُٝمٛمٚم٦م

 .يمٖمروم٦م وهُمرف ،جزواجلٛمع طُم  ،طُمجزة ًمٚمُٛمج٤مورة :ًمإلزار

ؽ وآقمتّم٤مموىمد ُيًتٕم٤مر إظمذ سم٤محُلجزة ًمٚم ًّ يمام ذم طمدي٨م رؾمقل  ،تٛم

وم٢مٟمف اًمّمّديؼ إيمؼم  - يٕمٜمل قمٚمّٞم٤ًم  -ظمذوا سمُحجزة هذا إٟمزع  : اهلل

 .(2ُيٗمّرق سملم احلؼِّ واًم٤ٌمـمؾ) ،واًمٗم٤مروق إقمٔمؿ [081]

 .واحل٤مضمز: احل٤مئؾ سملم اًمِمٞمئلم

                                                           

  .7/283، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  684شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

، إُمـ٤مزم ، اًمِمـٞمخ  116، يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات ، اسمـ ىمقًمقيـف :  2ح  73سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ، اًمّمٗم٤مر :  ((2

  .96ح  772اًمّّمدوق : 
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 ﴿              ﴾ /هق اًمذي  :احل٤مؾمد :ىمٞمؾ ،5اًمٗمٚمؼ

 .وإن مل ُيرده٤م ًمٜمٗمًف ،ٜمك زوال اًمٜمّٕمٛم٦م قمـ ص٤مطمٌفيتٛم

أن ُيريد ُمـ اًمٜمّٕمٛم٦م ًمٜمٗمًف ُمثؾ ُم٤م  :وهل :واًمٖمٌٓم٦م حمٛمقدة ،واحلًد ُمذُمقمٌ 

 (1) .ومل ُيرد زواهل٤م قمٜمف اٟمتٝمك ،ًمّم٤مطمٌٝم٤م

ده سم٤مًمٙمن ،طمًده حيًده :ُي٘م٤مل ًِ  طمًقدًا وطمًدًا سم٤مًمتحريؽ. ،وحي

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /أي إذا فمٝمر طمًده، وقمِٛمَؾ  :ؾىمٞم ،5اًمٗمٚمؼ

سمؾ ظمصَّ سمف ٓهمتامُمف  ،وم٢مٟمف ٓ يٕمقد رضره ُمـ ىمٌؾ ذًمؽ إمم اعمحًقد ،سمٛم٘متْم٤مه

 .سمنوره

أُم٤م رأيتف إذا ومتح قمٞمٜمٞمف وهق  :ىم٤مل ذم هذه أي٦م أٟمف ( 2)اعمٕم٤مين ُمرومققم٤ًم 

  .يٜمٔمر إًمٞمؽ وهق ذاك

 .ٕٟمف اًمٕمٛمدة ذم اإلرضار ،طمصَّ احلًد سم٤مٓؾمتٕم٤مذة ُمٜمف :ىمٞمؾ

يم٤مد احلًد أن يٖمٚم٥م  :ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (3)ٙم٤مذم اًم

 .اًم٘مدر

                                                           

  .٤12/434من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمقد : اًمتٌٞم ((1

 .18ح  72/253،  قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  228ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((2

، يمِمــػ 3ح 6/251، وهــق ذم اعمّمــٜمػ ، اسمـــ أب ؿمــٞم٦ٌم :  4ح  2/327اًمٙمــ٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمــل :  ((3

 .1917ح  2/127اخلٗم٤مء، اًمٕمجٚمقين : 
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﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /أي ،111آقمراف: 

حرة ًَّ ـَم٤ًم حَينمون اًم  .ُذَ

 ﴿       ﴾ /وٓ  :ُمٙمتقسم٤ًم ذم اًمّّمحػ ،49اًمٙمٝمػ

ٍـ  ،ومٞمٙمت٥م قمٚمٞمف ُم٤م مل يٗمٕمؾ ،ئمٚمؿ رسّمؽ أطمداً  وٓ يزيد ذم  ،أو ٓ ُيٜم٘مص صمقاب حُمً

 .طم٤ًمسمف رء [082]

 .جيدون ُم٤م قَمِٛمٚمقا يمّٚمف ُمٙمتقسم٤مً  :ىم٤مل (1) اًم٘مٛمل

ُدومَِع إمم اإلٟم٤ًمن يمت٤مسمف،  ،إذا يم٤من يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :قمـ اًمّّم٤مدق  (2)واًمٕمٞم٤مر 

ّٓ  ،وٓ يمٚمٛم٦مٍ  ،ومام ُمـ حلٔم٦مٍ  ،ومٞم٘مرأ ُم٤م ومٞمف ومٞمذيمره ،اىمرأ :صمؿ ىمٞمؾ وٓ ٟم٘مؾ ىمدم، إ

٤مقم٦م ،ذيمره ًّ  ﴿ :ومٚمذًمؽ ىم٤مًمقا ،يم٠مٟمف ومٕمٚمف شمٚمؽ اًم    ﴾ /أي٦م 49اًمٙمٝمػ. 

 ﴿     ﴾ /ىمري٦ٌٌم ُمٜمف ،163آقمراف. 

 .قمغم ؿم٤مـمئ اًمٌحر ،ىمري٦ٌم سملم ُمديـ واًمّٓمقر ،وهل أيٚم٦م :ىمٞمؾ

 .ـمؼمّي٦م :وىمٞمؾ .ُمديـ :وىمٞمؾ

                                                           

، ىم٤مل : ) جيدون يمّٚمـام قمٛمٚمـقا ُمٙمتقسمـ٤ًم ( قمٜمـف اًمؼمهـ٤من ذم شمٗمًـػم اًم٘مـرآن ،  355شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

  .5و  4ح  5/42اًمٌحراين : 

 .34ح  7/327، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  34ح  2/327شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((2
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 ﴿         ﴾ /قمـ  (1)اًمٙم٤مذم  ،196اًمٌ٘مرة

 ،َُمـ يم٤من ُمٜمزًمف قمغم صمامٟمٞم٦م قمنم ُمٞماًل ُمـ سملم يدهي٤م :ذم هذه أي٦م اًمّّم٤مدق

وصمامٟمٞم٦م قمنم ُمٞماًل قمـ  ،وصمامٟمٞم٦م قمنم ُمٞماًل قمـ يٛمٞمٜمٝم٤م ،وصمامٟمٞم٦م قمنم ُمٞماًل ُمـ ظمٚمٗمٝم٤م

 .ُمثؾ ُمّٙم٦م وأؿم٤ٌمهٝم٤م ،ومال ُُمتٕم٦م ًمف ،ي٤ًمره٤م

ًمٞمس هلؿ  ،ذًمؽ أهؾ ُمّٙم٦م :ىم٤مل ؟هذه أي٦م ؾُمئؾ قمـ قمـ اًم٤ٌمىمر  (2) وومٞمف

 .وٓ قمٚمٞمٝمؿ قمٛمرة ،ُُمتٕم٦م

دون  ،صمامٟمٞم٦م وأرسمٕمقن ُمٞماًل ُمـ مجٞمع ٟمقاطمل ُمّٙم٦م :ىم٤مل ؟ومام طمدُّ ذًمؽ :ىمٞمؾ

 قمًٗم٤من وذات قمرق.

﴿  5  ﴾/اًمٗمحؾ إذا أٟمت٩م ُمـ صٚمٌف قمنمة  :احل٤مم :ىمٞمؾ ،123اعم٤مئدة

. [083]ع وٓ ُيٛمٜم ،ومال ُيريم٥م ،محك فمٝمره :ىم٤مًمقا ،أسمٓمـ
ٍ
 وٓ ُم٤مء

ٍ
  ُمـ يمالء

 .ىمد محك فمٝمره :اًمٗمحؾ إذا ُريِم٥م وًمد وًمده ىم٤مًمقا :وىمٞمؾ: احل٤مم

 ﴿    ﴾ /ُُمتٜم٤مهٞم٦م ذم احلرِّ  ،11اًم٘م٤مرقم٦م. 

 .ؿمديد احلرارة :أي :ذات محك :وىمٞمؾ

                                                           

 12/347، قمٜمــف ضمــ٤مُمع أطم٤مديــ٨م اًمِمــٞمٕم٦م ، اًمؼموضمــردي :  4ح  4/322اًمٙمــ٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمــل :  ((1

  .1265ح

ــل :  ((2 ــ٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜم ــقد :  1258ح  12/345اًمٙم ــٞمخ اًمٓم ــ٤مم ، اًمِم ــذي٥م إطمٙم  5/492، هت

  .1766ح



 355 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

 ﴿    ﴾ /ُمـ ىمقهلؿ:  ،اًمقاضم٥م اعمٕمزوم قمٚمٞمف :احلتؿ ،71ُمريؿ

 .وطمتؿ اهلل إُمر أوضمٌف ،أوضمٌف ضمزُم٤مً  ،طمتامً  طَمَتؿ قمٚمٞمف إُمر

 إُمر. :واحلتؿ ،إجي٤مب اًم٘مْم٤مء :واحلتؿ ،إطمٙم٤مم إُمر :واحلتؿ

﴿   4        ﴾ /يم٤من ورودهؿ قمغم  :أي ،71ُمريؿ

 .وىم٣م سمف ،أوضمٌف اهلل قمغم ٟمٗمًف ،ضمٝمٜمّؿ واضم٤ٌمً 

 ﴿      4          ﴾ /أي  :ىمٞمؾ ،3اًمتحريؿ

  ،يمالُم٤ًم أُمره٤م سم٢مظمٗم٤مئف وم٠مفمٝمرشمف

 .وهل طمٗمّم٦م :ىمٞمؾ

ظمال ذم سمٕمض يقٍم ًمٕم٤مئِم٦م ُمع ضم٤مريتف أم  أن اًمٜمٌّّل  :ىمٞمؾ (1)اعمجٛمع 

ٓ  :وم٘م٤مل هل٤م رؾمقل اهلل  ،ومقىمٗم٧م طمٗمّم٦م قمغم ذًمؽ ،إسمراهٞمؿ ُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمّٞم٦م

 ،وم٠مقمٚمٛم٧م طمٗمّم٦م قم٤مئِم٦م اخلؼم ، ٟمٗمًفوطمّرم ُم٤مري٦م قمغم ،شُمٕمٚمٛمل قم٤مئِم٦م ذًمؽ

 .واؾمتٙمتٛمتٝم٤م إّي٤مه

﴿  :وهق ىمقًمف ،قمغم ذًمؽ وم٠مـمٚمع اهلل ٟمٌّٞمف       4    

      ﴾ /طمٗمّم٦م :يٕمٜمل ،3اًمتحريؿ. 

                                                           

، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّمـ٤مذم ، اًمٗمـٞمض اًمٙم٤مؿمـ٤مين :  12/56جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

5/194 . 
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أظمؼم طمٗمّم٦م أٟمف يٛمٚمؽ ُمـ سمٕمده أسمق سمٙمر، وقمٛمر  ،وعم٤ّم طمّرم ُم٤مري٦م اًم٘مٌٓمٞم٦ّم

ومٝم٤م سمٕمض وأقمرض قمـ سمٕمض أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر  [084]ُم٤م أومِم٧م ُمـ اخلؼم  ومٕمرَّ

 .يٛمٚمٙم٤من سمٕمدي

وزاد ذم ذًمؽ: أن يمّؾ  قمـ أب ضمٕمٗمر ( 1)وىمري٥ٌم ُمٜمف ُم٤م رواه اًمٕمٞم٤مر 

ومٕم٤مشمٌٝمام ذم أُمر ُم٤مرّي٦م، وُم٤م أومِمت٤م قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ،  ،واطمدٍة ُمٜمٝمام طمّدصم٧م أسم٤مه٤م سمذًمؽ

 وأقمرض قمـ أن ُيٕم٤مىمٌٝمام ذم إُمر أظمر.

 .ُمثٚمف ُمع زي٤مدات (2)ٛمل ورواه اًم٘م

﴿    ﴾ /ح٥م احل٤مُمٚم٦م ًمألُمٓم٤مر ،2اًمذاري٤مت ًُّ يمام ذم  ،اًم

 اخلؼم.

 .(3)أو أؾم٤ٌمب ذًمؽ ،أو اًمٜم٤ًّمء احلقاُمؾ ،اًمّري٤مح احل٤مُمٚم٦م ًمٚمًح٤مب :وىمٞمؾ

﴿   4      ﴾ /همػم ُُمتّمقر ُمٜمٝمؿ ،ممتٜمع قمغم أهٚمٝم٤م ،95آٟمٌٞم٤مء. 

 ﴿.أهٚمٙمٜم٤م :سمٙمن احل٤مءطِمرم  :وىُمرأ    ﴾ /95آٟمٌٞم٤مء، 

 .وٓ ُمزيدة ،أو إمم اًمّتقسم٦م ،أي طمراٌم رضمققمٝمؿ إمم اًمّدٟمٞم٤م :ىمٞمؾ

 

                                                           

  .34ح  2/172شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ( (1

  .3ح  5/376 ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي : ، قمٜمف شمٗمًػم 675 -674شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2

  .16/277اٟمٔمر  : اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل :  ( (3
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 .وطمرام ظمؼمه ،وهق ُمٌتدأ ،أي طمراٌم قمدم رضمققمٝمؿ ًمٚمجزاء :وىمٞمؾ

يمّؾ ىمري٦ٍم أهٚمؽ اهلل قمزَّ وضمؾَّ أهٚمٝم٤م سم٤مًمٕمذاب ٓ  :ىم٤مٓ قمٜمٝمام  (1)اًم٘مٛمل 

يمّؾ ىمري٦ٍم أهٚمٙمٝم٤م اهلل  :ىم٤مل قمـ اًم٤ٌمىمر  (2)اعمجٛمع  .ذم اًمّرضمٕم٦م يرضمٕمقن

 .وم٢مهنؿ ٓ يرضمٕمقن ،سمٕمذاٍب 

أمل شمروا إمم اعم٤مولم ُمٜمٙمؿ ٓ  :ذم ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم  (3)اًمٗم٘مٞمف 

 .وإمم اًم٤ٌمىملم ُمٜمٙمؿ ٓ يٌ٘مقن ،يرضمٕمقن

 ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم   4       3     ﴾ 

 .95آٟمٌٞم٤مء/

 ﴿    ﴾ [085].ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿     3       

8   ﴾ /وُم٤م  ،أي: ُمـ وٞمؼ سم٠من ُيٙمّٚمٗمٙمؿ ُم٤م ٓ ـم٤مىم٦م ًمٙمؿ سمف ،78احل٩م

 .و٤مق :أي :طمرج حيرج، ُمـ سم٤مب قمٚمؿ :ُي٘م٤مل ،شمٕمجزون قمٜمف

  :ىم٤مل قمـ اًمٜمٌّّل  قمـ اًمّّم٤مدق  (1) ىمرب اإلؾمٜم٤مد

                                                           

 .1ح  5/248ن قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  392شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

ٙم٤مؿمـ٤مين : ، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّمـ٤مذم ، اًمٗمـٞمض اًم 7/113جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

 .95ح  3/355

 75/13، قمٜمف سمحـ٤مر إٟمـقار ، اعمجٚمزـ:  1263ح  1/431ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمّمدوق :  ((3

 .78ح
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مل  ،أقمٓم٤مهؿ صمالث ظمّم٤مل ،٤م أقمٓمك اهلل ُأُمتل، وومّْمٚمٝمؿ سمف قمغم ؾم٤مئر إُُمؿمم

اضمتٝمد ذم  :يم٤من إذا سمٕم٨م ٟمٌّٞم٤ُم ىم٤مل ًمف ،وذًمؽ أن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ،ُيٕمٓمٝم٤م إمم ٟمٌلٍّ 

 .ديٜمؽ وٓ طمرج قمٚمٞمؽ

﴿ :طمٞم٨م ي٘مقل ،وأن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أقمٓمك ُأُمتل ذًمؽ    3 

      8   ﴾ /اخلؼم ،ُمـ وٞمؼ :ي٘مقل ،78احل٩م. 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /12آٟمٕم٤مم. 

 .وطِمرضم٤ًم سم٤مًمٙمن: ؿمديد اًمّْمٞمؼ ،وّٞم٘م٤ًم سم٤مًمّتخٗمٞمػ :وىُمرأ

ىمد يٙمقن وٞم٘م٤ًم وًمف ُمٜمٗمذ  :ىم٤مل ،ذم هذه أي٦م قمـ اًمّّم٤مدق ( 2)اعمٕم٤مين 

 .واحلرج هق اعمٚمتئؿ اًمذي ٓ ُمٜمٗمذ ًمف يًٛمع سمف وٓ ُيٌٍم ُمٜمف ،ُيٌٍميًٛمع و

ىمٚم٧م  :ىم٤مل ؟أشمدري ُم٤م احلرج (1) ىم٤مل عمقؾمك سمـ أؿمَٞمؿ قمٜمف  (3)اًمٕمٞم٤مر 

يم٤مًمٌمء اعُمّمٛم٧م اًمذي ٓ يدظمؾ ومٞمف رء وٓ خيرج  :وم٘م٤مل سمٞمده ووؿَّ أص٤مسمٕمف ،ٓ

 .ُمٜمف ؿمٞمئ

                                                                                                                                        

 .2/952، ُمٞمزان احلٙمٛم٦م ، اًمريِمٝمري :  277ح  84ىمرب اإلؾمٜم٤مد ، احلٛمػمي :  ((1

 .23ح  5/222، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1ح  145ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((2

 .1/553، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  95ح  1/377شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((3



 359 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

  ﴿ :[086]وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،اإلصمؿ :واحلرج        ﴾ 

 .إصمؿ :أي ،61اًمٜمقر/

 3 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  8    ﴾ /وٞمٌؼ ُمـ  ،2آقمراف

 ،وإقمراوٝمؿ قمـ ىمٌقل ىمقًمف ،خي٤مف شمٙمذي٥م ىمقُمف يم٤من اًمٜمٌّل  :ىمٞمؾ .شمٌٚمٞمٖمف

 ،وم٠مُمٜمف اهلل هبذه أي٦م ،وٓ يٜمًٌط ًمف ،ومٙم٤من يْمٞمؼ صدره ذم إداء ،وأذاهؿ ًمف

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم(2) .سمؽمك ُُم٤ٌمٓشمفوأُمره  3 3     ﴾ 

ىمقًمف ، عمٕم٤مٍن شم٘متيض اًمّتقؾمع قمٚمٞمؽ :ىمٞمؾ: أي ظمُٚمَص إطمالهل٤م ًمؽ ،52آطمزاب/

  ﴿ :شمٕم٤ممم         8  ﴾ /ذم طمدي٨م شمزوجيف  ،38آطمزاب

 صمؿ أن زيد سمـ طم٤مرصم٦م  :وومٞمف، إُمرأة زيد سمـ طم٤مرصم٦م ،سمزيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش

وم٘م٤مل قمزَّ  ،وأٟمزل سمذًمؽ ىمرآٟم٤مً  ومزّوضمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ٟمٌّٞمف ،واقمتّدت ُمٜمف ،ـمّٚم٘مٝم٤م

 4 ﴿ :وضمؾَّ         ﴾/أي٦م، 37آطمزاب. 

                                                                                                                                        

، ويم٤من ُمــ اخلٓم٤مسمٞمـ٦م ، ًمـف روايـ٦م ذم  ُمقؾمك سمـ أؿمٞمؿ ، ُمـ رضم٤مل اإلُم٤مُملم اًم٤ٌمىمر واًمّّم٤مدق  ((1

كم أيمــؼم اًمٙمــ٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمــل ، وسمّمــ٤مئر اًمــدرضم٤مت ًمٚمّمــٗم٤مر ، اٟمٔمــر : اعمقؾمــققم٦م اًمرضم٤مًمٞمــ٦م اعمٞمنــة، قمــ

 .477اًمؽماب:

ٕمقد :  1/639اٟمٔمر : شمٗمًػم ضم٤مُمع اجلقاُمع ، اًمٓمؼمد :  ((2 ًّ  .3/21، شمٗمًػم أب اًم
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 ﴿ :وم٠مٟمزل ،صمؿ قَمٚمِؿ قمزَّ وضمؾَّ أن اعمٜم٤موم٘ملم ؾمُٞمٕمّٞمٌقٟمف سمتزوجيٝم٤م     

    8           ﴾. (1) 

 ﴿      ﴾ /طَمَٗمَٔم٦ٌم ُمـ اعمالئٙم٦م ؿِمداد :أي ،8اجلـ. 

ٚمٓم٤من :واحلرس ًّ  .وهؿ احلُراس ،طمرس اًم

 وًمذًمؽ ُوِصَػ سمِمديد. ،اؾمؿ ُمٗمرد سمٛمٕمٜمك احُلراس اخلّدام واخلدم :واحلرس

 ﴿   ﴾ /ـمرف ،11احل٩م. 

 .يمّؾ رء ـمرومف وطمّدهاحلرف ُمـ  :(2)ق  ،ؿمؽ :وىمٞمؾ

 ﴿ :ىم٤مل شمٕم٤ممم          4  7    ﴾/11احل٩م، 

أو قمغم  ،أن يٕمٌده قمغم اًمّناء ٓ اًمّياء :وهق.وضمٍف واطمد :أي :(3)ذم ق  [087]

 .أي ٓ يدظمؾ ذم اًمّديـ ُمتٛمٙمٜم٤مً  ،أو قمغم همػم ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦ٍم قمغم أُمره ،ؿمؽ

 

                                                           

، قمٜمف  2/223، آطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :  2/181اٟمٔمر : قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((1

  .132ح  4/282شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي : 

 .زآسم٤مدي ، ُم٤مدة ) طمرف (اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، اًمٗمػمو ( (2

 .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، اًمٗمػموزآسم٤مدي ، ُم٤مدة ) طمرف ( ( (3



 361 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

يم٤مًمذي يٙمقن قمغم ـمرف اجلٞمش،  ،ٓ صم٤ٌمت ًمف ومٞمف قمغم ـمرٍف ُمـ اًمّديـ :وىمٞمؾ

ّٓ ومرَّ  (1)وم٢من أطمسَّ قمغم فمٗمر ىمرَّ   .وأ

هؿ ىمقٌم وطّمدوا  :ىم٤مل ؟أٟمف ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م ( قمـ اًم٤ٌمىمر 2اًمٙم٤مذم )

ٌَد ُمـ دون اهلل ومخرضمقا ُمـ اًمنمك، ومل يٕمرومقا أن  ،اهلل، وظمٚمٕمقا قم٤ٌمدة َُمـ ُيٕم

 ،وُم٤م ضم٤مء سمف هلل قمغم ؿمؽٍّ ذم حمّٛمد ومٝمؿ يٕمٌدون ا رؾمقل اهلل  حمّٛمدًا 

وقمقومٞمٜم٤م ذم ٟمٗمًٜم٤م  ،وم٢من يمُثرت أُمقاًمٜم٤م ،ٟمٜمٔمر :وىم٤مًمقا وم٠مشمقا رؾمقل اهلل 

ىم٤مل اهلل ، ن همػم ذًمؽ ٟمٔمرٟم٤موإن يم٤م ،وأٟمف رؾمقل اهلل ،قمٚمِٛمٜم٤َم أٟمف ص٤مدق ،وأوٓدٟم٤م

 ﴿ :شمٕم٤ممم          ﴾ /قم٤مومٞم٦م ذم :يٕمٜمل ،11احل٩م 

اٟم٘مٚم٥م قمغم ؿمّٙمف  ،اٟم٘مٚم٥م قمغم وضمٝمف ،يٕمٜمل سمالٌء ذم ٟمٗمًف ،وإن أص٤مسمتف ومتٜم٦مٌ  ،اًمّدٟمٞم٤م

﴿ ، إمم اًمنمك    ﴾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿          

6     3          ﴾ /116اًمٜمحؾ، 

[088]. 

ُم٤م ذم سمٓمقن هذه إٟمٕم٤مم ظم٤مًمّم٦ُم  ،قنهق ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد ي٘مقًم (3)اًم٘مٛمل 

 .وحُمّرم قمغم أزواضمٜم٤م ،ًمذيمقرٟم٤م

                                                           

 .أي اؾمت٘مرَّ ذم ُمٙم٤مٟمف وصم٧ٌم ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) طمرف ( ( (1

 .11ح  3/366، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  2ح  2/413اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (2

 .325شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (3
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ُمـ همػم طمّج٦م  ،أي ٓ حُتٚمّٚمقا وٓ حُتّرُمقا سمٛمجرد ىمقل يٜمٓمؼ سمف أًمًٜمتٙمؿ :ىمٞمؾ

يم٤من  ،وَوصُػ أًمًٜمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب ُُم٤ٌمًمٖم٦ٌم ذم وصػ يمالُمٝمؿ سم٤مًمٙمذب ،وٟمصٍ 

 .وأًمًٜمتٝمؿ شمّمٗمٝم٤م وشمٕمرومٝم٤م سمٙمالُمٝمؿ ،يم٤مٟم٧م جمٝمقًم٦م ،طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمذب

 ﴿  ﴾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿                

  ﴾ /يم٤من ىمقم ُمـ اًمٕمرب حُيّرُمقن يمثػمًا مم٤م  :ىمٞمؾ ،أي٦م ،32آقمراف

وم٠مٟمٙمر اهلل  ،واعمٜم٤ميمح ذم احلرم ،وإرزاق اًمٓمّٞم٦ٌم ،أسم٤مطمف اهلل ًمٕم٤ٌمده ُمـ ًمٌس اًمّثٞم٤مب

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم.ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ         4     ﴾  آل

عم٤ّم اؿمتٙمك قمرق  ،أٟمف طمّرم قمغم ٟمٗمًف حلقم اإلسمؾ وأًم٤ٌمهن٤م :ُروي ،93قمٛمران/

 .ومه٤م ٓ ُيالئامٟمف ،اًمٜم٤ًّمء

 .ومٕمؾ ذًمؽ سم٢مؿم٤مرٍة إـم٤ٌمء :ىمٞمؾ

 .(1)ويم٤من ذًمؽ أطم٥مُّ إًمٞمف ،أٟمف ٟمذر إن ؿُمٗمل مل ي٠ميمؾ أطم٥مُّ اًمّٓمٕم٤مم إًمٞمف :وىمٞمؾ

هّٞم٩م قمٚمٞمف وضمع  ،أن إهائٞمؾ يم٤من إذا أيمؾ ُمـ حلؿ اإلسمؾ :ىم٤مل (2)اًم٘مٛمل 

ومٚماّم  ،وذًمؽ ُمـ ىمٌؾ أن شمٜمزل اًمتقراة [111]ومحّرم قمغم ٟمٗمًف حلؿ اإلسمؾ  ،اخل٤مسة

 .ومل ي٠ميمٚمف ،مل حُيّرُمف ،ٟمقًم٧م اًمتقراة

                                                           

 .1/494، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  4/8اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمٓمؼمي :  ( (1

 .، سمتٗم٤موٍت يًػم 72 -71شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (2



 363 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ /67اًمٕمٜمٙمٌقت، 

 .ًمتحريؿ اهلل ومٞمف يمثػمًا مم٤م ًمٞمس سمُٛمحّرم ذم همػمه :ؾَمّٛمك ُمّٙم٦م طمرُم٤مً  :ىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /أي٦م، ىمٞمؾ:  ،194اًمٌ٘مرة

 ،ُمـ اًمّدظمقل قم٤مم احلديٌّٞم٦م ؾمٜم٦ًم ذم ذي اًم٘مٕمدة يم٤من أهؾ ُمّٙم٦م ىمد ُمٜمٕمقا اًمٜمٌّّل 

وأصح٤مسمف أن يدظمٚمقا ذم ؾمٜم٦م  اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٜمٌّّل وم٠مضم٤مز  ،وهتٙمقا اًمِمٝمر احلرام

 .ويٙمقن ذًمؽ ُُم٘م٤مسماًل عمٜمٕمٝمؿ اًمٕم٤مم إول ،ؾمٌع ذم ذي اًم٘مٕمدة ًمٕمٛمرة اًم٘مْم٤مء

﴿  ﴾ /اًمّثٞم٤مب اإلسمريًؿ ،23احل٩م. 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /ضمٜم٦ًّم يًٙمٜمقهن٤م، وطمريرًا  :أي ،12آٟم٤ًمن

 .يٗمؽمؿمقٟمف ويٚمًٌقٟمف

 ﴿ 3  ﴾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿     3      3  

  ﴾ /35اًمٜم٤ًمء. 

وختت٤مر اعمرأة  ،ومٞمخت٤مر اًمّرضمؾ رضمالً  ،سمٗمتحتلم حت٤ميمؿ ًمٚم٘م٤ميض سم٤مًمٌمء ،احلََٙمؿ

  .ومٞمجتٛمٕم٤من قمغم ومرىم٦ٍم أو ُصٚمٍح  ،رضمالً 

ومٚمٞمس  ،دا أن ُيٗمّرىم٤موإن أرا ،وم٢من أرادا اإلصالح أصٚمح٤م ُمـ همػم أن يًت٠مُمرا

ّٓ سمٕمد أن يًت٠مُمرا اًمّزوج واعمرأة  .هلام أن ُيٗمّرىم٤م أ
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وإن  ،يِمؽمـم٤من إن ؿم٤مءا ومّرىم٤م[ 110] احلَٙمامن :قمـ اًمّّم٤مدق  (1)اًمٙم٤مذم 

 .ؿم٤مءا مجٕم٤م

 .ًمٞمس هلام أن ُيٗمّرىم٤م طمتك يًت٠مُمرامه٤م :ىم٤مل ،وإن ومّرىم٤م ومج٤مئز ،وم٢من مجٕم٤م ومج٤مئز

 ﴿3   ﴾ /أي :وهق ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ ،امئف شمٕم٤مممُمـ أؾم ،32اًمٌ٘مرة: 

   .اًم٘م٤ميض

 ،أو ذو احلٙمٛم٦م.ومٝمق ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمؾ ،أو هق اًمذي حُيٙمِؿ إؿمٞم٤مء وُيتُ٘مٜمٝم٤م

  .وهل ُمٕمروم٦م أومْمؾ إؿمٞم٤مء سم٠مومْمؾ اًمٕمٚمقم

 .وُي٘م٤مل عمَـ حُيًـ دىم٤مئؼ اًمّّمٜم٤مقم٤مت وُيت٘مٜمٝم٤م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    3  ﴾ /حٙمؿاعمُ  :أي ،2يس. 

 ﴿   ﴾ /ىمقًمف شمٕم٤ممم ،12اًم٘مٚمؿ: ﴿     7   ﴾ 

طَمَٚمَػ ًمرؾمقل  :احلاّلف اًمث٤مين :ىم٤مل( 2)اًم٘مٛمل  .أي يمثػم احلٚمػ ،12اًم٘مٚمؿ/

 : ﴿ :أٟمف ٓ يٜمٙم٨م قمٝمداً  اهلل  5 ﴾ /11اًم٘مٚمؿ. 

                                                           

 21/286، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي :  3ح  6/146اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

   .985ح

 5/393ًمث٘مٚمـلم ، احلـقيزي : ، وومٞمف : ومالن سمدل اًمث٤مين ، قمٜمف شمٜمٗمًـػم ٟمـقر ا679شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2

 . 34ح



 365 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

 ﴾ 8   ﴿ :ويٜمؿ سملم أصح٤مسمف يم٤من يٜمؿُّ قمغم رؾمقل اهلل  :ىم٤مل

 .12اًم٘مٚمؿ/

: ﴿ اخلػم أُمػم اعم١مُمٜملم  :ىم٤مل ﴾ /اقمتدى  :أي :ىم٤مل ،12اًم٘مٚمؿ

  ﴿ :قمٚمٞمف    ﴾ /13اًم٘مٚمؿ. 

 .واًمّزٟمٞمؿ اًمّدقمل ،اًمُٕمتّؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمٗمر :ىم٤مل

 ﴿       ﴾ /اعمُحرمهؿ ُمـ طمؾِّ  ،2اعم٤مئدة،  ، سمٛمٕمٜمك أطمؾَّ

 .أو احلٚمؼ ،وهق اخلروج ُمـ اإلطمرام سم٤مًمت٘مّمػم

 ﴿﴾ /اًمذي مل ُيٕم٤مضِمؾ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ،225اًمٌ٘مرة. 

  ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾/هق يمٜم٤مي٦ٌم  :ىمٞمؾ ،87هقد

ٗمٞمف اجل٤مهؾ :[ قمـ أهنؿ ىم٤مًمقا222] ًَّ   .أٟم٧م اًم

 .أهنؿ ىم٤مًمقه اؾمتٝمزاءً  :وىمٞمؾ

وهق اًمذي ٓ  ،واحلٚمٞمؿ ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم ،هذا ُمـ أؿمدِّ ؾُم٤ٌمب اًمٕمرب :وىمٞمؾ

إذا صٗمح  ،وإؾمٙم٤من اًمث٤مين ًمٚمتخٗمٞمػ ،اًم سمْمٛمتلمٚموطمٚمؿ حيٚمؿ طُم  ،يًتٗمّزه اًمٖمْم٥م

 .ومٝمق طمٚمٞمؿ ،وؾمؽم

﴿  ﴾ /وزن قمٜمؼ ،وجُيٛمع أيْم٤ًم قمغم مُحر ،مجع مح٤مر ،19ًم٘مامن. 
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 3       ﴾ /19ًم٘مامن، 

 :وم٘م٤مل ؟أٟمف ؾُمئؾ قمٜمٝم٤م قمـ اًمّّم٤مدق  (1)اًمٙم٤مذم

 اًمٕمٓمّٞم٦م اًم٘مٌٞمح٦م. 

  :ىم٤مل قمٜمف  (2) اعمجٛمع

ّٓ  ،واًمّرضمؾ يرومع صقشمف سم٤محلدي٨م رومٕم٤ًم ىمٌٞمح٤مً  ،هل اًمٕمٓمّٞم٦م اعُمرشمٗمٕم٦م اًم٘مٌٞمح٦م أ

   .أو ي٘مرأ اًم٘مرآن ،أن يٙمقن داقمٞم٤مً 

ـمقيؾ  :ومُٞم٘م٤مل ،وًمذًمؽ يُمٜمّل قمٜمف ،ؾمّٞمام هُن٤مىمف ،ّذمواحلامر َُمثُؾ ذم اًم :ىمٞمؾ

  .إُذٟملم

صمؿ إظمراضمف خمرج اإلؾمتٕم٤مرة ُُم٤ٌمًمٖم٦ٌم  ،وذم متثٞمؾ اًمّّمقت اعُمرشمٗمع سمّمقشمف

ٕن اعُمراد شمٗمْمٞمؾ اجلٜمس ذم اًمتٙمثػم دون  :ؿمديدة وشمقطمٞمد اًمّّمقت

﴿  .إصؾ أطم٤مد،أو ٕٟمف ُمّمدر ذم  ﴾ /37آل قمٛمران. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       9  ﴾ /أي ،37آل قمٛمران: 

وشمًّٚمٛمٝم٤م قُم٘مٞم٥م وّٓدهت٤م  ،وهق إىم٤مُمتٝم٤م ُم٘م٤مم اًمّذيمر ،سمقضمٍف طمًـ ي٘مٌِؾ سمف اًمٜمَّذائر

 .ىمٌؾ أن شمٙمؼم وشمّمٚمح ًمٚمًداٟم٦م

                                                           

  .1/8، قمٜمف دقم٤مئؿ آؾمالم ، اًمٜمٕمامن :  21ح  2/656اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

  .8/88جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ( (2



 367 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

 ،ومحٚمتٝم٤م إمم اعمًجد ،ذم ظمرىم٦مٍ  [112]أن طمٜم٦ّم عم٤ّم وًمدهت٤م ًمّٗمتٝم٤م  :ُروي

ٕهن٤م يم٤مٟم٧م  :ومتٜم٤مومًقا ومٞمٝم٤م ،دوٟمٙمؿ هذه اًمٜمَّذيرة :٧موىم٤مًم ،وووٕمتٝم٤م قمٜمد إطم٤ٌمر

وم٢من سمٜمل ُم٤مصم٤من يم٤مٟم٧م رؤوس سمٜمل إهائٞمؾ  ،وص٤مطم٥م ىمرسم٤مهنؿ ،سمٜم٧م إُم٤مُمٝمؿ

ّٓ اًم٘مرقم٦م ،قمٜمدي ظم٤مًمتٝم٤م :أٟم٤م أطمؼُّ هب٤م :وُمٚمقيمٝمؿ، وم٘م٤مل زيمري٤م ويم٤مٟمقا  ،وم٠مسمقا إ

ورؾم٧ٌم  ،ومٓمٗمك ىمٚمؿ زيمري٤م ،وم٠مًم٘مقا ومٞمف أىمالُمٝمؿ ،وم٤مٟمٓمٚم٘مقا إمم هنرٍ  ،ؾمٌٕم٦م وقمنميـ

 (1) .ومتٙمّٗمٚمٝم٤م ،أىمالُمٝمؿ

وأٟمٌتٝم٤م ٟم٤ٌمشم٤ًم طمًٜم٤ًم  ،أن زوج زيمري٤م يم٤مٟم٧م أظمتٝم٤م ٓ ظم٤مًمتٝم٤م :وذم رواي٦م أصح٤مسمٜم٤م

﴿ (2)جم٤مٌز قمـ شمرسمٞمتٝم٤م سمام ُيّمٚمحٝم٤م ذم مجٞمع أطمقاهل٤م.   ﴾ /221اًمٌ٘مرة، 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ /اًمّّمدق :أي ،221اًمٌ٘مرة. 

 :أي :وذم أظمرة طمًٜم٦م ،وؾمٕم٦ٌم ذم اًمّرزق ،أهن٤م ؾمٕم٦ٌم ذم اخلُٚمؼ :وُروي

 (3) .روقاٟمؽ واجلٜم٦ّم

 3 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /همٜمٞمٛم٦م :أي ،122آل قمٛمران: 

﴿    ﴾ /122آل قمٛمران. 

                                                           

  .1/212، شمٗمًػم اًمقاطمدي:  1/56، شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل :  1/426اٟمٔمر : اًمٙمِم٤مف ، اًمزخمنمي :  ( (1

  .1/332تٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين : اٟمٔمر : اًم ( (2

  .1/513اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ( (3
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ /أي٦م ،89اًمٜمٛمؾ، 

ٌّٜم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م :ىم٤مل قمـ قمكّم  ٞمئ٦م سُمٖمْمٜم٤م ،احلًٜم٦م طُم ًّ  (1) .واًم

ًمق أن ُأُمتل ص٤مُمقا  ،ي٤م قمكمّ  :أٟمف ىم٤مل قمـ اًمٜمٌّّل  ،وُي١ميده ُم٤م ُروي قمـ ضم٤مسمر

ٌّٝمؿ  ،صمؿ أسمٖمْمقك (2)وص٤مُمقا طمتّك ص٤مروا يم٤محلٜم٤مي٤م  ،طمّتك ص٤مروا يم٤مٕوشم٤مد ٕيم

 (3). [113]اهلل قمغم ُمٜم٤مظمرهؿ ذم اًمٜم٤ّمر 

 ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف           ﴾ /168آقمراف، 

 .واعمِحـ ،واعمًَخ ،واًمٜمِّ٘مؿ ،سم٤مًمٜمِّٕمؿ :أي

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /ىمٞمؾ: أراد  ،114هقد 

 :ىمقٓن ،وذم ُمٕمٜمك إذه٤مهب٤م ًمٚمًٞمئ٤مت .سم٤محلًٜم٤مت اًمّّمالة

وُي١ميده ُم٤م ُروي ذم ؾم٥ٌم  ،اًمّّمٚمقات اخلٛمس ُيٙمّٗمرن ُم٤م سمٞمٜمٝمـأن  :أطمدمه٤م

 وم٠مشمك اًمٜمٌّّل  ،أن رضماُل ُمـ اًمّّمح٤مسم٦م أص٤مب ُمـ اُمرأشمف ىُمٌٚم٦مً  ،ٟمزول هذه أي٦م

                                                           

، يٜمـ٤مسمٞمع اعمـقدة ، اًم٘مٜمـدوزي احلٜمٗمـل :  581ح  1/548ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ، احلـ٤ميمؿ احلًـٙم٤مين :  ((1

1/292.  

 .أي يم٤مًم٘مقس اعمحٜمٞم٦م ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) طمٜم٤م ( ((2

، شم٤مريخ دُمِمـؼ ،  157ح  1/242، حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمقذم :  ٤مم أُمػم اعم١مُمٜملم ُمٜم٤مىم٥م آُم ((3

 .1/144اسمـ قم٤ًميمر : 
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 ﴿ :وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ،وم٠مظمؼمه   4      ﴾ /أي٦م،  ،114هقد

 (1) .يمّٚمٝمؿ ! وم٘م٤مل: جلٛمٞمع ُأُمتل؟وم٘م٤مل اًمّرضمؾ إمم هذا

ٞمئ٤مت :واًمث٤مين ًّ  4 ﴿ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،أهن٤م ًُمٓمٌػ ذم شمرك اًم  

4       3  ﴾ /45اًمٕمٜمٙمٌقت. 

أن اهلل ُيٙمّٗمر سمٙمؾِّ طمًٜم٦ٍم ؾمٞمئ٦م، صمؿ شمال هذه  :قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ( 2)إُم٤مزم 

 .أي٦م

صالة اعم١مُمـ سم٤مًمّٚمٞمؾ، ُيذه٥م سمام  :أي٦مذم هذه  قمـ اًمّّم٤مدق  (3) واًمٙم٤مذم

﴿ .قمِٛمَؾ ُمـ ذٟم٥م اًمٜمّٝم٤مر  ﴾ /233اًمٌ٘مرة. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /ؾُمّٛمل طَمقًٓ  ،اًمٕم٤مم :احلَقل ،233اًمٌ٘مرة

 .ٓقمت٤ٌمر اًمّدوران

ل إًمٞمف :وطمقل اًمٌمء ؾُمّٛمل سمذًمؽ اقمت٤ٌمرًا  :ضم٤مٟمٌف اًمذي ُيٛمٙمـ أن حُيقَّ

 .واإلـم٤موم٦م سم٤مًمدوران

                                                           

أسمقاب ؾمؽمة اعمّمكم ، ًم٤ٌمب اًمٜم٘مقل ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول ، اًمًـٞمقـمل :  1/134صحٞمح اًمٌخ٤مري :  ((1

129. 

 .2673ح  14/319، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي :  262إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد :  ((2

 .79/319، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  3/266اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((3
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﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف       ﴾ /[114]75اًمزُمر. 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ /أو ؿم٤مـمئٝم٤م  ،ضم٤مٟمٌٝم٤م وأـمراومٝم٤م :أي ،68ُمريؿ 

 ﴿   ﴾ /احلٛمد هق اًمّثٜم٤مء سم٤مجلٛمٞمؾ قمغم ىمّمد اًمّتٕمٔمٞمؿ  :ىمٞمؾ ،2اًمٗم٤محت٦م

 .ٜمّٕمٛم٦م وهمػمه٤مؾمقاٌء قمغم اًم ،واًمّتٌجٞمؾ ًمٚمٛمٛمدوح

أو  ،ؾمقاٌء يم٤من سم٤مًمّٚم٤ًمن ،ومٕمٌؾ ُيٜمٌئ قمـ شمٕمٔمٞمؿ اعُمٜمِٕمؿ: ًمٙمقٟمف ُُمٜمِٕمامً  :واًمِّمٙمر

 .أو سم٤مٕريم٤من ،سم٤مجلٜم٤من

 .واًمِّمٙمر سم٤مًمٕمٙمس ،وأظمصُّ ُمـ ضمٝم٦م اعمقرد ،وم٤محلٛمد أقمّؿ ُمـ ضمٝم٦م اعُمتٕمّٚمؼ

 :احلٛمد هق اًمّثٜم٤مء قمغم اجلٛمٞمؾ آظمتٞم٤مري ُمـ ٟمٕمٛم٦ٍم أو همػمه٤م، واعمدح :وىمٞمؾ

 :وٓ شم٘مقل  ،محدت زيدًا قمغم قمٚمٛمف ويمرُمف :ي٘مقل ،اًمّثٜم٤مء قمغم اجلٛمٞمؾ ُُمٓمٚم٘م٤مً هق 

 .وىمٞمؾ: مه٤م أظمقان ،محدشمف قمغم طُمًٜمف سمؾ ُمدطمتف

وسمٕمْمٝمؿ ىمّٞمد احلٛمد سم٤مًمّثٜم٤مء  ،ُُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمّٕمٛم٦م ىمقًٓ وقمٛماًل واقمت٘م٤مداً  :واًمِّمٙمر

ٞمع ُم٤م أٟمٕمؿ وضمٕمؾ اًمِّمٙمر هق سف اًمٕمٌد مج ،ُُم٘مّٞمدًا سم٤مجلٛمٞمؾ آظمتٞم٤مري ،سم٤مًمّٚم٤ًمن

 ،يم٤مجلقارح ذم اًمّٓم٤مقم٤مت ،أو ومٞمام أٟمٕمؿ سمف قمٚمٞمف ٕضمٚمف ،اهلل قمٚمٞمف ومٞمام ظُمٚمَِؼ ٕضمٚمف

 .وٟمحقمه٤م ،واعم٤مل ًمإلٟمٗم٤مق

 ﴿   ﴾ /أي :ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل ،ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم ،1اسمراهٞمؿ: 

 .حمٛمقٌد قمغم يمّؾ طم٤مل
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   4      ﴾ اًمقٓي٦م  :أي ،24حل٩م/ا

 (1) .يمام ذم رواي٦مٍ  [115]

 هق واهلل هذا إُمر اًمذي أٟمتؿ قمٚمٞمف.:قمـ اًم٤ٌمىمر  (2)واعمح٤مؾمـ

ٌَتف ،اعمحٛمقد ٟمٗمًف :أي :ساط احلٛمٞمد :وىمٞمؾ أو احلّؼ، أو  ،وهق اجلٜم٦ّم ،أو قم٤مىم

 .وهق اهلل شمٕم٤ممم ،اعُمًتحّؼ ًمذاشمف احلٛمد

 .ساـمف اإلؾمالم :وىمٞمؾ

 .ُم٤م أطمد أطم٥مُّ إًمٞمف احلٛمد ُمـ اهلل قمزَّ ذيمره :ٌّل قمـ اًمٜمّ  (3)اعمجٛمع 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .3ح  5/275، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  399شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

 .15/126، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  35ح  1/169اعمح٤مؾمـ ، اًمؼمىمل :  ((2

، اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمـقد :  7/141٘مرآن ، اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم ((3

7/325. 
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 ) فصل الحاء املضمومت (

 

 ﴿   ﴾ /ُم٤م طمّده اهلل ًمٙمؿ ،187اًمٌ٘مرة.  

 .احلّد اًمٜمّٝم٤مي٦م ايت إذا سمٚمغ اعمحدود ًمف اُمتٜمع :ىمٞمؾ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /طمدود  ،229اًمٌ٘مرة

 .ٕٟمف ممٜمقٌع ُمٜمٝم٤م : حم٤مرُمف وُمٜم٤مهٞمفاهلل

  ﴿ :وُمثٚمف ىمقًمف       ﴾ /187اًمٌ٘مرة. 

إهن٤م إؿم٤مرة إمم إطمٙم٤مم اعمذيمقرة ذم اًمٞمت٤مُمك واعمقاري٨م،  :ىم٤مل ،وقمـ أب قمكمّ 

ٓ جيقز هلؿ أن  ،ٕن اًمنّمائع يم٤محلدود اعميوسم٦م ًمٚمُٛمٙمّٚمٗملم :وؾماّمه٤م طمدوداً 

 (1) .ه٤ميتج٤موزو

 ﴿   ﴾ /إصماًم يمٌػماً  ،2اًمٜم٤ًمء. 

 

                                                           

 .2/24جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ( (1
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 :وطم٤مب طمقسم٤ًم ُمـ سم٤مب ىم٤مل ،احلقب سم٤مًمْمّؿ آؾمؿ، وسم٤مًمٗمتح اعمّمدر :ىمٞمؾ

 .ايمت٥ًم اإلصمؿ

 ﴿  ﴾ /مجع طمرام ،1اعم٤مئدة. 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /وأٟمتؿ  :أي ،1اعم٤مئدة

 .حُمِرُمقن

﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف       ﴾ /وهل اًمتل طمّرُمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم،  ،36اًمتقسم٦م

 .وذم قمّده٤م ظمالف ،وهل أرسمٕم٦مٌ  ،ويم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمًتحؾُّ ومٞمٝم٤م اًم٘مت٤مل

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /احلُرم مجع  ،95اعم٤مئدة

 .طمرام، وهق ُمّمدر أيْم٤مً 

 .[116]ٕن احلرام ذم احل٘مٞم٘م٦م ُيقصػ سمف اًمٗمٕمؾ  :حرم جم٤مزاً ؾُمّٛمل سمف اعمُ  :ىمٞمؾ

﴿  ﴾ /ُمف اهلل ُمـ  :هل سمْمٛمتلم، مجع طُمرُم٦م: أي ،32احل٩م ُم٤م طمرَّ

 شمرك اًمقاضم٤ٌمت، وومٕمؾ اعُمحّرُم٤مت، ومٝمق ظمػٌم ًمف قمٜمد رسّمف.

أو احلَرم وُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤محل٩مِّ ُمـ  ،وؾم٤مئر ُم٤م ٓ حيؾُّ هتٙمف ،أطمٙم٤مُمف :وىمٞمؾ

 .واًمِمٝمر احلرام ،واًمٌٚمد احلرام ،واعمًجد احلرام ،اًمٙمٕم٦ٌم :وىمٞمؾ .اًمّتٙم٤مًمٞمػ
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﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /أي يمّؾ طُمرُم٦م :ىمٞمؾ ،194اًمٌ٘مرة، 

ومٚماّم هتٙمقا طُمرُم٦م ؿمٝمريمؿ .جيري ومٞمف اًم٘مّم٤مص ،ُم٤م جي٥م أن حُي٤موَمظ قمٚمٞمٝم٤م :وهق

  .إن ىم٤مشمٚمقيمؿ واىمتٚمقهؿ ،وادظمٚمقا قمٚمٞمٝمؿ قمٜمقةً  ،سم٤مًمّّمدق، وم٤مومٕمٚمقا هبؿ ُمثٚمف

 طمّتك ذم هتؽ طُمرُم٦م اًمِمٝمقر :وىمٞمؾ
ٍ
صمؿ قَمؿَّ  ،أي جيقز اًم٘مّم٤مص ذم يمّؾ رء

 ﴿ :وم٘م٤مل ،احلٙمؿ  3 3 ﴾ /أي٦م ،194اًمٌ٘مرة. 

إسم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل ذم اًمِمٝمر :ُمٜمٝم٤م :ذم أي٦م أطمٙم٤مم :أٟمف ىم٤مل ،وقمـ سمٕمض اًمٕم٤مروملم

 .احلرام عمـ ٓ يرى ًمف طُمرُم٦م

إذا دهؿ  :وُمٜمٝم٤م ،ٓ جيقز ُُم٘م٤مشَمٚم٦م اعُمح٤مِرب اعمُٕمتدي سمٛمثؾ ومٕمٚمف أٟمف :وُمٜمٝم٤م

وإن مل  ،اعمًٚمٛمقن ُم٤م دهؿ ُمـ قمدوٍّ خُيِمك ُمٜمف قمغم سمٞمْم٦م اإلؾمالم وم٢مٟمف جيقز ىمت٤مًمف

 .يٙمـ اإلُم٤مم طم٤مرضاً 

أن اًمٖم٤مص٥م واًمٔم٤ممل إذا مل يرّد اعمٔمٚمٛم٦م أن  ،أٟمف جيقز سمٛم٘مت٣م أي٦م :وُمٜمٝم٤م

 .ؾمقاٌء يم٤من سمحٙمؿ احل٤ميمؿ أم ٓ ُي١مظّمذ ُمـ ُم٤مًمف ىمدر ُم٤م هَمّم٥م،

هؿ اعمًٚمٛمقن أتداسم ،أٟمف ؾُمئؾ قمـ اعمنميملم ،ْمٛمراً ُم (2) واًمٕمٞم٤مر( 1)اًمتٝمذي٥م 

هؿ سم٤مؾمتٝمالهلؿ، أواعمنميمقن اسمتد [117] إذا يم٤من :وم٘م٤مل ؟سم٤مًم٘مت٤مل ذم اًمِمٝمر احلرام

                                                           

، قمٜمـف وؾمـ٤مئؾ اًمِمـٞمٕم٦م ، احلـر اًمٕمـ٤مُمكم :  243ح  6/142هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمـقد :  ((1

 .22226ح  15/72

 .1/189ٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين : ، قم 215ح  1/86شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((2
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﴿ :وذًمؽ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف ،صمؿ رأى اعمًٚمٛمقن أهنؿ ئمٝمرون قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف  

              ﴾ /194اًمٌ٘مرة. 

 ﴿  ﴾ /طم٤ًمب ،96آٟمٕم٤مم.  

  .ُمثؾ ؿمٝم٤مب وؿمٝم٤ٌمن ،مجع طم٤ًمب :وُي٘م٤مل

 ﴿ :ىمقًمف قمزَّ وضمؾَّ           ﴾ /42اًمٙمٝمػ، 

 .٤مءوهل سمْمؿِّ احل ،واطمده٤م طُم٤ًٌمٟم٦م ،ُمراُمل :يٕمٜمل

 .سمرداً  :وىمٞمؾ .ٟم٤مراً  :وىمٞمؾ .يٕمٜمل قمذاسم٤مً  :وىمٞمؾ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   5  2 ﴾ /أي جيري٤من  :ىمٞمؾ ،5اًمرمحـ

 .ذم ُمٜم٤مزهلام سمح٤ًمٍب ُمٕمٚمقم قمٜمده

اًمِّمٛمس  :ىمٚم٧م ،مه٤م ُيٕمّذسم٤من :ىم٤مل ؟وىمد ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م وقمـ اًمرو٤م 

إن اًمِّمٛمس واًم٘مٛمر آيت٤من ُمـ  ،رء وم٠مشم٘مٜمف إذا ؾم٠مًم٧م قمـ :! ىم٤مل ؟واًم٘مٛمر ُيٕمذسم٤من

 ،وطمّرمه٤م ُمـ ضمٝمٜمّؿ ،وقئٝمام ُمـ ٟمقر قمرؿمف ،ُُمٓمٞمٕم٤من ًمف ،جيري٤من سم٠مُمره ،آي٤مت اهلل

ومال يٙمقن ؿمٛمٌس وٓ  ،وإمم اًمٜم٤ّمر طمّرمه٤م ،وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٞم٤مُم٦م قم٤مد إمم اًمٕمرش ٟمقرمه٤م

الن وومالن وم :أوًمٞمس ىمد روى اًمٜم٤ّمس ،وإٟمام قمٜمك سمذًمؽ مه٤م قمٚمٞمٝمام ُم٤م قمٚمٞمٝمام ،ىمٛمر

 (1) .واهلل ُم٤م قمٜمك همػممه٤م ،ومٝمام ذم اًمٜم٤ّمر ،ؿمٛمس هذه أي٦م وٟمقرمه٤م

                                                           

 .36ح  5/186، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  639شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     5  2 ﴾ أي قمغم أدواٍر خمتٚمٗم٦ٍم  :ىمٞمؾ

أي جيري٤من ذم أوماليمٝمام سمح٤ًمٍب ٓ يتج٤موزاٟمف إمم  :وىمٞمؾ .هب٤م سمح٥ًم إوىم٤مت

قمنم ذم صمالصمامئ٦م ومخ٦ًم  آصمٜملٞمع اًمؼموج ومت٘مٓمع اًمِمٛمس مج [118]أىمَم ُمٜم٤مزهلام 

 .وؾمتلم يقُم٤ًم ورسمع

وهل قمٚمٞمٝم٤م إي٤مم واًمّٚمٞم٤مزم واًمِمٝمقر  ،واًم٘مٛمر ذم صمامٟمٞم٦م وقمنميـ يقُم٤مً 

 ﴿ :يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ،وإقمقام    5  2 ﴾ وىم٤مل: ﴿    

;   ﴾ :/33آٟمٌٞم٤مء. 

 ﴿  ﴾ هر :سمْمٛمتلم ،62ػ/اًمٙمٝم  .اًمدَّ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /دهراً  :أي ،62اًمٙمٝمػ. 

  .احل٘م٥م صمامٟمقن ؾمٜم٦م :وىمٞمؾ

 .أشمٞم٘مـ ُمٕمف ومقات اعمجٛمع ،أي أسمٚمغ إمم أن أُميض زُم٤مٟم٤مً  :وىمٞمؾ ذم أي٦م

 .احل٘م٥م صمامٟمقن ؾمٜم٦م (1) اًم٘مٛمل

                                                           

 .12/244، اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  356شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1
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 :ىم٤مًمقا ،ٝمػىمريِم٤ًم سمخؼم أصح٤مب اًمٙم عم٤ّم أظمؼم رؾمقل اهلل  :(1)واًم٘مٛمل 

وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم:  ؟أن يتٌٕمف، وُم٤م ىمّّمتف أظمؼمٟم٤م قمـ اًمٕم٤ممِل اًمذي ُأُمر اهلل ُمقؾمك 

﴿    4 9  ﴾ /62اًمٙمٝمػ. 

وم٠مٟمزل قمٚمٞمف  ،شمٙمٚمٞمامً  أٟمف عم٤ّم يمٚمَّؿ اهلل ُمقؾمك  :ويم٤من ؾم٥ٌم ذًمؽ :ىم٤مل

 ﴿ :وومٞمٝم٤م يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،إًمقاح  2          2 

     3  ﴾ /رضمع ُمقؾمك  ،145آقمراف 

ىم٤مل  ،أن اهلل ىمد أٟمزل قمٚمٞمف اًمتقراة ويمّٚمٛمف :وم٠مظمؼمهؿ ،إمم سمٜمل إهائٞمؾ، ومّمٕمد اعمٜمؼم

 .ُم٤م ظمٚمؼ اهلل ظمٚم٘م٤ًم أقمٚمؿ ُمٜمّل :ذم ٟمٗمًف

وأقمٚمٛمف أن قمٜمد ُُمٚمت٘مك  ،ٚمؽوم٘مد ه أدرك ُمقؾمك  :وم٠موطمك اهلل إمم ضمؼمئٞمؾ

 .ومٍم إًمٞمف ًمتٕمٚمؿ َُمـ قَمَٚمٛمف ،قمٜمد اًمّّمخرة رضمٌؾ أقمٚمؿ ُمٜمؽ ،اًمٌحريـ

 ،ذم ٟمٗمًف  [101]وذلَّ ُمقؾمك  ،وأظمؼمه ومٜمزل ضمؼمئٞمؾ إمم ُمقؾمك 

أن اهلل ىمد أُمرين أن أشمٌع  :وىم٤مل ًمقصّٞمف يقؿمع ،ودظمٚمف اًمّرقم٥م ،وقَمٚمَِؿ أٟمف أظمٓم٠م

 .ُمٜمف ومتزّود يقؿمع طمقشم٤ًم ممٚمقطم٤ًم وظمرضم٤موأشمٕمّٚمؿ  ،رضماًل قمٜمد ُُمٚمت٘مك اًمٌحريـ

ىم٤مقمد ذم ُمأل ُمـ سمٜمل  سمٞمٜم٤م ُمقؾمك  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (2)اًمٕمٞم٤مر 

ُم٤م  ُم٤م أرى أطمدًا أقمٚمؿ سم٤مهلل ُمٜمؽ؟! ىم٤مل ُمقؾمك  :إذ ىم٤مل ًمف رضمؾ ،إهائٞمؾ

                                                           

 .3ح  5/49: ، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين  356شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1

 .5/298، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  48ح  2/334شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((2
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ٌٞمؾ إًمٞمف سمؾ قمٌدي اخلي  :وم٠موطمك اهلل إًمٞمف ،أرى ًّ ومٙم٤من ًمف آي٦م  ؟وم٠ًمل اًم

 .ن ُمـ ؿم٠مٟمف ُم٤م ىمصَّ اهللويم٤م ،إن اومت٘مده ،احلقت

 ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /ُمثؾ قمٜمؼ  ،هق مجع طم٘م٥م ،23اًمٜم٠ٌم

 .أي ُم٤ميمثلم ومٞمٝم٤م زُم٤مٟم٤ًم يمثػماً  :ىمٞمؾ.وأقمٜم٤مق

ٜمقن :ىم٤مل (1)واًم٘مٛمل  ًّ ٜم٦م قمدده٤م  ،واحل٘م٥م صمامٟمقن ؾمٜم٦م ،إطم٘م٤مب اًم ًّ واًم

 .نواًمٞمقم يم٠مًمػ ؾمٜم٦ٍم مم٤م شمٕمّدو ،صمالصمامئ٦م وؾمتقن يقُم٤مً 

واحل٘م٥م صمامٟمقن  ،إطم٘م٤مب صمامٟمٞم٦م أطم٘م٤مب :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (2)واعمٕم٤مين 

ٜم٦م صمالصمامئ٦م وؾمتقن يقُم٤مً  ،ؾمٜم٦مٍ  ًّ  .واًمٞمقم يم٠مًمػ ؾمٜم٦ٍم مم٤م شمٕمّدون ،واًم

ٓ خيرج ُمـ اًمٜم٤ّمر َُمـ دظمٚمٝم٤م طمّتك يٛمٙم٨م ومٞمٝم٤م  :قمـ اًمٜمٌّّل  (3)واعمجٛمع 

ٜم٦م صمالث ُم٤مئ٦م وؾم ،واحل٘م٥م سمْمع وؾمتقن ؾمٜم٦مٍ  :أطم٘م٤مسم٤مً  ًّ يمّؾ يقم  ،تقن يقُم٤مً واًم

َـّ أطمٌد قمغم أن خيرج ُمـ اًمٜم٤ّمر ،يم٠مًمػ ؾمٜم٦ٍم مم٤م شمٕمّدون  .ومال يتٙمٚم

 ﴿   ﴾ /ُمثؾ قمٜمؼ ،7اًمذاري٤مت. 

                                                           

 .7/382، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  724شمٗمًػم اًم٘مٛمل:  ((1

 .7ح  8/283، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1ح  221ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((2

 14/535، يمٜمز اًمٕمـامل ، اعمت٘مـل اهلٜمـدي:  12/244ًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗم ((3

 .39543ح
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امء  :ىمٞمؾ ًّ ُمـ آصم٤مر اًمٖمٞمؿ، واطمده٤م   [100]هل اًمّٓمرائؼ اًمتل شمٙمقن ذم اًم

ف اًمّريح، وطُم٤ٌمك واحُلٌؽ أيْم٤ًم اًمّٓمرائؼ اًمتل شمراه٤م ذم اعم٤مء اًم٘م٤مئؿ إذا رضسمت ،طمٌٞمٙم٦م

٧ٌّم قمٚمٞمف اًمّريح  .ويمذًمؽ طُمٌؽ اًمّرُمؾ اًمّٓمرائؼ اًمتل شمراه٤م ومٞمف إذا ه

ٌُؽ سمْمٛمتلم :وىمٞمؾ  وٟمحقه٤م. ،ـمرائؼ اًمٜمّجقم واعم٤مء واًمِمٕمر ،احُل

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾/ىمٞمؾ: ذات اًمّٓمريؼ  ،7اًمذاري٤مت

 .ائؼ اًمتزيلّم أو ىمّمده٤م قمغم ـمر ،وُأريد هب٤م ُمًػم اًمٙمقايم٥م ،احلًَٜم٦م

 ذات احُلًـ واًمّزيٜم٦م. : قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1)اعمجٛمع 

هل حمٌقيم٦م قمغم  :وم٘م٤مل ؟أٟمف ؾُمئؾ قمـ هذه أي٦م قمـ اًمرو٤م ( 2)واًم٘مٛمل 

يمٞمػ يٙمقن حمٌقيم٦م امم إرض واهلل ي٘مقل:  :وم٘مٞمؾ ،وؿمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف ،إرض

﴿          7     ﴾ /؟2اًمرقمد. 

 ﴿ :ؾمٌح٤من اهلل ! أًمٞمس ي٘مقل :وم٘م٤مل  7    ﴾ وم٘م٤مل:  ،سمغم :وم٘مٞمؾ

صمؿ ووع  ،ومًٌط يمّٗمف اًمُٞمنى ؟يمٞمػ ذًمؽ :وم٘مٞمؾ ،وًمٙمـ ٓ شمروهن٤م (3)ُمد أّؿ ثوم

امء اًمّدٟمٞم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،هذه أرض اًمّدٟمٞم٤م :وم٘م٤مل ،اًمُٞمٛمٜمك قمٚمٞمٝم٤م ًّ وإرض  ،ومقىمٝم٤م ىُم٦ٌّم ،واًم

                                                           

، قمٜمف اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اعمٞمـزان، اًمٓم٤ٌمـمٌـ٤مئل :  9/254جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

18/372. 

 .7ح  5/121، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  623-622شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2

 ٙمذا اًمٕم٤ٌمرة ذم إصؾ ، وذم اعمّمدر : وم٘م٤مل صمؿ قمٛمد وًمٙمـ ، وهق اًمّمحٞمح.ه ((3
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امء اًمّدٟمٞم٤ماًمث٤مٟم ًّ امء اًمث٤مٟمٞم٦م ومقىمٝم٤م ىم٦ٌّم ،ٞم٦م ومقق اًم ًّ امء  ،واًم ًّ وإرض اًمث٤مًمث٦م ومقق اًم

امء اًمث٤مًمث٦م ومقىمٝم٤م ًّ امء اًمث٤مًمث٦م ،اًمث٤مٟمٞم٦م، واًم ًّ امء اًمّراسمٕم٦م  ،وإرض اًمّراسمٕم٦م ومقق اًم ًّ واًم

٤مدؾم٦م :امم أن ىم٤مل ،ومقىمٝم٤م ىم٦ٌّم [101] ًّ امء اًم ًّ ٤مسمٕم٦م ومقق اًم ًّ امء  ،وإرض اًم ًّ واًم

٤مسمٕم٦م ومق ًّ ٦ٌّماًم  .ىمٝم٤م ىم

٤مسمٕم٦م ًّ امء اًم ًّ  ﴿وهق ىمقل اهلل:  ،وقمرش اًمّرمحـ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومقق اًم  

    ;                  ﴾ 

 واًمقيصُّ سمٕمد رؾمقل اهلل  وم٠مُم٤م ص٤مطم٥م إُمر ومرؾمقل اهلل  ،12اًمٓمالق/

امءوم ،ىم٤مئؿ هق قمغم وضمف إرض ًّ اموات  ،٢مٟمام يتٜمزل إُمر إًمٞمف ُمـ ومقق اًم ًّ سملم اًم

 .وإرولم

ّٓ أرٌض واطمدةٌ  :ىمٞمؾ ٧م  :وم٘م٤مل ؟ومام حتتٜم٤م إ ًّ ُم٤م حت٧م إرض واطمدة، وأن اًم

 أرو٤ًم سم٤مإلو٤موم٦م امم ُم٤م ومقىمٝم٤م :ىمٞمؾ ،هلل ومقىمٜم٤م
ٍ
وؾمامٌء  ،يم٠مٟمف ضمٕمؾ يمّؾ ؾمامء

 .ٝم٤مومٞمٙمقن اًمّتٕمدد سم٤مقمت٤ٌمر شمٕمدد ؾمٓمحٞم ،سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م حتتٝم٤م

﴿ ﴾ /واحُلٓم٤مم ُم٤م حتّٓمؿ ُمـ قمٞمدان اًمّزرع إذا يٌس. ،وُمت٤مة ،21اًمزُمر 

﴿     ﴾ /وهل اًمتل حُتّٓمؿ اًمٕمٔمؿ ،ؾمٌؿ ُمـ أؾمامء اًمٜم٤ّمرا ،4اهلٛمزة، 

 .طمّتك هتجؿ قمغم اًم٘مٚمقب ،وشم٠ميمؾ اًمّٚمحؿ

 .وشم٠ميت قمٚمٞمف ،ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م حُتّٓمؿ يمّؾ رء شمّٙمن :وىمٞمؾ

ٜم٦م اًمِّمديدة أيْم٤مً  ،ٕيمقل أٟمف طُمٓمٛم٦موُي٘م٤مل ًمٚمّرضمؾ ا ًّ  .واحُلٓمٛم٦م اًم
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 ﴿ ﴾ /وهل اًمِّمديدة سمٞم٤مض اًمٕملم، ذم ؿمّدة  ،مجع طمقراء ،72اًمرمحـ

 .ؾمقاد ؾمقاده٤م

  .اًمٕملم حُي٤مرهي٤م :أي :ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕن اًمّٓمرف :ىمٞمؾ

ُمثؾ أقملم اًمّٔم٤ٌمء واًمٌ٘مر،  ،احلََقران شمًقّد اًمٕملم يمّٚمٝم٤م :قمٛمرو [102]وقمـ أب 

 .وًمٞمس ذم سمٜمل آدم طَمقر :ىم٤مل

 (1) .ٕهنـ ؿُمٌٝمـ سم٤مًمّٔم٤ٌمء واًمٌ٘مر :طمقر اًمٕملم :وإٟمام ىمٞمؾ ًمٚمٜم٤ًمء

ـَ ُمـ شُمرسم٦م اجلٜم٦ّم ،احلقر اًمٕملم :وذم احلدي٨م وُيرى ُمخُّ ؾم٤مىمٞمٝم٤م ُمـ وراء  ،ظُمٚمِ٘م

 (2) .ؾمٌٕملم طُمّٚم٦م

 ﴿   ﴾ /وىمد ُمرَّ  ،مجع طمٜمٞمػ ،31احل٩م. 

﴿   ﴾ /واؿمت٘م٤مىمف  ،ًمٞم٦مشم٤ٌمقم٤ًم ُُمتقا ،7احل٤مىم٦م 

ومُجٕمؾ ُمثاًل ومٞمام  ،ُمـ طمًؿ اًمّداء، وهق أن ُيت٤مسمِع قمٚمٞمف سم٤معمٙمقاة طمّتك شمؼمأ

يمجٚمقس مجع  ،ومحًقُم٤ًم مجع طم٤مؾمؿ ،أي ؿم١مُم٤مً  :وُي٘م٤مل: طُمًقُم٤ًم ٟمحقؾم٤مً  .ُيت٤مسَمع

  .ضم٤مًمس

 ،وشم٘مديره ذات طمًقم ،ىمٓمٕمتٝمؿ :أي :طُمًقُم٤ًم ُمّمدر طمًٛمتؿ طمًقُم٤مً  :وىمٞمؾ

 .فُمـ سم٤مب رضب ىمّٓمٕم ،وطمًٛمف طمًامً 

                                                           

 اٟمٔمر : ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمّٚمٖم٦م ، اسمـ وم٤مرس ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) طمقر(. ((1

 .37ح 15/19،ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي: 125ح8/175سمح٤مر إٟمقار،اعمجٚمز:  ((2
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﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:      5         ﴾ 

  :ىم٤مل( 1)اًم٘مٛمل  ،7احل٤مىم٦م/

 .طمّتك هٚمٙمقا ،يم٤من اًم٘مٛمر ُمٜمحقؾم٤ًم سمزطمؾ ؾمٌع ًمٞم٤مٍل وصمامٟمٞم٦م أي٤مم

 ،ٕٟمف أول يقم :إرسمٕم٤مء يقٌم ٟمحس ُُمًتٛمر :قمـ اًمّّم٤مدق  (2)اًمٕمٚمؾ 

 ﴿ :ىم٤مل اهلل قمزَّ وضمؾَّ  وآظمر يقم ُمـ إي٤مم اًمتل       5  

       ﴾. 

 ﴿              ﴾ /أصؾ  :ىمٞمؾ ،32ص

 ًمٙمـ عّم٤م ُأٟمٞم٥م ُمٜم٤مب أصمرت قُمّدي شمٕمدي٦ًم. ،ٕٟمف سمٛمٕمٜمك أصمرت :أطم٧ٌٌم أن ُيٕمّدى سمٕمغم

 .سمٛمٕمٜمك شم٘م٤مقمدت [103]هق  :وىمٞمؾ

واعُمراد هٜم٤م اخلٞمؾ اًمتل ؿمٖمٚمتف قمـ  ،واخلػم اعم٤مل اًمٙمثػم ،وطم٥ّم اخلػم ُمٗمٕمقل ًمف

قُمِرض قمٚمٞمف  أن ؾمٚمٞمامن سمـ داوود  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق ( 3)اًمٗم٘مٞمف .اًمّذيمر

 ،طمّتك شمقارت اًمِّمٛمس سم٤محلج٤مب ،وم٤مؿمتٖمؾ سم٤مًمٜمّٔمر إًمٞمٝم٤م ،ذات يقم سم٤مًمٕمٌّم اخلٞمؾ

 .ومرّدوه٤م ،ًمِّمٛمس قمكمَّ طمّتك ُأصكّم صٚمقايت ذم وىمتٝم٤مرّدوا ا :وم٘م٤مل ًمٚمٛمالئٙم٦م

                                                           

 .7/276ٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين : ، قمٜمف شم 683شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

   18ح  94/98، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  2ح  2/381قمٚمؾ اًمنّمائع ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((2

، قمٜمـف جمٛمـع اًمٌحـريـ اًمٓمرحيـل :  627ح  1/222ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمـٞمخ اًمّّمـدوق :  ((3

4/199.  
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وأُمر أصح٤مسمف اًمذيـ وم٤مشمتٝمؿ اًمّّمالة ُمٕمف سمٛمثؾ  ،ومٛمًح ؾم٤مىمٞمف وقمٜم٘مف :وم٘م٤مل

 ،ومٚماّم ومرغ هم٤مسم٧م اًمِّمٛمس ،صمؿ ىم٤مم ومّمغّم  ،ذًمؽ، ويم٤من ذًمؽ ووقئٝمؿ ًمٚمّّمالة

 ﴿  :وذًمؽ ىمقل اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ،وـمٚمٕم٧م اًمٜمّجقم        ﴾ 

 .أي٦م ،32ص/

ُم٤م  :وم٘م٤مل ؟قمـ هذه أي٦م ؾم٠مًم٧م قمٚمّٞم٤ًم  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس( 1)واعمجٛمع 

 ؾمٛمٕم٧م يمٕم٥م ي٘مقل: اؿمتٖمؾ ؾُمٚمٞمامن  ،سمغم :ىمٚم٧م ؟سمٚمٖمؽ ومٞمٝم٤م ي٤م سمـ قم٤ٌمس

 وم٘م٤مل:  ،طمتّك وم٤مشمف اًمّّمالة ،سمٕمرض إومراس

وأُمر سميب ؾُمقىمٝم٤م  ،ويم٤مٟم٧م أرسمٕم٦م قمنم -يٕمٜمل إومراس  -رّدوه٤م قمكمَّ 

ٞمػ وم٘متٚمٝم٤موأقمٜم٤م ًّ  ٕٟمف فمٚمؿ اخلٞمؾ سم٘متٚمٝم٤م  :ومًٚمٌف اهلل ُُمٚمٙمف أرسمٕم٦م قمنم يقُم٤مً  ،ىمٝم٤م سم٤مًم

سمٕمرض أومراس ذات  ًمٙمـ اؿمتٖمؾ ؾُمٚمٞمامن  ،يمذب يمٕم٥م :وم٘م٤مل قمكّم 

وم٘م٤مل سم٠مُمر اهلل  ،طمّتك شمقارت اًمِّمٛمس سم٤محلج٤مب ،ٕٟمف أراد ضمٝم٤مد اًمٕمدوّ  :يقم

 .تومُردّ  ،رّدوه٤م قمكمَّ  :سم٤مًمِّمٛمس [104]ًمٚمٛمالئٙم٦م اعُمقيمٚملم 

ٕهنؿ  :وٓ ي٠مُمرون سم٤مًمّٔمٚمؿ ،وأن أٟمٌٞم٤مء اهلل ٓ ئمٚمٛمقن ،ومّمغّم اًمٕمٍم ذم وىمتٝم٤م

 .ُمٕمّمقُمقن ُُمٓمّٝمرون

 

                                                           

  .14/123، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  8/359د : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼم ((1
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﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم      4    ﴾ /ىمٞمؾ: أي  ،8آٟم٤ًمن

 .طُم٥ّم اًمّٓمٕم٤مم

 .وإيث٤مرهؿ ًمف قمغم ؿمٝمقهتؿ ًمٚمٓمٕم٤مم، :ي٘مقل ( قمـ اًم٤ٌمىمر 1اعمح٤مؾمـ ) 

 ﴿  :شمٕم٤مممىمقًمف         ﴾ /اعم٤مل :ىمٞمؾ ،8اًمٕم٤مدي٤مت. 

 .ؿمديد ذم حمٌتف اخلػم :أي :أو ًم٘مقّي ُُم٤ٌمًمغ ومٞمف ،احلٞم٤مة ًمِمديد اخلٞمؾ :وىمٞمؾ

 ﴿  ﴾ /152اًمٌ٘مرة. 

 3   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 3   ﴾  /ىمٞمؾ:  ،152اًمٌ٘مرة

﴿ :٘مقًمف شمٕم٤مممًم :أي قمّٚم٦م  ﴾ /152اًمٌ٘مرة. 

أن اًمّتقًمٞم٦م قمـ سمٞم٧م اعم٘مدس امم اًمٙمٕم٦ٌم يدومع اطمتج٤مج اًمٞمٝمقد سم٠من  :واعمٕمٜمك

 ،ويتٌٕمٜم٤م ذم ىمٌٚمتٜم٤م ،جيحد ديٜمٜم٤م وأن حمّٛمدًا  ،اعمٜمٕمقت ذم اًمّتقراة ىمٌٚم٦م اًمٙمٕم٦ٌم

 واحُلّج٦م سمْمؿّ  وخُي٤مًمػ ىمٌٚمتف. سم٠مٟمف يدع ُمّٚم٦م إسمراهٞمؿ  ،واطمتج٤مج اعمنميملم

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم يمٖمروم٦ٍم وهُمرف ،واجلٛمع طُمج٩م ،ُمـ آطمتج٤مج ،احل٤مء ًمٚم٘مًؿ

3            ﴾ /165اًمٜم٤ًمء. 

                                                           

، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار،  333احلدي٨م همػم ُمقضمقد ذم اعمح٤مؾمـ ، وهق ذم : إُم٤مزم ًمٚمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((1

  .35/242اعمجٚمز : 
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 ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /سم٠مواُمره وٟمقاهٞمف، وٓ  ،149آٟمٕم٤مم

 .طمّج٦م هلؿ قمٚمٞمف

قمٌدي يمٜم٧م قم٤معم٤ًِم؟  ،أن اهلل ي٘مقل ًمٚمٕمٌد يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :ىم٤مل ،ذم شمٗمًػم هذه أي٦م

 ،أومال شمٕمّٚمٛم٧م :ىم٤مل ،يمٜم٧م ضم٤مهالً  :وإن ىم٤مل ،أومال قَمِٛمٚم٧م :ىم٤مل ًمف ،ٟمٕمؿ :وم٢من ىم٤مل

 (1) .ومتٚمؽ احُلّج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ،ومٞمخّمٛمف ،طمّتك شمٕمٛمؾ

 ﴿     ﴾/وىُمرأ  ،اًمّدار ،يمٖمروم٦م ،هل مجع طُمجرة [105] ،4احلجرات

 .يمٖمروم٦م وهُمرف ،وجُيٛمع قمغم طُمجر ،سمٗمتح اجلٞمؿ أيْم٤مً 

 ﴿ 2  ﴾ /سمٛمٕمٜمك احلٗمظ واًمّن. ،مجع طِمجر سم٤مًمٙمن ،23اًمٜم٤ًمء 

 .وهق ؾمٝمق ،ومٝمل مجع طُمجرة سمٛمٕمٜمك اًمٖمروم٦م ،أي سمٞمقشمٙمؿ :وىمٞمؾ

6 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        2   ﴾ /23اًمٜم٤ًمء. 

 ،إذا شمزّوج اًمّرضمؾ اعمرأة : قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم (3)واًمتٝمذي٥م  (2)اًمٗم٘مٞمف 

وإذا  ،وم٢مذا مل يدظمؾ ومال سم٠مس أن يتزوج سم٤مإلسمٜم٦م ،طُمرُم٧م قمٚمٞمف اسمٜمتٝم٤م إذا دظمؾ سم٤مُٕم

                                                           

، قمٜمـف اعمٞمـزان ذم شمٗمًـػم اًم٘مـرآن ، اًمٓم٤ٌمـمٌـ٤مئل :  12ح  12اٟمٔمر : إُمـ٤مزم ، اًمِمـٞمخ اًمٓمـقد :  ((1

7/371. 

 .3/414ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((2

 .1166ح  7/273هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((3
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اًمّرسم٤مئ٥م  :وىم٤مل ،وم٘مد طُمرُم٧م قمٚمٞمف إم ،شمزّوج سم٤مإلسمٜم٦م ومدظمؾ هب٤م أو مل يدظمؾ

َـّ  ،طمرام َـّ ذم احلجر أو مل يُٙم  .يُم

ومل  ،٤مٟم٧م ٕهٚمف سمٜم٧م ومل ُيرهّب٤مأن اخلقارج زقمٛم٧م أن اًمّرضمؾ إذا يم :(1)اًم٘مٛمل 

﴿ :ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم :شمٙمـ ذم طمجره طمّٚم٧م ًمف     2 ﴾ 

 .ٓ حتؾُّ ًمف :صمؿ ىم٤مل اًمّّم٤مدق   ،23اًمٜم٤ًمء/

 ﴿ :ووم٤مئدة ىمقًمف :ىمٞمؾ   2  ﴾ .شم٘مقي٦م اًمٕمّٚم٦م وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م 

ىمّقى اًمِّمٌٝم٦م  أو ،إذا دظمٚمتؿ سم٠ُمُمٝم٤مهتـ وهـ اطمتْم٤مٟمٙمؿ ،أن اًمّرسم٤مئ٥م :واعمٕمٜمك

 .وسملم أوٓديمؿ، وص٤مرت أطمّ٘م٤مء سم٠من دُمروه٤م جمراهؿ، ٓ شم٘مٞمّٞمد احلُرُم٦م ،سمٞمٜمٝم٤م

 ﴿    ﴾ /أؿمدُّ اهلّؿ، وىمد طمزن  :وؾمٙمقن اًمّزاء ،سمْمؿ احل٤مء ،84يقؾمػ

ودَّ  [106]واحلََزن سمٗمتحتلم يم٤محُلزن  ،ومٝمق طمزن وطمزيـ ،طُمزٟم٤ًم ُمـ سم٤مب شمٕم٥م

 .اًمّنور

 ﴿    ﴾ قء ،6ٚمٞمؾ/اًم ًّ  .ظمالف اًم

 ﴿ :ىمقًمف   4    ﴾ /ٜم٦م :ىمٞمؾ ،6اًمٚمٞمؾ ًَ وهل  ،أي سم٤مخلّمٚم٦م احلَ

 .وهق اإلؾمالم ،أو سم٤معمّٚم٦م احُلًٜمك ،اإليامن

                                                           

 .162ح  1/465، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  97شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1
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﴿ :وذم رواي٦م  4    ﴾امم أيمثر  ،سم٠من اهلل ُيٕمٓمل سم٤مًمقاطمد قمنماً  :أي

 (2) .ومام زاد إمم ُم٤مئ٦م أًمػ :وذم رواي٦ٍم أظمرى (1) .ُمـ ذًمؽ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        4   ﴾ /ُم٤م  :أي ،127اًمتقسم٦م

ّٓ اخلّمٚم٦م احُلًٜمك  .واًمّتقؾمٕم٦م قمغم اعُمّمّٚملم ،واًمّذيمر ،وهل اًمّّمالة :أردٟم٤م سمٌٜم٤مئف أ

 ﴿     ﴾ /ىمقًمف شمٕم٤ممم ،52اًمتقسم٦م: ﴿      

        ﴾ /اًمٖمٜمٞمٛم٦م واجلٜم٦ّم.  :ي٘مقل (3) اًم٘مٛمل ،52اًمتقسم٦م 

اعمًٚمؿ اًمؼميء ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م،  اعمرءويمذًمؽ  :قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ( 4)واًمٙم٤مذم 

وم٢مذا هق  ،وأُم٤م رزق اهلل ،ومام قمٜمد اهلل ظمػٌم ًمف ،أُم٤م داقمل اهلل ،يٜمتٔمر إطمدى احُلًٜمٞملم

ٌف. ،ذو أهؾ وُم٤مل ًَ  وُمٕمف ديٜمف وطَم

: ﴿  قمـ اًم٤ٌمىمر  (5)ذم واًمٙم٤م        ﴾ /52اًمتقسم٦م، 

وٟمحـ ٟمؽمسمص هبؿ ُمع ُم٤م ٟمحـ  ،أو إدراك فمٝمقر إُم٤مم ،أُم٤م ُمقت ذم ـم٤مقم٦م اهلل :ىم٤مل

                                                           

 .316ح  4/129، هتذي٥م إطمٙم٤مم ن اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  5ح  4/36اٟمٔمر :اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (1

 .978ح  8/341اٟمٔمر : ضم٤مُمع إظم٤ٌمر ، اًمؼموضمدردي :  ( (2

 .422-3/419، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  232شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (3

 .87ح  122/39، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  6ح  5/57اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (4

 .9/318ًػم اًم٘مرآن ن اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل : ، قمٜمف اعمٞمزان ذم شمٗم 431ح  8/286اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ( (5
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وهق  ،هق اعمًخ أو سم٠ميديٜم٤م :ىم٤مل ،ومٞمف ُمـ اًمِمّدة أن ُيّمٞمٌٝمؿ اهلل سمٕمذاٍب ُمـ قمٜمده

 .اخلؼم ،اًم٘متؾ

 ﴿ :وىمٞمؾ       ﴾  أي إطمدى اًمٕم٤مىمٌتلم اًمّٚمتلم يمّؾ واطمدٍة

 .ومه٤م اًمٜمٍّم واًمِّمٝم٤مدة ،ُمٜمٝمام طُمًٜمك اًمٕمقاىم٥م [107]

 ﴿   ﴾ /ىمقًمف شمٕم٤ممم  ،83اًمٌ٘مرة﴿             

  ﴾ /صمؿ سمّدل ذٟمٌف سم٤مًمّتقسم٦م ،َُمـ فَمٚمؿ :أي ،11اًمٜمٛمؾ. 

 ﴿ُمٕمٜمك: (1)اًم٘مٛمل   ﴾ .وٓ َُمـ فمٚمؿ،ومقوع طمرف ُمٙم٤من طمرف 

 ﴿   ﴾  /17اًمٜمٛمؾ. 

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ /مُجَِع ًمف  :أي ،أي٦م ،17اًمٜمٛمؾ

 .ذًمؽ

ـّ واإلٟمس طمّتك جيٚمس  ،قمٙمػ قمٚمٞمف اًمّٓمػم ،ومٙم٤من إذا ظمرج إمم جمٚمًف وىم٤مم اجل

ّٓ أذًّمفويم٤من ٓ َيًٛمع سمَٛمٚمٍِؽ ذم ٟم٤مطمٞم٦م إ ،قمغم اًمّنير وأدظمٚمف ذم ديـ  ،رض إ

 .اإلؾمالم

                                                           

 .22شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ( (1
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مخ٦ًٌم وقمنمون ُمـ  ،ُم٤مئ٦م ومرؾمخ -ومٞمام ُٟمِ٘مؾ  -  ويم٤من قمًٙمر ؾُمٚمٞمامن 

ومخ٦ًٌم  ،ومخ٦ًٌم وقمنمون ُمـ اًمّٓمػم ،ومخ٦ًٌم وقمنمون ُمـ اجلـ ،اإلٟمس

 (1) .وقمنمون ُمـ اًمقطمش

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /مُجٕم٧م ُمـ يمّؾ  ،5اًمتٙمقير

 .أو سُمٕمث٧م ،ٟم٥ٍم ضم٤م

   ﴾ /ٙمقن ،مجع احِلّمـ ،2احلنم ًّ وهق اعمٙم٤من  ،سم٤مًمٙمن وم٤مًم

 اعُمرشمٗمع، ٓ ُي٘مدر قمٚمٞمف 

قر :وىمٞمؾ .ٓرشمٗم٤مقمف ًّ  .اًم

 ﴿  ﴾ /2آٟمِم٘م٤مق. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   5    ﴾ /أي طُمؼَّ هل٤م أن  :ىمٞمؾ ،2آٟمِم٘م٤مق

 .ٕم٤مممإذ هل خمٚمقىم٦ٌم هلل شم ،شمًٛمع

﴿ .أي ضُمٕمٚم٧م طم٘مٞم٘م٦ًم سم٤مٓؾمتامع وآٟم٘مٞم٤مد :وىمٞمؾ   6 ﴾ /83اًمِمٕمراء. 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     6  ﴾ /أراد سمف احلُٙمؿ  :ىمٞمؾ ،83اًمِمٕمراء

 أومْمؾ إقمامل وأيمٛمٚمٝم٤م. [108]وم٢مٟمف ُمـ  ،سملم اًمٜم٤ّمس سم٤محلؼِّ 

                                                           

 .1/516، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  1/234اٟمٔمر : طمٞم٤مة احلٞمقان ، اًمدُمػمي :  ( (1
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 .ورئ٤مؾم٦م اخلٚمؼ ،اؾمتٕمدَّ سمف ظمالوم٦م احلؼِّ  ،أي يمامًٓ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ :وىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /مجع طَمكم ،وشمِمديد اًمٞم٤مء ،هق سمْمؿِّ احل٤مء ،148آقمراف، 

 .اؾمٌؿ ًمٙمّؾ ُم٤م ُيتزّيـ سمف ُمـ اًمّذه٥م واًمٗمّْم٦م ،وختٗمٌػ اًمٞم٤مء ،سمٗمتح احل٤مء

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    4           ﴾ 

امم  عم٤ّم ذه٥م ُمقؾمك ،أن سمٜمل إهائٞمؾ (1) أي٦م اًم٘مٛمل، 148آقمراف/

ومٕمٜمدُم٤م اٟمتٝم٧م  ،ووقمدهؿ اًمّرضمٕم٦م سمٕمد صمالصملم يقُم٤مً  ،اعمٞم٘م٤مت ًمٞم٠مشمٞمٜمٝمؿ سم٠مًمقاح اًمّتقراة

ذم صقرة ؿمٞمخ، وىم٤مل  إسمٚمٞمسإًمٞمٝمؿ ضم٤مءهؿ  ومل يرضمع ُمقؾمك  ،اًمثالصمقن يقُم٤مً 

ك طمتّ  :وم٤ممجٕمقا زم طُمٚمّٞمٙمؿ ،وٓ يرضمع إًمٞمٙمؿ أسمداً  ،ىمد هرب أن ُمقؾمك  :هلؿ

 .أختذ ًمٙمؿ إٓه٤ًم شمٕمٌدوٟمف

ق اهلل ومرقمقن وأصح٤مسمف قمغم ُم٘مدُم٦م ُمقؾمك ٤مُمري يقم همرَّ ًّ وهق  ويم٤من اًم

٤مُمري امم ضمؼمئٞمؾ  ُمـ ظمٞم٤مر َُمـ اظمتّّمف ُمقؾمك  ًّ  وهق قمغم ومٜمٔمر اًم

ومٙم٤مٟم٧م يمّٚمام ووٕم٧م طم٤مومره٤م قمغم ُمقوٍع ُمـ ( 2)ُمريمقب ذم صقرة رُمٙم٦م 

٤مُمري ي٠مظمذ  ،إرض، حتّرك ُمقوع طم٤مومره٤م ًّ اًمؽّماب ُمـ حت٧م طم٤مومر ومجٕمؾ اًم

ةً  ،رُمٙم٦م ضمؼمئٞمؾ ه ذم ُسّ  .ويم٤من يٗمتخر سمف قمغم سمٜمل إهائٞمؾ ،ومٍمَّ

                                                           

 .192شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

 .اًمّرُمٙم٦م : إُٟمثك ُمـ اًمؼماذيـ ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) رُمؽ ( ((2
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٤مُمري ،إسمٚمٞمس هلؿ اًمٕمجؾ [111]ومٚماّم اختذ  ًّ ه٤مت اًمؽّماب اًمذي  :ىم٤مل اًم

 ،ومتحّرك وظم٤مر، وٟم٧ٌم ًمف اًمقسمر واًمِمٕمر ،وم٠مًم٘م٤مه ذم ضمقف اًمٕمجؾ ،قمٜمدك، وم٠مشم٤مه سمف

 .ؾَمجَد ًمف ؾمٌٕملم أًمٗم٤مً ويم٤من قمدد َُمـ  ،ومًجد سمٜمق إهائٞمؾ ًمٚمٕمجؾ

 ﴿  ﴾ /سمٛمٕمٜمك شمزّيـ:  ،ُمـ طمغم حيغم ،سمْمّؿ احل٤مء واًماّلم ،21آٟم٤ًمن

 .سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمجٝمقل ،ُزّيٜمقا :أي

 ﴿   ﴾ /واطمد إطمالم ،سمْمٛمتلم ،58اًمٜمقر. 

خيٚمؼ سم٠مؾم٤ٌمب خُمتٚمٗم٦ٍم ذم إذه٤من قمٜمد اًمٜمّقم،  ،أن اهلل شمٕم٤ممم :وىمٞمؾ ذم طم٘مٞم٘متف

ٌَؾ، وُمٜمٝم٤م همػم ُُمٓم٤مسمؼ ،٦مً صقرًا قمٚمٛمٞمّ   .ومٞمٝم٤م ُُمٓم٤مسمؼ عم٤ِم ُم٣م وعم٤ِم ُيًت٘م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         3 ﴾ /أي ،58اًمٜمقر: 

 .اًمّّمٌٞم٤من ُمـ إطمرار

قمٚمٞمٙمؿ اؾمتئذان  :ىم٤مل ،ُمـ اٟمٗمًٙمؿ :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق (1)اًمٙم٤مذم 

 .٤متيم٤مؾمتئذان َُمـ ىمد سمٚمغ ذم هذه اًمّثالث ؾم٤مقم

 ﴿  ﴾ /وجُيٛمع  ،ُي٘م٤مل ًمٚمقطمٌم وهمػمه ،مجع مح٤مر ،سمْمٛمتلم ،52اعمدصمر

 .أيْم٤ًم قمغم محػم

                                                           

 . 22ح  22/315، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي :  2ح  5/529اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1
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 ﴿  ﴾ /طم٤مرب ومٞمف  ،واِد سملم ُمّٙم٦م واًمّٓم٤مئػ :هق ،يمُٚمجلم ،25اًمتقسم٦م

وىمد  ،وهق ُُمذيّمر ُُمٜمٍمف ،قمنم أًمٗم٤مً  اصمٜملويم٤مٟمقا  ،واعمًٚمٛمقن رؾمقل اهلل 

 .ُي١مّٟم٨م قمغم ُمٕمٜمك اًمٌ٘مٕم٦م

صمؿ ظمرج  ،ؾمٜم٦م صمامن ،ومتح ُمّٙم٦م ذم رُمْم٤من أن اًمٜمٌّّل  :ىمٞمؾ ،طُمٜملموىمّّم٦م 

ومٚماّم  ،إًمٞمٝمؿ [110]وؾم٤مر  ،وىمد سم٘مل ُمـ ؿمٝمر رُمْم٤من أي٤مم ًم٘مت٤مل هقازن وصم٘مٞمػ

وم٤مٟمٕمٓمٗمقا واهنزم  ،صمؿ أُمّدهؿ اهلل سمٜمٍمه ،اٟمٙمِمػ اعمًٚمٛمقن ،اًمت٘مك اجلٛمٕم٤من

ٜمٝمؿ َُمـ ؾم٤مر مم صمؿ ُم ،وهمٜمِؿ اعمًٚمٛمقن أُمقاهلؿ وأسمٜم٤مءهؿ ،اعمنميمقن إمم أوـم٤مس

 (1)وُمٜمٝمؿ َُمـ ؾَمَٚمؽ اًمّثٜم٤مي٤م.  ،ٟمخٚم٦م اًمٞمامُم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، جمٛمـع اًمٌٞمـ٤من ذم شمٗمًـػم  5/22، شمٗمًـػم اًمثٕمٚمٌـل :  16/21اٟمٔمر ذم ذًمؽ : شمٗمًػم اًمـرازي :  ( (1

  .5/33اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : 
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 في الحاء املكسورة ( ) فصل  

 

 

       ﴿ ﴾ /وزُم٤من همػم حمدود، وىمد جيلء  ،هم٤مي٦م ووىم٧م أيْم٤مً  ،36اًمٌ٘مرة

 .حمدوداً 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  4   ﴾ /امم أن شمٗمٜمك آضم٤مهلؿ :أي ،82اًمٜمحؾ. 

﴿ :قًمف شمٕم٤مممىم       ﴾ /أي ٟم٠ٌم  :ىمٞمؾ ،88ص

 .وَُمـ ُم٤مت قَمٚمَِٛمُف ي٘مٞمٜم٤مً  ،َُمـ قم٤مش قَمٚمَِٛمُف سمٔمٝمقره حمّٛمد 

 4 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /1آٟم٤ًمن  

 .واعُمراد سم٤مإلٟم٤ًمن آدم  ،هق أرسمٕمقن ؾمٜم٦مً  :ىمٞمؾ ،أي٦م

  .ٕن يمّؾ إٟم٤ًمن ىمٌؾ اًمقٓدة مل يٙمـ ؿمٞمئ٤ًم ُمذيمقراً  :هق قم٤ممٌ  :وىمٞمؾ

 .قمـ اًمٙم٤ًمئل واًمٗمّراء ،سمٛمٕمٜمك ىمد :وهؾ
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    2       ﴾ /أي:  ،25اسمراهٞمؿ

 .يمّؾ ؾمّت٦م أؿمٝمر

 .أي يمّؾ وىم٧ٍم وىّمتف اهلل إلصمامره٤م :وىمٞمؾ

 ﴿ :(1)واإليمامل    2    ﴾  ُم٤م خيرج ُمـ قمٚمؿ اإلُم٤مم

 .ُمـ يمّؾ وم٩ٍم قمٛمٞمؼ ،إًمٞمٙمؿ ذم يمّؾ ؾمٜم٦مٍ 

 ﴿ :ذم طمدي٨ٍم  (2)وآطمتج٤مج   2       ﴾ 

 .ئمٝمر ُمثؾ هذا اًمٕمٚمؿ عُمحتِٛمٚمف ذم اًمقىم٧م سمٕمد اًمقىم٧م :أي

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  4   ﴾أي: إمم  [111] ،43ًمذاري٤مت/ا

 .يمام أن طمٞم٨م فمرف ُمٙم٤من ،وطملم فمرف زُم٤من ،وىم٧م اعمقت

ـ ومٞمف أيـ وإذا اظمتّّم٧م سمف طمٞم٨م سم٤مًمّث٤مء :وو٤مسمٓمف :ىمٞمؾ ًّ  ،أن يمّؾ ُمقوٍع طم

ـ ذم إذا وعم٤ّم ويقم ووىم٧م وؿمٌٝمف ًّ  .اظمتصَّ سمف طملم سم٤مًمٜمّقن ،ويمّؾ ُمقوٍع طم

﴿7   ﴾ /اًمٜمّٗمس احلٚم٘مقم. أي: طملم سمٚمٖم٧م ،84اًمقاىمٕم٦م 

                                                           

حلـقيزي : ، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، ا 32ح 345إيمامل اًمديـ وإمت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((1

 .55ح  2/535

 .89/45، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1/376آطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :  ((2
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 ،سم٤مقمدوا سم٢مذ ،يم٤مٟمقا إذا سم٤مقمدوا سملم اًمقىمتلم ،وىمقهلؿ طمٞمٜمئٍذ شمٌٕمٞمد أن :ىمٞمؾ

 .وىمد شُمٌّدل اهلٛمزة ي٤مًء ًمٚمتخٗمٞمػ ،طمٞمٜمئذٍ  :وم٘م٤مًمقا

﴿  ﴾ /واًمّرومع قمغم شم٘مدير  ،طمطَّ قمٜم٤ّم ذٟمقسمٜم٤م طمّٓم٦مً  ،ُمّمدر ،58اًمٌ٘مرة

وىم٤مل  ،ؿ ُأُمروا هبذا اًمّٚمٗمظ سمٕمٞمٜمفاًمّرومع قمغم أهن :وُي٘م٤مل .وؾم٠مًمتٜم٤م طمّٓم٦م ،إرادشمٜم٤م طمّٓمف

ّٓ اهلل :اعمُٗمنون  .شمٗمًػم طمّٓم٦م ٓ إًمف إ

  ﴿ :وىمٞمؾ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾ /ىمقًمقا  :أي ،58اًمٌ٘مرة

 .وحمٌق ًمًٞمئ٤مشمٜم٤م ،طمّٓم٦ٌم ًمذٟمقسمٜم٤م ،واقمت٘م٤مدٟم٤م اًمقٓي٦م ،ؾمجقدٟم٤م هلل شمٕمٔمٞماًم ًمٚمٛمث٤مل

ُم٤م سم٤مًمٜم٤م  :ىم٤مًمقا ،رأوا سم٤مسم٤ًم ُمرشمٗمٕم٤مً  ،اًم٤ٌمب أهنؿ عم٤ّم سمٚمٖمقا :وقمـ شمٗمًػم اإلُم٤مم 

 ،ٓ سُمّد ُمـ اًمريمقع ومٞمف ،فمٜمٜم٤م أٟمف سم٤مب ُُمتٓم٤مُمـ ،ٟمحت٤مج أن ٟمريمع قمٜمد اًمدظمقل ه٤مهٜم٤م

يقؿمع سمـ  [112]صمؿ  - يٕمٜمقن ُمقؾمك  -يًخر سمٜم٤م ه١مٓء  ،وهذا سم٤مب ُُمرشمٗمع

ؿ وضمٕمٚمقا أؾمت٤مهٝمؿ ٟمحق اًم٤ٌمب، وىم٤مًمقا سمدل ىمقهل.دوٟمٜم٤م ذم إسم٤مـمٞمؾوُيًجِ  ،ٟمقن

 ،طمالل ،2اًمٌٚمد/  ﴾ ﴿ (1) .ُم٤م ُمٕمٜم٤مه طمٜمٓم٦م محراء، ومذًمؽ شمٌديٚمٝمؿ ،طمّٓم٦م

﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: .أي طم٤مل :وطِمؾ    5    ﴾ /يٕمٜمل  ،2اًمٌٚمد

 .اعمُحرم ُمّٙم٦م،وهق ودّ 

                                                           

، قمٜمــف سمحــ٤مر إٟمــقار ، اعمجٚمزــ :  325ح    :545اًمتٗمًــػم اعمٜمًــقب ًمإلُمــ٤مم اًمٕمًــٙمري  ((1

 .14ح 9/184
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وذًمؽ طملم أُمر سم٤مًم٘مت٤مل يقم  ،ُمـ اًمٙمّٗم٤مر رأي٧موأٟم٧م طمالٌل ًمؽ ىمتؾ َُمـ  :أي

 . طمّتك ىم٤مشمؾ وىمتؾوم٠مطمّٚمٝم٤م اهلل ،ومتح ُمّٙم٦م

ّٓ ؾم٤مقم٦ًم  ،وٓ حتؾُّ ٕطمٍد سمٕمدي ،ٓ حتؾٌّ ٕطمٍد ىمٌكم :وىمد ىم٤مل  ومل حتؾُّ زم إ

 (1) .ُمـ هن٤مر

وشمًتحؾُّ  ،يم٤مٟم٧م ىمريش شُمٕمّٔمؿ اًمٌٚمد :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (2)واعمجٛمع 

  ﴿ :وم٘م٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،ومٞمف حمّٛمدًا    5          

 5  ﴾ /2-1اًمٌٚمد.  

ويم٤من ٓ ي٠مظمذ اًمّرضمؾ ُمٜمٝمؿ ومٞمف  ،ومٙمّذسمقك وؿمتٛمقك ،ُيريد أهنؿ اؾمتحّٚمقك ومٞمف

 ومٞم٠مُمٜمقن سمت٘مٚمٞمدهؿ إّي٤مه.  ،وي٘م٤ّمدون حلك ؿمجر احلرام ،ىم٤مشمؾ أسمٞمف

ومٕم٤مب اهلل ذًمؽ  ،ُم٤م مل يًتحّٚمقا ُمـ همػمه وم٤مؾمتحّٚمقا ُمـ رؾمقل اهلل 

 .قمٚمٞمٝمؿ

 ﴿ :(3)اًم٘مٛمل   ﴾ ُمّٙم٦م: ﴿      5   ﴾ يم٤مٟم٧م  :ىم٤مل

 ويًتحّٚمقن فمٚمٛمؽ ومٞمف. [113]ىمريش ٓ يًتحّٚمقن أن ئمٚمٛمقا أطمدًا ذم هذا اًمٌٚمد 

                                                           

 .3125ح  3/78، ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل :  3/94صحٞمح اًمٌخ٤مري :  ((1

، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿمـ٤مين :  12/361ٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شم ((2

 .2ح  5/329

 .7ح  5/582، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  722شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((3



 397 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

﴿ :وىمٞمؾ    ﴾ ُأىمًؿ سمف سمٕمد  :أي ،ؾم٤ميمـ :أي :طم٤مٌل  :أي ٓ

 .ظمروضمؽ ُمٜمف

 ﴿ 6    ﴾/٦م اهللوـم٤مقم ،واًمٗم٘مف ،واًم٘مرآن ،اًمٕمٚمؿ ،269اًمٌ٘مرة، 

وإصالح أُمقر اًمّدٟمٞم٤م  ،وقمٚمؿ اًمنّميٕم٦م ،واًمٕم٘مؾ ،واًمٗمٝمؿ ،واًمٜمٌّّقة ،وُمٕمروم٦م اإلُم٤مم

 .وأظمرة ُمـ اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       6       2﴾ 

 وُيقومؼ ًمٚمٕمٛمؾ. ،اًمٕمٚمؿ :أي ،ُيٕمٓمل اهلل احِلٙمٛم٦م :أي  ،269اًمٌ٘مرة/

 .ٙمٛم٦م اًم٘مرآن واًمٗم٘مفاحل :وىمٞمؾ

 :وقمٜمف  .وُمٕمروم٦م اإلُم٤مم ،ـم٤مقم٦م اهلل :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق ( 1)اًمٙم٤مذم 

 (2)واضمتٜم٤مب اًمٙم٤ٌمئر اًمتل أوضم٥م اهلل قمٚمٞمٝم٤م اًمٜم٤ّمر. ،وُمٕمروم٦م اإلُم٤مم

ومَٛمـ ومِ٘مف ُمٜمٙمؿ  ،واًمٗم٘مف ذم اًمّديـ ،احِلٙمٛم٦م اعمٕمروم٦م :قمٜمف  (3) واًمٕمٞم٤مر

 .امم إسمٚمٞمس ُمـ وم٘مٞمف أطم٥مُّ  ،وُم٤م أطمٌد يٛمقت ُمـ اعم١مُمٜملم ،ومٝمق طمٙمٞمؿ

                                                           

 .1/655، قمٜمف شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ، اعمِمٝمدي :  11ح  1/185اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

، ُمٞمــزان احلٙمٛمــ٦م ، اًمريِمــٝمري :  295ح  13/349وضمــردي : ضمــ٤مُمع أطم٤مديــ٨م اًمِمــٞمٕم٦م ،اًمؼم ((2

 .919، ح  1/672

 .7/128، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  498ح  1/151شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((3
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 ،وُمػماث اًمّت٘مقى ،احِلٙمٛم٦م وٞم٤مء اعمٕمروم٦م :قمٜمف  (1) وذم ُمّم٤ٌمح اًمنميٕم٦م

وأرومع  ،أٟمٕمؿ وأقمٔمؿ ،ُم٤م أٟمٕمؿ اهلل قمغم قم٤ٌمده سمٜمٕمٛم٦مٍ  :وًمق ىمٚم٧م ،وصمٛمرة اًمّّمدق

  .وأهبك ُمـ احِلٙمٛم٦م ،وأضمزل

﴿ :ىم٤مل اهلل قمزَّ وضمؾَّ     6      4     

  6       2 3    2         ﴾ 

ّٓ َُمـ اؾمتخّمّمتف  ،ٓ يٕمٚمؿ ُم٤م أودقم٧م وهٞم٠مت ذم احلٙمٛم٦م :أي ،269اًمٌ٘مرة/ إ

 .وظمّمّمتف هب٤م [114]ًمٜمٗمز 

وآشم٤مين ُمـ احِلٙمٛم٦م ُمثؾ  ،أن اهلل آشم٤مين سم٤مًم٘مرآن :قمـ اًمٜمٌّّل  (2) واعمجٛمع

ّٓ يم٤من ظمراسم٤مً  ،وُم٤م ُمـ سمٞم٧ٍم ومٞمف رٌء ُمـ احِلٙمٛم٦م ،٘مرآناًم وٓ  ،ومتٗم٘مٝمقا وشمٕمّٚمٛمقا ،إ

 .رأس احِلٙمٛم٦م خم٤موم٦ُم اهلل :قمٜمف  (3) واخلّم٤مل.متقشمقا ضُمٝمالء

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       3   ﴾ /12ًم٘مامن.  

                                                           

، قمٜمــف اعمٞمــزان ذم شمٗمًــػم اًم٘مــرآن ن    :198ُمّمــ٤ٌمح اًمنمــيٕم٦م اعمٜمًــقب ًمإلُمــ٤مم اًمّمــ٤مدق  ((1

 .2/424اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل : 

، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّمـ٤مذم ، اًمٗمـٞمض اًمٙم٤مؿمـ٤مين :  2/194ػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمً ((2

 .269ح  1/299

 4/367احلدي٨م همػم ُمقضمقد ذم اخلّم٤مل ، وهق ذم ُمـ ٓ حييـه اًمٗم٘مٞمـف ، اًمِمـٞمخ اًمّمـدوق :  ((3

 .5766ح
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 .اًمٗمٝمؿ واًمٕم٘مؾ :ىم٤مل قمـ اًمٙم٤مفمؿ ( 1)اًمٙم٤مذم       

أٟمف ؾُمئؾ قمـ ًم٘مامن وطمٙمٛمتف اًمتل ذيمره اهلل  قمـ اًمّّم٤مدق  (2) واًم٘مٛمل      

وٓ  ،وٓ أهؾٍ  ،وٓ ُم٤ملٍ  ،أُم٤م واهلل ُم٤م أويت ًم٘مامن احِلٙمٛم٦م سمح٥ًٍم  :وم٘م٤مل ؟قمزَّ وضمؾَّ 

ؾم٤ميمت٤ًم  ،ُُمتقرقم٤ًم ذم اهلل ،وًمٙمٜمف يم٤من رضماًل ىمقّي٤ًم ذم أُمر اهلل ،وٓ مج٤ملٍ  ،سمًٍط ذم ضمًؿٍ 

ـٍ سم٤مهلل ،طمديد اًمٜمّٔمر ،ـمقيؾ اًمٗمٙمر ،قمٛمٞمؼ اًمٜمّٔمر ،ؾمٙمٞمٜم٤مً  ومل  ،مل يٜمؿ هن٤مرًا ىمطّ  ،ُُمًتٖم

ًمِمّدة شمًؽمه، وقمٛمقق ٟمٔمره،  ،وٓ اهمت٤ًمل ،يره أطمٌد ُمـ اًمٜم٤ّمس قمغم سمقٍل وٓ هم٤مئطٍ 

 ىمّط خم٤موم٦مً  ،وحتٗمٔمف ذم أُمره
ٍ
ومل يٖمْم٥م ىمّط، ومل ُيامزح إٟم٤ًمٟم٤ًم  ،ومل يْمحؽ ُمـ رء

 .ىمطّ 

 إذا أشم٤مه ُمـ أُمر اًمدّ 
ٍ
وىمد ٟمٙمح  ،وٓ طَمِزَن ُمٜمٝم٤م قمغم رء ىمطّ  ،ٟمٞم٤مومل يٗمرح سمٌمء

م أيمثرهؿ إومراـم٤مً  ،وُوًمَِد ًمف إوٓد اًمٙمثػم ،ُمـ اًمٜم٤ًّمء ومام سمٙمك قمغم ُمقت  ،وىمدَّ

ّٓ أصٚمح سمٞمٜمٝمام، ومل  ،أطمٍد ُمٜمٝمؿ [115] ومل يٛمّر سمرضمٚملم خيتّمامن أو يتِم٤مضمران إ

 .يٛمِض قمٜمٝمام طمّتك حت٤مسّم٤م

 ،وقمّٛمـ أظمذه ،ّٓ ؾم٠مل قمـ شمٗمًػمهومل يًٛمع ىمقًٓ ىمّط ُمـ أطمٍد اؾمتحًٜمف إ

الـملم ،ومٙم٤من ُيٙمثر جُم٤مًم٦ًم اًمٗم٘مٝم٤مء واحلُٙمامء ًّ  ،ويم٤من يٖمِمك اًم٘مْم٤مة واعمٚمقك واًم

الـملم ًمٖمرهتؿ سم٤مهلل ،ومػمصمل ًمٚم٘مْم٤مة مم٤م أسمُتٚمقا سمف ًّ وـمٛم٠مٟمٞمٜمتٝمؿ  ،ويرطمؿ اعمٚمقك واًم

                                                           

 .385، حتػ اًمٕم٘مقل قمـ آل اًمرؾمقل ، احلراين :  1/16اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .2ح  6/171، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  476ل : شمٗمًػم اًم٘مٛم ( (2
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وحيؽمز سمف ُمـ  ،وجُي٤مهد سمف هقاه ،ويٕمتؼم ويتٕمّٚمؿ ُم٤م َيٖمِٚم٥م سمف ٟمٗمًف ،ذم ذًمؽ

  .اًمِّمٞمٓم٤من

ّٓ ومٞمام  ،وُيداوي ٟمٗمًف سم٤مًمٕمؼم ،ويم٤من ُيداوي ىمٚمٌف سم٤مًمتٗمّٙمر ويم٤من ٓ يْمٕمٝم٤م إ

 .ُيٕمٜمٞمف

أُمر ـمقائػ ُمـ  ،وأن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ،وُُمٜمِح اًمٕمّمٛم٦م ،ومٌذًمؽ ُأويت احلٙمٛم٦م

وهدأت اًمٕمٞمقن سم٤مًم٘م٤مئٚم٦م، ومٜم٤مدوا ًم٘مامن طمٞم٨م يًٛمع  ،اعمالئٙم٦م طملم اٟمتّمػ اًمٜمّٝم٤مر

حتٙمؿ سملم  ،هؾ ًمؽ أن جيٕمٚمؽ اهلل ظمٚمٞمٗم٦ًم ذم إرض ،ًم٘مامن ي٤م :وم٘م٤مًمقا ،وٓ يراهؿ

 .؟اًمٜم٤ّمس

ٛمع واًمّٓم٤مقم٦م :وم٘م٤مل ًم٘مامن ًّ ٕٟمف إن ومٕمؾ ب ذًمؽ  :إن أُمرين رّب سمذًمؽ وم٤مًم

 .وإن هق ظمػّمين ىمٌٚم٧م اًمٕم٤مومٞم٦م ،قمّٚمٛمٜمل وقمّمٛمٜمل [116]و  ،أقم٤مٟمٜمل قمٚمٞمف

ٜم٤ّمس ُمـ أؿمّد ٕن احلُٙمؿ سملم اًم :ىم٤مل ؟ي٤م ًم٘مامن مِلَ ىمٚم٧م ذًمؽ :وم٘م٤مًم٧م اعمالئٙم٦م

ويٖمِم٤مه اًمّٔمٚمؿ ُمـ يمّؾ  ،ُم٤م خيذل وٓ ُيٕم٤من ،وأيمثره٤م ومتٜم٤ًم وسمالءً  ،اعمٜم٤مزل ُمـ اًمّديـ

وإن أظمٓم٠م  ،إن أص٤مب ومٞمف احلّؼ وم٤ٌمحلري أن يًٚمؿ :وص٤مطمٌف ُمـ سملم أُمريـ ،ُمٙم٤من

 .أظمٓم٠م ـمريؼ اجلٜم٦ّم

 يم٤من أهقن قمٚمٞمف ذم اعمٕم٤مد ُمـ أن يٙمقن ومٞمف طَمَٙمامً  ،وَُمـ يٙمـ ذم اًمّدٟمٞم٤م وٕمٞمٗم٤مً 

شمزول هذه وٓ شُمدَرك  ،وَُمـ اظمت٤مر اًمّدٟمٞم٤م قمغم أظمرة خينمه٤م يمٚمت٤ممه٤م ،َهي٤ًم ذيٗم٤مً 

 .شمٚمؽ



 421 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

٧ٌَم اعمالئٙم٦م ُمـ طمٙمٛمتف :ىم٤مل ومٚماّم أُمًك  ،واؾمتحًـ اًمّرمحـ ُمٜمٓم٘مف ،ومٕمج

 ،ومٖمِّم٤مه هب٤م ُمـ ىمرٟمف امم ىمدُمف ،أٟمزل اهلل قمٚمٞمف احِلٙمٛم٦م ،وأظمذ ُمْمجٕمف ُمـ اًمّٚمٞمؾ

وظمرج  ،وم٤مؾمتٞم٘مظ وهق أطمٙمؿ اًمٜم٤ّمس ذم زُم٤مٟمف ،٤مءً وهمّٓم٤مه سم٤محلٙمٛم٦م همٓم ،وهق ٟم٤مئؿ

 .وُيثٌتٝم٤م ومٞمٝم٤م ،قمغم اًمٜم٤ّمس يٜمٓمؼ سم٤محلٙمٛم٦م

ومٜم٤مدت  ،أُمر اهلل قمزَّ وضمؾَّ اعمالئٙم٦م ،ومل ي٘مٌٚمٝم٤م ،ومٚماّم أويت احلٙمٛم٦م سم٤مخلالوم٦م :ىم٤مل

وم٠مقمٓم٤مه اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ،ومل يِمؽمط ومٞمٝم٤م سمنمٍط ًم٘مامن ،سم٤مخلالوم٦م وم٘مٌٚمٝم٤م داود 

ويمّؾ ذًمؽ هيقي ذم اخلٓم٠م ُي٘مٞمٚمف  ،همػم ُمّرةٍ  [117]واسمُتكم ومٞمٝم٤م  ،اخلالوم٦م ذم إرض

 .ويٖمٗمر ًمف ،اهلل شمٕم٤ممم

 ،وومْمؾ قمٚمٛمف ،ويٕمٔمف سمٛمقاقمٔمف وطمٙمٛمتف ويم٤من ًم٘مامن ُيٙمثر زي٤مرة داود 

وُسوم٧م قمٜمؽ  ،ُأوشمٞم٧م احلٙمٛم٦م ،ـمقسمك ًمؽ ي٤م ًم٘مامن :ي٘مقل ًمف ويم٤من داود 

 .ٙمؿواسمُتكم سم٤محل ،اخلالوم٦م وُأقمٓمل داود  ،اًمٌٚمّٞم٦م

 ﴿  ﴾ /أي طمٞمٚم٦مً  ،حتقيالً  ،128اًمٙمٝمػ. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /حيت٤مًمقن  :أي ،128اًمٙمٝمػ ٓ

 ُمٜمزًٓ قمٜمٝم٤م.

 ﴿  ﴾ /طِمجٌر طمرام :احِلجر قمغم ؾمت٦ّم أوضمف :ىمٞمؾ ،138آٟمٕم٤مم. 

﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /138آٟمٕم٤مم. 
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 ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /طمراُم٤ًم  :أي ،22اًمٗمرىم٤من

 .حُمرُم٤ًم قمٚمٞمٙمؿ اجلٜم٦ّم

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،دي٤مر صمٛمقد :واحِلجر           

    ﴾ /82احلجر.  

    ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمٕم٘مؾ :واحِلجر      ﴾ 

 .5ٗمجر/اًم

وطمجر اًم٘مٛمٞمص وطمجره  ،اًمٗمرس إٟمثك :واحلجر ،طمجر اًمٙمٕم٦ٌم :واحلجر

 (1).واًمٗمتح أومّمح اٟمتٝمك ،ًمٖمت٤من

وطُمٙمل ومتح  ، ٕم٦ٌم اًمٖمربــاًمٙماحل٤مئط اعمًُتدير إمم ضم٤مٟم٥م  :ٕم٦ٌمــوطمجر اًمٙم

  .احل٤مء

 .أىمقال ،أو ؾمٌٕم٦مً  ،أو ؾمّت٦م أذرع ُمٜمف ،ويمّٚمف ُمـ اًمٌٞم٧م :ىمٞمؾ

ومَحَجر قمٚمٞمٝم٤م  ،َدوَمـ أُمف ذم احلجر ؿ اًمٜمٌّّل أن إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞم :ُٟم٘مَؾ 

 (2) .ًمئال شًمقـم٠م

                                                           

،  7/94، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌـل :  4/289اٟمٔمر ذم ذًمؽ : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((1

ٕمقد :  ًّ  .22/279، اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل :  9/154شمٗمًػم أب اًم

 ، سم٤مظمتالٍف يًػم. 128ح  115، ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ، اًمراوٟمدي : 13ح  4/212اًمٙم٤مذم،اًمٙمٚمٞمٜمل:  ((2
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 ،مم٤م يكم اًمّريمـ اًمث٤مًم٨م ،ُدومـ ذم احلجر :وذم احلدي٨م قمـ اًمّّم٤مدق 

 (1) .[118]قمذارى سمٜم٤مت إؾمامقمٞمؾ 

 (2) .وىمؼم إؾمامقمٞمؾ ،وومٞمف: احلجر سمٞم٧م إؾمامقمٞمؾ،وومٞمف ىمؼم ه٤مضمر

 ﴿ :وىمٞمؾ ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /22اًمٗمرىم٤من، 

ويٓمٚمٌقن ُمـ اهلل أن يٛمٜمع ًم٘م٤مئٝمؿ، وهل مم٤م يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن  ،يًتٕمٞمذون ُمٜمٝمؿ :أي

 .أو هجقم ُمٙمروه ،قمٜمد ًم٘م٤مء قمدوٍ 

﴿    ﴾ /196اًمٌ٘مرة. 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /أي ،97آل قمٛمران: 

ٕمل إًمٞمف ،ىمّمده ًّ  .ىمّمدشمف ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ ،أطمّجف طمّج٤مً  طمجج٧م اعمقوع ،واًم

ٗمر إمم سمٞم٧م اهلل طمّج٤مً  ًّ واحل٩َّم ومتح٤ًم ويمنًا ًمٖمت٤من،  ،دون ُم٤م ؾمقاه ،صمؿ ؾُمّٛمل اًم

 .وسم٤مًمٙمن آؾمؿ ،وُي٘م٤مل احل٩َّم سم٤مًمٗمتح اعمّمدر

﴿    ﴾ /وهق ُم٤م يًؽم اًمٌّمء قمـ رؤيتف ،احل٤مضمز ،32ص.  

4﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /هق ه٤م هٜم٤م إوُمؼ :ىمٞمؾ ،32ص. 

 .طمّتك هم٤مسم٧م اًمِّمٛمس ذم إوُمؼ واؾمتؽمت سمف :واعمٕمٜمك

                                                           

 . 56ح  12/118، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  16ح  4/212اًمٙم٤مذم ،اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .51ح  12/27، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي :  54ح  4/212اًمٙم٤مذم ،اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((2
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /أو  ،سملم اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر :أي ،46آقمراف

 .سملم أهٚمٝم٤م ؾمقر

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /طم٤مضمٌز،  :أي ،5ومّمٚم٧م

وهذه  :ىمٞمؾ .شمدقمقٟم٤م إمم ُم٤م ٓ ٟمٗمٝمٛمف وٓ ٟمٕم٘مٚمف :أي (1)اًم٘مٛمل .ّتقصؾيٛمٜمٕمٜم٤م قمـ اًم

أؾمامقمٝمؿ ( 3)وُم٩ّم  ،ىمٚمقهبؿ قمـ إدراك ُم٤م يدقمقهؿ إًمٞمف واقمت٘م٤مده (2)متثٞمالت ًمٜمٌقَّ 

 . (4)واُمتٜم٤مقمٝمؿ ُمقاصٚمتٝمؿ وُمقاوم٘متٝمؿ ًمٚمرؾمقل  ،ًمف

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           

5 ﴾ /عم٤ّم شمزّوج رؾمقل اهلل  (5)اًم٘مٛمل  ،53آطمزاب  سمزيٜم٥م سمٜم٧م

ٌّٝم٤م، وم٠مومل ودقم٤م أصح٤مسمف ،طمجش ٌّقن  [121]ويم٤من أصح٤مسمف إذا  ،ويم٤من حُي أيمٚمقا حُي

 .ويم٤من حُي٥مُّ أن خيٚمق ُمع زيٜم٥م أن يتحّدصمقا قمٜمد رؾمقل اهلل 

                                                           

 .561شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

 .ٕمٚمّق وآرشمٗم٤مع وآسمتٕم٤مد ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) ٟم٤ٌم (اًمٜمٌقة : اًم ((2

 .اعم٩م : رُمل اًمٌمء ًمٕمدم اؾمت٤ًمهمتف ، ديقان إدب ، اًمٗم٤مراب ، ُم٤مدة ) جم٩م ( ((3

  .5ح  4/352، اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  3/442اٟمٔمر : اًمٙمِم٤مف ، اًمزخمنمي :  ((4

 .185ح  2/29ٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي : ، قمٜمف شم 521شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((5
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﴿ :وم٠مٟمزل اهلل قمزَّ وضمؾَّ           

          3  ﴾ /إمم ىمقًمف 53آطمزاب:  ﴿    

5  ﴾  ٍوذًمؽ أهنؿ يم٤مٟمقا يدظمٚمقن سمال إذن. 

 ﴿2    ﴾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿   2    ﴾ /أي:  ،71اًمٜم٤ًمء

ذم دومع رضر إقمداء واضمٕمٚمقا احلذر َُمَٚمَٙم٦ًم  ،ظمذوا ـمريؼ آطمتٞم٤مط واؾمٚمٙمقه

 .قمٜمٙمؿ

إذا شمٞمّ٘مظ  ،أظمذ طمذره :ُي٘م٤مل ،يم٤مٕصمر واإلصمر ،واحلذر واحلذار سمٛمٕمٜمًك واطمد

 .يم٠مٟمف ضمٕمؾ احلذر آًمتف اًمتل حيٗمظ هب٤م ٟمٗمًف ،وحتّٗمظ ُمـ اعُمخّقف

 : ﴿ وقمـ اًم٤ٌمىمر        ﴾ /ؾمّٛمك  ،122اًمٜم٤ًمء

 (1) .حذورإؾمٚمح٦م طمذرًا، ٕن هب٤م ُيت٘مك اعم

ويٙمقن ُمـ سم٤مب  ،ٕٟمف أوومؼ سم٘مٞم٤مس يمالم اًمٕمرب ،هق أصحُّ  :وقمـ اًمٓمؼمد

    (2) .أي آٓت طمذريمؿ :طمذف اعمْم٤مف

                                                           

، قمٜمـف شمٗمًـػم يمٜمـز اًمـدىم٤مئؼ ، اعمِمـٝمدي :  3/128جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًـػم اًم٘مـرآن ، اًمٓمـؼمد :  ((1

2/532. 

 .3/128جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2
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 ﴿   ﴾ /ٙمقن ،56اعم٤مئدة ًّ  ،اًمّٓم٤مئٗم٦م ومج٤مقم٦م اًمٜم٤ّمس ،سم٤مًمٙمن وم٤مًم

 .وطمزب اًمِّمٞمٓم٤من ضمٜمقده ،وإطمزاب مجٕمف

 ﴿ :ىمقًمف   4  ﴾ /أيُّ اًمٗمري٘ملم  :أي ،أي٦م ،12اًمٙمٝمػ

  .ُمٙمثقا :أي :أصقب وأطمٗمظ عم٤ِم ًمٌثقا

ُمٕمٜم٤مه أيُّ احلزسملم ُمـ اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ ُمـ ىمقم أصح٤مب اًمٙمٝمػ  :ىمٞمؾ

وأهنؿ عم٤ّم  ،يٕمٜمل سم٤محلزسملم أصح٤مب اًمٙمٝمػ :وىمٞمؾ .أوٌط أُمدًا ٕوىم٤مت ًمٌثٝمؿ

 .اظمتٚمٗمقا ذم ُم٘مدار ًمٌثٝمؿ [120]اؾمتٞم٘مٔمقا 

 ﴿ىمقًمف    ﴾ وإٟمام أراد ُم٤م  ،، مل يزل ؾمٌح٤مٟمف قم٤معم٤ًِم سمذًمؽ12ٝمػ/اًمٙم

 .شمٕمّٚمؼ سمف اًمٕمٚمؿ ُمـ فمٝمقر إُمر هلؿ،ًمٞمزدادوا إيامٟم٤ًم،وطمزب اهلل ضمٜمده وأٟمّم٤مر ديٜمف

 ﴿  ﴾ /ٙمٞم٧م  ،189آقمراف ًّ احلَٛمؾ سم٤مًمٗمتح، ُم٤م يم٤من ( 1)قمـ اسمـ اًم

ـٍ   .أسٍ أو ر ،ُم٤م يم٤من قمغم فمٝمرٍ  ،واحِلٛمؾ سم٤مًمٙمن ،أو قمغم رأس ؿمجرةٍ  ،ذم سمٓم

 ﴿  ﴾ /ٟم٥م ،سمٙمن احل٤مء ،46اًمقاىمٕم٦م  .اًمذَّ

 .هق اًمٞمٛملم :وىمٞمؾ .اإلصمؿ :وىمٞمؾ .اًمنّمك :وىمٞمؾ

                                                           

 .133شمرشمٞم٥م إصالح اعمٜمٓمؼ ، اسمـ اًمًٙمٞم٧م :  ((1
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 ) فصل الخاء املفتوحت (

 

﴿     4     ﴾ /ـمٌع قمغم ىمٚمقهبؿ :أي ،7اًمٌ٘مرة. 

  ﴿ :وُمثٚمف   4    ﴾ /وهق اًمِمدُّ  ،ُمـ اخلتؿ ،24اًمِمقرى

  .ظمتؿ اًم٤ٌمب واًمٙمت٤مب :وُمٜمف ،واًمّٓمٌع طمّتك ٓ ُيقصؾ امم اًمٌّمء اعمختقم قمٚمٞمف

 عم٤ِم قمٚمَِؿ ُمـ إساره٤م قمغم اًمٙمٗمر.  :أٟمف ظَمتؿ قمغم ىمٚمقهبؿ أهن٤م ٓ شُم١مُمـ :وُمٕمٜم٤مه

ىمٚمقهبؿ ومختؿ قمغم  ،ؾَمٌَؼ ذم قمٚمٛمف أهنؿ ٓ ُي١مُمٜمقن : (1)وقمـ قمكّم 

 ﴿أٓ شمًٛمع إمم ىمقًمف:  ،ًمُٞمقاومؼ ىمْم٤مؤه قمٚمٞمٝمؿ قمٚمٛمف ومٞمٝمؿ ،وؾمٛمٕمٝمؿ   

       ﴾ /23آٟمٗم٤مل . 

يٕمرومٝم٤م َُمـ يِم٤مء ُمـ  ،وؾَمٛمٝم٤م سمًٛمتف :أي :ظمتؿ اهلل قمغم ىمٚمقهبؿ :وىمٞمؾ

 .سم٠مهنؿ اًمذيـ ٓ ُي١مُمٜمقن ،ُمالئٙمتف وأوًمٞم٤مئف إذا ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م

                                                           

 .1/622 جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل : ((1
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قم٘مقسم٦ًم  ،اخلتؿ هق اًمّٓمٌع قمغم ىمٚمقب اًمٙمٗم٤مر :ىم٤مل قمـ اًمّرو٤م  (1)ن واًمٕمٞمق

 ﴿ :يمام ىم٤مل قمزَّ وضمؾَّ  ،قمغم يمٗمرهؿ        3  

     ﴾ /155اًمٜم٤ًمء. 

﴿        ﴾/ومال  ،آظمرهؿ اًمذي ظمتٛمٝمؿ [121]  42آطمزاب

 .اًم٘مراءشملمقمغم اظمتالف  ،أو ظُمتِٛمقا سمف ،هٟمٌلَّ سمٕمد

وأٟم٧م ي٤م قمكّم ظم٤مشمؿ  ،أٟم٤م ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء :ىم٤مل قمـ اًمٜمٌّّل  (2)واعمٜم٤مىم٥م 

 .إوًمٞم٤مء

وأين ظمتٛم٧م أًمػ  ،أًمػ ٟمٌلٍّ  : ظمتؿ حمّٛمد  وىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم 

﴿(3) .وأين يُمّٚمٗم٧م ُم٤م مل ُيٙمّٚمٗمقا ،ويصٍّ    ﴾ /سم٤مىمقن سم٘م٤مًء  ،25اًمٌ٘مرة

 .ويمذًمؽ اًمٜم٤ّمر ،وسمف ؾُمّٛمٞم٧م اجلٜم٦ّم دار اخلٚمد .ٓ آظمر ًمف

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           

   ﴾ /سملم :، أي127هقد ّٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل ،دائٛملم ُُم١ميَّديـ ومٞمف ُُمٕمذَّ  .إ

                                                           

 .17 ح5/11، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار، اعمجٚمز: 16ح  113قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م،اًمِمٞمخ اًمّّمدوق: / ((1

 .35ح 2/73، يٜم٤مسمٞمع اعمقّدة، اًم٘مٜمدوزي احلٜمٗمل : 3/54ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م، اسمـ ؿمٝمرآؿمقب :  ((2

 .6/51، اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  227خمتٍم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ، احلكم :  ((3
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 :أطمده٤م :ذم ُمٕمٜمك هذا آؾمتثٜم٤مء أىمقال :ىمٞمؾ

صمؿ  ،همػم ُم٘مٓمقع سمف ،يم٤من وقمٞمد اًمٙمٗم٤مر ُُمٌٝمامً  :أٟمف ىم٤مل ،ي قمـ اسمـ قم٤ٌمسُم٤م ُرو

    ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،ىُمٓمَِع سمف    8   ﴾ /48اًمٜم٤ًمء. 

 ﴿     :ٕن ىمقًمف :أن آؾمتثٜم٤مء إٟمام هق ُمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وصم٤مٟمٞمٝم٤م   

     ﴾ /وم٘م٤مل ،قم اًم٘مٞم٤مُم٦مهق ي ،22آٟمٕم٤مم: ﴿      ﴾ 

    ﴿ :ُمذ يقم ُيٌٕمثقن  ﴾ ُمـ ُم٘مدار طمنمهؿ ُمـ ىمٌقرهؿ، 

 .وُم٘مدار ُمّدهتؿ ذم حُم٤مؾمٌتٝمؿ

   ﴿وضم٤مئٌز أن يٙمقن  :قمـ اًمّزضّم٤مج ىم٤مل   ﴾  أن ُيٕمذهبؿ سمف ُمـ

 .أصٜم٤مف اًمٕمذاب

إمم همػم اًمٙمٗم٤مر ُمـ قُمّم٤مة اعمًٚمٛملم، اًمذيـ هؿ ذم  أن آؾمتثٜم٤مء راضمعٌ  :وصم٤مًمثٝم٤م

هبؿ سمذٟمقهبؿ ،ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم وإن ؿم٤مء قمٗمك  ،سم٘مدر اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ قمدًٓ  ،إن ؿم٤مء قمذَّ

 .قمٜمٝمؿ ومْمالً 

ّٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل ممـ آُمـ ُمٜمٝمؿ :أن ُمٕمٜم٤مه :وراسمٕمٝم٤م  قمـ قمٓم٤مء. ،إ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             

    ﴾ /اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شم٠مويؾ هذا ذم  :ىمٞمؾ [122] 22آٟمٕم٤مم
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واإلؿمٙم٤مل ومٞمف ُمـ وضمٝمتلم:  ،ومه٤م ُمـ اعمقاوع اعُمِمٙمٚم٦م ُمـ اًم٘مرآن ،أيتلم

  :أطمدمه٤م

اموات وإرض ًّ وأظمر ُمٕمٜمك آؾمتثٜم٤مء سم٘مقًمف:  ،حتديد اخلٚمقد سمٛمّدة دوام اًم

﴿    ﴾ /وم٤مٕول ومٞمف أىمقال ،127هقد:  

اموات وإرض ُُمٌَدًمتلم ،أن اعُمراد :أطمده٤م ًّ أي ُم٤م داُم٧م ؾمامء  :ُم٤م داُم٧م اًم

 .قمـ اًمْمح٤مك واجل٤ٌمئل ،أظمرة وأروٝم٤م ٓ يٗمٜمٞم٤من إذا ُأقمٞمدا سمٕمد اإلومٜم٤مء

ويمّؾ ُم٤م قمالك  ،أن اعُمراد ُم٤م داُم٧م ؾماموات اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر وأروٝمام :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

أو  ،ومٝمذا ُمثؾ إول ،ويمّؾ ُم٤م اؾمت٘مرَّ قمٚمٞمف ىمدُم٤مك ومٝمق أرٌض  ،وم٠مفمّٚمؽ ومٝمق ؾمامء

 .ىمري٥م ُمٜمف

امء  ،وهل دائٛم٦م أسمداً  ،ُم٤م داُم٧م أظمرة ،أن اعُمراد :وصم٤مًمثٝم٤م ًّ يمام أن دوام اًم

 .قمـ احلًـ ،وإرض ذم اًمّدٟمٞم٤م ىمدر ُمّدة سمٜم٤مئٝم٤م

امء وإرض سمٕمٞمٜمٝم٤م :وراسمٕمٝم٤م ًّ وم٢من ًمٚمٕمرب سمؾ اعُمراد اًمّتٌٕمٞمد،  ،أٟمف ٓ ُيراد سمف اًم

ٓ أومٕمؾ ذًمؽ ُم٤م اظمتٚمػ اًمّٚمٞمؾ واًمٜمّٝم٤مر،  :ي٘مقًمقن ،أًمٗم٤مفم٤ًم ًمٚمتٌٕمٞمد ذم ُمٕمٜمك اًمّت٠مسمٞمد

امء وإرض ًّ ٧م ،وُم٤م داُم٧م اًم فمٜم٤ًم ُمٜمٝمؿ أن  ،وذم أؿم٤ٌمه ذًمؽ يمثرة ،وُم٤م ٟم٧ٌم اًمٜمٌَّ

ومخ٤مـمٌٝمؿ ؾمٌح٤مٟمف  ،وُيريدون سمذًمؽ اًمّت٠مسمٞمد ٓ اًمّتقىمٞم٧م ،هذه إؿمٞم٤مء ٓ شمتٖمػّم 

 .وُم٤م يٕمرومقن ،قمغم ىمدر قم٘مقهلؿ ،ُمٝمؿسم٤معُمتٕم٤مرف ُمـ يمال

 ومٞمف أىمقال اًمٕمٚمامء قمغم وضمقٍه: [123]وم٘مد اظمتٚمٗم٧م  ،وأُم٤م اًمٙمالم ذم آؾمتثٜم٤مء
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واًمّزي٤مدة ُمـ اًمٜمّٕمٞمؿ  ،أٟمف اؾمتثٜم٤مء ذم اًمّزي٤مدة ُمـ اًمٕمذاب ٕهؾ اًمٜم٤ّمر :أطمده٤م 

ّٓ ُم٤م ؿم٤مء رسّمؽ ُمـ اًمّزي٤مدة قمغم هذا اعم٘مدار :واًمّت٘مدير ،ٕهؾ اجلٜم٦ّم هذا وقمغم  ،إ

ّٓ سمٛمٕمٜمك ؾمقى ّٓ  :يمام ُي٘م٤مل ،ؾمقى ُم٤م ؿم٤مء رسّمؽ :أي :ومتٙمقن إ ُم٤م يم٤من ُمٕمٜم٤م رضمؾ إ

 .ؾمقى زيد :أي ،زيد

ٕهنؿ طمٞمٜمئٍذ  :أن آؾمتثٜم٤مء واىمٌع قمغم ُم٘م٤مُمٝمؿ ذم اعمحنم واحل٤ًمب :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 ،وُمّدة يمقهنؿ ذم اًمؼمزخ اًمذي هق ُم٤م سملم اعمقت واحلٞم٤مة ،ًمٞمًقا ذم ضمٜم٦ٍّم وٓ ٟم٤مرٍ 

ـِ  ،ظم٤مًمديـ ومٞمٝم٤م أسمداً  :ًمق ىم٤ملٕٟمف شمٕم٤ممم  َـّ فم٤منٌّ أهنؿ يٙمقٟمقن ذم اًمٜم٤ّمر  ،ومل يًتث ًمٔم

ع اًمّتٙمٚمٞمػ ومحّمؾ ًمالؾمتثٜم٤مء أو ُمـ سمٕمد اٟم٘مٓم٤م ،أو اجلٜم٦ّم ُمـ ًمدن ٟمزول أي٦م

 .وم٤مئدة

 :وم٤مجلقاب ؟يمٞمػ ُيًتثٜمك ُمـ اخلٚمقد ذم اًمٜم٤ّمر ُم٤م ىمٌؾ اًمّدظمقل ومٞمٝم٤م :وم٢من ىمٞمؾ 

 .ٌؾ دظمقهلؿ ومٞمٝم٤مإذا يم٤من اإلظم٤ٌمر سمف ىم ،أن ذًمؽ ضم٤مئزٌ 

﴿ :أن آؾمتثٜم٤مء إول يتّمؾ سم٘مقًمف :وصم٤مًمثٝم٤م    ﴾ 

ّٓ ُم٤م ؿم٤مء رسّمؽ ُمـ أضمٜم٤مس اًمٕمذاب اخل٤مرضم٦م قمـ هذيـ  :وشم٘مديره ،126هقد/ إ

ومٙم٠مٟمف  ،وٓ يتٕمّٚمؼ آؾمتثٜم٤مء سم٤مخلٚمقد ذم اجلٜم٦ّم يتّمؾ سمام دلَّ قمٚمٞمف اًمٙمالم ،اًمّيسملم

ّٓ ُم٤م ؿم٤مء رسّمؽ ُمـ أٟمقاع اًمٜمّٕمٞمؿومٞمٝم٤م ٟمٕمٞم :ىم٤مل هلؿ  :وإٟمام دلَّ قمٚمٞمف ىمقًمف ،ٌؿ إ

﴿  7   ﴾ /128هقد. 
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ّٓ سمٛمٕمٜمك اًمقاو :وراسمٕمٝم٤م وهذا  ،وُم٤م ؿم٤مء رسّمؽ ُمـ اًمّزي٤مدة :أي :أن يٙمقن إ

 .اًمٜمّحقّيلم حم٘م٘مقاًم٘مقل ىمد وّٕمٗمف  [124]

ر ُمـ أهؾ اًمّتقطمٞمد، اًّمذيـ أن اعُمراد سم٤مًّمذيـ ؿم٘مقا َُمـ ُأدظِمؾ اًمٜم٤ّم :وظم٤مُمًٝم٤م

وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: أهنؿ ُُمٕم٤مىمٌقن ذم  ،َوّٛمقا إمم إيامهنؿ وـم٤مقم٤مهتؿ ارشمٙم٤مب اعمٕم٤ميص

ّٓ ُم٤م ؿم٤مء رسّمؽ ُمـ إظمراضمٝمؿ إمم اجلٜم٦ّم ،اًمٜم٤ّمر  ،وإيّم٤مل صمقاب ـم٤مقم٤مهتؿ إًمٞمٝمؿ ،إ

  ﴿ :صمؿ اؾمتثٜمك سم٘مقًمف ،وجيقز أن ُيريد سم٤مًمذيـ ؿم٘مقا مجٞمع اًمّداظمٚملم قمغم ضمٝمٜمّؿ

    ﴾ /وٓ  ،ممـ ىمد اؾمتحؼَّ اًمّثقاب ،أهؾ اًمٓم٤مقم٤مت ُمٜمٝمؿ ،127هقد

ّٓ َُمـ ؿم٤مء رسّمؽ أن خُيرضمف سمتقطمٞمده ُمـ اًمٜم٤ّمر  :وشم٘مديره ،سمّد أن ُيقّصؾ إًمٞمف إ

 .وُيدظمٚمف اجلٜم٦ّم

وأُم٤م ذم أهؾ اجلٜم٦ّم ومٝمق اؾمتثٜم٤مء قمـ ظمٚمقدهؿ أيْم٤ًم  ،وىمد شمٙمقن ُم٤م سمٛمٕمٜمك َُمـ 

ٓ سمّد ذم اإلظم٤ٌمر قمٜمف  ،٘مٚمٜم٤م إمم اجلٜم٦ّم ُمـ اًمٜم٤ّمر وظمّٚمد ومٞمٝم٤مٕن َُمـ يٜم :عم٤ِم ذيمرٟم٤مه

ّٓ ُم٤م ؿم٤مء رسّمؽ  ،ظم٤مًمديـ ومٞمٝم٤م :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل ،سمت٠مسمٞمد ظمٚمقده أيْم٤ًم ُمـ اؾمتثٜم٤مء ُم٤م شم٘مّدم إ

 ﴿ :ومام ذم ىمقًمف ،ُمـ اًمقىم٧م اًمذي أدظمٚمٝمؿ ومٞمف اًمٜم٤ّمر ىمٌؾ أن يٜم٘مٚمٝمؿ قمغم اجلٜم٦ّم

    ﴾ وآؾمتثٜم٤مء ذم إول  ،آؾمتثٜم٤مء ُمـ اًمّزُم٤منو ،ه٤م هٜم٤م قمغم سم٤مسمف

  .ُمـ إقمٞم٤من
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 ﴿ :و   ﴾ /هؿ اًّمذيـ ؾَمَٕمدوا  ،قمغم هذا اًم٘مقل ،126هقد

وم٢مذا ُأدظمٚمقا اًمٜم٤ّمر  ،وإٟمام أضمرى قمٚمٞمٝمؿ يمّؾ ًمٗمٍظ ذم احل٤مل اًمتل شمٚمٞمؼ سمف ،سم٠مقمٞم٤مهنؿ

 .ومٝمؿ ُمـ أهؾ اًمِّم٘م٤مء ،وقُمقىمٌقا ومٞمٝم٤م

ًمٚمخٚمقد  [125]قمغم ؾمٌٞمؾ اًمّت٠ميمٞمد  ،ًمؽ سم٤معمِمٞمئ٦مأن يتٕمّٚمؼ ذ :وؾم٤مدؾمٝم٤م

ّٓ ختٚمٞمدهؿ قمغم ُم٤م طَمٙمؿ سمف :واًمّتٌٕمٞمد ًمٚمخروج ومٙم٠مٟمف  ،ٕن اهلل شمٕم٤ممم ٓ يِم٤مء أ

 .ٕٟمف ٓ يِم٤مء أن خُيرضمٝمؿ ُمٜمٝم٤م :شمٕمٚمٞمٌؼ عم٤ِم ٓ يٙمقن سمام ٓ يٙمقن

 ﴿ :صمؿ قمزم سم٘مقًمف ،أن اهلل شمٕم٤ممم اؾمتثٜمك :وؾم٤مسمٕمٝم٤م      

 ﴾ /أٟمف أراد أن خُيّٚمدهؿ ،127هقد. 

   ﴿ :أٟمف يٕمٜمل :وصم٤مُمٜمٝم٤م  ﴾ /ُم٤م ؾمٌَ٘مٝمؿ سمف اًّمذيـ  ،127هقد

 ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :دظمٚمقا ىمٌٚمٝمؿ ُمـ اًمٗمري٘ملم       2 4   

  ﴾ /71اًمزُمر. 

﴿         5          ﴾ /وم٢من  ،73اًمزُمر

وآؾمتثٜم٤مءان  ،ومال سمّد أن ي٘مع سمٞمٜمٝمام شمٗم٤موت ذم اًمّدظمقل ،اًمّزُمرة شمدظمؾ سمٕمد اًمّزُمرة

 .قمغم هذا ُمـ اًمّزُم٤من

ُم٤م  ،ُمّدة يمقهنؿ ذم اًم٘مٌقر ،دائٛمقن ومٞمٝم٤م ،ظم٤مًمدون ذم اًمٜم٤ّمر :أن اعمٕمٜمك :وشم٤مؾمٕمٝم٤م

اموات وإرض ذم اًمّدٟمٞم٤م ًّ ذا ومٜمٞمت٤م وقُمدُمت٤م اٟم٘مٓمع قم٘م٤مهبؿ امم أن وإ ،داُم٧م اًم
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﴿ :وىمقًمف ،يٌٕمثٝمؿ اهلل ًمٚمح٤ًمب      ﴾  اؾمتثٜم٤مٌء وىمع قمغم ُم٤م يٙمقن

 .ذم أظمرة

   ﴿أن اعمُراد  :وقم٤مذه٤م  ﴾ ومال ُيدظمٚمٝمؿ  ،أن يتج٤موز قمٜمٝمؿ

 ،٤مٟمف دَم٤مَوز قمٜمٝمؿوإن ؿم٤مء ؾمٌح ،وآؾمتثٜم٤مء ٕهؾ اًمّتقطمٞمد وهل ضمزاؤهؿ ،اًمٜم٤ّمر

 .وآؾمتثٜم٤مء يٙمقن قمغم هذا ُمـ إقمٞم٤من

ّٓ ُم٤م ُم٣م ُمـ إظمراج سمٕمض  ،وهذه اًمقضمقه يمّٚمٝم٤م شمت٠مشمك ذم آؾمتثٜم٤مء اًمث٤مين إ

 .[126]وإظمراضمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤ّمر سمٕمد دظمقهلؿ  ،إؿم٘مٞم٤مء ُمـ شمٜم٤مول اًمققمٞمد هلؿ

ب ومال سمّد أن أن َُمـ اؾمتحؼَّ اًمّثقا :إلمج٤مع إُُم٦م قمغم :وم٢من ذًمؽ ٓ يت٠مشمك ه٤م هٜم٤م

 .وأٟمف ٓ خيرج ُمٜمٝم٤م سمٕمد دظمقًمف ومٞمٝم٤م ،يدظمؾ اجلٜم٦ّم

هذا ذم ٟم٤مر اًمّدٟمٞم٤م ىمٌؾ يقم  :يقم ي٠ميت واًمتل سمٕمده٤م ،ذم هذه أي٦م (1)واًم٘مٛمل 

﴿:ىم٤مل ،اًم٘مٞم٤مُم٦م                ﴾ /128هقد. 

   ﴿ :ٝم٤م أرواح اعم١مُمٜملمذم ضمٜم٤من اًمّدٟمٞم٤م أًمتل شُمٜم٘مؾ ومٞم :يٕمٜمل

             7   ﴾ 

 .يٙمقن ُُمّتّماًل سمف ،همػم ُم٘مٓمقع ُمـ ٟمٕمٞمؿ أظمرة ذم اجلٜم٦ّم :، يٕمٜمل128هقد/

                                                           

 .14ح  4/134، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  274شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1



 417 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

واًمّثقاب واًمٕم٘م٤مب ذم اًمّدٟمٞم٤م ذم  ،وهق ردٌّ قمغم َُمـ أٟمٙمر قمذاب اًم٘مؼم :ىم٤مل

 .اًمؼمزخ ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُي١ميد هذا اًمتٗمًػم :ىمٞمؾ          

  ﴾ /46هم٤مومر. 

إذ ٓ همدّو وٓ قمٌّم  ،ىمٌؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م ،أن هذا ذم ٟم٤مر اًمؼمزخ :ىم٤مل اًمّّم٤مدق 

 .ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م

﴿ :أمل شمًٛمع ىمقل اهلل قمزَّ وضمؾَّ  :صمؿ ىم٤مل         

             ﴾/( 1) 46هم٤مومر. 

أن اعُمراد سم٤مجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر  :ُم٤م ُمٕمٜم٤مه واًمّّم٤مدق  قمـ اًم٤ٌمىمر ( 2)واًمٕمٞم٤مر 

 .ووٓي٦م أقمدائٝمؿ وٓي٦م آل حمّٛمد  ،ذم هذه أي٦م

ا آؾمتثٜم٤مء ُمـ اهلل أن هذ ،ىم٤مل اجل٤مهؾ سمٕمٚمؿ اًمتٗمًػم  :ىم٤مل اًمّّم٤مدق :ىم٤مل

 .إٟمام هق عمَِـ دظمؾ اجلٜم٦ّم واًمٜم٤ّمر

  .ومتٌ٘مٞم٤من وًمٞمس ومٞمٝمام أطمٌد، ويمّذسمقا ،وذًمؽ أن اًمٗمري٘ملم مجٞمٕم٤ًم خيرضم٤من ُمٜمٝمام

                                                           

، شمٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  8/317جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .128ح  2/473

 .14ح  6/283، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  65ح  2/162شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((2
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 [127]وٓ يمّؾ أهؾ اًمٜم٤ّمر  ،ًمٞمس خيرج أهؾ اجلٜم٦ّم ،واهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم :ىم٤مل

3 ﴿ :وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ؟يمٞمػ يٙمقن ذًمؽ ،ُمٜمٝمام أسمداً     

   ﴾ /(1) .ًمٞمس ومٞمٝم٤م اؾمتثٜم٤مء ،3اًمٙمٝمػ 

ه٤مشم٤من أيت٤من ذم همػم أهؾ اخلٚمقد ُمـ أهؾ اًمِّم٘م٤موة  :وقمـ اًم٤ٌمىمر 

ٕم٤مدة ًّ  (2) .واًم

  3﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  3   3     ﴾ 

أيمال ُمـ هذه شمٖمػّمت صقرهتام إمم  أٟمف أومهٝمام أهنام إذا،ىمٞمؾ: اعمٕمٜمك.22آقمراف/

صقرة اعمََٚمؽ،وأن اهلل شمٕم٤ممم ىمد طمٙمؿ سمذًمؽ،وسم٠من ٓ شمٌٞمد طمٞم٤مهتام إذا أيمال 

  3 3﴿ :ُمٜمٝم٤م.وحُيتٛمؾ أن يٙمقن اعُمراد سم٘مقًمف  ﴾  أٟمف أومهٝمام أن

ل ومٞمٙمقن يمام ي٘مق ،واخل٤مًمديـ دوهنام ،اعمٜمٝمل قمـ شمٜم٤مول اًمِّمجرة اعمالئٙم٦م ظم٤مّص٦م

ّٓ أن شمٙمقن ومالٟم٤ًم،  وإٟمام ُيريد :أطمدٟم٤م ًمٖمػمه أن اعمٜمٝمل ومالن إٟمام  :ُم٤م هُنٞم٧م قمـ يمذا إ

طُمٙمل قمـ اعمرشم٣م  ،وهذا اعمٕمٜمك أويمد ذم اًمِّمٌٝم٦م واًمّٚمٌس قمٚمٞمٝمام ،هق ومالن دوٟمؽ

 (3) .ىُمّدس ّهه

                                                           

 .1/556، قمٜمف اًمتٗمًػم إصٗمك ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  66ح  2/162ٗمًػم اًمٕمٞم٤مر : شم ((1

 .2/234، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  67ح  2/162شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((2

 .3/342اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :  ((3



 419 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

 ﴿   ﴾ /ُُمتقاوٕملم ،199آل قمٛمران. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /ؾم٤ميمٜم٦م  :أي ،39ومّمٚم٧م

 .ُُمٓمٛمئٜم٦م

 .يم٤من طم٤مهل٤م طم٤مل اخل٤موع اعُمتقاوع :أي :أي همؼماء دارؾم٦م ُُمتٝمِّمٛم٦م :وىمٞمؾ

  .ُمّٞمت٦م ٓ ٟم٤ٌمت ومٞمٝم٤م :وىمٞمؾ

  .ومل متٓمر ،إذا ي٧ًٌم إرض :(1) وقمـ إزهري

 .ىمد ظمِمٕم٧م :ىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /يًتٓمٞمٕمقن اًمٜمّٔمر :أي ،43اًم٘مٚمؿ ٓ، 

  .ـ هقل ذًمؽ اًمٞمقمُم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /ظم٤موٕم٦م ذًمٞمٚم٦م. :، أي2اًمٖم٤مؿمٞم٦م 

 ،٤مب، واًمّزيدّي٦مّّم ٟمزًم٧م ذم اًمٜمُّ  :ىم٤مل ،ذم شمٗمًػم هذه أي٦م وقمـ اًمّرو٤م 

 .[128]( 2)ُمـ اًمٜمّّم٤مب  ،واًمقاىمٗمّٞم٦م

خلْمقع ٕن اًمّذل وا ،وإٟمام ذيمر اًمقضمقه ،أرسم٤مب اًمقضمقه :اعُمراد سمذًمؽ :وىمٞمؾ

 .ئمٝمر ومٞمٝم٤م

                                                           

 .اًمّمح٤مح ، اجلقهري ، ُم٤مدة ) ظمِمع ( ((1

 .27ح  48/267، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  286ًمٙمٌم : اٟمٔمر : رضم٤مل ا ((2



 اخل٤مءومّمؾ     .......................................................422

 .ؾم٤مداهتؿ :أي ،ضم٤مءين وضمقه سمٜمل متٞمؿ :شم٘مقل ،اًمٙمؼماء :اعمُراد سم٤مًمقضمقه :وىمٞمؾ

 .ٕهن٤م يمّٚمٝمؿ شمٙمؼّمت قمـ قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم :قمٜمك سمف وضمقه اًمٙمٗم٤مر :وىمٞمؾ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /أي  :ىمٞمؾ ،2اعم١مُمٜمقن

 ،ٓ يرومٕمقن أسمّم٤مرهؿ قمـ ُمقاوع ؾمجقدهؿ ،قنُُمتذًمٚم ،ُُمتقاوٕمقن ،ظم٤موٕمقن

 .وٓ يٚمتٗمتقن يٛمٞمٜم٤ًم وٓ ؿمامًٓ 

وم٘م٤مل: أُم٤م أٟمف ًمق  ،رأى رضماًل يٕم٨ٌم سمٚمحٞمتف ذم صالشمف أن اًمٜمٌّّل  :وُروي

  (1) .ظمِمع ىمٚمٌف خلِمٕم٧م ضمقارطمف

وذم هذا دًٓم٦م قمغم أن هذا اخلِمقع ذم اًمّّمالة يٙمقن سم٤مًم٘مٚم٥م واجلقارح،  :ىمٞمؾ

ومال  ،واإلقمراض قماّم ؾمقاه٤م ،ُيٗمّرغ ىمٚمٌف سمجٛمع اهلّٛم٦م هل٤م ومٝمق أن :وم٠مُم٤م سم٤مًم٘مٚم٥م

 .يٙمقن ومٞمف همػم اًمٕم٤ٌمدة واعمٕمٌقد

 آًمتٗم٤متوشمرك  ،واإلىم٤ٌمل قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمق همضُّ اًمٌٍم :وأُم٤م سم٤مجلقارح

 (2)واًمٕم٨ٌم.

 (3) .وٓ َُمـ قمغم ي٤ًمره ،ومال يٕمرف َُمـ قمغم يٛمٞمٜمف ،ظمِمع :وقمـ اسمـ قم٤ٌمس

                                                           

، دقم٤مئؿ اإلؾمالم ، اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامين :  7/176جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 8/197، يمٜمز اًمٕمامل ، اعمت٘مل اهلٜمدي :  122ح  2/192، اعمّمٜمػ ، اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم : 1/174

 .22532ح

 .52ح٘مؼ إردسمٞمكم : اٟمٔمر : زسمدة اًمٌٞم٤من ، اعم ((2

 .81/228، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  7/176جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((3



 421 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

امء ذم صالشمفيم٤من يرومع سم أن رؾمقل اهلل  :وُروي ًّ ومٚماّم ٟمزًم٧م  ،ٍمه إمم اًم

 (1).ورُمك سمٌٍمه إمم إرض ،أي٦م ـم٠مـم٠م رأؾمف

﴿        ﴾ /ٙمقن  :، أي128ـمف ًّ ظمْمٕم٧م سم٤مًم

 .ًمٕمٔمٛم٦م اًمّرمحـ

 ﴿   ﴾ /وهق إسمٕم٤مٌد سمٛمٙمروه ،ديـسم٤مقمديـ وُُمٌٕمَ  ،65اًمٌ٘مرة. 

 .وظم٤ًمء اًمٙمٚم٥م ،ظم٠ًمت اًمٙمٚم٥م :وُي٘م٤مل

﴿ ًمف شمٕم٤ممم ىمق          ﴾ /يرضمع  :أي ،4اعمٚمؽ

يم٠مٟمف ذّل يمذًّم٦م َُمـ ـمٚم٥م  ،ذًمٞماًل ص٤مهمراً  ،سمٕمٞمدًا قمـ ٟمٞمؾ اعُمراد [131]قمٚمٞمؽ سمٍمك 

 .ؿمٞمئ٤ًم وُأسمِٕمد قمٜمف

 ﴿9    ﴾ /يمًالم اًمٜمّّمٞم٥م 122اًمٌ٘مرة. 

﴿       ﴾ /سمٞم٤مض اًمٜمّٝم٤مر 187اًمٌ٘مرة. 

 ﴿ :و        ﴾ /ؾمقاد اًمّٚمٞمؾ 187اًمٌ٘مرة. 

 .اًمٗمجر اعمُٕمؽمض :وإسمٞمض ،اخلٞمط إؾمقد اًمٗمجر اعُمًتٓمٞمؾ :وىمٞمؾ

                                                           

 : احلقيزي ،  قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ،7/176 : اًمٓمؼمد ، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ((1

 .12ح 3/528



 اخل٤مءومّمؾ     .......................................................422

ٌّف أول ُم٤م يٌدو ُمـ اًمٗمجر اعمُٕمؽمض ذم إوُمؼ وُم٤م يٛمتدُّ ُمٕمف ُمـ فُمٚمٛم٦م اًمّٚمٞمؾ  ،ؿُم

﴿ :وايمتٗمل سمٌٞم٤من اخلٞمط إسمٞمض سم٘مقًمف ،سمخٞمٓملم أسمٞمض وأؾمقد      ﴾

  .قمـ سمٞم٤من اخلٞمط إؾمقد: ًمدًٓمتف قمٚمٞمف ،187اًمٌ٘مرة/

 ُمـ ؾمقاد اًمّٚمٞمؾ. ،هق سمٞم٤مض اًمٜمّٝم٤مر :قمـ اًمّّم٤مدق ( 1)اًمٙم٤مذم

 (2) .هق اًمٗمجر اًمذي ٓ ؿمؽَّ ومٞمف :وذم رواي٦مٍ 

 ،أن اهلل مل جيٕمؾ ظمٚم٘مف ذم ؿُمٌٝم٦ٍم ُمـ هذا ،ًمٞمس هق إسمٞمض صٕمد :وذم ُأظمرى

 (3) :اعمُٕمؽمض :وم٘م٤مل ،وشمال هذه أي٦م

 ، أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ظمّقات سمـ ضُمٌػم إٟمّم٤مري :قمـ اًمّّم٤مدق  (4) اًمٙم٤مذم

 .وم٠مُمًك وهق قمغم شمٚمؽ احل٤مل ،ذم اخلٜمدق وهق ص٤مئؿ ويم٤من ُمع اًمٜمٌّّل 

 ،إذا ٟم٤مم أطمدهؿ طمرم قمٚمٞمف اًمّٓمٕم٤مم واًمنّماب ،ويم٤مٟمقا ىمٌؾ أن شمٜمزل هذه أي٦م

ٓ شمٜمؿ طمّتك  :٤مًمقاوم٘م ؟هؾ قمٜمديمؿ ـمٕم٤مم :وم٘م٤مل ،ومج٤مء ظمّقات إمم أهٚمف طملم أُمًك

                                                           

 .513ح  4/184ًمِمٞمخ اًمٓمقد : ، هتذي٥م إطمٙم٤مم ، ا 3ح  4/98اًمٙم٤مذم، اًمٙمٚمٞمٜمل : ((1

، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،  1937ح  2/131ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((2

 .396ح  9/158اًمؼموضمردي : 

 4/211، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم: 994ح  1/275آؾمتٌّم٤مر ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((3

 .4944ح

 .21ح  22/267قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  ، 4ح  4/98اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((4



 423 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

وم٤ٌمت قمغم شمٚمؽ  ،ٟمٕمؿ :وم٘م٤مل ؟ىمد ومٕمٚم٧م :وم٘م٤مًمقا ًمف ،وم٤مشمٙمك ومٜم٤مم ،ُٟمّمٚمح ًمؽ ـمٕم٤مُم٤مً 

 .احل٤مل

ومٚماّم  ومٛمرَّ سمف رؾمقل اهلل  ،ومجٕمؾ ُيٖمِمك قمٚمٞمف ،صمؿ همدا قمغم اخلٜمدق ،وم٠مصٌح

 .وم٠مٟمزل اهلل ومٞمف أي٦م ،أظمؼمه يمٞمػ يم٤من أُمره ،رأى اًمذي سمف

﴿    4     ﴾ ٌُمـ ظمقى اًمٜمّجؿ ،ؾم٤مىمٓم٦م :أي ،259٘مرة/اًم، 

 ظمال ُمـ أهٚمف. [130]ُمـ ظمقى اعمٜمزل ،أو ظم٤مًمّٞم٦م ،إذا ؾم٘مط

 ﴿  ﴾ /ويٙمقن ذم إومٕم٤مل،  ،اًمنّم واًمٗم٤ًمد :اخل٤ٌمل ،118آل قمٛمران

 .واًمٕم٘مقل ،وإسمدان

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 3    ﴾ /ُي٘مٍّمون  :أي ،118آل قمٛمران ٓ

 .وٓ يدقمقن ضمٝمدهؿ ذم ُمّيشمٙمؿ ،مم وم٤ًمد أُمريمؿومٞمام ُي١مّدي إ

 .وأصؾ اخل٤ٌَمل ذه٤مب اًمٌمء :ىم٤مل ،ٓ يٌ٘مقن ذم إًم٘م٤مئٙمؿ ومٞمام يّييمؿ :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /واخلنان ،احلرُم٤من :اخلٞم٦ٌم ،127آل قمٛمران. 

واخل٤مئٌقن هؿ اًّمذيـ وم٤مهتؿ اًمّٔمٗمر  ،وظم٤مب خيقب ،ظم٤مب خيٞم٥م :ُي٘م٤مل

 .سم٤معمٓمٚمقب

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /مل يٜم٤مًمقا مم٤م أُّمٚمقا  :أي ،127آل قمٛمران

 .ؿمٞمئ٤مً 
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ّٓ سمٕمد إُمؾ ،ع قماّم أُّمؾاعُمٜم٘مٓمِ  :اخل٤مئ٥م :وىمٞمؾ ٕهن٤م اُمتٜم٤مع  :وٓ شمٙمقن اخلٞم٦ٌم إ

 .ٟمٞمؾ ُم٤م أُّمؾ

واًمٞم٠مس واًمّرضم٤مء يتٕم٤مىم٤ٌمن  ،وىمد يٙمقن سمٕمده ،واًمٞم٠مس ىمد يٙمقن ىمٌؾ إُمؾ

 .يمتٕم٤مىم٥م اخلٞم٦ٌم واًمّٔمٗمر

﴿   ﴾ /ُُمِمتٌؼ ُمـ اخلُّٚم٦م،سمْمؿ اخل٤مء اعمُٕمجٛم٦م،:،اخلٚمٞمؾ125اًمٜم٤ًمء 

٦ٌّم،  .أو ُمـ اخلَّٚم٦م سمٗمتح اخل٤مء،اًمتل هل احل٤مضم٦م اًمتل هل اعمح

ٕن يمّؾ واطمٍد ُمـ اعمُتّم٤مدىَملم يًدُّ ظمٚمؾ  :وإٟمام ُيًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمّّمداىم٦م :ىمٞمؾ

 .ص٤مطمٌف

 ،ومٙم٠مٟمف ذم ظمٚمؾ ىمٚمٌف ،ٕن يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام ُيٓمٚمِع ص٤مطمٌف قمغم أهاره :وىمٞمؾ

 .ًمالظمتالل اًمذي يٚمحؼ اًمٗم٘مػم ومٞمام حيت٤مج إًمٞمف :وإٟمام اؾمُتٕمٛمؾ ذم احل٤مضم٦م

٦ٌّم :ىم٤مل اخلٚمٞمؾ (1) وقمـ إزهري  :ُي٘م٤مل دقم٤م ومالن ومخٚمؾ ،اًمذي ظُمصَّ سم٤معمح

 .ظمصَّ  :أي

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /٤ٌّمً  :أي ،125اًمٜم٤ًمء ٓ  ،حُم

 .ًمٙمامل ظمّٚمتف ،ّدشمفظمٚمؾ ذم ُمق

                                                           

 .اًمّمح٤مح ، إزهري ، يمت٤مب اًمٕملم ، اًمٗمراهٞمدي ، ُم٤مدة ) ظمٚمؾ ( ((1
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وُُمٕم٤مدي٤ًم ٕقمداء اهلل، واعمُراد سمخّٚم٦م  ،واعُمراد سمخٚمتف هلل: أٟمف يم٤من ُُمقاًمٞم٤ًم ٕوًمٞم٤مء اهلل

أٟم٘مذه ُمـ ٟم٤مر ٟمٛمرود،  [131]يمام  ،ٟمٍمشمف قمغم َُمـ أراده سمًقء ،اهلل شمٕم٤ممم ًمف

 .وضمٕمٚمٝم٤م قمٚمٞمف سمردًا وؾمالُم٤مً 

 وىمدوًة هلؿ  ،ًمٚمٜم٤مس وضمٕمٚمف إُم٤مُم٤مً  ،طملم راوده قمـ أهٚمف ،ويمام ومٕمٚمف سمٛمٚمؽ ُمٍم

ٌّف اهلل :ضم٤مئٌز أن يٙمقن ؾُمّٛمل ظمٚمٞمؾ اهلل :ىم٤مل (1) وقمـ اًمزضّم٤مج  ،سم٠مٟمف اًمذي أطم

٦ٌّم شم٤مُّم٦م يم٤مُمٚم٦م ،حمٌتف شم٤مُّم٦ًم يم٤مُمٚم٦م ،سم٠من اصٓمٗم٤مه  .وأطم٥ّم اهلل هق حم

  واٟم٘مٓمع سمحقائجف إًمٞمف  ،وشمقيّمؾ قمٚمٞمف ،ٕٟمف اىمتٍم إمم اهلل :ؾُمّٛمل ظمٚمٞمالً  :وىمٞمؾ

هبذا آؾمؿ وإن يم٤من اخلٚمؼ وم٘مراء امم رمحتف شمنميٗم٤ًم ًمف  وإٟمام ظمّّمف اهلل :ىمٞمؾ

ٓ يرضمقا ًمًدِّ ظمٚمتف ؾِمقاه،يمام ظمصَّ  ،ُمـ طمٞم٨م أٟمف وم٘مػم إًمٞمف ،سم٤مًمٜم٦ًٌّم إًمٞمف

سم٠مٟمف طمٌٞم٥م  سم٠مٟمف روح اهلل،وحمّٛمدًا  وقمٞمًك ،سم٠مٟمف يمٚمٞمؿ اهلل ُمقؾمك

 .اهلل

ُمـ إٟمزال ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف ظمّّمف سمام مل خيصَّ همػمه،  :إٟمام ؾُمّٛمل ظمٚمٞمالً  :وىمٞمؾ

وإٟمام ظمّّمف ُمـ سملم ؾم٤مئر إٟمٌٞم٤مء هبذا  .وهمػم ذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئّمف ،اًمقطمل قمٚمٞمف

قمغم اعمٕمٜمٞملّم اًّمذيـ ذيمرٟم٤ممه٤م، وإن يم٤من يمّؾ واطمٍد ُمـ إٟمٌٞم٤مء ظمٚمٞمؾ اهلل ذم  :آؾمؿ

 .ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف ظمّّمٝمؿ سم٤مًمٜمٌّقة ،زُم٤مٟمف

 

                                                           

 .3/222اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1
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 ل ٟمٗمًف.يٕمٜم ،ىمد أظمذ اهلل ص٤مطمٌٙمؿ ظمٚمٞمالً  :ىم٤مل قمـ اًمٜمٌّّل  (1)وىمد ُروي 

 أن إسمراهٞمؿ :ُم٤م ورد ذم اًمتٗمًػم ذم وضمف ظمّٚم٦م إسمراهٞمؿ  (2)ومم٤م ُروي  

وارحتؾ  ،وأن اًمٜم٤ّمس أص٤مهبؿ ضمدٌب  ،وُيٓمٕمؿ اعم٤ًميملم ،يم٤من ُيْمّٞمػ اًمّْمٞمٗم٤من

ومٚمؿ ُيّم٥م ذًمؽ  ،يٚمتٛمس ُمٜمف ـمٕم٤مُم٤ًم ٕهٚمف ،إمم ظمٚمٞمٍؾ ًمف سمٛمٍم إسمراهٞمؿ 

  .قمٜمده

ًمئاّل  ،ومٛمأل همرائره ُمـ ذًمؽ اًمّرُمؾ ،ٜم٦مٍ ومٚماّم ىمُرب ُمـ أهٚمف سمٛمٗم٤مزٍة ذات رُمؾ ًمٞمّ 

 .دىمٞم٘م٤مً  [132]ومحّقل اهلل همرائره  ،يٜمٕمؿ أهٚمف سمرضمققمف ُمـ همػم ُمػمة

 ،ومٗمتحقا اًمٖمرائر ،دظمؾ اًمٌٞم٧م وٟم٤مم اؾمتحٞم٤مًء ُمٜمٝمؿ ،ومٚماّم وصؾ امم أهٚمف

 زوىمّدُمقا إًمٞمف ـمٕم٤مُم٤ًم ـمّٞم٤ًٌم  ،واظمٌزوا ،وقمجٜمقا ُمـ اًمّدىمٞمؼ

ًمّدىمٞمؼ اًمذي ضمئ٧م سمف ُمـ قمٜمد ظمٚمٞمٚمؽ ُمـ ا :ىم٤مًمقا ؟ُمـ أيـ ظمٌزوا :وم٠ًمهلؿ

 .اعمٍمي

 .ومًاّمه اهلل ؾمٌح٤مٟمف ظمٚمٞمالً  ،أُم٤م أٟمف ُمـ ظمٚمٞمكم وًمٞمس سمٛمٍمي :وم٘م٤مل

 .قمـ أب قمٌد اهلل  (3) رواه اًم٘مٛمل

                                                           

 ، سمتٗم٤موت.15ح 1/11،قمٜمف سمح٤مر إٟمقار،اعمجٚمز: 145اٟمٔمر:قمٚمؾ اًمنّمائع،اًمِمٞمخ اًمّمدوق: ((1

 .5/422، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل :  1/566اًمٙمِم٤مف ، اًمزخمنمي :  اٟمٔمر : ((2

 .1ح  2/332، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  114شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((3
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وٟمٌّٞم٤ًم ىمٌؾ  ،قمٌدًا ُمـ ىمٌؾ أن يتخذه ٟمٌّٞم٤مً  اختذ اهلل إسمراهٞمؿ  :(1) وذم احلدي٨م

 ،وظمٚمٞماًل ىمٌؾ أن جيٕمٚمف إُم٤مُم٤مً  ،ورؾمقًٓ ىمٌؾ أن يتخذه ظمٚمٞمالً  ،أن يتخذه رؾمقًٓ 

 ﴿ :ىم٤مل ،ومٚماّم ضمٕمؾ ًمف هذه إؿمٞم٤مء    ﴾ /124اًمٌ٘مرة. 

﴿  ﴾/واعُمٜم٤مزع ًمف ،هق اعُمّدقمل قمغم همػمه طمّ٘م٤ًم ُمـ احل٘مقق ،21ص 

  .ومٞمف

 ،درٕن أصٚمف اعمّم :واجلامقم٦م سمٚمٗمٍظ واطمدٍ  ،وآصمٜملم ، سمف قمـ اًمقاطمدوُيٕمؼمَّ 

 ،ظم٤مصٛمتف ومخّمٛمتف :ُي٘م٤مل ،ورضم٤مل ظُمّمؿ ،ورضمالن ظمّمؿ ،رضمٌؾ ظمّمؿ :ومُٞم٘م٤مل

 .أظمّمٛمف

﴿  ﴾ /وهق اًمذي خُي٤مِصؿ قمـ ٟمٗمًف ،سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ ،ومٕمٞمؾ ،4اًمٜمحؾ.

   

 .اعُمج٤مِدل سم٤مًم٤ٌمـمؾ :وىمٞمؾ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   7       ﴾ 

دسّمره٤م وصّقره٤م  ،وٕمٞمٗم٦م ُمٝمٞمٜم٦م ،ٚمؼ اإلٟم٤ًمن ُمـ ٟمٓمٗم٦ٍم ؾمّٞم٤مًم٦مظُم  :أي ،4اًمٜمحؾ/

وُيٌلّم قماّم ذم  ،خُي٤مِصؿ قمـ ٟمٗمًف ،طمّتك ص٤مرت إٟم٤ًمٟم٤مً  ،سمٕمد أن ىمٚمٌٝم٤م طم٤مًٓ سمٕمد طم٤مل

 .وٛمػمه

                                                           

 .22، آظمتّم٤مص ، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد :  2ح  1/175اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1
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  .ُُمٜمٌٝم٤ًم قمغم يمامل ىمدرشمف وقمٚمٛمف ،ومٌلّم ؾمٌح٤مٟمف ٟم٘مص أطمقال اإلٟم٤ًمن وأيمٛمٚمٝم٤م

 .ّمقُم٦مُُمٌلّم فم٤مهر اخل ،جُم٤مدل سم٤مًم٤ٌمـمؾ ،ظمّمٞمؿ :وىمٞمؾ

وم٠مظمذ خُي٤مِصؿ ذم  ،وُمّٙمٜمف [133]أٟمف ظمٚم٘مف  :ومٕمغم هذا يٙمقن اعمٕمٜمك :ىمٞمؾ

 .وومٞمف شمٕمريٌض ًمٗم٤مطمش ُم٤م ارشمٙمٌف اإلٟم٤ًمن ُمـ شمْمٞمّٞمع طمّؼ ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمف ،ٟمٗمًف

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /ضمدًمقن ذم  :أي ،58اًمزظمرف

 .دومع احلّؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         5  ﴾ /أي ،19احل٩م: 

 .ذم ديـ رهّبؿ

ٕن ٟمٌّٞمٜم٤م ىمٌؾ  :ٟمحـ أومم سم٤مهلل ُمٜمٙمؿ :وم٘م٤مًم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّّم٤مرى ًمٚمٛمًٚمٛملم

آُمٜم٤م سمٙمت٤مسمٜم٤م  :سمؾ ٟمحـ أطمّؼ سم٤مهلل ُمٜمٙمؿ :وىم٤مل اعمًٚمٛمقن ،وديٜمٜم٤م ىمٌؾ ديٜمٙمؿ ،ٟمٌّٞمٙمؿ

 .ومٙم٤من هذا ظمّمقُمتٝمؿ ،طمًداً ويمٗمرشمؿ أٟمتؿ سمٜمٌّٞمٜم٤م  ،وٟمٌّٞمٜم٤م وٟمٌّٞمٙمؿ ،ويمت٤مسمٙمؿ

 .اىمتتٚمقا يقم سمدر ،أن ُمٕمٜمك اظمتّمٛمقا :وىمٞمؾ

وهؿ:  ،شم٤ٌمرزوا ذم يقم سمدر ،ٟمزًم٧م ذم اًمٜمّٗمر اًمًّت٦م ُمـ اعم١مُمٜملم واًمٙم٤مومريـ :ىمٞمؾ

ىمتؾ اًمقًمٞمد سمـ قمت٦ٌم،  وقمكّم  ،ىَمتؾ قمت٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م ،محزة سمـ قمٌد اعمّٓمٚم٥م



 429 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

وقُمٌٞمدة سمـ احل٤مرث سمـ قمٌد  ،فوقمت٦ٌم ضمّده ُٕم ،واًمقًمٞمد ظم٤مل ُمٕم٤موي٦م سمـ أب ؾمٗمٞم٤من

 (1) .ىَمتؾ ؿمٞم٦ٌم سمـ رسمٞمٕم٦م ،اعمّٓمٚم٥م

﴿ 7    ﴾ /وـم٤مهمٞم٦م،  ،ُمثؾ قم٤مومٞم٦م ،سمٛمٕمٜمك اخلٞم٤مٟم٦م ،اؾمؿ ُمّمدر ،13اعم٤مئدة

 .ُمثؾ قماّلُم٦م ،قمغم اعُم٤ٌمًمٖم٦م ،رضمٌؾ ظم٤مئٜم٦م :وىمد ُي٘م٤مل.وٟم٤مقمٞم٦م ،ويم٤مذسم٦م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     4   7       ﴾ /أي ،13اعم٤مئدة: 

 .ُمٕمّمٞم٦مٍ 

 وُُمٔم٤مهرة ًمٚمُٛمنميملم قمغم رؾمقل اهلل ،وٟم٘مض قمٝمدٍ  ،يمذٌب وزور :وىمٞمؾ 

 .وهمػم ذًمؽ مم٤م ئمٝمر ُمـ اًمٞمٝمقد ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مٟم٤مت

مج٤مقم٦م ظم٤مئٜم٦م ُمٜمٝمؿ إذا ىم٤مًمقا ىمقًٓ  :أي :أن ُمٕمٜم٤مه شمّٓمٚمع قمغم ومرىم٦ٍم ظم٤مئٜم٦مٍ  :وىمٞمؾ

 .قم٤مهدوا قمٝمدًا ٟم٘مْمقه[ 134]وإذا  ،ظم٤مًمٗمقه

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم               ﴾ /19هم٤مومر ،

 .وهل ؾم٤مرىم٦م اًمٜمّٔمر امم ُم٤م ٓ حيّؾ اًمٜمّٔمر إًمٞمف ،ظمٞم٤مٟمتٝم٤م :أي

 .أي يٕمٚمؿ إقملم اخل٤مئٜم٦م :وىمٞمؾ

 .هق اًمّرُمز سم٤مًمٕملم :وىمٞمؾ

 .وىمد رأى ،ُم٤م رأي٧م :هق ىمقل اإلٟم٤ًمن :وىمٞمؾ

                                                           

  .9/123، وشمٗمًػم اًمٓمؼمي :  2/533اٟمٔمر : ضمقاُمع اجل٤مُمع ، اًمٓمؼمد :  ((1
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﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  2         

   ﴾ /يم٤مٟم٧م اُمرأة ٟمقح  :، ىمٞمؾ12اًمتحريؿ شم٘مقل ًمٚمٜم٤مس:  ،يم٤مومرة

 .سمف أظمؼمت اجل٤ٌمسمرة ُمـ ىمقم ٟمقح ،أطمد وإذا آُمـ سمٜمقح  ،أٟمف جمٜمقن

 .ومٙم٤من ذًمؽ ظمٞم٤مٟمتٝمام ،شمدلُّ قمغم أوٞم٤مومف ويم٤مٟم٧م اُمرأة ًمقط 

وإحل٤مق اًمقصٛم٦م  ،عم٤ِم ذم ذًمؽ ُمـ اًمّتٜمٗمػم قمـ اًمّرؾمقل ،وُم٤م سمٖم٧م اُمرأة ٟمٌلٍّ ىمطّ 

 .وإٟمام يم٤مٟم٧م ظمٞم٤مٟمتٝمام ذم اًمّديـ ،سمف

 .إذا ُأوطمل إًمٞمف أومِمت٤مه إمم اعمنميملم ،ظم٤مٟمت٤ممه٤م سم٤مًمٜمّٛمٞمٛم٦م :وىمٞمؾ

 .أهنام يم٤مٟمت٤م يم٤مومرشملم :يم٤مٟم٧م ظمٞم٤مٟمتٝمام :وىمٞمؾ

 .يم٤مٟمت٤م ُُمٜم٤موم٘متلم :وىمٞمؾ

اعمذيمقرشملم ذم  اهلل  وذم وـمئ اًمّتٛمثٞمؾ ُمـ شمٕمريٍض سمزوضمتل رؾمقل :ىمٞمؾ

قرة ًّ وحتذيٌر هلام قمغم  ُمـ اًمّتٔم٤مهر قمغم رؾمقل اهلل  ،وُم٤م ومرط ُمٜمٝمام ،أول اًم

 .عم٤ِم ذم اًمّتٛمثٞمؾ ُمـ ذيمر اًمٙمٗمر :أهمٚمظ وضمٍف وأؿمّده

وم٢من ذًمؽ  وإؿم٤مرٌة امم أن ُمـ طمّ٘مٝمام أن ٓ يّتٙمال قمغم أهنام زوضم٤م رؾمقل اهلل

ّٓ أن شمٙمقٟم٤م ُم١مُمٜمتلم  ،اًمٗمْمؾ ٓ يٜمٗمٕمٝمام ٕن  :واًمّتٕمريض سمحٗمّم٦م أيمثر ،خُمٚمّمتلمإ

 .اُمرأة ًمقط أومِم٧م قمٚمٞمف يمام أومِم٧م طمٗمّم٦م قمغم رؾمقل اهلل 
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﴿   ﴾ /يمثػم اخلٞم٤مٟم٦م،  [135]أي َُمـ يم٤من  :ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م ،ومّٕم٤مل ،38احل٩م

 واطمد ،وىمد أًمِٗمٝم٤م واقمت٤مده٤م
ٍ
إذا قمٔمٛم٧م  ،وىمد ُيٓمٚمؼ اخلّقان قمغم اخل٤مئـ ذم رء

 .شمٚمؽ اخلٞم٤مٟم٦م

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   5  ﴾ /ىمٞمؾ: هؿ  ،38احل٩م

 .ويمٗمروا ٟمٕمٛمف ،سم٠من ضمٕمٚمقا ُمٕمف ذيٙم٤مً  :اًمذيـ ظم٤مٟمقا اهلل

 .ومٝمق ظمّقان يمٗمقر ،وشم٘مّرب امم إصٜم٤مم سمذسمٞمحتف ،َُمـ ذيمر اؾمؿ همػم اهلل :وىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /ظَمِنَ اًمّرضمؾ ذم دم٤مرشمف ظم٤ًمرًة  :ُي٘م٤مل.هَٚمَؽ  119اًمٜم٤ًمء

 وظُمناٟم٤ًم هٚمؽ، وظمِن ٟم٘مص. ،حسم٤مًمٗمت

   ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /أي ،11احل٩م: 

 .اًمٜمّ٘مّم٤من اًمٌلّم 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،قمٞم٥م :وظمن     ﴾ /أي:  ،22آٟمٕم٤مم

 .قه٤مٌقمٞم

  ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ ىم٤مل  :أي ،12زقم٤مت/اًمٜم٤م

 .شمٚمؽ اًمٙمّرة اًمٙم٤مئٜم٦م سمٕمد اعمقت يمّرة ظمنان :اًمٙمٗم٤مر
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ٕهنؿ ُٟمِ٘مٚمقا ُمـ ٟمٕمٞمؿ اًمّدٟمٞم٤م إمم قمذاب اًمٜم٤ّمر،  ،أن أهٚمٝم٤م ظم٤مهون :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ

 .واخل٤مه اًمّذاه٥م رأس ُم٤مًمف

 ﴿ :وإٟمام ىم٤مًمقا :ىمٞمؾ      ﴾ قمغم ُمٕمٜمك أٟمف ٓ جيلء ُمٜمٝم٤م رء، 

هل يم٤مخلنان سمذه٤مب رأس  :ومٙم٠مهنؿ ىم٤مًمقا .جيلء ُمٜمف وم٤مئدةيم٤مخلنان اًمذي ٓ 

 .ومٙمذًمؽ يمام دملء سمتٚمؽ اًمٙمّرة طمٞم٤مة ،ٓ دملء سمف دم٤مرة ،اعم٤مل

أّٟم٤م ُٟمٌٕم٨م وُٟمٕم٤مىم٥م،  :ُمـ إن يم٤من إُمر قمغم ُم٤م ي٘مقًمف حمّٛمد  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ومتٚمؽ يمّرٌة ذات ظمنان قمٚمٞمٜم٤م

 ﴿ 3    ﴾ /يمام  ،وأصٚمف متٚمٞمؽ اخلقل ،اإلقمٓم٤مء :اًمتخقيؾ 94آٟمٕم٤مم

 .اًمٕمٌٞمد :واخلقل ،أن اًمّتٛمقيؾ هق متٚمٞمؽ إُمقال

ظمدُم٤ًم  :أي (1)إذا سمٚمغ سمٜمق اًمٕم٤مص صمالصملم، اختذوا قم٤ٌمد اهلل ظمقًٓ  :وُمٜمف اخلؼم

 .يٕمٜمل أهنؿ يًتخدُمقهنؿ ويًتٕمٌدوهنؿ ،وقمٌٞمداً 

 ﴿ :[156]ىمقًمف شمٕم٤ممم       3      2  ﴾ 

مم٤م يُمٜمتؿ شمت٤ٌمهقن سمف ُمـ إُمقال  ،شمريمتؿ ُم٤م ُمّٚمٙمٜم٤ميمؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م :أي ،94آٟمٕم٤مم/

 .ظمٚمػ فمٝمقريمؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م :أي ،وراء فمٝمقريمؿ

                                                           

اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ، احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري : ،  72يمت٤مب اًمٗمتـ ، ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد : اٟمٔمر :  ((1

  .32846ح  11/117، وهق ذم يمٜمز  اًمٕمامل ، اعمت٘مل اهلٜمدي :  ، وومٞمف أرسمٕمقن سمدل صمالصملم 4/479
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واؾمتٛمتع همػميمؿ سمام  ،ومَحٚمتؿ ُمـ اًمّذٟمقب إمح٤مل ،اعُمراد شمريمتؿ إُمقال :ىمٞمؾ

 .ومٞم٤م هل٤م ُمـ طَمنة ،وطُمقؾمٌتؿ قمٚمٞمف ،ظمّٚمٗمتؿ

﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /أي ،152آقمراف: 

 .وسمئس اًمٗمٕمؾ ومٕمَٚمُٙمؿ سمٕمد ذه٤مب امم ُمٞم٘م٤مت رّب  ،سمئًام قمِٛمٚمُتؿ ظمٚمٗمل

 إذا قَمِٛمَؾ ظمٚمٗمف ذًمؽ اًمٕمٛمؾ. ،ظمٚمٗمف خيٚمٗمف سمام حُي٥ّم وُم٤م يٙمره :ُي٘م٤مل

﴿    ﴾ /أن ،اخلٚمٞمٗم٦م واإلُم٤مم واطمٌد ذم آؾمتٕمامل :ىمٞمؾ ،32اًمٌ٘مرة ّٓ  إ

 .سمٞمٜمٝمام وَمرىم٤مً 

ومٝمق ُم٠مظمقٌذ ُمـ أٟمف ظَمَٚمَػ  ،َُمـ أؾمُتخٚمػ ذم إُمر ُمٙم٤من َُمـ ىمٌٚمف :وم٤مخلٚمٞمٗم٦م

 .وىم٤مم ُم٘م٤مُمف ،همػمه

وومرض ـم٤مقمتف  ،ُم٠مظمقٌذ ُمـ اعُمت٘مّدم ومٞمام ي٘متيض وضمقب آىمتداء سمف :واإلُم٤مم

 .ومٞمام شم٘مّدم ومٞمف

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /راد أ ،32اًمٌ٘مرة

 .حيٙمؿ سم٤محلّؼ  ،ومٝمق ظمٚمٞمٗم٦م اهلل ذم أروف سم٤مخلٚمٞمٗم٦م آدم 

وذّريتف ظُمٚمٗم٤مء  ٕٟمف ضمٕمؾ آدم  :ظمٚمٞمٗم٦مً  إٟمام ؾمّٛمك اهلل آدم  :وىمٞمؾ

 .ٕن اعمالئٙم٦م يم٤مٟمقا ُمـ ؾمّٙم٤من إرض ،ًمٚمٛمالئٙم٦م

ـّ  :وىمٞمؾ ومجٕمؾ  ،وؾمٗمٙمقا اًمّدُم٤مء وم٠ُمهٚمِٙمقا ،وم٠مومًدوا ومٞمٝم٤م ،يم٤من ذم إرض اجل

 .وذّريتف سمدهلؿ آدم 
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وهؿ ظمٚمٗمقا أسم٤مهؿ  ،خيٚمػ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً  قمٜمك سم٤مخلٚمٞمٗم٦م وًمد آدم  :وىمٞمؾ

 .وقمامرة إرض ،ذم إىم٤مُم٦م احلّؼ  آدم 

ٌَؾ همػمه :وىمٞمؾ وومالن ظمٚمٞمٗم٦م  ،سمدًٓ ُمـ شمدسمػمه ،اخلٚمٞمٗم٦م هق اعمدير ًمألُمقر ُمـ ىِم

 .[137]ُمٕمٜم٤مه أٟمف ضمٕمؾ إًمٞمف شمدسمػم قم٤ٌمده سم٠مُمره  ،اهلل ذم أروف

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /26ص، 

 .يٕمٜمل صػّمٟم٤مك شُمدسّمر أُمقر اًمٕم٤ٌمد ُمـ ىِمٌٚمٜم٤م

ذم اًمّدقم٤مء إمم شمقطمٞمد اهلل  ،ضمٕمٚمٜم٤مك ظَمٚمػ َُمـ ُم٣م ُمـ إٟمٌٞم٤مء ،ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وسمٞم٤من ذائٕمف ،وقمدًمف ،شمٕم٤ممم

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             3 4﴾ 

ٙمقن َُمـ جيلء سمٕمد َُمـ ُم٣م :ىمٞمؾ ،169آقمراف/ ًّ ّٓ  ،اخلٚمػ سم٤مًمّتحريؽ واًم إ

 .وسم٤مًمّتًٙملم ذم اًمنّم  ،أٟمف سم٤مًمّتحريؽ ذم اخلػم

 سم٤مًمتًٙملم ،ظمٚمػ صدٍق  :ُي٘م٤مل
ٍ
اًم٘مرن ُمـ  :وُمٕمٜم٤ممه٤م مجٞمٕم٤مً  ،وظمٚمػ ؾمقء

 .اًمٜم٤ّمس

ّٓ أن إهمٚم٥م ذم اًمٗمتح أن  ،ىمد ُيقوع أطمدمه٤م ُمٙم٤من أظمر :وىمٞمؾ ُيًتٕمٛمؾ إ

 .ذم اعمدح

 .وىم٤مم ُم٘م٤مُمٝمؿ ىمقٌم آظمرون ،ومذه٥م أوًمئؽ :وُمٕمٜمك أي٦م
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﴿    ﴾ /وؾمٗم٤مئـ  ،ُمثؾ صح٤مئػ وصحٞمٗم٦م ،مجع ظمٚمٞمٗم٦م ،165آٟمٕم٤مم

  .وؾمٗمٞمٜم٦م

﴿:ىمقًمف شمٕم٤ممم     6       ﴾ /165آٟمٕم٤مم، 

 .ٚمفخيٚمػ أهؾ اًمٕمٍم اًمذي ىمٌ ،ضمٕمؾ أهؾ يمّؾ قمٍٍم  :أي

طمّتك شم٘مقم  ،يمّٚمام ُم٣م ىمرن ظمٚمٗمٝمؿ ىمرن، جيري ذًمؽ قمغم اٟمتٔم٤مم واشم٤ًمق

٤مقم٦م قمغم اًمٕمٍم إظمػم ًّ  .ومال خيٚمٗمف قمٍم ،اًم

 ،ضمٕمٚمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمٗم٤ًم ًم٤ًمئر إُُمؿ اعمُراد سمذًمؽ ُأُم٦م ٟمٌٞمّٜم٤م حمّٛمد  :وىمٞمؾ

 .وٟمٍّمُهؿ قمغم ؾم٤مئر اخلٚمؼ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  3                  ﴾ 

 .ُمـ سمٕمد اًم٘مرون اًمتل أهٚمٙمٜم٤مهؿ ،أؾمٙمٜم٤ّميمؿ إرض :أي ،14يقٟمس/

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /يمّؾ  [138] :اخل٤مًمِػ ،83اًمتقسم٦م

 .َُمـ شم٠مظمر قمـ اًمِّم٤مظمص

  :وم٘مٞمؾ ،أظمُتٚمػ ذم اعُمراد سم٤مخل٤مًمِٗملم :ىمٞمؾ

 .ُمع اًمّرضم٤مل اًّمذيـ ختّٚمٗمقا ُمـ همػم قمذرٍ  :ىمٞمؾو ،ُمٕمٜم٤مه ُمـ اًمٜم٤ًّمء واًمّّمٌٞم٤من

 .إذا يم٤من خُم٤مًمٗم٤مً  ،وص٤مطم٥ٌم ظم٤مًمِػ ،ُي٘م٤مل قمٌٌد ظم٤مًمِػ ،ُمع اعُمخ٤مًمٗملم :وىمٞمؾ

٤مس وإدٟمٞم٤مء :وىمٞمؾ ًّ  .إذا يم٤من أدوهنؿ ،ومالٌن ظم٤مًمِٗم٦م أهٚمف :ُي٘م٤مل ،ُمع اخلُ
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إذا  ،ظمٚمػ اًمّرضمؾ قمغم أهٚمف، خيٚمػ ظمٚمقوم٤مً  :ُمـ ىمقهلؿ ،ُمع أهؾ اًمٗم٤ًمد :وىمٞمؾ

 .وظمٚمقف ومؿ اًمّّم٤مئؿ، إذا شمٖمػّمت رحيف ،أي وم٤مؾمد :وٟمٌٞمٌذ ظم٤مًمِػ ،ًدوم

 .ويمّؾ َُمـ شم٠مظّمر ًمٜم٘مصٍ  ،ُمع اعمرى واًمّزُمٜمك :وىمٞمؾ

﴿   ﴾ /َـّ قمـ اجلٝم٤مد ،اًمٜم٤ًّمء 87اًمتقسم٦م  .ًمتخّٚمٗمٝم

اًمذي هق  :واخل٤مًمِػ واخل٤مًمِٗم٦م .وجيقز أن يٙمقن مجع ظم٤مًمِٗم٦م ذم اًمّرضم٤مل :ىمٞمؾ

ّٓ ذم طمروملم ،قمؾ صٗم٦مً ي٠مِت ذم وم٤مقمؾ ومق ومل :ىمٞمؾ .همػم ٟمجٞم٥م وم٤مرس  :ىم٤مًمقا ،إ

 .وومقارس، وه٤مًمؽ وهقاًمؽ

  3 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /أي ،87اًمتقسم٦م: 

 .واعمُ٘مٕمديـ ،واعمرى ،واًمّّمٌٞم٤من ،روقا ًمٜمٗمقؾمٝمؿ أن ي٘مٕمدوا ُمع اًمٜم٤ًّمء

  ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم              ﴾ 

  :أطمده٤م :ىمٞمؾ ومٞمف أىمقال ،42ومّمٚم٧م/

وُمٕمٜم٤مه ٓ ي٘مدر اًمِّمٞمٓم٤من أن ُيٜمِ٘مص ُمٜمف طمّ٘م٤ًم، أو ُيريد ومٞمف  ،أن اًم٤ٌمـمؾ اًمِّمٞمٓم٤من

 .سم٤مـمالً 

وٓ ُمـ  ،أي ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ىمٌٚمف :أٟمف ٓ ي٠مشمٞمف ُم٤م ُيٌٓمٚمف ُمـ سملم يديف :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 .أي يٜمًخف ،ٌٓمٚمفأي ٓ جيلء يمت٤مب يُ  ،ظمٚمٗمف
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وٓ ذم إظم٤ٌمره قماّم  ،أٟمف ًمٞمس ذم إظم٤ٌمره قماّم ُم٣م سم٤مـمٌؾ  [141]ُمٕمٜم٤مه  :وصم٤مًمثٝم٤م

وهق اعمروّي قمـ أب  ،سمؾ أظم٤ٌمره يمّٚمٝم٤م ُُمقاوم٘م٦ٌم عُمخؼماهت٤م ،يٙمقن ذم اعمًت٘مٌؾ سم٤مـمٌؾ 

 .(1)وأب قمٌد اهلل  ضمٕمٗمر 

 .وٓ ُمـ آظمره ،ُمـ أول شمٜمزيٚمف ،ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ :وراسمٕمٝم٤م

وٓ  ،ومال شمٜم٤مىمض ذم أًمٗم٤مفمف ،ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾ ُمـ ضمٝم٦ٍم ُمـ اجلٝم٤مت :ًٝم٤موظم٤مُم

طمّج٦م قمغم  ،سمؾ هق حمٗمقظٌ  ،وٓ ُيٖمػّم  ،وٓ ُيزاد ومٞمف ،وٓ ُيٕم٤مَرض ،يمذب ذم أظم٤ٌمره

 .اعمٙمّٚمٗملم امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:                       

   ﴾/أي يٓمقومقن سمف يمام يٓمقف اعُمقيّمؾ سم٤محلٗمظ.:، ىمٞمؾ11اًمرقمد 

م ُمـ قمٛمٚمف وُم٤م شم٠مظمر :وىمٞمؾ   .امم أن يٛمقت ومٞمٙمتٌقٟمف ،حيٗمٔمقن ُم٤م شم٘مدَّ

ـّ واإلٟمس ،حيٗمٔمقٟمف ُمـ وضمقه اعمٝم٤مًمؽ واعمٕم٤مـم٥م :وىمٞمؾ  واهلقام. ،وُمـ اجل

 احلٗمظ. وم٢مذا ضم٤مء اعمُ٘مّدر سمٓمؾ ،حيٗمٔمقٟمف مم٤م مل ُي٘مّدر ٟمزوًمف :وىمٞمؾ

 ﴿ :وىمٞمؾ     ﴾/سم٠مُمر اهلل :أي ،11اًمرقمد. 

                                                           

ٚملم ، احلقيزي : ، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘م 9/27اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .68ح  4/554
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  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم              ﴾ 

 .وُمـ سمٕمده ،وىمد ُمْم٧م اًمّرؾمؾ ُمـ ىَمٌؾ ه١مٓء :أي ،21آطم٘م٤مف/

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم                    ﴾ 

 .اًمّٓمريؼ :اًمّرصد 27،اجلـ/

ٚمػ :ىمٞمؾ ًّ وقِمٚمؿ ُم٤م يٙمقن  ،أي جيٕمؾ ًمف قمغم قمٚمؿ ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًم

 .سمٕمده ـمري٘م٤مً 

ُمـ [ 140]ومٞمجٕمؾ  أٟمف حيٗمظ اًمذي يّٓمٚمع قمٚمٞمف اًمّرؾمقل  ،ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

حيٗمٔمقن اًمقطمل ُمـ أن شمنىمف  ،وُمـ ظمٚمٗمف رصدًا ُمـ اعمالئٙم٦م ،سملم يديف

 .ِّمٞم٤مـملم، وشُمٚم٘مٞمف امم اًمٙمٝمٜم٦ماًم

احلََٗمٔم٦م ُمـ  :وهؿ ،وُمـ ظمٚمٗمف رصدًا ُمـ سملم يدي اًمّرؾمقل  :وىمٞمؾ

 .ومال يّمؾ إًمٞمف ّذهؿ ،حيرؾمقٟمف قمـ ذِّ إقمداء ويمٞمدهؿ ،اعمالئٙم٦م

وُمـ ظمٚمٗمف رصدًا  ،جيٕمؾ ُمـ سملم يديف :أي :اعُمراد سمف ضمؼمئٞمؾ :وىمٞمؾ

ام ضمرت قم٤مدة اعمٚمقك سم٠من يْمّٛمقا امم يم ،شمٕمٔمٞماًم عم٤ِم يتحٛمٚمف ُمـ اًمّرؾم٤مًم٦م :يم٤محلج٤مب

أن ؾمقرة إٟمٕم٤مم ٟمزًم٧م  :وهذا يمام ُروي ،اًمّرؾمقل مج٤مقم٦ًم ُمـ ظمقاّصٝمؿ شمنميٗم٤ًم ًمف

 (1) .وُمٕمٝم٤م ؾمٌٕمقن أًمػ َُمَٚمؽ

                                                           

 .11/24، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز:  12/155جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1
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﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم           5     ﴾  آل

  :أي ،172قمٛمران/

قمغم ُمٜم٤مهجٝمؿ ُمـ  ،اًّمذيـ وم٤مرىمقهؿ وهؿ أطمٞم٤مٌء ذم اعمديٜم٦م يّنون سم٢مظمقاهنؿ

وص٤مروا ُمـ يمراُم٦م اهلل  ،ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٠مهنؿ إن اؾمتِمٝمدوا حل٘مقا هبؿ ،اإليامن واجلٝم٤مد

ومُٞمّمٞمٌقن ُمـ اًمٜمّٕمٞمؿ  ،إظمقاٟمٜم٤م ُي٘متٚمقن يمام ىُمتٚمٜم٤م :ي٘مقًمقن ،امم ُمثؾ ُم٤م ص٤مروا هؿ إًمٞمف

 .ُمثؾ ُم٤م أصٌٜم٤م

ٞمف ذيمر َُمـ شم٘مّدم قمٚمٞمف ُمـ إظمقاٟمف، ومٞمُنُّ أٟمف ُي١مشمك سم٤مًمِّمٝمٞمد سمٙمت٤مٍب وم:وىمٞمؾ

 .ويًتٌنم يمام يًتٌنم أهؾ اًمٖم٤مئ٥م سم٘مدوُمف ذم اًمّدٟمٞم٤م ،سمذًمؽ

ّٓ أن هلؿ ومْماًل قمٔمٞماًم سمتّمدي٘مٝمؿ  ،ُمٕمٜم٤مه مل يٚمح٘مقا هبؿ ذم اًمٗمْمؾ :وىمٞمؾ إ

 .وإيامهنؿ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم              

   ﴾ /أطمدمه٤م ،ىمقٓن [141]ىمٞمؾ ومٞمف  ،أي٦م 9اًمٜم٤ًمء: 

وم٘م٤مل: اٟمٔمر  ىمٕمد قمٜمده رؾمقل اهلل  ،أٟمف يم٤من اًمّرضمؾ إذا طميشمف اًمقوم٤مة

وًمٞمخش  :وم٘م٤مل ،ومُٞم٘مّدم ضمؾَّ ُم٤مًمف ،وم٢من وًمَدك ٓ ُيٖمٜمقن قمٜمؽ ُمـ اهلل ؿمٞمئ٤مً  ،ًمٜمٗمًؽ

ا هنٌل قمـ ظم٤مومقا قمٚمٞمٝمؿ اًمٗم٘مر، وهذ ،اًمذيـ ًمق شمريمقا ُمـ سمٕمدهؿ أوٓدًا صٖم٤مراً 

وأُمٌر عمَِـ طمي اعمّٞم٧م قمٜمد اًمقصّٞم٦م أن ي٠مُمره سم٠من ُيٌ٘مل  ،اًمقصّٞم٦م سمام جُيحػ سم٤مًمَقَرصم٦م

 .وٓ ُيزيد وصّٞمتف قمغم اًمّثٚم٨م ،ًمقَرصمتف
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يمام أن هذا اًم٘م٤مئؾ ًمق يم٤من هق اعُمقيّص ٕطم٥مَّ أن حيّثف قمغم طمٗمظ ُم٤مًمف ًمقَرصمتف، 

ٌّقا و :أي :وٓ يدقمٝمؿ قم٤مًم٦مً   .َرصم٦م همػميمؿيمام حُتٌّقن وَرصمتٙمؿ وم٠مطم

 ،واًم٘مٞم٤مم سمحٗمٔمف ،ي٠مُمره سم٠مداء إُم٤مٟم٦م ،أن إُمر ذم أي٦م ًمقزّم اًمٞمتٞمؿ :وصم٤مٟمٞمٝمام

َُمـ  :ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه ،وأطم٥مَّ أن يٗمٕمؾ هبؿ ،يمام ًمق ظم٤مف قمغم خُمٚمَّٗمٞمف إذا يم٤مٟمقا وٕم٤موم٤مً 

 .يم٤من ذم طمجره يتٞمؿ ومٚمٞمٗمٕمؾ سمف ُم٤م حُي٥ّم أن ُيٗمٕمؾ سمذّريتف ُمـ سمٕمده

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ 

 :أطمده٤م ،ذم ذًمؽ أىمقال :ىمٞمؾ ،أي٦م  ،17آقمراف/

ٌَؾ دٟمٞم٤مهؿ وآظمرهتؿ :أن اعمٕمٜمل  ،وُمـ ضمٝم٦م طمًٜم٤مهتؿ وؾمٞمئ٤مهتؿ ،ُمـ ىِم

وٓ  وأىمقل هلؿ ٓ ضمٜم٦ّم وٓ ٟم٤مر، ،وأظمّقومٝمؿ سم٤مًمٗم٘مر ،أين ُأزّيـ هلؿ اًمّدٟمٞم٤م :وشمٚمخٞمّمف

وُأطم٥ٌم إًمٞمٝمؿ  ،وأؿمٖمٚمٝمؿ قمٜمٝم٤م ،وُأصمٌٓمٝمؿ قمـ احلًٜم٤مت ،سمٕم٨م وٓ طم٤ًمب

ٞمئ٤مت ًّ  .وأطمّثٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م ،اًم

﴿ :أن ُمٕمٜمك :وصم٤مٟمٞمٝم٤م                   ﴾ 

ُمـ  ،وقمـ ؿمامهلؿ ،ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ [141]ُمـ طمٞم٨م ُيٌٍمون و ،17آقمراف/

 .طمٞم٨م ٓ ُيٌٍمون

 :ُمٕمٜم٤مه :ٓ ي٠مشمٞمٜمٝمؿ ُمـ سملم أيدهيؿ :ىم٤مل ضمٕمٗمر ُم٤م ُروي قمـ أب  :وصم٤مًمثٝم٤م

أُمرهؿ سمجٛمع إُمقال واًمٌخؾ هب٤م قمـ  :وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ،هيقن قمٚمٞمٝمؿ أُمر أظمرة

أومًد قمٚمٞمٝمؿ أُمر ديٜمٝمؿ سمتزيلّم اًمّْمالًم٦م،  :وقمـ أيامهنؿ ،ًمتٌ٘مك ًمقّرصمتٝمؿ ،احل٘مقق
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ٌٝم٦م غم وشمٖمٚمٞم٥م اًمِّمٝمقات قم ،سمتحٌٞم٥م اًمّٚمذات إًمٞمٝمؿ :وقمـ ؿمامهلؿ ،وحتًلم اًمِمُّ

   (1) .ىمٚمقهبؿ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم                 ﴾ 

 .أي٦م ،9يس/

هذا قمغم أطمد اًمقضمٝملم شمِمٌٞمٌف هلؿ سمَٛمـ هذه صٗمتف ذم  :(2)ىم٤مل ذم اعمجٛمع 

وذًمؽ قم٤ٌمرة قمـ ظمذٓن اهلل إّي٤مهؿ عم٤ّم يمٗمروا،  ،إقمراوٝمؿ قمـ اإليامن وىمٌقل احلّؼ 

وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ  ،ومّم٤مر ذًمؽ ُمـ سملم أيدهيؿ ؾمّداً  ،وشمريمٜم٤مهؿ خمذوًملم :ٙم٠مٟمف ىم٤ملوم

 .ؾمّداً 

ومٞمٙمقن قم٤ٌمرة  ،وم٤مًمٙمالم قمغم طم٘مٞم٘متف ،أٟمف وَصَػ طم٤مهلؿ ذم أظمرة :وإذا ىمٚمٜم٤م 

إذ ؾُمدَّ قمٚمٞمٝمؿ  ،سمحٞم٨م ٓ جيدون ُُمت٘مدُم٤ًم وٓ ُُمت٠مظمراً  ،قمـ وٞمؼ اعمٙم٤من ذم اًمٜم٤ّمر

 .ضمقاٟمٌٝمؿ

ضمٕمٚمٜم٤م سملم  :وم٤معُمراد م اًمذيـ مّهقا سم٘متؾ اًمٜمٌّّل وإذا محٚمٜم٤مه قمغم صٗم٦م اًم٘مق

 .اٟمتٝمك طمّتك مل ُيٌٍموا اًمٜمٌّّل  ،وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ُمٜمٕم٤مً  ،أيدي أوًمئؽ اًمٙمّٗم٤مر ُمٜمٕم٤مً 

قمـ اسمـ  ،إؿم٤مرة قمغم ُم٤م ورد ذم ؾم٥ٌم ٟمزول هذه أي٦م ،ىمقًمف إظمػم :أىمقل

  :قم٤ٌمس

                                                           

 .39، قمٜمف ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ، اجلزائري :  4/365اًمتٌٞم٤من ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((1

 .5/188، اعمجٚمز : ، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار  8/261جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2
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َـّ إًمٞمف ىمٞم ًمئـ دظمؾ حمّٛمد  :وم٘م٤مًم٧م ،أن ىمريِم٤ًم اضمتٛمٕمقا ٤مم رضمٍؾ ًمٜم٘مقُم

ظمٚمٗمٝمؿ  [143] ومجٕمؾ اهلل ُمـ سملم أيدهيؿ ؾمّدًا، وُمـ واطمد، ومدظمؾ اًمٜمٌّّل 

صمؿ أشم٤مهؿ، ومجٕمؾ يٜمثر قمغم رؤوؾمٝمؿ  ومّمغّم اًمٜمٌّّل  ،ومٚمؿ ُيٌٍموه ،ؾمّداً 

هذا ُم٤م ؾمحريمؿ اسمـ  :وىم٤مًمقا ،ومٚماّم ظمغّم قمٜمٝمؿ رأوا اًمؽّماب ،وهؿ ٓ يروٟمف ،اًمؽّماب

 (1) .أب يمٌِم٦م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم                ﴾ 

وُمـ  ،ٟمزًم٧م هبؿ اًمّّم٤مقم٘م٦م طملم أشمتٝمؿ اًمّرؾمؾ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ :يٕمٜمل :ىمٞمؾ ،14ومّمٚم٧م/

اًمّرؾمؾ اًّمذيـ ضم٤مؤوهؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ: ٕهنؿ يم٤مٟمقا ظمٚمػ َُمـ ضم٤مء  :أي ،سمٕمدهؿ

 .ومٞمٙمقن اًمّْمٛمػم ذم َُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ًمٚمرؾمؾ ،آسم٤مئٝمؿ ُمـ اًمّرؾمؾ

 .وُمٜمٝمؿ َُمـ شم٠مظمر ،أن ُمٜمٝمؿ َُمـ شم٘مّدم زُم٤مهنؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 وُمـ ه٤م هٜم٤م. ،آشم٤مهؿ أظم٤ٌمر اًمّرؾمؾ ُمـ ه٤م هٜم٤م ،جيقز أن يٙمقن اعُمراد :وىمٞمؾ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     3         ﴾ 

خ٧م، وهؿ أهؾ اًمّْمٛمػم ذم ضمٕمٚمٜم٤مه٤م يٕمقد إمم إُم٦م اًمتل ُُمً :ىمٞمؾ ،66اًمٌ٘مرة/

 . (2)وهق اعمروي قمـ أب ضمٕمٗمر ،ىمري٦ٌم قمغم ؿم٤مـمئ اًمٌحر ،أيٚم٦م

 .قمـ سمٕمْمٝمؿ ،أو امم اعمًخ٦م

                                                           

 .255ح  282، شمٗمًػم أب محزة اًمثامزم :  1/67ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ، اسمـ ؿمٝمرآؿمقب :  ((1

 .1/292اٟمٔمر : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ( (2
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 .ضمٕمٚمٜم٤م شمٚمؽ اًمٕم٘مقسم٦م قمـ آظمر :أي :أو امم اًمٕم٘مقسم٦م

 .أو امم اًم٘مري٦م اًمتل اقمتدى أهٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م

  ﴿ :وُذيمِر ذم ىمقًمف     ﴾ /أطمده٤م ،أي٦م وضمقه ،66اًمٌ٘مرة:  

﴿      ﴾ إُُم٦م اًمتل شمراه٤م :أي: ﴿    ﴾ ُم٤م يٙمقن 

 .سمٕمده٤م

 ﴿ :أهنام ىم٤مٓ واًمّّم٤مدق وهق ُي٘م٤مرب اعم٠مصمقر اعمروي قمـ اًم٤ٌمىمر 

    ﴾ أي عم٤ِم ُمٕمٝم٤م يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ُمـ اًم٘مرى: ﴿     ﴾  ٟمحـ، وًمٜم٤م

 (1) .ومٞمٝم٤م ُمققمٔم٦م

يٙمقن ُم٤م سمٛمٕمٜمك ُمـ أي ٟمٙم٤مًٓ ًمٚمخٚمؼ اًّمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمٝمؿ وجلٛمٞمع  ،ومٕمغم هذا

 .ًمئاّل يٗمٕمٚمقا ُمثؾ ومٕمٚمٝمؿ ،إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م [144]َُمـ ي٠ميت سمٕمدهؿ 

ضمٕمٚمٜم٤مه٤م قم٘مقسم٦ًم ًمٚمذٟمقب اًمتل شم٘مّدُم٧م قمغم  :أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 .واًمّذٟمقب اًمتل شم٠مظمرت قمٜمف ،آصٓمٞم٤مد

ومتٙمقن  ،ًمٕم٘مقسم٦م قُم٘مٞم٥م آصٓمٞم٤مدوهذا ي٘متيض أن يٙمقن اهلل مل ُيٕم٤مضمٚمٝمؿ سم٤م

٥ٌم ًّ  .سم٥ًٌم ذًمؽ :أي ،اًّمالم سمٛمٕمٜمك اًم
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   ﴿ :أن يٙمقن اعُمراد :وصم٤مًمثٝم٤م   ﴾ /ُمـ اًم٘مرى ،66اًمٌ٘مرة: 

﴿   ﴾ ُمـ اًم٘مرى. 

   ﴿أن يٙمقن اعُمراد سمـ  :وراسمٕمٝم٤م   ﴾ ُم٤م ُم٣م ُمـ ظمٓم٤مي٤مهؿ و  :

 .ظمٓم٤مي٤مهؿ أًمتل ُأهٚمٙمقا هب٤م ﴾ خلفهاسمام  ﴿

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ 

 ﴿ :ىمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه ،64ُمريؿ/    ﴾ و ،ُمـ أُمر أظمرة:  ﴿  

  ﴾ و ،ُم٤م ُم٣م ُمـ أُمر اًمّدٟمٞم٤م :أي: ﴿    ﴾ ُم٤م سملم  :أي

 .وُم٤م سملم اًمٜمّٗمختلم أرسمٕمقن ؾمٜم٦مً  :ىمٞمؾ.اًمٜمّٗمختلم

 .وُمّدة طمٞم٤مشمٜم٤م ،وُُمٜمتٝمك آضم٤مًمٜم٤م ،ًمف اسمتداء ظمٚم٘مٜم٤م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

   ﴿ :وىمٞمؾ   ﴾ و ،ُم٤م سم٘مل ُمـ أُمر اًمّدٟمٞم٤م: ﴿      ﴾  ُم٤م

 ﴿و  ،ُم٣م ُمـ اًمّدٟمٞم٤م     ﴾ هق اعُمدسّمر ًمٜم٤م ذم  :أي :ُمـ طمٞم٤مشمٜم٤م

 .ٕوىم٤مت اعم٤موٞم٦م وأشمٞم٦م واًمّذاه٦ٌما

  ﴿ :وىمٞمؾ      ﴾ /و ،إرض قمٜمد ٟمزوًمٜم٤م :أي ،64ُمريؿ: ﴿  

   ﴾ اموات إذا ٟمزًمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ًّ  ﴿ :و ،اًم     ﴾  امء ًّ ُم٤م سملم اًم

 .وإرض
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﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم           3     3  ﴾ 

وُم٤م ظمٚمٗمٙمؿ ُمـ  ،وم٤مقمٛمٚمقا هل٤م ،اشم٘مقا ُم٤م سملم أيديٙمؿ ُمـ أُمر أظمرة :أي ،45يس/

 .وم٤مطمذروه٤م وٓ شمٖمؽّموا هب٤م ،أُمر اًمّدٟمٞم٤م

 :أي،وُم٤م ي٠ميت ُمـ اًمّذٟمقب ،ُمـ اًمّذٟمقب [145]ُمٕمٜم٤مه اشم٘مقا ُم٤م ُم٣م  :وىمٞمؾ

اشم٘مقا اًمٕمذاب  :وىمٞمؾ وآضمتٜم٤مب ًمٚمٛمًت٘مٌؾ. ،اشم٘مقا قمذاب اهلل سم٤مًمّتقسم٦م ًمٚماميض

 .وُم٤م ظمٚمٗمٙمؿ ُمـ قمذاب أظمرة ،اعُمٜمَزل قمغم إُُمؿ اعم٤موٞم٦م

 ،اشم٘مقا ُم٤م سملم أيديٙمؿ ُمـ اًمّذٟمقب :ُمٕمٜم٤مه :ىم٤مل وُروي قمـ أب قمٌد اهلل 

 (1) .وُم٤م ظمٚمٗمٙمؿ ُمـ اًمٕم٘مقسم٦م

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم                ﴾ /255اًمٌ٘مرة، 

 :أطمده٤م :ضمقهومٞمف و :ىمٞمؾ

وُم٤م ظمٚمٗمٝمؿ ُمـ أُمر  ،ُم٤م ُم٣م ُمـ أُمقر اًمّدٟمٞم٤م ،يٕمٚمؿ ُم٤م سملم أيدهيؿ :أن ُمٕمٜم٤مه

 .أظمرة

ُمٝمؿ :ُمٕمٜم٤مه :واًمث٤مين  ،ىمّداُمف :أي :سملم يديف :ُمـ ىمقًمؽ ،يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م اًمذي شم٘مدَّ

ٕن هذا اًمّٚمٗمظ طم٘مٞم٘م٦م  :ومُٞمحٛمؾ قمٚمٞمف قمغم هذا اًمت٘مدير ،ومٝمق ىمّدام اًمٌمء ،وُم٤م ُم٣م

 .يٕمٜمل اًمٖمٞم٥م اًمذي ي٠ميت سمٕمدهؿ :ٚمٗمٝمؿوُم٤م ظم ،ذم اعم٤ميض

                                                           

، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي :  ٤8/278من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم ((1

 .57ح  4/388
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 ،رُمْم٤من سملم أيديٜم٤م :يمام ُي٘م٤مل ،أن ُم٤م سملم أيدهيؿ قم٤ٌمرة قماّم مل ي٠مِت  :واًمث٤مًم٨م

 .ىمد ظمٚمٗمٜم٤م رُمْم٤من :يمام ُي٘م٤مل ذم ؿمقال ،وُم٤م ظمٚمٗمٝمؿ قم٤ٌمرة قماّم ُم٣م

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم                 ﴾ 

يٕمٚمؿ ؾمٌح٤مٟمف  :أي :اًمْمٛمػم يرضمع إمم اًّمذيـ يّتٌٕمقن اًمّداقمل :ىمٞمؾ ،255اًمٌ٘مرة/

 .ُمٜمٝمؿ مجٞمع أىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ

وسمٕمد أن ظمٚم٘مٝمؿ وُم٤م يم٤من ذم طمٞم٤مهتؿ وسمٕمد مم٤مهتؿ ٓ خيٗمك  ،أٟمف ظمٚم٘مٝمؿ :ىمٞمؾ

 .شم٘مّدم أو شم٠مظمر ،قمٚمٞمف رء ُمـ أُمقرهؿ

 ل اًمّدٟمٞم٤م.وُم٤م ظمٚمٗمٝمؿ ُمـ أطمقا ،يٕمٚمؿ ُم٤م سملم أيدهيؿ ُمـ أطمقال أظمرة :وىمٞمؾ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     4              

  ﴾ /أي أومٚمؿ يٜمٔمر ه١مٓء اًمٙمٗم٤مر امم ُم٤م سملم  :ىمٞمؾ  [146] ،9ؾم٠ٌم

امء وإرض ،وُم٤م ظمٚمٗمٝمؿ ،أيدهيؿ ًّ يمٞمػ أطم٤مـم٧م هبؿ؟ وذًمؽ أن  ،ُمـ اًم

امء  ًّ  ،وقمـ ؿمامًمف ،وقمـ يٛمٞمٜمف ،وظمٚمٗمف ،وإرض ىمّداُمفاإلٟم٤ًمن طمٞمثام ٟمٔمر رأى اًم

 .ومال ي٘مدر قمغم اخلروج ُمٜمٝم٤م

امء وإرض ،ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ ومٞمًتدًّمقا سمذًمؽ  ،أومٚمؿ يتدسّمروا ويتٗمّٙمروا ذم اًم

 .قمغم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم
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 ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:                  ﴾ /25ومّمٚم٧م ،

وُم٤م  ،طمّتك آصمروه وقمِٛمٚمقا ًمف ،ٜمقا هلؿ ُم٤م سملم أيدهيؿ ُمـ أُمر اًمّدٟمٞم٤مأي زيّ  :ىمٞمؾ

 .سمدقم٤مئٝمؿ امم أٟمف ٓ سمٕم٨م وٓ ضمزاء ،ظمٚمٗمٝمؿ ُمـ أُمر أظمرة

وٓ  ،ٓ ضمٜم٦ّم وٓ ٟم٤مر :وم٘م٤مًمقا ،ومزّيٜمقا هلؿ ُم٤م سملم أيدهيؿ ُمـ أُمر أظمرة :وىمٞمؾ

اًمٜمّٗم٘م٦م ذم  وشمرك ،ُمـ مجع إُمقال ،وُم٤م ظمٚمٗمٝمؿ ُمـ أُمر اًمّدٟمٞم٤م ،سمٕم٨م وٓ طم٤ًمب

 .وضمقه اًمؼم

ٞمئ٦م طمّتك ارشمٙمٌقه٤م، وُم٤م  ،ُم٤م سملم أيدهيؿ :وىمٞمؾ ًّ ُم٤م ىمّدُمقه ُمـ أومٕم٤مهلؿ اًم

 .ظمٚمٗمٝمؿ ُم٤م ؾمٜمّقه ًمٖمػمهؿ ممـ ي٠ميت سمٕمدهؿ

﴿         5  ﴾ /اومتٕمٚمقا ذًمؽ،  ،122آٟمٕم٤مم

 .واظمتٚم٘مقه يمذسم٤مً 

أي اومتٕمٚمقا ُم٤م ٓ أصؾ ًمف:  :وظمرىمقا ،د أظمرىومٕمٚمقا ُمّرًة سمٕم :ُمٕمٜم٤مه ،وظمرىمقا

 .وٟمًٌقا اًمٌٜملم واًمٌٜم٤مت إمم اهلل ،واومؽموا اًمٙمذب قمغم اهلل ،اظمتٚم٘مقا وُمّقهقا :أي

اعمًٞمح اسمـ اهلل  :واًمٜمّّم٤مرى ىم٤مًمقا ،اعمالئٙم٦م سمٜم٤مت اهلل :وم٢من اعمنميملم ىم٤مًمقا

 .اًمٕمزير اسمـ اهلل :واًمٞمٝمقد ىم٤مًمقا [147]

 ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /سمٛمٕمٜمك  ،ُمـ اخلَرق ،71اًمٙمٝمػ

 .؟َ٘م٘متٝم٤مأؿَم  :اًمِّمؼ، أي
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 ،عم٤ّم أرادا أن يٕمؼما اًمٌحر امم أرٍض أظمرى ،وص٤مطمٌف أن ُمقؾمك  :وذًمؽ

ٗمٞمٜم٦م اخلي  ،أشمٞم٤م ُمٕمؼماً  ًّ ٗمٞمٜم٦م  ،ومحٛمٚمٝمام  ومٕمرف ص٤مطم٥م اًم ًّ ومٚماّم ريم٤ٌم ذم اًم

ٗمٞمٜم٦م ظمرق اخلي  ًّ  .ءؿمّ٘مٝم٤م طمّتك دظمؾ اعم٤م :أي :اًم

 .سمثقسمف ومحِم٤ممه٤م ُمقؾمك  ،أٟمف ىمٚمع ًمقطملم مم٤م يكم اعم٤مء :وىمٞمؾ

﴿                ﴾ /92اًمٜم٤ًمء، 

 .ظمالف اًمّّمقاب :اخلٓم٠م

 .إذا وم٤مشمف اًمّّمقاب ،إذا أصمؿ وأظمٓم٠م ،ظمٓم٠م :ُي٘م٤مل

ـٍ ومٞم ،ُم٤م أِذن اهلل ،يٕمٜمل :ىمٞمؾ ذم شمٗمًػم أي٦م أن ي٘متؾ  ،ام قمٝمد إًمٞمفوٓ أسم٤مح عم١مُم

ّٓ أن شم٘متٚمف ظمٓم٠مً   .ُم١مُمٜم٤ًم إ

ـٍ  ،ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ّٓ أن ي٘مع اًم٘متؾ ظمٓم٠مً  ،ُم٤م يم٤من ًمف يمام ًمٞمس ًمف ىمتَؾ ُم١مُم  .إ

ّٓ ظمٓم٠مً  ،شم٘مديره :وىمٞمؾ ـٍ ًمٞم٘متؾ ُم١مُمٜم٤ًم إ  .وُم٤م يم٤من عم١مُم

ّٓ ظمٓم٠مً  :واعمٕمٜمك وقمغم هذا يٙمقن  ،ًمٞمس ُمـ صٗم٦م اعم١مُمـ أن ي٘متؾ ُم١مُمٜم٤ًم إ

ىم٤مل: ىمد شمؿَّ اًمٙمالم قمٜمد ىمقًمف:  ،أن آؾمتثٜم٤مء ُُمٜم٘مٓمع :وَُمـ ىم٤مل ،آؾمتثٜم٤مء ُُمتّمالً 

﴿      ﴾. 

 ﴿ :وإٟمام مل حُيَٛمؾ ىمقًمف ،وم٢من يم٤من اًم٘متؾ ظمٓم٠ًم ومحٙمٛمف يمذا :صمؿ ىم٤مل

 ﴾ /ٕن ذًمؽ ُي١مّدي إمم إُمر سم٘متؾ  ،قمغم طم٘مٞم٘م٦م آؾمتثٜم٤مء ،92اًمٜم٤ًمء

 .طمٍد ُمٜمٝماموٓ جيقز وا ،أو إسم٤مطمتف ،اخلٓم٠م
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 [148]ُمثؾ أن يرُمل امم همرٍض أو  ،أن ُيريد ؿمٞمئ٤ًم ومُٞمّمٞم٥م همػمه :هق :واخلٓم٠م

 .ويمذًمؽ ًمق ىَمتؾ رضماًل فمٜمّف يم٤مومراً  ،إمم صٞمٍد ومُٞمّمٞم٥م إٟم٤ًمٟم٤ًم ومٞم٘متٚمف

﴿   ﴾ /ُمـ اخلٓم٠م  ،وًمؽ أن شُمِمدّد آؾمؿ ،قمغم ومٕمٞمٚم٦م ،112اًمٜم٤ًمء

 .واجلٛمع اخلٓم٤مي٤م ،سم٤مًمٙمن اإلصمؿ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    3         ﴾ /أي: يٕمٛمؾ  ،112اًمٜم٤ًمء

 .ذٟم٤ًٌم شمٕمّٛمده

 .ُم٤م دون اًمنمك :واإلصمؿ ،اًمنّمك :اخلّٓمٞمئ٦م :وىمٞمؾ

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم                 ﴾ 

 .يقم اجلزاء :أي ،82اًمِمٕمراء/

ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ أن ًمف  ،ٞمؾ آٟم٘مٓم٤مع ُمٜمف امم اهلل شمٕم٤مممقمغم ؾمٌ ،إٟمام ىم٤مل ذًمؽ :ىمٞمؾ

ٕن قمٜمدٟم٤م ٓ جيقز أن ي٘مع ُمـ إٟمٌٞم٤مء  :ظمٓمٞمئ٦م حيت٤مج امم أن ُيٖمٗمر ًمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .وقمٜمد مجٞمع أهؾ اًمٕمدل ،رٌء ُمـ اًم٘م٤ٌمئح

ومٚمٞمس رٌء ُمٜمٝم٤م  ،وم٢مهن٤م شم٘مع قمٜمدهؿ حُمٌٓم٦ًم ُُمٙمّٗمرة ،وإن ضمّقزوا قمٚمٞمٝمؿ اًمّّمٖم٤مئر

 .٤مج امم أن ُيٖمٗمر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مهمػم ُمٖمٗمقر، ومٞمحت

وم٠مو٤مومف إمم ٟمٗمًف، يم٘مقًمف  ،ُمٕمٜم٤مه أـمٛمع أن يٖمٗمر عمَِـ ُيِمّٗمُٕمٜمل ومٞمف :وىمٞمؾ

: ﴿ ًمٜمٌّٞمف  ،ؾمٌح٤مٟمف               ﴾ 

 .2اًمٗمتح/
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﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم   3    ﴾ /وٟمحـ  :أي ،12اًمٕمٜمٙمٌقت

أٟمف ٓ  :ويٕمٜمقن سمذًمؽ ،إن ىمٚمتؿ أن ًمٙمؿ إصماًم ذم اشم٤ٌمع ديٜمٜم٤م ،حٛمؾ آصم٤مُمٙمؿ قمٜمٙمؿٟم

 ،وٓ يٙمقن سمٕم٨ٌم وٓ ٟمِمقر، ومال يٚمزُمٜم٤م رٌء مم٤م وٛمٜم٤م ،إصمؿ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مشم٤ٌمع ديٜمٜم٤م

 .[ شمتٌٕمقا ديٜمٜم٤م محٚمٜم٤م ظمٓم٤مي٤ميمؿ قمٜمٙمؿ262وشم٘مديره إن ] ،وومٞمف  ُمٕمٜمك اجلزاء

  ﴿ :صمؿ ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف      2          

   3﴾ /ُيٛمٙمٜمٝمؿ محؾ ذٟمقهبؿ قمٜمٝمؿ يقم  :أي ،12اًمٕمٜمٙمٌقت ٓ

 .وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمدٌل، ٓ ُيٕمّذب أطمدًا سمذٟم٥م همػمه ،اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .ومال يّمحُّ إذن أن يتحّٛمؾ أطمٌد ذٟم٥م همػمه

﴿  :وهذا ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم      3         

     4 ﴾ /39اًمٜمجؿ.  

ٕن اًمٖمرض ذم اًمدي٦م أداء اعم٤مل  :وٓ جيري هذا جمرى ُُمتحّٛمؾ اًمدي٦م قمـ اًمٖمػم

يـ ،قمـ ٟمٗمس اعم٘متقل  .ومال ومرق سملم أن ُي١مّديف قمٛمرو وم٢مٟمف سمٛمٜمزًم٦م ىمْم٤مء اًمدَّ

﴿    3﴾ /ـ محؾ ظمٓم٤مي٤مهؿومٞمام وٛمٜمقا ُم 12اًمٕمٜمٙمٌقت، 

﴿             ﴾ /يٕمٜمل ،13اًمٕمٜمٙمٌقت: 

وحيٛمٚمقن  ،أهنؿ حيٛمٚمقن ظمٓم٤مي٤مهؿ وأوزارهؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ اًمتل مل يٕمٛمٚمقه٤م سمٖمػمهؿ

 .اخلٓم٤مي٤م اًمتل فمٚمٛمقا هب٤م همػمهؿ
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ئٝمؿ وقمذاب إوالهلؿ همػمهؿ، ودقم٤م ،حيٛمٚمقن قمذاب والهلؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .هلؿ امم اًمٙمٗمر

 (1) .ٞمئ٦مؾَم  ٦مً ٜمّ ؾُم  َـّ ـ ؾَم ُمَ  :وهذا يم٘مقًمف 

 ﴿ :ويم٘مقًمف شمٕم٤ممم                 

        ﴾ /25اًمٜمحؾ. 

﴿  2     ﴾ /اخلٓمٞمئ٦م اًمٕمدول قماّم  :ىمٞمؾ ،29يقؾمػ

  .شمدقمقا إًمٞمف احلٙمٛم٦م امم ُم٤م شُم١مضمر قمٜمف

إذا وىمع ذًمؽ ُمٜمف قمـ ىمّمٍد،  ،ومٝمق ظم٤مـمئ ،ظمٓم٠م خيٓم٠م ظمٓم٠مً  :وُي٘م٤مل ًمّم٤مطمٌف

 :وم٠مصؾ اخلٓم٠م ،ومٝمق خُمٓمئ ،أظمٓم٠م اعم٘مّمد :[150]ىمٞمؾ  ،وم٢مذا وىمع ُمـ همػم ىمّمدٍ 

 ﴿ :وإٟمام ىم٤مل ،اًمٕمدول قمـ اًمٖمرض احلٙمٛمل، سم٘مّمٍد أو همػم ىمّمدٍ 

  ﴾ ًمتٖمٚمٞم٥م اعُمذيّمر قمغم اعم١مّٟم٨م :ُمـ اخل٤مـمئ٤من :ومل ي٘مؾ. 

 .اعمذٟمٌلم :أي :واعُمراد ُمـ اخل٤مـمئلم 

                                                           

، قمٜمف اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل :  8/13جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ( (1

4/252. 
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طمّتك يُمٗمل  ؾمٚمٌف اهلل اًمٖمػمة ًمٓمٗم٤ًم ُمٜمف سمٞمقؾمػ  ،أٟمف مل يٙمـ همٞمقراً  :وىمٞمؾ

: ﴿  وًمذًمؽ ىم٤مل ًمٞمقؾمػ  ،ّذه    ﴾  

 .واىمتٍم قمغم هذا اًم٘مدر ،29يقؾمػ/

وم٢من اًمّذٟم٥م يم٤من ُمٜمؽ ٓ  ،وشمقب إًمٞمف ،اؾمتٖمٗمري اهلل ُمـ ذٟمٌؽ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا يٕمٌدون اهلل شمٕم٤ممم ُمع قم٤ٌمدهتؿ إصٜم٤مم ُمـ يقؾمػ 

﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم            3         ﴾ 

 .اًمٙمٗمرسمخٓمٞمئتٝمؿ اًمتل هل اًمنّمك و :أي ،9احل٤مىم٦م/

 .ُمّمدر يم٤مخلٓم٠م واخلّٓمٞمئ٦م :وم٤مخل٤مـمئ٦م

 .سم٤مًمٜمّٗمس اخل٤ّمـمئ٦م :أي ،سم٤مٕومٕم٤مل اخل٤ّمـمئ٦م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .واخل٤ّمـمئ٦م ومالٟم٦م ،اعم١مشمٗمٙم٤مت اًمٌّمػمة :( 1)اًم٘مٛمل 

﴿  3 ﴾ /إُمر اًمٕمٔمٞمؿ :واخلّٓم٥م ،أُمريمـ وؿم٠مٟمٙمـ ،51يقؾمػ. 

 ﴿       ﴾ /وُم٤م دقم٤مك  ،٠مٟمؽُم٤م ؿم :أي ،95ـمف

 .؟امم ُم٤م صٜمٕم٧م

 وُم٤م مَحَٚمؽ قمٚمٞمف؟. ،اًمذي ُأطمدصمؽ ،وإُمر اًمٕمٔمٞمؿ،ُم٤م هذا اخلٓم٥م :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل

                                                           

 .4ح  5/421قيزي : ، وومٞمف اًمٌٍمة سمدل اًمٌّمػمة ، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احل 683شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1
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﴿   3  ﴾ /أي ُم٤م ؿم٠مٟمٙمام؟ وُم٤م ًمٙمام شمً٘مٞم٤من ُمع 23اًم٘مّمص ،

 اًمٜم٤ّمس؟.

 ﴿  3        ﴾  /ُم٤م إُمر  :أي ،57احلجر

 .عم٤ّم قمٚمَِؿ أهنؿ ُمالئٙم٦م :وؾماّمهؿ اعُمرؾمٚملم ؟وُم٤م ؿم٠مٟمٙمؿ ؟سُمٕمثتؿ ًمف اجلٚمٞمؾ اًمذي

﴿     ﴾ /اٟمٗمردوا قمـ اًمٜم٤ّمس يتٜم٤مضمقن ،82يقؾمػ. 

 ﴿    ﴾ /اؾمت٘مرَّ  [151]إذا  :ىم٤مل (1)قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ،66اًمٜمحؾ

م ذم  ومٞمجري ،ووؾمٓمف ًمٌٜم٤مً  ،وأقماله دُم٤مً  ،ص٤مر أؾمٗمٚمف ومرصم٤مً  ،اًمٕمٚمػ سم٤مًمٙمرش اًمدَّ

 .ويٌ٘مك اًمٗمرث يمام هق ،واًمّٚمٌـ ذم اًمّيع ،اًمٕمروق

﴿ :ومذًمؽ ىمقًمف    7   5  ﴾ /م وٓ  ،66اًمٜمحؾ ٓ يِمقسمف اًمدَّ

﴿.اًمٗمرث     ﴾ /واًمٙمٌد  .ضم٤مئزًا ذم طمٚمقىمٝمؿ :أي ،66اًمٜمحؾ

ٛمٝم٤م قمغم اًمقضمف اًمذي اىمتْم٤م ،ُُمًّٚمٓم٦م قمغم هذه إصٜم٤مف ًّ سملّم  ،ه اًمّتدسمػم اإلهللومُٞم٘م

ـٍ أسمٞمض ؾم٤مئغ ُمـ سملم اًمٗمرث  ،ؾمٌح٤مٟمف عمَِـ ُيٜمٙمر اًمٌٕم٨م أن َُمـ ىَمِدَر قمغم إظمراج ًمٌ

م ُمـ همػم أن  ،ىم٤مدر قمغم إظمراج اعمقشمك ُمـ إرض ،ُمـ همػم أن خيتٚمط هبام ،واًمدَّ

 .خيتٚمط رء ُمـ أسمداهنؿ سم٠مسمدان همػمهؿ

                                                           

 .63/89، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  6/174جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1
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م :وىمٞمؾ وٓ  ،رائح٦م اًمٗمرثوٓ  ،ظم٤مًمّم٤ًم ص٤مومٞم٤ًم ٓ يًتّمح٥م ًمقن اًمدَّ

 .يِمقسم٤مٟمف ؿمٞمئ٤مً 

 ﴿      ﴾ /هق اًمذي ٓ يِمقسمف  :اخل٤مًمص :ىمٞمؾ ،3اًمزُمر

ٛمٕم٦م ًّ  .وٓ وضمف ُمـ وضمقه اًمّدٟمٞم٤م ،اًمّري٤مء واًم

ّٓ اهلل :وىمٞمؾ .هق اإلؾمالم :اًمّديـ اخل٤ّمًمص :وىمٞمؾ  .هق ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إ

ٓ  ،ومٝمذا هلل وطمده ،تل يًتحؼ هب٤م اجلزاءُمٕمٜم٤مه أن هلل اًمّٓم٤مقم٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدة اًم :وىمٞمؾ

 .جيقز أن يٙمقن ًمٖمػمه

 ،واًمنّمائع ،واًمٜمٌّقة ،واًمٕمدل ،هق آقمت٘م٤مد اًمقاضم٥م ذم اًمّتقطمٞمد :وىمٞمؾ

وهذا شمٗمًػٌم ًمٚم٘مقل  ،واًمؼماءة ُمـ يمّؾ ديـ ؾمقاه٤م ،واًمٕمٛمؾ سمٛمقضمٌٝم٤م ،واإلىمرار هب٤م

 .سم٠مٟمف اإلؾمالم

﴿             2  ﴾ 

ومالٌن  :ُمـ ىمقهلؿ ،ومٞمٝم٤م أطمٌد ُمـ اإلٟم٤مث [152]، ٓ ُينميمٝمؿ 139آٟمٕم٤مم/

 .خُيٚمص اًمٕمٛمؾ هلل

يم٤مٟمقا حُيّرُمقن اجلٜملم اًمذي خُيرضمقٟمف ُمـ سمٓمقن إٟمٕم٤مم قمغم  :(1) اًم٘مٛمل

 :اًمٜم٤ًّمء، وم٢مذا يم٤من ُمّٞمت٤ًم ي٠ميمٚمف اًمّرضم٤مل واًمٜم٤ًّمء

                                                           

 .1ح  3/99، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  171شمٗمًػم اًم٘مٛمل   ((1
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يمام ذم  ،٤م ذم ُمٕمٜمك إضمٜم٦ّم أو اًمّت٤مء ومٞمف ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦مٕن ُم :وأّٟم٨م ظم٤مًمّم٦مً  :ىمٞمؾ

 .وهق ُمّمدر يم٤مًمٕم٤مومٞم٦م ،رواي٦م اًمِمٕمراء

 ﴿      7   2  2    ﴾ /أي ضمٕمٚمٜم٤مهؿ  ،46ص

 .سم٠من ظمٚمّم٧م هلؿ ذيمرى اًمّدار ،ًمٜم٤م ظم٤مًمّملم

أي ظمٚمص هلؿ  :سمٛمٕمٜمك اًمّتذيمػم ،واًمّذيمرى ،سمٛمٕمٜمك اخلٚمقص ،واخل٤ّمًمّم٦م

يمام هق  ،ويزهدون ذم اًمّدٟمٞم٤م ،وهق أهنؿ يم٤مٟمقا يتذيمروهن٤م سم٤مًمّت٠مه٥م هل٤م ،شمذيمػم اًمّدار

 .قم٤مدة إٟمٌٞم٤مء

 أي ظمّمّمٜم٤مهؿ ذم إقم٘م٤مب ُمـ سملم أهؾ اًمّدٟمٞم٤م. :اعمُراد سم٤مًمّدار اًمّدٟمٞم٤م :وىمٞمؾ

﴿     6         ﴾ /94اًمٌ٘مرة  ،

 .اًمّّم٤مومٞم٦ماخل٤ّمًمّم٦م 

وَصٗم٤م زم، خيٚمص ظمٚمقص٤ًم  ،ص٤مر زم وطمدي :أي :ظمٚمص زم هذا إُمر :ُي٘م٤مل

 .أو ظم٤مًمّم٦م

أن يّمٗمق اًمٌمء ُمـ يمّؾ  :وأصؾ اخلٚمقص ،ُمّمدر يم٤مًمٕم٤مومٞم٦م :وم٤مخل٤ّمًمّم٦م

 .ؿم٤مئ٦ٌمٍ 

 أو دون حمّٛمد  ،إن يم٤مٟم٧م اجلٜم٦ّم ظم٤مًمّم٦ًم ًمٙمؿ ُمـ دون اًمٜم٤ّمس يمّٚمٝمؿ :أي

 .وأصح٤مسمف
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  ﴿ :ىمقًمف       4          

     ﴾ /أن اعم١مُمٜملم ُيِم٤مريمقن اعمنميملم ذم  :يٕمٜمل :ىمٞمؾ ،32آقمراف

وٟمٙمحقا  ،وًمًٌقا ُمـ ضمٞم٤مد صمٞم٤مهبؿ ،اًمّٓمٞم٤ٌمت ذم اًمّدٟمٞم٤م، وم٠ميمٚمقا ُمـ ـمّٞم٤ٌمت ـمٕم٤مُمٝمؿ

 ،رة ًمٚمذيـ آُمٜمقاذم أظم [153]صمؿ خُيّٚمص اهلل اًمّٓمٞم٤ٌمت  ،ُمـ ص٤مًمح ٟم٤ًمئٝمؿ

 ،هل ذم احلٞم٤مة اًمّدٟمٞم٤م ًمٚمذيـ آُمٜمقا :ىمؾ :ُمٕمٜم٤مه :وًمٞمس ًمٚمٛمنميملم ومٞمٝم٤م رء.وىمٞمؾ

 .وهل ظم٤مًمّم٦ٌم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ذًمؽ ،همػم ظم٤مًمّم٦م ُمـ اهلٛمقم وإطمزان واعمِمّ٘م٦م

أهن٤م  إرض ومام ؾم٘م٧م واؾمت٘م٧م  :سمٕمد أن ذيمر قمـ اًمّّم٤مدق  (1)واًمٙم٤مذم 

ّٓ ُم٤م هّمّم٥م قمٚمٞمف ،وًمٞمس ًمٕمدّوٟم٤م ُمٜمف رء ،وُم٤م يم٤من ًمٜم٤م ومٝمق ًمِمٞمٕمتٜم٤م ،ومٝمق ًمٜم٤م  ،إ

امء وإرض  -وأن وًمّٞمٜم٤م ًمٗمل أوؾمع ومٞمام سملم ذه وذه  ًّ صمؿ شمال  -يٕمٜمل ومٞمام سملم اًم

 ﴿ :هذه أي٦م       4     ﴾ /32آقمراف، 

قمـ أُمػم ( 2)ُم٤مزم وإ.اعمٖمّمقسملم قمٚمٞمٝم٤م، ظم٤مًمّم٦ًم هلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمال همّم٥م

أن اعمت٘ملم طم٤مزوا قم٤مضمؾ اخلػم  ،واقمٚمٛمقا ي٤م قم٤ٌمد اهلل :ذم طمدي٨ٍم  اعم١مُمٜملم 

 ،ومل ُيِم٤مريمٝمؿ أهؾ اًمّدٟمٞم٤م ذم آظمرهتؿ ،ؿم٤مريمقا أهؾ اًمّدٟمٞم٤م ذم دٟمٞم٤مهؿ ،وآضمٚمف

  .أسم٤مطمٝمؿ اهلل ذم اًمّدٟمٞم٤م ُم٤م يمٗم٤مهؿ سمف وأهمٜم٤مهؿ

                                                           

 .12691ح  9/552، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  5ح  1/429اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .26، إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  263إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد :  ((2
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 ﴿ :ىم٤مل اهلل          ﴾ ؾمٙمٜمقا اًمّدٟمٞم٤م  ،امم آظمر أي٦م ،32/آقمراف

 .وأيمٚمقه٤م سم٠مومْمؾ ُم٤م ُأيمٚم٧م ،سم٠مومْمؾ ُم٤م ؾُمٙمٜم٧م

 ،قن وُم٤م ينمسمقنٚموم٠ميمٚمقا ُمٕمٝمؿ ُمـ ـمّٞم٤ٌمت ُم٤م ي٠ميم ،ؿم٤مريمقا أهؾ اًمّدٟمٞم٤م ذم دٟمٞم٤مهؿ

وشمزّوضمقا ُمـ أومْمؾ ُم٤م  ،وؾمٙمٜمقا ُمـ أومْمؾ ُم٤م يًٙمٜمقن ،وًمًٌقا ُمـ أومْمؾ ُم٤م يٚمًٌقن

وهؿ همدًا  ،أص٤مسمقا ًمّذة اًمّدٟمٞم٤م ُمع أهؾ اًمّدٟمٞم٤مو ،وريمٌقا ُمـ أومْمؾ ُم٤م يريمٌقن ،يتزوضمقن

وٓ ُيٜم٘مص هلؿ  [154]ٓ َيردُّ هلؿ دقمقُة  ،يتٛمٜمّقن قمٚمٞمف ومُٞمٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤م يتٛمٜمقن ،ضمػمان اهلل

 .وم٢ممم هذا ي٤م قم٤ٌمد اهلل َيِمت٤مق إًمٞمف َُمـ يم٤من ًمف قم٘مؾ ،ٟمّمٞم٥م ُمـ اًمّٚمذة

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ ( 1اًمٙم٤مذم ) ،52زاب/آطم

وهق ذم  ،ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف ضم٤مءت اُمرأة ُمـ إٟمّم٤مر إمم رؾمقل اهلل :قمـ اًم٤ٌمىمر 

ي٤م رؾمقل  :وم٘م٤مًم٧م ٓم٦م.ومدظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل ٦ًم ُمتٛمِمِّ واعمرأة ُمتٚمٌِّ  ،ُمٜمزل طمٗمّم٦م

ومٝمؾ  ،وٓ وًمد ،ٓ زوج زم ُمٜمذ دهر :وأٟم٤م اُمرأة أيؿ ،أن اعمرأة ٓ ختٓم٥م اًمّزوج اهلل 

 ٜمل؟وم٘م٤مل هل٤م رؾمقل اهلل ٌٚمتَ إن ىمَ  ،٢من يُؽ وم٘مد وه٧ٌم ٟمٗمز ًمؽوم ،ًمؽ ُمـ طم٤مضم٦م

 .ودقم٤م هل٤م ،ظمػماً 

 ،وم٘مد ٟمٍمين رضم٤مًمٙمؿ ،ظمػماً  ضمزايمؿ قمـ رؾمقل اهلل  ،ي٤م أظم٧م إٟمّم٤مر :صمؿ ىم٤مل

 .ورهم٧ٌم ذمَّ ٟم٤ًمؤيمؿ

 

 

                                                           

 .52، ح  4/196، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  53ح  5/568اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1
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 .وأهنٛمؽ ًمٚمرضم٤مل ،وأضمرأكِ  ،ُم٤م أىمؾَّ طمٞم٤مؤك :وم٘م٤مًم٧م هل٤م طمٗمّم٦م

رهم٧ٌم ذم رؾمقل  :وم٢مهن٤م ظمػٌم ُمٜمؽ ،٦مطمٗمّم يُمّٗمل قمٜمٝم٤م ي٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 .ومٚمٛمتٞمٝم٤م وقمٌتٞمٝم٤م اهلل 

 ،وم٘مد أوضم٥م اهلل ًمؽ اجلٜم٦ّم ًمرهمٌتؽ ذمَّ  ،اٟمٍمذم يرمحؽ اهلل :صمؿ ىم٤مل ًمٚمٛمرأة

ٌّتل وهوري  ؾمٞم٠مشمٞمؽ أُمري إن ؿم٤مء اهلل. ،وشمٕمّروؽ عمح

﴿ :وم٠مٟمزل اهلل قمزَّ وضمؾَّ        ﴾ /وم٠مطمؾَّ  :ىم٤مل ،أي٦م ،52آطمزاب 

 .وٓ حيؾُّ ذًمؽ ًمٖمػمه اهلل قمزَّ وضمؾَّ ه٦ٌم اعمرأة ٟمٗمًٝم٤م ًمرؾمقل اهلل 

 .( ُمثؾ ذًمؽ قمـ قم٤مئِم٦م1وروى اًم٘مٛمل )

ُم٤م سم٤مل  :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م أهن٤م عم٤ّم وه٧ٌم ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمٜمٌّّل  :( ىمٞمؾ2وذم اعمجٛمع )

ُم٤م أرى اهلل  :وم٘م٤مًم٧م قم٤مئِم٦م ،أٟمٗمًٝمـ سمال ُمٝمٍر؟ ومٜمزًم٧م أي٦م [155]اًمٜم٤ًّمء يٌذًمـ 

 ّٓ وإٟمؽ إن أـمٕم٧م اهلل ؾم٤مرع ذم  :وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ، .ُي٤ًمرع ذم هقاك شمٕم٤ممم إ

 .هقاك

﴿      ﴾/اٟمحٜمقا قمغم وضمقهٝمؿ :أي ،15اًمًجدة. 

                                                           

 .1ح  6/295، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  521شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

 .22/181، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  8/171شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم  ((2
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جقد :ىمٞمؾ ًّ وآٟمحٜم٤مء، واًمّتٙمٗمػم،  ،يم٤من حتٞم٦م اًمٜم٤ّمس سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض يقُمئٍذ اًم

جقد ًمٖمػم اهلل ذم ذيٕمتٝمؿ ًّ  هذه إُُم٦م وم٠مقمٓمك اهلل شمٕم٤ممم ،ومل يٙمقٟمقا هُنقا قمـ اًم

الم ًّ  .قمّجٚمٝم٤م هلؿ ،وهل حتّٞم٦م أهؾ اجلٜم٦ّم ،اًم

يم٤من  :وىمٞمؾ .أن ُيًَجد ًمٚمُٛمٕمٔمَّؿ ،يم٤من ُمـ ؾمٜم٦ّم اًمتّٕمٔمٞمؿ يقُمئذٍ  :وىمٞمؾ

  .يمام يٗمٕمؾ إقم٤مضمؿ ،ؾمجقدهؿ يمٝمٞمئ٦م اًمّريمقع

جقد يم٤من هلل شمٕم٤ممم ؿمٙمرًا ًمف :وىمٞمؾ ًّ يمام يٗمٕمٚمف اًمّّم٤محلقن قمٜمد دمدد  ،أن اًم

 .قم٤مئدة امم اهلل شمٕم٤ممم ،ًمف :واهل٤مء ذم ىمقًمف ،اًمٜمِّٕمؿ

جقد إًمٞمف ،أي: ؾمجدوا هلل شمٕم٤ممم قمغم هذه اًمٜمّٕمٛم٦م ًّ  :يمام ُي٘م٤مل ،وشمقضّمٝمقا ذم اًم

  .وُيراد سمف اؾمت٘م٤ٌمهل٤م ،صغّم ًمٚم٘مٌٚم٦م

 . (1)وهق اعمروي قمـ أب قمٌد اهلل 

 ،ؾم٠مل ُمقؾمك سمـ حمّٛمد سمـ قمكّم سمـ ُمقؾمك (3) أن حيٞمك سمـ أيمثؿ (2)واًم٘مٛمل 

 :أن ىم٤مل ،ومٙم٤من ومٞمام ؾم٠مل ب احلًـ قمكّم سمـ حمّٛمدومٕمروٝم٤م قمغم أ ،ُم٤ًمئؾ

                                                           

 6/387، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  5/457جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .8254ح 

 .1193ح 22/366، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي :  577شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2

ه( سمٛمرو،اشمّمؾ 159أيمثؿ سمـ حمٛمد سمـ ومٓمـ،أسمق حمٛمد، ىم٤مٍض ووم٘مٞمف ُمٕمروف، وًمد ؾمٜم٦م ) حيٞمك سمـ ((3

ه ىمْم٤مء اًمٌٍمة ، صمؿ سمٖمداد،صمؿ أو٤مف اًمٞمف شمدسمػم ممٚمٙمتف ، طمتك همٚم٥م قمغم اعم٠مُمقن  ّٓ سم٤معم٠مُمقن اًمٕم٤ٌمد ومق
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وهؿ أٟمٌٞم٤مء؟ وم٠مضم٤مب أسمق  ووًمده ًمٞمقؾمػ  أؾمجد يٕم٘مقب  ،أظمؼمين 

وإٟمام  وم٢مٟمف مل يٙمـ ًمٞمقؾمػ  ،ووًمده أُم٤م ؾمجقد يٕم٘مقب  :احلًـ 

جقد ُمـ اعمالئٙم٦م ٔدم  وحتّٞم٦ًم ًمٞمقؾمػ  ،يم٤من ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ـم٤مقم٦ًم هلل ًّ يمام أن اًم

 وحتّٞم٦ًم ٔدم  ،يم٤من ُمٜمٝمؿ ـم٤مقم٦ًم هلل  ومًجد يٕم٘مقب [156]  ووًمده

أمل شمَر أٟمف ي٘مقل ذم ؿمٙمره  ،ٓضمتامع ؿمٛمٚمٝمؿ ،ُمٕمٝمؿ ؿمٙمرًا هلل شمٕم٤ممم ويقؾمػ 

   ﴿ :ذم ذًمؽ اًمقىم٧م      ﴾ /أي٦م ،121يقؾمػ. 

﴿ 3      ﴾ /امء. ،31احل٩م ًّ  أي: ؾم٘مط ُمـ اًم

﴿   ﴾ /ظم٧ٌم  :ُي٘م٤مل ،اخلٌقء ؾمٙمقن اًمٜم٤ّمر قمـ آًمتٝم٤مب ،97آهاء

 .اًمٜم٤ّمر ختٌق

2 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾/أي: يمّٚمام  ،97آهاء

 .ومٞمٙمقن يمذًمؽ دائامً  ،زدٟم٤مهؿ إؿمٕم٤مًٓ  اًمتٝم٤مهب٤مؾمٙمـ 

﴿   ﴾ /ٜمع ُمـ ُم٤م أطم٤مط سمف همػمه طمّتك ُمُ  :وهق.اعمخٌقء ،25اًمٜمٛمؾ

 ،وُم٤م ُيقضمده اهلل شمٕم٤ممم.ظم٠ٌمشمف أظم١ٌمه ظم٤ٌمءً  :ُي٘م٤مل ،وهق ُمّمدر ُوصػ سمف ،إدرايمف

 .يٙمقن هبذه اعمٜمزًم٦م ،ومُٞمخرضمف ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد

                                                                                                                                        

قمٞم٤من ، ه ( اٟمٔمر : وومٞم٤مت إ 242ومٚمؿ يت٘مدم قمٜمده أطمد همػمه ، ًمف يمت٥م ذم اًمّمقل واًمٗم٘مف ، شمقذم ؾمٜم٦م  ) 

 . 8/138، إقمالم، اًمزريمكم :  2/217اسمـ ظمٚمٙم٤من : 
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 .ويمّؾ ُم٤م هم٤مب قمـ اإلدراك ،اًمٖمٞم٥م :اخلٌئ :وىمٞمؾ 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم               ﴾ 

اموات وإرض :ٞمؾىم ،25اًمٜمٛمؾ/ ًّ  .يٕمٚمؿ همٞم٥م اًم

اموات اعمٓمر :وىمٞمؾ ًّ  .وظمٌئ إرض اًمٜم٤ٌّمت وإؿمج٤مر ،أن ظمٌئ اًم

 ﴿         ﴾ /أصؾ اخلرج واخلراج  :ىمٞمؾ ،94اًمٙمٝمػ

 .اًمٖمّٚم٦م اًمتل خترج قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقفمٞمٗم٦م :وهق ،واطمد

ؾ ًمؽ قمٓمّٞم٦ًم هؾ ٟمجٕم :يٕمٜمل ،ومه٤م ُمّمدران ٓ جُيٛمٕم٤من ،ظمراج إرض :وُمٜمف

 .ظمراضم٤مً  :وىُمرأ .؟ُٟمخرضمف إًمٞمؽ ُمـ أُمقاًمٜم٤م

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم                ﴾ 

قمغم ُم٤م ضمئتٝمؿ سمف ُمـ اًم٘مرآن  ي٤م حمّٛمد  ،أم شم٠ًمهلؿ :، يٕمٜمل72اعم١مُمٜمقن/

 .ومرزق رسّمؽ ذم اًمّدٟمٞم٤م ظمػٌم ُمٜمف ،وُم٤م ٓ ُيٕمٓمقٟمؽ ؟واإليامن أضمراً 

 .رسّمؽ ذم أظمرة ظمػٌم ُمٜمف [157]٠مضمر وم :وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /أي اًمّرديء ذم اًمّّمدىم٦م  ،267اًمٌ٘مرة. 

 .ٕهنؿ يًتخٌثقٟمف :وؾماّمه ظمٌٞمث٤مً 

وظم٤ٌمصم٦ًم:  ،ُمـ سم٤مب ىمرب ،ظم٨ٌم اًمٌمء ظمٌٞمث٤مً  :ُي٘م٤مل ،ودَّ اًمٓمّٞم٥م :واخلٌٞم٨م

 ومٝمق ظمٌٞم٨م. ،ودَّ ـم٤مب

 .ًمٓمّٞم٥مودَّ ا ،واطمدة اخل٤ٌمئ٨م :واخلٌٞمث٦م
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   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            

   ﴾ /ُم٠مظمقٌذ ُمـ ظم٨ٌم  ،اخلٌٞم٨م أصٚمف اًمرديء :ىمٞمؾ ،122اعم٤مئدة

 .وهق رديئف سمٕمدُم٤م خُيّٚمص ذم سم٤مًمٜم٤ّمر ضمٞمده ،احلديد

 .ٓ يًتقي احلالل واحلرام :وُمٕمٜمك أي٦م

 .اعم١مُمـاًمٙم٤مومر و :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ ٕٟمف ٓ  :يمثرة ُم٤م شمراه ُمـ احلرام :أي

 .أو يٙمقن ذم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ احلرام سمريم٦مً  ،يٙمقن ذم احلرام سمريم٦مً 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          4        4 

          ﴾ /اًمٙم٤مومر ُمـ اعم١مُمـ :أي ،179آل قمٛمران. 

 .طمتك ُيٛمّٞمز اعُمٜم٤مومؼ ُمـ اعمخٚمص يقم ُأطمد :وىمٞمؾ

ص٤مدىم٤ًم  إن يم٤من حمّٛمد ،أن اعمنميملم ىم٤مًمقا ٕب ـم٤مًم٥م :ىمٞمؾ ذم ٟمزوهل٤م

ومذيمر ذًمؽ  ،وم٢من وضمدٟم٤م خمؼمه يمام أظمؼم آُمٜم٤م سمف ،ومٚمُٞمخؼمٟم٤م َُمـ ُي١مُمـ ُمٜم٤ّم وَُمـ يٙمٗمر

 ل اهلل هذه أي٦م.وم٠مٟمز ًمٚمٜمٌّّل 

 ،ُيٗمرىمقن هب٤م سملم اعم١مُمـ واعمٜم٤مومؼ ،ؾم٠مل اعم١مُمٜمقن أن ُيٕمٓمقا قمالُم٦مً  :وىمٞمؾ

 .ومٜمزًم٧م أي٦م
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /ىمٞمؾ [158] 2اًمٜم٤ًمء: 

ُمـ  أي ٓ شمًتٌدًمقا ُم٤م طمّرم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٙمؿ ُمـ أُمقال اًمٞمت٤مُمك سمام أطمّٚمٝم٤م اهلل ًمٙمؿ

وذًمؽ أن أوصٞم٤مء اًمٞمت٤مُمك يم٤مٟمقا ي٠مظمذون اجلّٞمد ُمـ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ واًمّرومٞمع  ،أُمقاًمٙمؿ

 وجيٕمٚمقن ُمٙم٤مٟمف اخلًٞمس واًمرديء. ،ُمٜمف

سم٠من شمتٕمّجٚمقا احلرام ىمٌؾ أن ي٠مشمٞمٙمؿ  ،ُمٕمٜم٤مه ٓ شمتٌّدًمقا اخلٌٞم٨م سم٤مًمّٓمٞم٥م :وىمٞمؾ

 .اًمذي ىُمّدر ًمٙمؿ ،اًمّرزق احلالل

ُمـ أهنؿ مل يٙمقٟمقا ُيقّرصمقن اًمٜم٤ًّمء  :قٟمفُمٕمٜم٤مه ُم٤م يم٤من أهؾ اجل٤مهٚمّٞم٦م يٗمٕمٚم :وىمٞمؾ

 .سمؾ ي٠مظمذه اًمٙم٤ٌمر ،وٓ اًمّّمٖم٤مر

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            

   4   <  ﴾ /ًمُٞمٛمّٞمز اهلل ٟمٗم٘م٦م اًمٙم٤مومريـ ُمـ  :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،37آٟمٗم٤مل

 .ٟمٗم٘م٦م اعم١مُمٜملم

وجيٕمؾ ٟمٗم٘م٦م اعمنميملم سمٕمْمٝم٤م ومقق  :أي :٨م سمٕمْمف قمغم سمٕمضوجيٕمؾ اخلٌٞم

 .سمٕمض

وإؾمامء  ،واًمٜمٍّم ،ًمُٞمٛمّٞمز اهلل اًمٙم٤مومر ُمـ اعم١مُمـ ذم اًمّدٟمٞم٤م سم٤مًمَٖمَٚم٦ٌم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وذم أظمرة سم٤مًمّثقاب واجلٜم٦ّم ،وإطمٙم٤مم اعمخّمقص٦م ،احُلًٜمك

 .واعم١مُمـ ذم اجلٜم٦ّم ،سم٠من جيٕمؾ اًمٙم٤مومر ذم ضمٝمٜمّؿ :وىمٞمؾ
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ومػميمٛمف مجٞمٕم٤ًم:  ،ُيْمّٞم٘مٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ :ٞم٨م سمٕمْمف قمغم سمٕمض ذم ضمٝمٜمّؿوجيٕمؾ اخلٌ

ح٤مب اعمريمقم :أي ًّ سم٠من يٙمقن سمٕمْمٝمؿ ومقق سمٕمٍض  ،جيٛمع اخلٌٞم٨م طمّتك يّمػم يم٤مًم

 .ومٞمُدظمٚمف ذم ضمٝمٜمّؿ :أي :ومٞمجٕمٚمف ذم ضمٝمٜمّؿ [161]جمتٛمٕملم ومٞمٝم٤م  ،ذم اًمٜم٤ّمر

 ﴿    7    ﴾ /واًمنّمك هل يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر :ىمٞمؾ ،26اسمراهٞمؿ. 

 .هق يمّؾ يمالم ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /همػم زايمٞم٦مٍ  ،26اسمراهٞمؿ. 

  .هل ؿمجرة احلٜمٔمؾ :ىمٞمؾ

أهن٤م  :وىمٞمؾ .وهق أٟمف ٓ ىمرار هل٤م ذم إرض ،أهن٤م ؿمجرة هذه صٗمتٝم٤م :وىمٞمؾ

 (1) .اًمٙمِمقث

 (2) .أن هذا َُمَثؾ سمٜمل ُأُمّٞم٦م :وُروي قمـ أب ضمٕمٗمر 

﴿                   ﴾ /26اًمٜمقر، 

واخلٌٞمثقن ُمـ  ،أن اخلٌٞمث٤مت ُمـ اًمٙمٚمؿ ًمٚمخٌٞمثلم ُمـ اًمّرضم٤مل :ُمٕمٜمك أي٦م :ىمٞمؾ

 .اًمّرضم٤مل ًمٚمخٌٞمث٤مت ُمـ اًمٙمٚمؿ

                                                           

وهق ٟم٧ٌم يتٕمٚمؼ سم٤مٕهمّم٤من ، وٓ قمروق ًمف ، اٟمٔمر : اًمٗمػموزآسم٤مدي ، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، ُم٤مدة  ((1

 .( ٨م)يمِم

 .632شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2
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واًمّٓمٞمٌقن ُمـ اًمّرضم٤مل ًمٚمٓمّٞم٤ٌمت ُمـ  ،واًمّٓمٞم٤ٌمت ُمـ اًمٙمٚمؿ ًمٚمّٓمٞمٌلم ُمـ اًمّرضم٤مل

 .اًمٙمٚمؿ

ُم٤م هذا ُمـ  ،همٗمر اهلل ًمٗمالن :ومت٘مقل ،أٟمؽ شمًٛمع اخلٌٞم٨م ُمـ اًمّرضم٤مل أٓ شمرى

ٞمئ٤مت ًمٚمخٌٞمثلم ُمـ  :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ،وٓ مم٤م ي٘مقل ،ظُمٚم٘مف ًّ اخلٌٞمث٤مت ُمـ اًم

ٞمئ٤مت ،اًمّرضم٤مل ًّ واًمٓمّٞم٤ٌمت ُمـ احلًٜم٤مت  ،واخلٌٞمثقن ُمـ اًمّرضم٤مل ًمٚمخٌٞمث٤مت ُمـ اًم

 .ُمـ احلًٜم٤متواًمّٓمٞمٌقن ُمـ اًمّرضم٤مل ًمٚمٓمّٞم٤ٌمت  ،ًمٚمٓمّٞمٌلم ُمـ اًمّرضم٤مل

واخلٌٞمثقن ُمـ اًمّرضم٤مل  ،اخلٌٞمث٤مت ُمـ اًمٜم٤ًّمء ًمٚمخٌٞمثلم ُمـ اًمّرضم٤مل :وىمٞمؾ

 :ىم٤مٓ وأب قمٌد اهلل  وهق اعمروي قمـ أب ضمٕمٗمر  ،ًمٚمخٌٞمث٤مت ُمـ اًمٜم٤ًّمء

 ﴿ :هل ُمثؾ ىمقًمف     3         ﴾ /أي٦م 3اًمٜمقر ،

َـّ ومٜمٝم٤مهؿ اهلل قمـ ذًمؽ ويمّره ذًمؽ هلؿ.أن ُاٟم٤مؾم٤ًم مّهقا أ [16]   (1) ن يتزوضمقا ُمٜمٝم

اخلٌٞمث٤مت ُمـ اًمٙمالم واًمٕمٛمؾ ًمٚمخٌٞمثلم ُمـ اًمّرضم٤مل  :ي٘مقل (2)واًم٘مٛمل 

واًمّٓمٞمٌقن ُمـ اًمّرضم٤مل واًمٜم٤ًّمء ُمـ  :ويّمدق قمٚمٞمٝمؿ َُمـ ىم٤مل ،واًمٜم٤ًّمء ُيٚمزُمقهنؿ

 .اًمٙمالم واًمٕمٛمؾ ًمٚمٓمّٞم٤ٌمت

                                                           

٤مين : ، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم 7/237جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .26ح  3/427

 .65ح  3/583، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  417شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2
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ُمـ جمٚمس ُمٕم٤موي٦م  وىمد ىم٤مم قمـ احلًـ اعمجتٌك  (1)وآطمتج٤مج 

هؿ  :واخلٌٞمثقن ًمٚمخٌٞمث٤مت ،اخلٌٞمث٤مت ًمٚمخٌٞمثلم :وىمد أًم٘مٛمٝمؿ احلجر ،وأصح٤مسمف

 .واهلل ي٤م ُمٕم٤موي٦م أٟم٧م وأصح٤مسمؽ ه١مٓء وؿمٞمٕمتؽ

﴿     ﴾ /هؿ قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م  ،امم آظمر أي٦م ،26اًمٜمقر

 وأصح٤مسمف وؿمٞمٕمتف. 

﴿       ﴾ اخل٤ٌمئ٨م اًمتل يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقهن٤م :ىمٞمؾ ،74ٌٞم٤مء/آٟم، 

 .ويتْم٤مرـمقن ذم أٟمديتٝمؿ ،هل أهنؿ يم٤مٟمقا ي٠مشمقن اًمّذيمران ذم أدسم٤مرهؿ

﴿ :هل ُم٤م طمٙمك اهلل شمٕم٤ممم :وىمٞمؾ 3        

     3   6  ﴾ /ؽ وهمػم ذًم ،29اًمٕمٜمٙمٌقت

   .ُمـ اًم٘م٤ٌمئح

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم                ﴾ 

 ،وحُيّرم قمٚمٞمٝمؿ اًم٘م٤ٌمئح ،ُيٌٞمح هلؿ اعُمًتٚمذات احلًَٜم٦م :ُمٕمٜم٤مه :، ىمٞمؾ157آقمراف/

وحُيّرم قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م  ،حيؾُّ هلؿ ُم٤م ايمتًٌقه ُمـ وضمٍف ـمّٞم٥ٍم  :وىمٞمؾ .وُم٤م شمٕم٤مومف إٟمٗمس

 .يمتًٌقه ُمـ وضمٍف ظمٌٞم٨ما

                                                           

 .26ح  3/428، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  1/415آطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :  ((1
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وُم٤م يم٤من حُيّرُمف أهؾ  ،حُيّؾ هلؿ ُم٤م طمّرم قمٚمٞمٝمؿ ره٤مسمٞمٜمٝمؿ وأطم٤ٌمرهؿ :وىمٞمؾ

قائ٥م وهمػمه  ًّ وحلؿ  ،واًمّدم ،وحُيّرم قمٚمٞمٝمؿ اعمٞمت٦م [161]اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ اًمٌح٤مئر واًم

   .وُم٤م ُذيمر ُمٕمٝم٤م ،اخلٜمزير

﴿9  ﴾ /أىمٌح اًمٖمدر :واخلؽم ،همّدار ،32ًم٘مامن. 

 ﴿7  ﴾ /اخلٛمط يمّؾ ؿمجٍر ُمٍر ذي ؿمقك :ىمٞمؾ ،16ؾم٠ٌم. 

 .ؿمجر اًمٖمْم٤م :هق :وىمٞمؾ  .وُأيُمٚمف صمٛمره ،ؿمجر إراك :وىمٞمؾ

﴿      ﴾ /اخلٓمػ أظمذ اًمٌمء سمنقم٦مٍ  :ىمٞمؾ ،12اًمّم٤موم٤مت، 

 .واؾمتالب إُمر

ٛمٕمقن إمم اعمالئٙم٦م :أي :ظمٓمػ اخلٓمٗم٦م ًّ ّٓ َُمـ وصم٥م اًمقصم٦ٌم ىمري٥م ُمـ  ،ٓ يت إ

امء وم٤مظمتٚمس ظمٚم ًّ  .واؾمتٚم٥م اؾمتالسم٤ًم سمنقم٦م ،٦ًًم ُمـ اعمالئٙم٦ماًم

﴿     ﴾ /اإلقمٓم٤مء :واًمتخقيؾ ،أقمٓم٤مه ،8اًمزُمر. 

 .يمام أن اًمّتٛمقيؾ متٚمٞمؽ إُمقال ،متٚمٞمؽ اخلقل :وأصٚمف

 .أقمٓم٤مه ُم٤مًٓ  :وظمّقًمف اهلل

 ﴿      3      2  ﴾ /ُم٤م  :أي ،94آٟمٕم٤مم

 .مم٤م يمٜمتؿ شمت٤ٌمهقن سمف ُمـ إُمقال ،ٟمٞم٤مُمٚمّٙمٜم٤ميمؿ ذم اًمدّ 
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 ﴿     ﴾ /اًمٙمّذاسمقن اًّمذيـ ُيٙمّذسمقن قمغم اهلل  ،12اًمذاري٤مت

 .اعمُرشم٤مسمقن :وىمٞمؾ  .وقمغم رؾمقًمف 

 .اًمّٔمـ واحلدس : واخلرص ،اًمٙمّذاب :واخلّراص

  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ 

 .وؾُمّٛمل اخلرز ظمرص٤ًم ُمٜمف ،22اًمزظمرف/

 :ُمـ ىمقهلؿ ،اًم٘مٓمع :وأصؾ اخِلرص ،سمٙمن اخل٤مء ،يمؿ ظِمرص أروؽ :وُي٘م٤مل

 .واظمؽمصف إذا اىمتٓمٕمف ُمـ همػم أصؾ ،ظمرص ومالن يمالُم٤مً 

 ﴿    ﴾ /واًمرضمؾ  ،مجع ظمػّمة :اخلػّمات ،72اًمرمحـ

  .واًمّرضم٤مل ظمّٞم٤مر وأظمٞم٤مر ،ظمػّم 

ٟم٤ًمء ظمػّمات إظمالق، طِم٤ًمن  :أي ،أصؾ ظمػّمات ظمػمات ومُخٗمػ :ىمٞمؾو

  .اًمقضمقه

 .وم٤موالت ذم اًمّّمالح واجلامل ،ظمػّمات :وىمٞمؾ

َـّ  :وىمٞمؾ َـّ أضمؾُّ ُمـ طمقر  ،شُمردُّ قمٚمٞمٝمؿ ذم اجلٜم٦ّم ،ٟم٤ًمء اًمّدٟمٞم٤م [162]إهن وُه

 .خُمت٤مرات ،ظمػّمات :وىمٞمؾ .اًمٕملم

  :وقمـ سمٕمْمٝمؿ
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ٕمْمٝمـ سم٠ميدي سمٕمض، ويتٖمٜملّم سم٠مصقات مل يًٛمع ي٠مظمذ سم ،أن ٟم٤ًمء أهؾ اجلٜم٦ّم

طمٌٞم٤ٌمت  ،وٟمحـ ظمػّمات طِم٤ًمن ،ٟمحـ اًمّراوٞم٤مت ومال ٟمًخط :اخلالئؼ ُمثٚمٝم٤م

 (1) ٕزواٍج يمِرام.

إذا ىُمٚمـ هذه اعم٘م٤مًم٦م أضمٌٜمٝمـ اعم١مُمٜم٤مت ُمـ ٟم٤ًمء اًمّدٟمٞم٤م:  ،أن احلقر اًمٕملم :ىمٞمؾ

وٟمحـ اعُمتقو٠مت وُم٤م  ،وٟمحـ اًمّّم٤مئامت وُم٤م ُصٛمتُّـ ،ٟمحـ اعُمّمّٚمٞم٤مت وُم٤م صّٚمٞمتُّـ

 .ومٖمٚمٌٜمٝمـ واهلل أقمٚمؿ ،وٟمحـ اعُمتّمدىم٤مت وُم٤م شمّمدىمتُّـ ،شمقو٠مشمُّـ

﴿               ﴾ /اعُمراد سم٤مخلػم  :ىمٞمؾ ،32ص

 .اخلػم :وم٢من اًمٕمرب شُمًّٛمل اخلٞمؾ :هٜم٤م اخلٞمؾ

د اخلٞمؾ زيد اخلػم زي وؾمّٛمك اًمٜمٌّّل  ( طم٥م اخلٞمؾ)  :وذم ىمراءة اسمـ ُمًٕمقد

(2). 

 (3) .اخلػم ُمٕم٘مقٌد سمٜمقايص اخلٞمؾ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىم٤مل

                                                           

:  ، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز 9/352اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

8/127. 

وهق : زيد سمـ ُمٝمٚمٝمؾ سمـ ُمٜمٝم٥م سمـ قمٌد رو٤م ، يم٤من ُيٚم٘م٥م سم٤مجل٤مهٚمٞم٦م سمزيد اخلٞمؾ ًمٙمثرة ُم٤م يٛمتٚمؽ  ((2

ومًاّمه زيد اخلػم ،  ُمـ اخلٞمؾ ، يم٤من ؿم٤مقمرًا وظمٓمٞم٤ًٌم ُمٗمقه٤ًم ، أدرك آؾمالم ووومد قمغم اًمرؾمقل 

إقمالم ، اًمزريمكم :  ، 1/727ه ( اٟمٔمر : اإلص٤مسم٦مذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ، اسمـ طمجر :  9شمقذم ؾمٜم٦م ) 

3/61. 

 .2786ح  2/932، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م :  192صمقاب إقمامل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((3
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 .آصمرت طم٥مَّ اخلٞمؾ قمغم ذيمر رّب  :واعمٕمٜمك

 .يمّؾ َُمـ أطم٥مَّ ؿمٞمئ٤ًم وم٘مد آصمره :(1)وقمـ اًمٗمّراء 

 واخلػم سمٛمٕمٜمك اعم٤مل اًمٙمثػم ذم اًمّتٜمقيؾ. ،واخلٞمؾ ُم٤مل ،طم٥مُّ اعم٤مل :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .طمّتك وم٤مت وىمتٝم٤م ،يم٤مٟم٧م ؿمٖمٚمتف قمـ صالة اًمٕمٍم ،أن هذه اخلٞمؾ :وىمٞمؾ

 .أٟمف وم٤مشمف أول اًمقىم٧م :وىمٞمؾ

ٓؿمتٖم٤مًمف سم٤مخلٞمؾ  :وإٟمام وم٤مشمف ٟمٗمٌؾ يم٤من يٗمٕمٚمف آظمر اًمٜمّٝم٤مر ،مل يٗمتف اًمٗمرض :وىمٞمؾ

[274]. 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /ٕضمؾ  :أي ،8اًمٕم٤مدي٤مت

 يٛمٜمع ُمـ طمؼِّ اهلل شمٕم٤ممم. ،ُمـ أضمٚمف ًمٌخٞمؾ ؿمحٞمح أو ،اًمذي هق اعم٤مل ،طم٥ّم اخلػم

 .ًمٚمامل :أي ،ًمِمديد احل٥ّم ًمٚمخػم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ،وقمٜمك أن يٙمقن ظمٌٞمث٤ًم وطمراُم٤مً  ،ؾمّٛمك اهلل ؾمٌح٤مٟمف اعم٤مل ظمػماً  :وقمـ اسمـ زيد

﴿ :وًمٙمـ ٕن اًمٜم٤ّمس ُيٕمّدوٟمف ظمػمًا ومٙمذًمؽ ؾمّٛمك اجلٝم٤مد ؾمقًء، وم٘م٤مل  

   ﴾ وًمٞمس هق قمٜمد اهلل سمًقء ،ىمت٤مل :أي ،174ان/آل قمٛمر، 

 (2) .وًمٙمـ اًمٜم٤ّمس ُيًّٛمقٟمف ؾمقء

                                                           

 .2/425ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ، اًمٗمراء :  ((1

 .12/425اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ( (2
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﴿     ﴾ /ختٗمض ٟم٤مؾم٤ًم وشمرومع آظمريـ. :أي  ،3اًمقاىمٕم٦م 

واعمٕمٜمك اجل٤مُمع  .وشمرومع أىمقاُم٤ًم إمم اجلٜم٦ّم ،ختٗمض أىمقاُم٤ًم إمم اًمٜم٤ّمر :وىمٞمؾ

ودمٕمٚمٝمؿ أذًّم٦ًم سم٢مدظم٤مهلؿ  ،لميم٤مٟمقا ذم اًمّدٟمٞم٤م ُُمرشمٗمٕم ،أهن٤م ختٗمض رضم٤مًٓ  :ًمٚم٘مقًملم

 .ودمٕمٚمٝمؿ أقمّزًة سم٢مدظم٤مهلؿ اجلٜم٦ّم ،وشمرومع رضم٤مًٓ يم٤مٟمقا ذم اًمّدٟمٞم٤م أذًّم٦مً  ،اًمٜم٤ّمر

 ﴿     5    ﴾ /ووم٘مر ،وإُمالق ،طم٤مضم٦مً  :أي ،9احلنم. 

ظمّم٤مص إص٤مسمع، وهل اًمُٗمرج  :وُمٜمف ،أصؾ اخلّم٤مص اخلٚمؾ واًمٗمرج :ىمٞمؾ

 .اًمتل سمٞمٜمٝم٤م

ومٙم٠مٟمف اٟمٗمراد اإلٟم٤ًمن قماّم  ،وهق اإلٟمٗمراد سم٤مُٕمر ،ف آظمتّم٤مصأصٚم :وىمٞمؾ

 .حيت٤مج إًمٞمف

 قمـ اعم٤مل :سملّم ؾمٌح٤مٟمف
ٍ
ومٞمٙمقن  ،وًمٙمـ قمـ طم٤مضم٦مٍ  ،أن إيث٤مرهؿ مل يٙمـ قمـ همٜم٤مء

 .وصمقاهبؿ قمٜمد اهلل ،ذًمؽ أقمٔمُؿ ٕضمرهؿ

 ،ومِمٙمك إًمٞمف اجلقع ،ضم٤مء إًمٞمف رضمؾ [164]أٟمف  قمـ اًمٜمٌّّل ( 1)ذم إُم٤مزم 

ّٓ اعم٤مء ،قمغم سمٞمقت أزواضمف اهلل  ومٌٕم٨م رؾمقل وم٘م٤مل رؾمقل  ،وم٘مٚمـ: ُم٤م قمٜمدٟم٤م إ

أٟم٤م ي٤م رؾمقل  وم٘م٤مل قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م  ؟َُمـ هلذا اًمرضمؾ اًمّٚمٞمٚم٦م اهلل 

 .اهلل

                                                           

 .1/347ؿمٝمرآؿمقب :  ، ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ، اسمـ 329ح  185إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ( (1
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ُم٤م قمٜمدٟم٤م  :؟ وم٘م٤مًم٧مُم٤م قمٜمدك ي٤م اسمٜم٦م رؾمقل اهلل  :وم٘م٤مل هل٤م وأشمك وم٤مـمٛم٦م 

ّٓ ىمقت اًمٕمِمّٞم٦م  ،ٟمّقُمل اًمّّمٌٞم٦م ّٛمد ي٤م اسمٜم٦م حم وم٘م٤مل  ،ًمٙمٜم٤ّم ٟم١مصمر وٞمٗمٜم٤م ،إ

 .وأـمٗمئل اعمّم٤ٌمح

ومال يرضمع طمتك  ،وم٠مظمؼمه اخلؼم همدا قمغم رؾمقل اهلل  ومٚماّم أصٌح قمكّم 

 ﴿ :أٟمزل اهلل قمزَّ وضمؾَّ        ﴾ /أي٦م ،9احلنم. 

ىم٤مل ًمٚم٘مقم سمٕمد ُمقت قمٛمر سمـ  قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم  (1) وآطمتج٤مج

 :اعمٜم٤مىم٥م اخلٓم٤مب، ذم طمدي٨م قمدِّ 

﴿ :ٟمِمّدشمٙمؿ سم٤مهلل هؾ ومٞمٙمؿ أطمُد ُأٟمزًم٧م ومٞمف هذه أي٦م       

  ﴾ أي٦م همػمي؟ ىم٤مًمقا: .ٓ 

﴿   ﴾ /اًمّذًمٞمؾ اًمّّم٤مهمر :اخل٤مؾمئ  ،4اعمٚمؽ. 

 .اظم٠ًم :وىمٞمؾ ًمٚمٙمٚم٥م .هق اًمٌٕمٞمد مم٤م ُيريده ُمٜمف :وىمٞمؾ

﴿          ﴾ /يرضمع إًمٞمؽ سمٍمك  :أي ،4اعمٚمؽ

وُأسمِٕمَد  ،يم٠مٟمف ذّل يمذًّم٦م َُمـ ـمٚم٥م ؿمٞمئ٤ًم ومٚمؿ جيده ،ذًمٞماًل ص٤مهمراً  ،سمٕمٞمدًا قمـ ٟمٞمؾ اعُمراد

 .وهق يم٤ملٌّ  ،قمٜمف

                                                           

 .1/229آطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :  ((1
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يرضمع إًمٞمف سمٕمٞمدًا قمـ  ،سمٕمٞمُد اإلقمٞم٤مء ،أن سمٍم هذا اًمٜم٤ّمفمر ،واًمّتح٘مٞمؼ :ىمٞمؾ

 .[165]ظم٤مؾمئ٤ًم ذم سمٖمٞمتف  ،ـمٚمٌف

 ﴿     ﴾ /أو ٟم٘مص ،إذا ذه٥م ٟمقره ،يميب  ،8اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /ًمذه٥م سمٜم٤م ذم إرض :أي  ،82اًم٘مّمص. 

 .قمغم ُم٤م مل ُيًؿِّ وم٤مقمٚمف ،خلًػ :وىُمرأ

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /اًمْمٛمػم   ،81اًم٘مّمص

 .راضمٌع امم ىم٤مرون

سمٜمل إهائٞمؾ ُمـ ُمٍم، وأٟمزهلؿ  أظمرج ُمقؾمك أٟمف عم٤ّم  :ويم٤من ؾم٥ٌم هاليمف

ٚمقى، واٟمٗمجر هلؿ ُمـ احلجر اصمٜمتل قمنمة قمٞمٜم٤مً  ،اًم٤ٌمدي٦م ًّ  ،أٟمزل اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًم

﴿  :وىم٤مًمقا ،سَمٓمَِروا  9  4   5 7  ﴾ /أي٦م ،61اًمٌ٘مرة. 

 ومًّٚمط اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمّتٞمف أرسمٕملم ،ومخ٤مًمٗمقا ،وم٠ُمُمروا سمدظمقل إرض اعم٘مّدؾم٦م

 .ويم٤من اًمّتٞمف قم٘مقسم٦ًم هلؿ ،وطمّرُمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ،يتٞمٝمقن ذم إرض ،ؾمٜم٦مً 

واؾمتٝم٤من  ،ىمد اُمتٜمع ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمّدظمقل ذم اًمّتقسم٦م ،وىمد يم٤من ىم٤مرون

ٌّقا قمٚمٞمف رُم٤مدًا ىمد ظُمٚمَِط  ،وأُمر همٚمامٟمف ،طمٞم٨م أُمره سم٤مًمّدظمقل سمٛمقؾمك ومّم

 .وم٠مُمر اهلل إرض سم٢مـم٤مقمتف ،ودقم٤م اهلل قمٚمٞمف ومٖمْم٥م ًمذًمؽ ُمقؾمك  ،سم٤معم٤مء

ووقمده٤م أًمٗملم إن اومؽمت قمغم  ،دقم٤م ىم٤مرون اُمرأًة ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ سمٖمّٞم٤مً  :وىمٞمؾ

وأفمٝمرت هلؿ  ،وم٠مومِم٧م هَّ ىم٤مرون سملم سمٜمل إهائٞمؾ ،سمام ٓ جيقز قمٚمٞمف ُمقؾمك 
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 ،ومٕمرف سمٜمق إهائٞمؾ ظم٤مشمؿ ىم٤مرون ،وأقمٓم٤مه٤م درامهف سمخ٤ممتف ،ُم٤م ىم٤مل هل٤م وُم٤م وقمده٤م

إًمٞمف أين أُمرت إرض أن  وم٠موطمك اهلل ،ومدقم٤م اهلل قمٚمٞمف ومٖمْم٥م ُمقؾمك 

ي٤م أرض ظمذيف هق وهيره   [166]وم٘م٤مل ُمقؾمك  ،وؾمّٚمٓمتٝم٤م قمٚمٞمف ،شُمٓمٞمٕمؽ

 .وم٠مظمذشمف طمّتك همّٞم٧ٌم هيره ،وومرؿمف

 ،وم٠مظمذشمف طمّتك همّٞم٧ٌم ىمدُمٞمف ،ظمذيف :وم٘م٤مل ،ومٚماّم رأى ىم٤مرون ذًمؽ ٟم٤مؿمده اًمّرطمؿ

 .ويمّؾ ذًمؽ ُيٜم٤مؿمده اًمّرطمؿ ،امم أن همٞمٌّتف ،صمؿ أظمذشمف طمّتك همّٞم٧ٌم ريمٌتٞمف

واؾمتٖم٤مصمؽ وم٠مسمٞم٧م أن شُمٖمٞمثف،  ،ٟم٤مؿمَدشمَؽ اًمّرطمؿ ي٤م ُمقؾمك  :وم٠موطمك اهلل إًمٞمف

 .ًمق إّي٤مي دقم٤م واؾمتٖم٤مصمٜمل ٕهمثتف

ًمػمث  إٟمام ومٕمؾ ذًمؽ ُمقؾمك  :ىم٤مل سمٜمق إهائٞمؾ ،عم٤ّم اسمتٚمٕمتف إرض :وىمٞمؾ

ػ سمداره ،ٕٟمف يم٤من اسمـ قمّٛمف :ُم٤مًمف ًِ وسمجٛمٞمع أُمقاًمف سمٕمده سمثالصم٦م أي٤مم، ومٚمؿ  ،ومُخ

 .غم ُم٤مًمف سمٕمده أسمداً ي٘مدر أطمد قم

ومجٞمع  ،إذا فمٝمر ص٤مطم٥م إُمر )قم٩م( أظمرج ًمف يمٜمقز ىم٤مرون :وىمد رويٜم٤م أٟمف

 .يمٜمقز إرض

 ﴿          ﴾ /ُم٣م :أي ،24وم٤مـمر. 

﴿ :ىمقًمف    4      ﴾ /إذا ظمال سمٕمْمٝمؿ  :أي ،14اًمٌ٘مرة

  .إذا اضمتٛمٕم٤م ذم ظمٚمقةٍ  ،ظمال اًمّرضمؾ امم اًمّرضمؾ :ُي٘م٤مل ،امم سمٕمض

 .سمٛمٕمٜمك ُمع ،إمم :وىمٞمؾ
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /أي:  ،17آطم٘م٤مف

 .ُمْم٧م

5﴿ :وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم         6  ﴾ /38آقمراف. 

﴿              ﴾/4اًمٜم٤مس-

 .يذه٥م ويًتؽم :أي ،ٕٟمف خيٜمس إذا ُذيمر اهلل شمٕم٤ممم :اًمِّمٞمٓم٤من ًمٕمٜمف اهلل :يٕمٜمل، 5

وم٢مذا ُذيمر اهلل شمٕم٤ممم  ،جيثؿ قمغم اًم٘مٚم٥م ،ًمف رأس يمرأس احلّٞم٦م :وذم اًمتٗمًػم

وإذا شُمرك ذيمر اهلل رضمع امم اًم٘مٚم٥م ُيقؾمقس  ،شمراضمع وشم٠مظّمر :أي :ختٜمّس

 (1) .إذا شم٠مظّمر ،سم٤مًمْمؿِّ خيٜمُس  ،ظمٜمس :ُي٘م٤مل  .[167]ومٞمف

﴿ :(2)وذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل        ﴾ /اؾمؿ  ،4اًمٜم٤مس

﴿  :اًمِمٞمٓم٤من     ﴾ /وُي١ميًٝمؿ ،يقؾمقس ومٞمٝم٤م ،5اًمٜم٤مس 

 :وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وحيٛمٚمٝمؿ قمغم اعمٕم٤ميص واًمٗمقاطمش ،وَيٕمدهؿ اًمٗم٘مر ،ُمـ اخلػم

﴿         2       ﴾ /268اًمٌ٘مرة.  

                                                           

 .323اٟمٔمر : شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن ، اًمٓمرحيل :  ((1

 .1ح  8/445، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  742شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2
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ّٓ وًمف ُأذٟم٤من ،ُم٤م ُمـ ىمٚم٥ٍم  :وقمـ اًمّّم٤مدق   ،قمغم أطمدمه٤م َُمَٚمؽ ُُمرؿمد ،إ

ويمذًمؽ ُمـ اًمٜم٤ّمس ؿمٞمٓم٤من  ،وهذا يزضمره ،هذا ي٠مُمره ،وقمغم إظُمرى ؿمٞمٓم٤من ُُمٗمؽمٍ 

ِـّ  ،حيٛمؾ قمغم اعمٕم٤ميص  (1) .يمام محؾ اًمِّمٞمٓم٤من ُمـ اجل

ًمف ظمرـمقم ُمثؾ  ،اًمِّمٞمٓم٤من قمغم ىمٚم٥م اسمـ آدم :ىم٤مل  أٟمف ،وذم طمدي٨ٍم آظمر

وم٢مذا َذيمر  ،وُم٤م ٓ حيؾُّ ًمف ،أن أىمٌؾ قمغم اًمّدٟمٞم٤م :ُيقؾمقس ٓسمـ آدم ،ظمرـمقم اخلٜمزير

 (2) .اهلل ظمٜمس

ـٍ  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (4)واًمٕمٞم٤مر  (3)اًمٙم٤مذم  ّٓ وًم٘مٚمٌف  ،ُم٤م ُمـ ُم١مُم إ

ومُٞم١ميد  ،وُأذن يٜمٗم٨م ومٞمٝم٤م اعمََٚمؽ ،ُأذن يٜمٗم٨م ومٞمٝم٤م اًمقؾمقاس اخلٜم٤ّمس ،ُأذٟم٤من ذم ضمقومف

﴿ :ومذًمؽ ىمقًمف ،اهلل اعم١مُمـ سم٤معمََٚمؽ     8   ﴾ /22اعمج٤مدًم٦م. 

﴿              ﴾ /142اًمٜم٤ًمء، 

 :يمام ىمٞمؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،هق أن جُي٤مزهيؿ قمغم ظِمداقمٝمؿ :ُمٕمٜمك ظِمداع اهلل إّي٤مهؿ

﴿      5 ﴾ /15اًمٌ٘مرة.  

 .ُمع قمٚمٛمف سم٤ٌمـمٜمٝمؿ ،هق طمٙمٛمف سمح٘مـ دُم٤مئٝمؿ :وىمٞمؾ

                                                           

 .34ح  62/225، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1ح  2/266اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .1194ح  15/373، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي :  742ػم اًم٘مٛمل : شمٗمً ((2

 .3ح  2/267اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((3

 .2/431شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((4
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يٛمِمقن سمف ُمع اعمًٚمٛملم،  ،ٟمقرًا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م [168]هق أن ُيٕمٓمٞمٝمؿ اهلل  :وىمٞمؾ

 .وييب سمٞمٜمٝمؿ سمًقر ،صمؿ يًٚمٌٝمؿ ذًمؽ اًمٜمّقر

ـ اًمٜم٤ّمر إًمٞمف ومُٞمٜم٘مٚمقن ُم ،أٟمف يٗمتح هلؿ وهؿ ذم اًمٜم٤ّمر سم٤مٌب ُمـ اجلٜم٦ّم :وىمٞمؾ

 .ؾُمدَّ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمْمحؽ اعم١مُمٜمقن ُمٜمٝمؿ ،طمّتك إذا اٟمتٝمقا إًمٞمف ،ُُمنقملم

﴿ :ومٚمذًمؽ ىم٤مل         3  3 ﴾ 

 .وىمٞمؾ همػم ذًمؽ مم٤م ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك آؾمتٝمزاء .أي٦م ،34اعمٓمٗمٗملم/

﴿7         ﴾ /ُمٕمروف :طم٥مٌّ  ،47آٟمٌٞم٤مء.  

ـ سمٚمٓمٍػ  ،اخلردل طم٥مُّ ؿمجٍر ُمٕمروف :ىم٤مل اًمٗمػموزآسم٤مدي  ،ضم٤مذب ،ُُمًخِّ

ودظم٤مٟمف يٓمرد  ،ٟم٤مومُع ـمالؤه ًمٚمٜم٘مرس واًمٜم٤ًّم واًمؼمص ،ه٤موؿُ  ،ُُمٚملّمٌ  ،ىم٤مًمع ًمٚمٌٚمٖمؿ

وُمًحقىمف قمغم اًميس اًمَقضِمع  ،وُم٤مؤه ُيًّٙمـ وضمع إذان شم٘مٓمػماً  ،احلّٞم٤مت

ٚمٓم٤من واخلردل اًمٗم٤مرد ٟم٤ٌمت سمٛمٍم ُيٕمرف ،هم٤مي٦م ًّ  (1).اٟمتٝمك ،سمحِمٞمِم٦م اًم

 ﴿             ﴾ /هؿ اًمذيـ يتقًّمقن  ،49هم٤مومر

ُمثؾ ؾمٙمٜم٦م وـمٚم٦ٌم،  ،وهق مجع ظم٤مزن ،ُمـ اعمالئٙم٦م اعُمقيّمٚملم هبؿ ،قمذاب أهؾ اًمٜم٤ّمر

 .مجع ؾم٤ميمـ وـم٤مًم٥م

                                                           

 .اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، اًمٗمػموزآسم٤مدي ، ُم٤مدة ) ظمردل ( ((1
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زن وُيٙمتؿ ومٞمف وهق اعمحؾُّ اًمذي خُي  ،هق اًمذي يتقمّم أُمر اعمخزن :واخل٤مزن

 .ومم٤م ظُمِزَن ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمذاب -ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمٝم٤م  -واعُمراد سمف هٜم٤م ضمٝمٜمّؿ  ،اًمٌمء

 ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /ىمٞمؾ ،21احلجر: 

    .يمٜم٤مي٦م قمـ ُم٘مدوراشمف [171]ظمزائـ اهلل 

 ُمـ إؿمٞم٤مء  أٟمف ُم٤م ،أظمؼم شمٕم٤ممم :أٟمف ىم٤مل (1)ُٟم٘مؾ قمـ سمٕمض اعمٗمنيـ 
ٍ
ُمـ رء

ّٓ وهق ىم٤مدٌر قمغم إجي٤مده،  وُمٗمت٤مح هذه اخلزائـ هل  ،ُمـ مجٞمع إٟمقاع ،اعمُٛمٙمٜم٦م إ

 .ومٞمٙمقن ،يمـ :ىم٤مل ًمف ،وم٢مذا ضم٤مء اًمقىم٧م ،ُمرهقٟم٦ٌم سم٤مًمقىم٧م ،يمـ :ويمٚمٛم٦م ،يمـ :يمٚمٛم٦م

ٕن ُم٘مدوراشمف همػم  :ُمع أن أومراده٤م يم٤من ُيٗمٞمد اًمٕمٛمقم ،وإٟمام مجع ظمزائـ

 .هؿ شمٜم٤مهٞمٝمامومٚمق أومرد ًمتق ،ُمتٜم٤مهٞم٦م

وهق خمزوٌن قمٜمده امم أن  ،اعم٤مء اًمذي ُمـ اًمٜم٤ٌّمت :اعُمراد سم٤مخلزائـ هٜم٤م :وىمٞمؾ

امء. ،وٟم٤ٌمت إرض وصمامره٤م ،ُيٜمزًمف ًّ  إٟمام شُمٜم٧ٌم سمامء اًم

  :وىمٞمؾ
ٍ
  .اعمٓمر ظمزائـ يمّؾ رء

وقمؼّم قمـ  ،أٟمف ؾمٌح٤مٟمف اؾمتٕم٤مر اخلزائـ ًمٚم٘مدرة قمغم إجي٤مد إؿمٞم٤مء :وىمٞمؾ

 .ن اإلٟمزال ذم ُمٕمٜمك اإلقمٓم٤مء واًمّرزقٕ :اإلجي٤مد سم٤مإلٟمزال

ّٓ سمح٥ًم اعمّمٚمح٦م  ،أن اخلػم يمّٚمف ُمـ قمٜمد اهلل :واعمٕمٜمك ٓ ُيقضِمد وٓ ُيٕمٓمل إ

 .واحل٤مضم٦م

                                                           

 .1/643اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ((1
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 ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم         ﴾ /هل ُم٤م  ،7اعمٜم٤موم٘مقن

 .وُمٕم٤ميش اًمٕم٤ٌمد ،ظمزٟمف اهلل ومٞمٝمام ُمـ إرزاق

  ﴿ :ىمقًمف  3        ﴾ /122آهاء، 

 .ًمق ُمَٚمٙمتؿ ظمزائـ أرزاق اهلل :أي

ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف رّب ُمـ اًمٜمِّٕمؿ، إذ ٓ يٙمقن  :أي :ًمق ُمٚمٙمتؿ ُم٘مدورات رّب  :وىمٞمؾ

يمام يٙمقن ًمٚمٕم٤ٌمد،  ،صمؿ خيرج ُمٜمف [170]ًمف ؾمٌح٤مٟمف ُمقوٌع خيزن ومٞمف اًمّرمح٦م 

 .ورمحتف ٟمٕمٛمتف

 ﴿ :ٕم٤مممىمقًمف شم   4        ﴾ /اًم٘مٛمل  ،55يقؾمػ

 .وإٟم٤مسمػم ،يٕمٜمل قمغم اًمٙمٜم٤مدي٩م :(1)

ب يمٜمدو ،اًمٙمٜمدوج :أىمقل ُيقوع  ،ؾمٗمط يمٌػم وؿمٌٝمف :وهق سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ،ُُمٕمرَّ

 .مجع أٟم٤ٌمر :وإٟم٤مسمػم ،ومٞمف اًمٓمٕم٤مم

 

 

 

 

                                                           

 .282شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1
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 ) فصل الخاء املضمومت (

 

 

      ﴿        ﴾ /هل سُمٕمد  :اخلٓمقة ،168اًمٌ٘مرة

 .ُمثؾ هُمرف وهُمروم٤مت ،ودُمٛمع قمغم ظُمٓمك وظمٓمقات ،ُم٤م سملم اًم٘مدُملم ذم اعمٌم

 .هل أقمامًمف :ىمٞمؾ ،وظمٓمقات اًمِمٞمٓم٤من

 .ظمٓم٤مي٤مه :وىمٞمؾ .ظمٓمراشمف سم٤مًم٤ٌمل :وىمٞمؾ

َـّ سم ،ذم ُمٕمٜمك اىمتدى سمف ،ووـمئ قمغم قم٘مٌف ،اشمٌع ظمٓمقاشمف :وُي٘م٤مل  .ًٜمّتفواؾمت

 ﴿ :وىمٞمؾ       ﴾ ٕن  ،آصم٤مره وٟمزهم٤مشمف :أي

 .شمريمٙمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذائع اإلؾمالم إشم٤ٌمٌع ًمٚمِّمٞمٓم٤من

﴿ :ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ اًمّّم٤مدق  (1) واًمٕمٞم٤مر     

 2         ﴾ ٚمؿ ،228ة/اًمٌ٘مر ًّ  ىم٤مل: اًم

                                                           

 .7/123، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  295ح  1/121اًمٕمٞم٤مر :  شمٗمًػم ((1
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وٓي٦م  :وظمٓمقات اًمِّمٞمٓم٤من ،ُمـ سمٕمده وإئٛم٦م وإوصٞم٤مء  وٓي٦م قمكّم 

 .ومالن وومالن

 (1) .هل وٓي٦م اًمث٤مين وإول :وقمـ رواي٦مٍ 

ُم٤م يتخّٓمك سمٙمؿ إًمٞمف ُمـ :ىم٤مل: ظمٓمقات اًمِّمٞمٓم٤من وقمـ شمٗمًػم إُم٤مم 

 (2)ـمرق اًمٖمّل واًمّْمالًم٦م،وي٠مُمريمؿ ُمـ ارشمٙم٤مب أصم٤مم اعمقسم٘م٤مت.

﴿ 9  ﴾ /قمٚمامً  ،68اًمٙمٝمػ. 

 .ظمؼم أقمٚمٛمتف ،ُمـ سم٤مب ىمتؾ [171]ظمؼَمُت اًمٌمء أظمؼمه  :ُي٘م٤مل

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  9  4         9 ﴾ /68اًمٙمٝمػ ،

وأٟم٧م مل شمٕمرف سم٤مـمٜمف، ومل شمٕمٚمؿ  ،يمٞمػ شمّمؼم قمغم ُم٤م فم٤مهره قمٜمدك ُُمٜمٙمر :أي

 .طم٘مٞم٘متف

﴿ :قمغم أٟمف مل ُيرد سم٘مقًمف وذم هذا دًٓم٦م :ىمٞمؾ      9   ﴾

ٕٟمف ًمق أراد ذًمؽ ًمٙم٤من ٓ يًتٓمٞمع اًمّّمؼم،  :ًمٚمّّمؼم آؾمتٓم٤مقم٦مٟمٗمك  ،72اًمٙمٝمػ/

 .ؾمقاٌء قمٚمَِؿ أو مل يٕمٚمؿ

                                                           

 .1/228، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  322ح  1/121شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((1

 .366ح  628اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري :  ((2
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        9﴾ /قمٚمِٛمٜم٤م  :أي ،91اًمٙمٝمػ

ٞم٤مؾم٦م. ،واًمٕمّدة ،جلٞمقشُم٤م يم٤من قمٜمد ذي اًم٘مرٟملم ُمـ ا ًّ  وآٓت اًم

يمام  ،واؾمت٘مالًمف سمام ُمّٙمٜم٤مه ىمٌؾ أن يٗمٕمٚمف ،أطمٓمٜم٤م قِمٚماًم سمّمالطمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ومل خيّػ قمٚمٞمٜم٤م طم٤مًمف ،سمٕمد أن ومٕمٚمف ،قمّٚمٛمٜم٤مه

 ﴿ :وذم ىمقًمف :ىمٞمؾ    ﴾ واًمّرو٤م  ،إؿم٤مرٌة قمغم طُمًـ اًمّثٜم٤مء قمٚمٞمف

 .يمّؾ أطمقاًمفُٓمتث٤مًمف ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم ذم  ،سم٠مومٕم٤مًمف

﴿         ﴾ /أٟمف ًمٗمل  :أي ،2-1اًمٕمٍم

ومل  ،وم٢مذا ذه٥م رأس ُم٤مًمف ،وهق رأس ُم٤مًمف ،ٕٟمف يٜم٘مص قمٛمره يمّؾ يقم ،ٟم٘مّم٤من

إذ ٓ ظمنان  ،يٙمقن قمغم ٟم٘مّم٤من ـمقل قمٛمره دهره وظمنان ،يٙمت٥ًم سمف اًمّٓم٤مقم٦م

 .أقمٔمؿ ُمـ اؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘م٤مب

 .هٚمَٙم٦م :أي :انًمٗمل ظمن :وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /مجع ظَمِم٥م ،قمغم وزن قمٜمؼ ،4اعمٜم٤موم٘مقن. 

ٌّٝمٝمؿ اهلل ذم ظمٚمّقهؿ ُمـ اًمٕم٘مقل وإومٝم٤مم  ،أي يم٠مهنؿ أؿم٤ٌمح سمال أرواح :ىمٞمؾ ؿم

 ٓ أرواح ومٞمٝم٤ماسم٤مخلُِم٥م اعُمًٜمدة 
ٍ
 .مم رء

٥م [172]أٟمف ؿمٌٝمٝمؿ سمخِم٥م ٟمِخرة ُُمتآيمٚم٦م ٓ ظمػم ومٞمٝم٤م  :وىمٞمؾ ًَ َُمـ رآه٤م  وحي

ومٙمذًمؽ  ،وسم٤مـمٜمٝم٤م ٓ ُيٗمٞمد ،ُمـ طمٞم٨م أن فم٤مهره٤م يروق ،أهن٤م صحٞمح٦م ؾمٚمٞمٛم٦م

 .وسم٤مـمٜمف قمـ اخلػم زائغ ،اعُمٜم٤مومؼ، فم٤مهره ُُمٕمِج٥م رائع
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﴿       ﴾ /ذًمٞمٚم٦م ظم٤موٕم٦م قمٜمد رؤي٦م اًمٕمذاب :أي ،7اًم٘مٛمر. 

شمتٌلّم ذم  ،يزأو قمّزة اًمٕمز ،ٕن ذًّم٦م اًمّذًمٞمؾ :وإٟمام وَصػ إسمّم٤مر سم٤مخلِمقع :ىمٞمؾ

 .وشمٔمٝمر ذم قمٞمٜمٞمف ،ٟمٔمره

﴿         ﴾ /ُمقّدٌة ُُمتٜم٤مهٞم٦م ذم  :اخلُّٚم٦م سم٤مًمّْمؿ ،254اًمٌ٘مرة

 .سم٤مـمٜم٦م :أي :وص٤مرت ظُمالًم٦م ،وصداىم٦ٌم ىمد ختٚمّٚم٧م اًم٘مٚم٥م ،اإلظمالص

ًم٘مقًمف  ،ٕهنؿ سم٤معمٕم٤ميص يّمػمون أقمداءً  :وإٟمام مل يٙمـ ذم ذًمؽ اًمٞمقم صداىم٦م

﴿ :شمٕم٤ممم                ﴾ 

 .يٛمٜمع ُمـ صداىم٦م همػمه ،ٕن ؿمٖمٚمف سمٜمٗمًف :وىمٞمؾ .67اًمزظمرف/

﴿    9           ﴾ /دوام اًمٌ٘م٤مء  :أي ،34آٟمٌٞم٤مء

 .ذم اًمّدٟمٞم٤م

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   4         ﴾ /قمغم  :أي ،122ـمف

 .ؿمجرٍة َُمـ أيمؾ ُمٜمٝم٤م مل يٛم٧م

﴿   ﴾ /آظِمَر ًمف ،سم٘م٤مٌء دائؿ ،34ق ٓ. 

﴿    ﴾ /مجع اخلٚمٞمط ،اًمنّميم٤مء اعُمخ٤مًمٓملم :أي ،24ص. 

 .واجلٚمٞمس ،يم٤مًمٜمّديؿ ،واخلٚمٞمط اعمُخ٤مًمط ،اًمنّميؽ :سمٛمٕمٜمك
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 ﴿            ﴾ /اًم٘مراءة اعمِمٝمقرة  ،118اًمتقسم٦م

 .ُمع يمن اعمٙمًقرة ،سمْمؿَّ اخل٤مء، وشمِمديد اًماّلم

 .(ظم٤مًمٗمقا  ) :وقمـ ىمراءة أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 

 .[173]ُمع ختٗمٞمػ اًماّلم  ،سمٗمتح إّوًملم (ٗمقا ٚمَ ظَم  ):وقمـ سمٕمْمٝمؿ

ىمٌؾ شمقسمتٝمؿ  ،سمٕمد ىمٌقل اًمّتقسم٦م ،ظُمّٚمٗمقا قمـ ىمٌقل اًمّتقسم٦م :قمغم إول ،واعمٕمٜمك

 .اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ

 .عم٤ّم ختٚمٗمقهؿ ،ظمٚمٗمقا قمـ همزوة شمٌقك ،أي :وىمٞمؾ

 .ومل يؼمطمقا ،أىم٤مُمقا ،أي :وقمغم اًمث٤مًم٨م

 .وم٘مد ظمّٚمٗمقا هٜم٤مك ،ٕهنؿ إذا ظم٤مًمٗمقهؿ وم٠مىم٤مُمقا :وإًمٞمف يرضمع اًمث٤مين :ىمٞمؾ

وهق ُمـ اخلُٚمػ اًمذي هق ُُم٘م٤مسمٌؾ  ،شم٠مظمػم اًمٌمء قمّٛمـ ُم٣م :اًمّتخٚمٞمػ :وىمٞمؾ

 .ومٝمق خُمٚمٌػ  ،ي ضمٕمٚمف ظمٚمٗمفأ :ظمّٚمٗمف :ُي٘م٤مل ،جلٝم٦م اًمقضمف

وأىم٤مُمقا امم أن ُمِمك  ،أهنؿ عم٤ّم ظم٤مًمٗمقا اًم٘مقم :هق :ووضمف اجلٛمع سملم اًم٘مراءات

 .وم٘مد ضمٕمٚمٝمؿ اًم٘مقم ظمٚمٗمٝمؿ ،اًم٘مقم امم وضمٝمٝمؿ

 ،ُمـ شم٠مظمػم اًمّتقسم٦م ،هذا إذا وُمّن اخلُٚمػ سم٤مإلىم٤مُم٦م ذم اعمٙم٤من، وأُم٤م قمغم ُم٤م ُم٣م

 .ومال ضم٤مُمع
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عم٤ّم  ،سم٠مهنؿ ًمق يم٤مٟمقا ظُمّٚمٗمقا :إظم٤ٌمرذم سمٕمض  وىمد قُمٚمؾ ىمراءة أهؾ اًم٧ٌم 

 (1) .وًمٙمٜمّٝمؿ ظم٤مًمٗمقا ،شمقضّمف قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمت٥م

 ﴿         ﴾ /سمْمّؿ اًماّلم  ،اخلُٚمؼ ،137اًمِمٕمراء

يـ جّٞم٦م ،واًمّٓمٌع ،وؾمٙمقهن٤م: اًمدِّ ًّ  .اًمٕم٤مدة :أي :واًم

 .شمّمدر قمٜمٝم٤م إومٕم٤مل سمًٝمقًم٦مٍ  ،يمٞمٗمٞم٦م ٟمٗم٤ًمٟمّٞم٦م :هل :وىمٞمؾ

واخت٤مذ  ؟ُمـ شمِمٞمّٞمد إسمٜمٞم٦م ؟ُم٤م هذا اًمذي ٟمحـ قمٚمٞمف :ُمٕمٜمك أي٦م :ٞمؾوىم

ّٓ قم٤مدة إوًملم َُمـ ىمٌٚمِٜم٤م ؟واًمٌٓمش ؟اعمّم٤مٟمع  .إ

ّٓ قم٤مدة إوًملم ؟ُم٤م هذا اًمذي ٟمحـ ومٞمف ،ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ذم أهنؿ يم٤مٟمقا حيٞمقن  ،إ

 .وٓ سمٕم٨م وٓ طم٤ًمب ،ويٛمقشمقن

ّٓ قم٤مدة إوًملم [174]ؾم٤مًم٦م ُم٤م اًمذي شمّدقمٞمف ُمـ اًمٜمٌّّقة واًمرّ  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ  ،إ

 .ذم أهنؿ ي٘مقًمقن سم٤مًمٌٕم٨م واًمٜمِّمقر

 .قمغم ىمراءة اًمّْمؿ ،هذا يمّٚمف

 ،ُم٤م هذا اًمذي ضمئتٜم٤م سمف :ومٛمٕمٜم٤مه ،سم٤مًمٗمتح ،ظَمٚمؼ إوًملم :وأُم٤م قمغم ىمراءة َُمـ ىمرأ

ّٓ يمذب إوًملم اًمذيـ اّدقمقا اًمٜمٌّّقة  .وأٟم٧م ُمثٚمٝمؿ ،ومل يٙمقٟمقا أٟمٌٞم٤مء ،إ

                                                           

،  5/138رآن ، اًمٓمؼمد : ، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘م 152ح  2/115اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((1

 .6/628قمٜمٝمام سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز : 
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 4 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    5   ﴾ /ـٍ قمٔمٞمؿٍ  :أي ،4اًم٘مٚمؿ  ،قمغم دي

 .وهق ديـ اإلؾمالم

 .وقمغم ـمٌٍع يمريؿ ،إٟمؽ ُُمتخّٚمؼ سم٠مظمالق اإلؾمالم :وىمٞمؾ

وإٟمام ؾُمّٛمل ظُمٚم٘م٤ًم  ،ُم٤م ي٠مظمذ سمف اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف ُمـ أداب :طم٘مٞم٘م٦م اخلٚمؼ :ىمٞمؾ

 .ٕٟمف يّمػم يم٤مخِلٚم٘م٦م ومٞمف

اًمّٓمٌع اعمُٙمت٥ًم،  :هق :وم٤مخلُٚمؼ ،اخلٞمؿوم٢مٟمف  ،وم٠مُم٤م ُم٤م ـُمٌَع قمٚمٞمف ُمـ أداب

 .اًمّٓمٌع اًمٖمريزي :هق :واخلٞمؿ

وشمدسمػم إُمقر قمغم  ،وؾمٕم٦م اًمٌذل ،اًمّّمؼم قمغم احلّؼ  :اخلُٚمؼ اًمٕمٔمٞمؿ :وىمٞمؾ

 واًمّدقم٤مء امم اهلل ،وحتّٛمؾ اعمٙم٤مره ،واعُمداراة ،واًمّرومؼ ،ُُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ سم٤مًمّّمالح

وشمرك احلًد  ،ة اعم١مُمٜملموسمذل اجلٝمد ذم ُٟمٍم ،واًمٕمٗمق ،واًمّتج٤موز ،ؾمٌح٤مٟمف

 .وٟمحق ذًمؽ ،واحلرص

ومٙم٤من  ،وزايٚمٝمؿ سم٘مٚمٌف ،ٕٟمف قم٤مذ اخلَٚمؼ سمُخٚم٘مف :ؾُمّٛمك ظُمٚم٘مف قمٔمٞمامً  :وىمٞمؾ

 .وسم٤مـمٜمف ُمـ احلّؼ  ،فم٤مهره ُمع اخلَٚمؼ

﴿ :سم٘مقًمف ،ٕٟمف اُمتثؾ شم٠مدي٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف إّي٤مه :وىمٞمؾ       

           ﴾ /199آقمراف.  

 .ٓضمتامع ُمٙم٤مرم إظمالق ومٞمف :ؾُمّٛمك ظُمٚم٘مف قمٔمٞمامً  :وىمٞمؾ
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(  1)ٕمُتؿ ُمٙم٤مرم إظمالق. :إٟمام سُمٕمث٧م :ىم٤مل ويٕمْمده ُم٤م ُروي قمٜمف  :ىمٞمؾ

[175]. 

 (2) .أدسمٜمل رّب وم٠مطمًـ شم٠مديٌل :وىم٤مل 

 وم٠مطمًـ أّدب ٟمٌّٞمف  ،أن اهلل قمزَّ وضمؾَّ  :قمـ اًمّّم٤مدق  (3)اًمٙم٤مذم 

 4 ﴿ :ىم٤مل ،ومٚماّم أيمٛمؾ ًمف إدب ،شم٠مديٌف     5  ﴾ /4اًم٘مٚمؿ. 

 ﴿   2   ﴾/وهق همٓم٤مء رأس اعمرأة :مجع مِخ٤مر :اخلُٛمر ،31اًمٜمقر، 

 .اعُمٜمًدل قمغم ضمٌٞمٜمٝم٤م

َـّ سم٢مًم٘م٤مء اعم٘م٤مٟمع قمغم صدورهـ :ىمٞمؾ َـّ  :أُمره َـّ  :وم٘مد ىمٞمؾ ،شمٖمٓمٞم٦ًم ًمٜمحقره إهن

َـّ ُيٚم٘ملم  َـّ قمغم فمٝمقرهـيُم َـّ  ،ُم٘م٤مٟمٕمٝم ويمٜمّك قمـ اًمّّمدر  ،ومتٌدوا صدوره

 .ٕهن٤م ُمٚمٌقؾم٦م قمٚمٞمٝم٤م :سم٤مجلٞمقب

َـّ ُأُمرن سمذًمؽ َـّ  :وىمٞمؾ: إهن  وأقمٜم٤مىمٝمـ. ،وىُمرـمٝمـ ،ًمٞمًؽمن ؿمٕمقره

 (4) .وؾمقاًمٗمٝم٤م،وقمـ اسمـ قم٤ٌمس: شُمٖمٓمل ؿمٕمره٤م، وصدره٤م، وشمراسمٞمٌٝم٤م

                                                           

 .16/212، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  12/86جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 11/427، يمٜمز اًمٕمامل ، اعمت٘مل اهلٜمدي :  11/233ذح هن٩م اًمٌالهم٦م ، اسمـ أب احلديد :  ((2

 .31895ح

 .5ح  424، وهق ذم سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ، اًمّمٗم٤مر :  4ح  1/266اًمٙمٚمٞمٜمل : اًمٙم٤مذم ،  ((3

 .7/242اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((4
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 ﴿      ﴾ /ع ظم٤مٟمس، وأصٚمف اخلُٜمّس مج ،15اًمتٙمقير

ؽم ًّ  .يذه٥م ويًتؽم :أي ،ٕٟمف خيٜمس إذا ُذيمَِر اهلل شمٕم٤ممم :واًمِّمٞمٓم٤من ظمٜم٤ّمس ،اًم

 :وهل مخ٦ًم أٟمجؿ ،وشمٌدو سم٤مًمّٚمٞمؾ ،اًمٜمّجقم ختٜمس سم٤مًمٜمّٝم٤مر :واعُمراد هب٤م ذم أي٦م

هرة ،واعمريخ ،واعُمِمؽمي ،ُزطمؾ  .وقمٓم٤مرد ،واًمزُّ

 .اًمّٔم٤ٌمء :هل :وىمٞمؾ .سم٘مر اًمقطمش :هل :وىمٞمؾ

 .إذا شم٠مظمر ،ُمـ ظمٜمس ،أن اخلُٜمّس سمٛمٕمٜمك اًمّرواضمع :وىمٞمؾ

إُم٤مٌم خيٜمس ؾمٜم٦م ؾمتلم  :وم٘م٤مل ؟أٟمف ؾُمئؾ قمٜمٝم٤م قمـ اًم٤ٌمىمر ( 1)واًمٙم٤مذم 

إذا أدريم٧م زُم٤مٟمف ىمّرت  ،يتقىّمد ذم اًمّٚمٞمٚم٦م اًمٔمٚمامء ،صمؿ ئمٝمر يم٤مًمِّمٝم٤مب ،وُم٤مئتلم

 .قمٞمٜمؽ

﴿  ﴾ /وهق صقٌت همٚمٞمظ ،صقت اًمّثقر ،148آقمراف. 

 .ٟمحق اًمٍّماخ واًمُٕمٓم٤مس [176]٤مل يدّل قمغم أوم٦م سمٜم٤مء ومٕمّ  :ىمٞمؾ

وهق اًمّّمقت  ،ر سم٤مجلٞمؿ واهلٛمزةأضُمق :قمـ قمكّم  ،وُروي ذم اًمِّمقاذ

 (2)أيْم٤ًم.

                                                           

 .16ح  5/292، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  22ح  1/341اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .4/285، شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل :  4/362: اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد  ((2
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أظمذ  :وم٘مٞمؾ ،ُمع أٟمف ُمّمقغ ُمـ ذه٥ٍم ظماّلب ،ويمٞمٗمٞم٦م ظمقار اًمٕمجؾ :ىمٞمؾ

٤مُمري ىمٌْم٦ًم ُمـ شمراب إصمر ومرس ضمؼمئٞمؾ ًّ وم٘مذف ذًمؽ  ،يقم ىمٓمع اًمٌحر ،اًم

 .ومتحّقل حلاًم ودُم٤مً  ،اًمٕمجؾ اًمؽّماب ذم ومؿ

وضم٤مز أن يٗمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ سمٛمجرى  ،همػم ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة ،ويم٤من ذًمؽ ُُمٕمت٤مداً 

 .اًمٕم٤مدة

يمام يٕمٛمؾ هذه أٓت اًمتل شُمّمّقت سم٤محلٞمؾ،  ،أٟمف اطمت٤مل سم٢مدظم٤مل اًمّريح :وىمٞمؾ

ويم٤من  ،ٕٟمف يم٤من حمّٚمف قمٜمد دظمقل اًمّريح ضمقومف :وإٟمام أو٤مف ؾمٌح٤مٟمف اًمّّمقت إًمٞمف

٤مُم ًّ ىمد ُم٤مت عم٤ّم مل  سمٞمٜمٝمؿ وم٠مرضمػ أن ُمقؾمك  ،ري قمٜمدهؿ ُمٝمٞم٤ًٌم ُُمٓم٤مقم٤ًم ومٞماماًم

وم٠مـم٤مقمقه ومل ُيٓمٞمٕمقا  ،يرضمع قمغم رأس اًمثالصملم، ومدقم٤مهؿ امم قم٤ٌمدة اًمٕمجؾ

ٌَدوا اًمٕمجؾ ه٤مرون  .وقَم

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخل٤مءومّمؾ     .......................................................492

 

 

 

 

 

 ) فصل الخاء املكسورة (

 

 

﴿     ﴾ /أي قم٤مىمٌتف :ىمٞمؾ ،26اعمٓمٗمٗملم. 

أي آظمر  :ُمع ـمٞم٥م اًمّٓمٕمؿ ،وُذيم٤مء اًمّرائح٦م وأرجيٝم٤م ،ًمذاذة اعم٘مٓمع :سمفواعُمراد 

 وضمد رحيف يمريح اعمًؽ  ،إذا َرومَع اًمِّم٤مرب وم٤مه ُمـ آظمر ذاسمف ،ـمٕمٛمف ريح اعمًؽ

 .سمدًٓ ُمـ اًمّٓملم اًمذي خُيتؿ سمف اًمنّماب ذم اًمّدٟمٞم٤م ،ظمتؿ إٟم٤مؤه سم٤معمًؽ :وىمٞمؾ

 .[288ذاهبؿ ] خَيتٛمقن سمف ،ُمثؾ اًمٗمّْم٦م ،ذاٌب أسمٞمض :هق :وىمٞمؾ

 .آظمره :وُمٕمٜم٤مه ،ظم٤ممتف :وىُمرأ

﴿   ﴾ /قء واًمّذل :اخلزي ،85اًمٌ٘مرة ًّ ظمزي اًمّرضمؾ ظمزي٤ًم،  :ُي٘م٤مل ،اًم

 .وُي٘م٤مل ذم احلٞم٤م ظمزي ظمزاي٦م
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 ،سمام ؾمٚمػ ُمٜمٝمؿ ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ،اظمُتٚمػ ذم اخلزي اًمذي ظمّزاهؿ اهلل إّي٤مه :ىمٞمؾ

 ،ُمـ أظمذ اًم٘م٤مشمؾ سمَٛمـ ىُمتؾ هق طمٙمؿ اهلل اًمذي أٟمزًمف قمغم ٟمٌّٞمف حمّٛمد  :وم٘مٞمؾ

 .وآٟمت٘م٤مم ُمـ اًمّٔم٤ممل ًمٚمٛمٔمٚمقم ،واًم٘مقد سمف ىمّم٤مص٤مً 

قمغم وضمف اًمّذل  ،ُم٤م أىم٤مُمقا قمغم ذُمتٝمؿ ،سمؾ هق أظمذ اجلزي٦م ُمٜمٝمؿ :وىمٞمؾ

 .واًمّّمٖم٤مر

سمٜمل اًمٜمّٔمػم  هق إظمراج رؾمقل اهلل ،اخلزي اًمذي ظمزوا سمف ذم اًمّدٟمٞم٤م :وىمٞمؾ

ويم٤من ذًمؽ ظمزي٤ًم  ،ؾمٌل ذرارهيؿو ،سمٜمل ىمرئم٦م :وىمتؾ .ُمـ دي٤مرهؿ ٕول احلنم

 .هلؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م

 ﴿       ﴾ /اخلّم٤مم مجع اخلّمؿ، وومٕمؾ  :ىمٞمؾ ،224اًمٌ٘مرة

 .ٟمحق صٕم٥ٌم وِصٕم٤مب ،وم٢مٟمف جُيٛمع قمغم ومِٕم٤مل ،إذا يم٤من صٗمتف

يمٗمرخ  ،وذم اًمٙمثرة قمغم ومِٕم٤مل ،وإذا يم٤من اؾماًم وم٢مٟمف جُيٛمع ذم اًم٘مّٚم٦م قمغم أومٕمؾ

 .وومِراخ

 .ّم٤مم ُمّمدر اعُمخ٤مصٛم٦ماخلِ  :وىمٞمؾ

أي هق  :وقمغم اًمث٤مين ،أي وهق أؿمدُّ اعُمخ٤مصٛملم ظمّمقُم٦مً  :واعمٕمٜمك قمغم إول

 .ضَمِدٌل ُُمٌٓمؾ ،ؿمديد اخلّمقُم٦م قمٜمد اعُمخ٤مصٛم٦م

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /أي: ذم  ،18اًمزظمرف

 .همػم ُُمٌلّم ًمٚمحّج٦م ،ُم٘م٤مم اعُمخ٤مصٛم٦م
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ّٓ شمٙمّٚمٛم٧م سم٤محلّج٦م قمٚمٞمٝم٤م ،ام شمتٙمّٚمؿ اُمرأة سمحّجتٝم٤مىمٚمّ  :وقمـ سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل  :أي :إ

 (1) .أن شُمٌلّم احلّج٦م قمٜمد اخلّمقُم٦م ًمْمٕمٗمٝم٤م وؾمٗمٝمٝم٤م [178]ٓ ُيٛمٙمٜمٝم٤م 

 ،وٓ ُيٛمٙمٜمف أن يٜمٓمؼ سمحّج٦م ،أو شمٕمٌدون َُمـ يٜمِم٠م ذم احلٚمٞم٦م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ػم اًمّْمٛمػم وشمذيم ،وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا حُيّٚمقهن٤م سم٤محُلكم ،وهؿ إصٜم٤مم ،ويٕمجز قمـ اجلقاب

 .حمٛمقٌل قمغم اًمّٚمٗمظ

 ﴿    2      ﴾ /اخلٓم٠م يم٤مًمِمٌٝم٦م ،31آهاء، 

ٌَف واعمثؾ  .سمٛمٕمٜمك اعمثؾ ،سمٛمٕمٜمك اًمَِم

 .يم٤مًمٕمٓم٤مء ُمـ أقمٓمٞم٧م ،ُمـ أظمٓم٠مت ،اؾمؿ سمٛمٕمٜمك اعمّمدر :واخلٓم٠م

 .واخلٓم٠م يم٤مًمٕمٓم٤مء ُم٤م مل ُيتٕمّٛمد ،يم٤مجلؼم ذم اًمٕمٛمد ،اخلٓم٠م :وقمـ سمٕمْمٝمؿ

ويِمٝمد سمذًمؽ جملء اًمققمٞمد  ،خُمٓمئ :وُمـ اًمث٤مين ،ظم٤مـمئ :ًمٗم٤مقمؾ ُمـ إولوا

  ﴿ :ذم إول ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /وأظمٓم٠مٟم٤م ذم  ،37احل٤مىم٦م

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /قمغم  ،286اًمٌ٘مرة

وهق  ،يم٤من إصماًم قمٔمٞماًم قمٜمد اهلل ،أن ىمتٚمٝمؿ ذم اجل٤مهٚمّٞم٦م :وُمٕمٜمك أي٦م.ُمٕمٜمك ظمٓمٞمئتٜم٤م

 .اًمٞمقم يمذًمؽ

                                                           

، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  9/74اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .22ح  13/119



 493 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

 ﴿      ﴾ /همّٚمٌٜمل ذم ذم خُم٤مـم٦ٌم اًمٙمالم :أي ،23ص. 

 3 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /يٛمٚمٙمقن أن  :أي ،37اًمٜم٠ٌم ٓ

ّٓ ومٞمام أِذن هلؿ ومٞمف ،ي٠ًمًمقه  .إ

سمّمٞمٖم٦ٍم ُُمٜمٌئ٦ٍم قمـ اعُمراد، قمغم ـمري٘م٦م  ،اًمٙمالم إمم ُُمدرٍك ًمفشمقضمٞمف  :واخلٓم٤مب

 .أٟم٧م وسمؽ

ّٓ سم٢مذٟمف :ىمٞمؾ  .ٓ ي٘مدر اخلٚمؼ قمغم أن ُيٙمّٚمٛمقا اًمّرب إ

 ﴿         ﴾/يمر  :اخلِّٓم٦ٌم سم٤مًمٙمن [181] 235اًمٌ٘مرة اًمذِّ

 .ًمإلومٝم٤مم وهق شمقضمٞمف اًمٙمالم ،ُأظمذ ُمـ اخلِّٓم٤مب ،اًمذي يًتدقمل سمف قم٘مد اًمٜمّٙم٤مح

 ﴿    ﴾ /وّد  ،اخِلٗم٤مف مجع اخلٗمٞمػ ،41اًمتقسم٦م

 .ؿم٤ٌمسم٤ًم وؿمٞمقظم٤مً  :أي :اًمّث٘مٞمؾ

 .ُٟمِّم٤مـم٤ًم وهمػم ُٟمِّم٤مط :وىمٞمؾ

 .وهمػم ُمِم٤مهمٞمؾ ،ُمِم٤مهمٞمؾ :وىمٞمؾ

 .أهمٜمٞم٤مء ووم٘مراء :وىمٞمؾ

 :أهؾ :وسم٤مًمّث٘م٤مل ،وىمّٚم٦م اًمٕمٞم٤مل ،أهؾ اًمٕمنة ُمـ اعم٤مل :أراد سم٤مخِلٗم٤مف :وىمٞمؾ

 .ويمثرة اًمٕمٞم٤مل ،اعمٞمنة ذم اعم٤مل

 .ُريم٤ٌمٟم٤ًم وُُمِم٤مة :وىمٞمؾ

 .وهمػم ذي َوٕم٦مٍ  ،ذا َوٕم٦مٍ  :وىمٞمؾ
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   .قُمزاسم٤ًم وُُمت٠مهٚملم :وىمٞمؾ

ظمػَّ  ،اظمرضمقا إمم اجلٝم٤مد :وم٘م٤مل ،اًمقضمف أن حُيٛمؾ قمغم اجلٛمٞمع :سمٕمْمٝمؿ :وىم٤مل

ٕن أطمقال اإلٟم٤ًمن ٓ ختٚمقا ُمـ أطمد هذه  :قمغم أي طم٤مٍل يمٜمتؿ ،قمٚمٞمٙمؿ أو ؿمؼَّ 

 .ؿمٞم٤مءإ

 ﴿         ﴾ /ُمّمدر ظم٤مًمٚمتف خُم٤مًمٚم٦م  :اخلالل ،31اسمراهٞمؿ

 .ُمثؾ ىمّٚم٦م وىِمالل ،وىمد يٙمقن اخِلالل مجع ظِمّٚم٦م ،ص٤مدىمتف :أي :وظِمالًٓ 

7 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /ومٓم٤مومقا وؾمط  :أي ،5آهاء

  .؟ٜمٝمؿ أطمد ًمٞم٘متٚمقههؾ سم٘مك ُم ،اًمّدي٤مر، يؽمددون ويٜمٔمرون

﴿            ﴾ /مجع  :اخِلالل ،43اًمٜمقر

ح٤مب :أي ،وهق اًمُٗمرضم٦م سملم اًمِمٞمئلم :اخلٚمؾ ًّ  .ومؽمى اعمٓمر خيرج ُمـ ظمالل اًم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     3  ﴾ /ُُمِمتؼ ُمـ اًمّتخٚمؾ ،47اًمتقسم٦م. 

 (1) .ٓ يتخٚمٚمٙمؿ اًمِّمٞمٓم٤من ،ًمّّمٗمقفشمراّصقا سملم ا :وذم احلدي٨م

 ،واًمٜمّٛمٞمٛم٦م ،واإلوم٤ًمد [180]سم٤مًمّتيي٥م  ،ٕهقمقا ذم اًمّدظمقل سمٞمٜمٙمؿ :أي

وٕقمدوا اإلسمؾ  :ويٙمقن شم٘مديره ،وًمًٕمقا ومٞمام سمٞمٜمٙمؿ سم٤مًمّتٗمريؼ سملم اعمًٚمٛملم

  .وؾمٓمٙمؿ

                                                           

 .5/63اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1



 495 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

طمّتك  ،يتخٚمؾ اًمّرايم٥م اًمّرضمٚملم ،وٕووٕمقا إسمٚمٝمؿ ظمالًمٙمؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ٞم٘مقل ُم٤م ٓ يٜمٌٖملوم ،يدظمؾ سمٞمٜمٙمؿ

 ﴿         ﴾ /اخِلٚمٗم٦م :ىمٞمؾ ،62اًمٗمرىم٤من:  
ٍ
يمّؾ رء

 .ٕن أطمدمه٤م خيٚمػ أظمر :واًمٜمّٝم٤مر ظِمٚمٗم٦م اًمّٚمٞمؾ ،اًمّٚمٞمؾ ظِمٚمٗم٦م اًمٜمّٝم٤مر ،سمٕمد رء

ومَٛمـ وم٤مشمف قمٛمؾ  ،ومٞمام حيت٤مج أن ُيٕمٛمؾ ومٞمف ،خيٚمػ يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف :أي

 :وهق ىمقًمف ،وَُمـ وم٤مشمف قمٛمؾ اًمٜمّٝم٤مر اؾمتدريمف سم٤مًمّٚمٞمؾ ،ف سم٤مًمٜمّٝم٤مراًمّٚمٞمؾ اؾمتدريم

﴿     2   ﴾ /62اًمٗمرىم٤من . 

وصالة اًمّٚمٞمؾ  ،شم٘ميض صالة اًمٜمّٝم٤مر سم٤مًمّٚمٞمؾ :ىم٤مل ُروي قمـ أب قمٌد اهلل 

 (1) .سم٤مًمٜمّٝم٤مر

ومجٕمؾ أطمده٤م  ،أٟمف ضمٕمؾ ًمٙمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام خُم٤مًمٗم٤ًم ًمّم٤مطمٌف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وأظمر أسمٞمض ،قدأؾم

 ﴿          ﴾ /ٟم٘مض اًمٕمٝمد  :اخلٞم٤مٟم٦م ،58آٟمٗم٤مل

ُمـ ىمقٍم سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمٝمؿ قمٝمدًا ظمٞم٤مٟم٦ًم  وإن ظمٗم٧م ي٤م حمّٛمد  :أي :ومٞمام أؤشمقُمـ قمٚمٞمف

 .ومٞمٝمؿ

                                                           

 .7/312اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1



 اخل٤مءومّمؾ     .......................................................496

 ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /ُمٕمٜم٤مه: وإن ُيرد  ،71آٟمٗم٤مل

أو يٜمٍموا قمدّوًا  ،سم٠من ُيٕمّدوا طمرسم٤ًم ًمؽ ،ٝمؿ ُمـ إؾُم٤مرى ظمٞم٤مٟمتؽاًّمذيـ أـمٚم٘مت

 .قمٚمٞمؽ

 ﴿  2       ﴾ /اؾمٌؿ ُمـ آظمتٞم٤مر،  :اخلػمة ،68اًم٘مّمص

 .ُأىمٞمؿ ُم٘م٤مم اعمّمدر

  .ظمػمة اهلل ُمـ ظمٚم٘مف حمّٛمد  :ُي٘م٤مل ،اؾمٌؿ ًمٚمُٛمخت٤مر أيْم٤مً  :واخلػمة

 :اطمدمه٤م :قمغم ىمقًملم [181]وشم٘مديره٤م  ،اظمُتٚمِػ ذم أي٦م :ىمٞمؾ

وخيت٤مر ًمٚمرؾم٤مًم٦م َُمـ هق  ،أن اهلل شمٕم٤ممم خيت٤مر شمدسمػم قم٤ٌمده قمغم ُم٤م هق إصٚمح هلؿ

  ﴿ :صمؿ ىم٤مل ،إصٚمح ًمٕم٤ٌمده 2       ﴾ ًمٞمس هلؿ  :أي

 .سمؾ هلل اخلػمة قمٚمٞمٝمؿ ،آظمتٞم٤مر

روا اًمقًمٞمد اسمـ طمٞم٨م اظمت٤م ،وومٞمف ردٌّ قمغم اعمنميملم ،شمٙمقن ُم٤م ٟم٤مومٞم٦م :وقمغم هذا

   ﴿ :ذم ىمقهلؿ ،وقمروة سمـ اعمًٕمقد ًمٚمرؾم٤مًم٦م ،اعمٖمػمة    

    4   9         ﴾ /31اًمزظمرف. 

وخيت٤مر اًمذي يم٤من  :أي :سمٛمٕمٜمك اًمذي ،أن شمٙمقن ُم٤م ذم أي٦م ُمقصقًم٦م :وأظمر

أٟمف ؾمٌح٤مٟمف  :ٕن طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمٜمك ومٞمٝمام ،أيْم٤ًم ذم ُمٕمٜمك إول وهذا ،هلؿ اخلػمة ومٞمٝمؿ



 497 ...................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن 

 ،ٕٟمف اًمٕم٤ممِل سمجٛمٞمع أطمقال اعُمخت٤مر :ًمٞمس عمَِـ دوٟمف آظمتٞم٤مر ،وإًمٞمف آظمتٞم٤مر ،خيت٤مر

    .وهق اًمٕم٤ممِل سمخػم إؿمٞم٤مء دون همػمه

﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،ويدّل قمغم إول    9             

       3           ﴾/36آطمزاب ،

 . أي:ًمٞمس هلؿ آظمتٞم٤مر ُمـ أُمرهؿ قمغم اظمتٞم٤مر اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف 

 أَُمر اهلل شمٕم٤ممم سمف :واعمٕمٜمك
ٍ
وشمرك ُم٤م أُمر سمف  ،ومٚمٞمس ٕطمٍد خُم٤مًمٗمتف ،أن يمّؾ رء

﴿ .امم همػمه   ﴾ ٓاإلسمرة ،42قمراف/ا. 

 ﴿      ﴾ /وهل  ،مجع ظمٞمٛم٦م :اخلٞم٤مم ،72اًمرمحـ

أن ًمٙمّؾ  :ىمٞمؾ ،مم٤م ُيتخذ ًمإلصح٤مر ،قمغم إقمٛمدة وإوشم٤مد ،سمٞم٧ٌم ُمـ اًمّثٞم٤مب

 .ـمقهل٤م ؾمتقن ُمٞمالً  ،زوضم٦ٍم ظمٞمٛم٦م

امء ،اخلٞمٛم٦م ُدّرٌة واطمدةٌ  :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل  ًّ ؾمتقن  ـمقهل٤م ذم اًم

 (1) .ٓ يراه أظمرون ،ذم يمّؾ زاوي٦ٍم ُمٜمٝم٤م أهاًل ًمٚمٛم١مُمـ [182]ُمٞماًل 

 

 

                                                           

 .7/719، اًمدر اعمٜمثقر ، اًمًٞمقـمل :  3/484: مجع اجلقاُمع ، اًمٓمؼمد :  اٟمٔمر ((1
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ٍماع ُمـ ومٞمٝم٤م أرسمٕم٦م أف ُمِ  ،ومرؾمخ ذم ومرؾمخ ،دّرة جُمّقوم٦م ،اخلٞمٛم٦م :وىمٞمؾ

 (1) .ذه٥م

  

 

 

 

 

                                                           

، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  9/353اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

8/127. 
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ال املفتوحت (  ) فصل الد 

 

﴿ 7   ﴾ /ُم٤م شمدبُّ  ،164اًمٌ٘مرة.  

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /هل قَمَٚمؿ  ،82اًمٜمٛمؾ

٤مقم٦م ًّ واًمٙم٤مومر  ،ومُتخؼم اعم١مُمـ سم٠مٟمف ُم١مُمـ ،خترج سملم اًمّّمٗم٤م واعمرّوة ،ُمـ أقمالم اًم

 .وٓ شُم٘مٌؾ اًمّتقسم٦م ،وقمٜمد ذًمؽ يرشمٗمع اًمّتٙمٚمٞمػ ،سم٠مٟمف يم٤مومر

ّٓ ُمًحتف :وىمٞمؾ ـٌ إ ّٓ ظمٓمٛمتف  ،ٓ يٌ٘مك ُم١مُم خترج ًمٞمٚم٦م  (1)وٓ يٌ٘مك ُُمٜم٤مومؼ إ

 .واًمٜم٤ّمس يًػمون إمم ُمٜمك ،مجعٍ 

وأن هل٤م  ،أُم٤م واهلل ُم٤م هل٤م ذَٟم٥م :وم٘م٤مل ؟قمـ اًمّداسم٦م ؾُمئؾ قمكّم  :وىمٞمؾ

 .وذم هذا إؿم٤مرة امم أهن٤م ُمـ اإلٟمس (1)ًمٚمحٞم٦م

                                                           

 ظمٓمؿ اإلٟم٤ًمن أٟمٗمف ، وهق إصمر اًمذي شمؽميمف اًمّداسم٦م قمغم أٟمػ اعمٜم٤مومؼ ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ((1

 .ُم٤مدة ) ظمٓمؿ (
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   (2)وهل٤م أرسمع ىمقائؿ. ،هل٤م زهم٥م وريش ،أهن٤م داسم٦م ُمـ دواب إرض :وىمٞمؾ

 ،ٓ ُيدريمٝم٤م ـم٤مًم٥م ،ـمقهل٤م ؾمتقن ذراقم٤مً  ،داسّم٦م إرض :ىم٤مل ّل وقمـ اًمٜمٌّ

ؿ اعم١مُمـ سملم قمٞمٜمٞمف ،وٓ يٗمقهت٤م ه٤مرب ًِ ؿ  ،ُم١مُمـ :وشمٙمت٥م سملم قمٞمٜمٞمف ،ومت ًِ وشم

ومتجٚمقا  وظم٤مشمؿ ؾمٚمٞمامن  وُمٕمٝم٤م قمّم٤م ُمقؾمك  ،يم٤مومر :اًمٙم٤مومر سملم قمٞمٜمٞمف

ي٤م  :و ،ي٤م ُم١مُمـ :طمّتك ُي٘م٤مل ،وختتؿ أٟمػ اًمٙم٤مومر سم٤مخل٤مشمؿ ،وضمف اعم١مُمـ سم٤مًمٕمّم٤م

  (3) يم٤مومر.

أٟمف شمٙمقن ًمٚمداسم٦م صمالث ظمرضم٤مت ُمـ اًمّدهر، ومتخرج  :وُروي قمـ اًمٜمٌّّل  

يٕمٜمل  ،وٓ يدظمؾ ذيمره٤م اًم٘مري٦م ،ومٞمٗمِمق ذيمره٤م ذم اًم٤ٌمدي٦م ،ظمروضم٤ًم سم٠مىمَم اعمديٜم٦م

 .اخلؼم  (4) [ زُم٤مٟم٤ًم ـمقيالً 294صمؿ متٙم٨م ] ،ُمّٙم٦م

 ،٤مه: ي٤م أسم٤م اًمٞم٘مٔم٤منىم٤مل رضمؾ ًمٕمامر سمـ ي :ىم٤مل قمـ أب قمٌد اهلل  (5واًم٘مٛمل )

داسم٦م إرض  وم٘م٤مل: هذه أي٦م آي٦م ؟أي٦م آي٦م :ىم٤مل قمامر ،آي٦م ذم يمت٤مب اهلل أومًدت ىمٚمٌل

 وٓ أذب طمتّك ُأريٙمٝم٤م.  ،وٓ آيمؾ ،واهلل ُم٤م أضمٚمس :ىم٤مل قمامر ،هذه

                                                                                                                                        

، قمٜمف اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،  7/424اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .15/426اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل : 

 .53/125، سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  22625ح  22/22ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ، اًمٓمؼمي :  ((2

، ُمٕمجؿ أطم٤مدي٨م اإلُم٤مم  1/231:  ، همري٥م احلدي٨م ، اسمـ ىمتٞم٦ٌم 2/491ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ :  ((3

 .526ح  2/172اعمٝمدي ، اًمٙمقراين : 

 .6/322سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  ((4

 .5ح  6/37، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  447شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((5
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وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م  ،وهق ي٠ميمؾ مترًا وزسمداً  ومج٤مء قمامر ُمع اًمّرضمؾ امم أُمػم اعم١مُمٜملم 

ومٚماّم ىم٤مم قمامر، ىم٤مل  ،ومتٕمّج٥م اًمّرضمؾ ُمٜمف ،ٚمس قمامر ي٠ميمؾ ُمٕمفومج ،هٚمؿَّ  ،اًمٞم٘مٔم٤من

 :! ىم٤مل قمامر؟وٓ شمنمب، طمّتك شُمريٜمٞمٝم٤م ،طمٚمٗم٧م أٟمؽ ٓ شم٠ميمؾ ،ؾمٌح٤من اهلل :اًمّرضمؾ

 أريتٙمٝم٤م إن يمٜم٧م شمٕم٘مؾ.

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   4             ﴾ /ُيريد  ،14ؾم٠ٌم

 .اخلِم٥م وهل اًمتل شم٠ميمؾ ،إرو٦م

   7 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /أي ظمٚمؼ يمّؾ  ،45اًمٜمقر

 .مُمّٞمزًا يم٤من أو همػم مُمٞمّز ،طمٞمقانٍ 

﴿      ﴾ /أي ّذ َُمـ ّدبَّ قمغم وضمف إرض ُمـ  ،22آٟمٗم٤مل

﴿ .احلٞمقان       ﴾ /اهلٛمزة، سمًٙمقن  ،اًمدأب ،52آٟمٗم٤مل

 ﴿ :وم٘مقًمف.إذا ضمدَّ وشمِٕم٥م ،وأصٚمف ُمـ دأب ذم اًمٕمٛمؾ ،اًمٕم٤مدة واًمِم٠من :وىمد شُمٗمتح

       ﴾ أي داُمقا قمٚمٞمٝم٤م :قم٤مدهتؿ اًمتل دأسمقا ومٞمٝم٤م :أي. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /ضِمّدًا ذم اًمّزراقم٦م  :أي ،47يقؾمػ

 .أي شمدأسمقن دأسم٤مً  ،وُمت٤مسمٕم٦مً 
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أي زراقم٦ًم ُُمتقاًمٞم٦ًم ذم هذه  :وىمٞمؾ .أي وم٤مزرقمقا ؾمٌع ؾمٜملم ُُمتقاًمٞم٦م :وىمٞمؾ

ٜملم ًّ ٜملم ،قمغم قم٤مدشمٙمؿ ذم اًمّزراقم٦م ،اًم ًّ  .أي اًم

 .أي شمزرقمقن دائٌلم :وىمٞمؾ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    3          ﴾/33اسمراهٞمؿ 

 وُمٜم٤مومٕمٝمؿ. ،اًمٜم٤ٌّمشم٤متو ،ٓ يٗمؽمان ذم صالح اخلٚمؼ ،دائٛملم :أي [184]

 ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم     8 7      ﴾/ب أاًمدّ  ،31هم٤مومر

 .اًمٕم٤مدة

ُمثؾ ؾُمٜم٦ّم اهلل ذم ىمقم ٟمقح وقم٤مد وصمٛمقد، وطم٤مهلؿ  ،أين أظم٤مف قمٚمٞمٙمؿ :وُمٕمٜم٤مه

 .واؾمت٠مصٚمٝمؿ ضمزاًء قمغم يمٗمرهؿ ،طملم أهٚمٙمٝمؿ اهلل

 ﴿           ﴾ /داسمر اًم٘مقم :ىمٞمؾ ،45آٟمٕم٤مم: 

 .وَيدسمرهؿ ًمٖمت٤من ،اًمذي ُيدسمرهؿ

 .وي٠ميت قمغم أىم٤مهبؿ ،وهق اًمذي يتٚمقهؿ ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ

 ومال يٌ٘مك ًمف أصمر.  ،أي أصٚمف :ىمٓمع اهلل داسمره :ُي٘م٤مل ،إصؾ :اًمّداسمر :وىمٞمؾ

 .داسمر إُمر آظمره :وىمٞمؾ

وٓ  ،ؿ يٌَؼ هلؿ قم٘م٥ٌم ومٚم ،وم٤مؾمت١مصؾ اًّمذيـ فمٚمٛمقا سم٤مًمٕمذاب :وُمٕمٜمك أي٦م

 ٟمًؾ.
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 ﴿      ﴾ /َدطمْم٧ُم  :ُي٘م٤مل ،زائٚم٦ٌم سم٤مـمٚم٦م :أي ،16اًمِمقرى

ودطمض اًمّرضمؾ  ،وأدطمْمٝم٤م اهلل ذم اًمّتٕمدي ،سمُٓمٚم٧م ،ُمـ سم٤مب ٟمٗمع ،احلّج٦م دطمْم٤مً 

 .ودطمْم٧م رضمٚمف زًم٘م٧م ،زًمؼ

 ﴿     8  ﴾ /اًمًٌط :اًمّدطمق ،32اًمٜم٤مزقم٤مت، 

 .ًمٖمت٤من ،ودطمٞم٧م أدطمل دطمٞم٤مً  ،قت أدطمق دطمقاً دطم

امء :قمـ اسمـ قم٤ٌمس ًّ وإن يم٤مٟم٧م إرض  ،أن اهلل شمٕم٤ممم دطم٤م إرض سمٕمد اًم

امء ًّ  (1) ويم٤مٟم٧م رسمقًة جُمتٛمٕم٦ًم حت٧م اًمٙمٕم٦ٌم ومًٌٓمٝم٤م هلؿ. ،ظُمٚم٘م٧م ىمٌؾ اًم

 ﴿      ﴾ /اخل٤موع اًمّّم٤مهمر :اًمّداظمر ،48اًمٜمحؾ. 

سمام ومٞمٝم٤م ُمـ  ،ٞمٌف قمغم أن مجٞمع إؿمٞم٤مء ختْمع ًمفشمٜمٌ ،أذًّم٦ّم ص٤مهمرون ومٞمٝم٤م :أي

سمام ًمق ٓه ًمٌُٓمٚم٧م، ومل يٙمـ هل٤م ىمقام  ،اًمّدًٓم٦م قمغم احل٤مضم٦م امم واوٕمٝم٤م وُُمدسمره٤م

٤مضمد ُمـ اًمِٕم٤ٌمد سمٗمٕمٚمف  ،ـمروم٦م قملم ًّ  .اخل٤موع سمذًّمف [185]ومٝمل ذم ذًمؽ يم٤مًم

 ﴿   3      6  ﴾ /اًمّدظمؾ  :ىمٞمؾ ،94اًمٜمحؾ

  .ُم٤م ُأدظِمَؾ ذم اًمٌمء قمغم وم٤ًمدٍ 

 .اًمّدهمؾ واخلديٕم٦م :اًمّدظمؾ :وىمٞمؾ

                                                           

اًم٘مرآن ، ، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم  12/262اٟمٔمر : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((1

 .12/261اًمٓمؼمد : 
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 واًمّٔم٤مهر قمغم اًمقوم٤مء.  ،ٕن داظمؾ اًم٘مٚم٥م قمغم شمرك اًمقوم٤مء :اًمّدظمؾ :وإٟمام ىمٞمؾ

ويمّؾ ُم٤م دظمٚمف قمٞم٥م ومٝمق  ،يمّؾ أُمٍر مل يٙمـ صحٞمح٤ًم ومٝمق دظمٌؾ  :وقمـ سمٕمْمٝمؿ

ومُٞمْمٛمر  ،سمخالف فم٤مهره هنك ؾمٌح٤مٟمف قمـ احلٚمػ قمغم أُمٍر يٙمقن سم٤مـمٜمف ،ُمدظمقٌل 

 (1) .واحِلٜم٨م ومٞمف ،ومُٞمْمٛمر اخلٚمػ ،ظمٚمػ ُم٤م ُئمٝمر

 ﴿       ﴾ /اعمٜمزًم٦م :اًمّدرضم٦م ،228اًمٌ٘مرة. 

وُمٜمٝم٤م: زي٤مدة  ،أن يٛمٚمؽ اًمتخٚمٞم٦م :وُمٜمٝم٤م ،اًمّٓم٤مقم٦م ،ومْمٞمٚم٦ٌم ُمٜم٤ّم :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ

 .واجلٝم٤مد ،اعمػماث قمغم ىَمًؿ اعمرأة

ُأطم٥مُّ  :طمّتك ي٘مقل ُم٤م ،٦ٌم ذم إظمذ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٗمْمؾ ذم اعمٕم٤مُمٚم٦مُمٜمزًم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ًمٞمٙمقن زم قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمْمٞمٚم٦م ،أن أؾمتقذم ُمٜمٝم٤م مجٞمع طمّ٘مل

وًمف  ،يمام يٜم٤مل اًمّرضمؾ ُمٜمٝم٤م ،أن اعمرأة شمٜم٤مل اًمّٚمذة ُمـ اًمّرضمؾ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .اًمٗمْمؾ سمٜمٗم٘متف وىمٞم٤مُمف قمٚمٞمٝم٤م

ـ طمّؼ اًمٜم٤ًّمء قمغم أومْمؾ ُم ،طمّؼ اًمّرضم٤مل قمغم اًمٜم٤ًّمء :ىم٤مل  (2) واًم٘مٛمل

 .اًمّرضم٤مل

 ﴿;         ﴾ /سمٕمْمٝم٤م أقمغم ُمـ  ،ُمٜم٤مزل :أي ،96اًمٜم٤ًمء

 .ُمـ ُمٜم٤مزل اًمٙمراُم٦م ،سمٕمض

                                                           

 .22/128اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمرازي :  ((1

 .14ح  1/486، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين :  43شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((2
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واًمٗم٘مف درضم٦م،  ،اإلؾمالم درضم٦مً  :يمام ُي٘م٤مل ،هل درضم٤مت إقمامل :وىمٞمؾ

 .واًمٗمْمؾ ذم اجلٝم٤مد درضم٦م ،واهلجرة درضم٦م

اًمتل درضمٝم٤م ذم ؾمقرة سمراءة ذم  ،ّتًعهل اًمّدرضم٤مت اًم :ُمٕمٜمك اًمّدرضم٤مت :وىمٞمؾ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /امم  [186] 122اًمتقسم٦م

 ﴿ :ىمقًمف  ﴾ /ومٝمذه اًمّدرضم٤مت اًمّتًع ،121اًمتقسم٦م. 

سملم يمّؾ ،أن اهلل ومّْمؾ اعمج٤مهديـ قمغم اًم٘م٤مقمديـ ؾمٌٕملم درضم٦مً  :وذم احلدي٨م

 (1)ظمريٗم٤ًم ًمٚمٗمرس اجلقاد اعُمْمٛمر.درضمتلم ُمًػمة ؾمٌٕملم 

 ﴿   ﴾ /أي شمٕمّٚمٛمتف ُمـ اًمٞمٝمقد ،125آٟمٕم٤مم. 

 .وذايمرهتؿ ،أي دارؾم٧م أهؾ اًمٙمت٤مب ذم ىمراءهتؿ :دارؾم٧م :وىُمرأ

اًمذي هق شمٕمّٗمل إصمر: أي  ،وهق ُمـ اًمّدروس ،سم٢مؾمٙم٤من اًمّت٤مء ،درؾم٧م :وىُمرأ

 .اٟمٛمح٧م

ٛمػم ومٞمف راضمٌع امم اعُمخ٤مـَم٥م ذم واًمّْم  ،سم٢مؾمٜم٤مد اًمٗمٕمؾ امم اًمَٖمٞم٦ٌم ،َدَرَس  :وىُمرأ

 .ىمراءة درؾم٧م 

                                                           

، قمٜمف شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ، حمٛمد  3/168اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .2/583اعمِمٝمدي : 
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﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /وىمرؤوا ُم٤م ومٞمف :أي ،169آقمراف، 

   .ومٝمؿ ذايمرون ًمذًمؽ

واجلٛمٚم٦م قمغم هذا  ،وشمريمقا اًمٕمٛمؾ سمف ،أي وّٞمٕمقه :ودرؾمقا ُم٤م ومٞمف :وىمٞمؾ

  ﴿ُمٕمٓمقوم٦ٌم قمغم ىمقًمف  3  ﴾. 

﴿ 8        ﴾ /أصؾ اًمّدرك،  :ىمٞمؾ ،145اًمٜم٤ًمء

صمؿ عم٤ّم يم٤من ذم اًمٜم٤ّمر  ،وُيٕمّٚمؼ سمف اًمّدًمق ،احلٌؾ اًمذي ُيقصؾ سمف اًمّرؿم٤م :سمًٙمقن اًمّراء

 .ؾمٗم٤مل ُمـ ضمٝم٦م اًمّّمقرة

ومجع إول: إدراك  ،ودَرك سمٗمتح اًمّراء ،سم٤مإلؾمٙم٤من ،ًمف درك :ىمٞمؾ :واعمٕمٜمك

 .أدرك :واًمث٤مين ،ودروك

 .سمٕمْمٝم٤م دون سمٕمض ،وأن ًمٚمٜم٤مر ـمٌ٘م٤مت ،اًمٓمٌ٘م٦م :اًمّدرك :وىمٞمؾ

 أي ٓ سم٤مب هل٤م. ،شمقاسمٞم٧م ُمـ طمديد ُمٝمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ :اًمّدرك إؾمٗمؾ :وىمٞمؾ

سمٕمْمٝم٤م أؾمٗمؾ ُمـ سمٕمض سم٤معم٤ًموم٦م،  ،جيقز أن يٙمقن ُمٜم٤مزل ،أن اإلدراك :وىمٞمؾ

ٚمٓم٤من  :يمام ُي٘م٤مل ،وجيقز أن يٙمقن ذًمؽ إظم٤ٌمٌر قمـ سمٚمقغ اًمٖم٤مي٦م ذم اًمٕم٘م٤مب ًّ أن اًم

اعمٜمزًم٦م  اٟمحٓم٤مط [187]ُيريدون سمذًمؽ  ،وسمٚمغ ومالٟم٤ًم اًمٕمرش ،ومالٟم٤ًم احلْمٞمضسمٚمغ 

 .ٓ اعم٤ًموم٦م ،وقمٚمّقه٤م

 ﴿       ﴾ /خت٤مف أن ُيدريمؽ ومرقمقن ُمـ ظمٚمٗمؽ :أي ،77ـمف ٓ، 

 .اًمّٚمح٤مق :سمٛمٕمٜمك ،وُيًّٙمـ ،ُمـ اًمّدرك سم٤مًمتحريؽ
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 ﴿       9  ﴾ /يدؾمقا، ومٝمق  دؾم٤م ومالن :ُي٘م٤مل ،12اًمِمٛمس

 .ومٝمق زاك ،داس، ٟم٘مٞمض زيم٤م يزيمقا زيم٤مً 

ٞمٜملم ي٤مءً  ،أن أصؾ دؾم٤م دؾمس :وىمٞمؾ ًّ يمام ىم٤مًمقا:  ،وم٠ُمسمدل ُمـ إطمدى اًم

 يمراهٞم٦م اًمّتْمٕمٞمػ. ،وإٟمام يٗمٕمٚمقن ذًمؽ ،سمٛمٕمٜمك شمٔمٜمٜم٧م،شمٔمٜمٞم٧م

  ﴿ :ىمقًمف     9  ﴾ أي أمخٚمٝم٤م وأظمٗمك  :أي سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّٓم٤مًمح

 .حمّٚمٝم٤م

 .أومجره٤م :وىمٞمؾ .وأهٚمٙمٝم٤م :أصٚمٝم٤م :وىمٞمؾ

وظم٤مب ٟمٗمٌس دؾّم٤مه٤م اهلل، وضمٕمٚمٝم٤م  ،ىمد أومٚمح٧م ٟمٗمٌس زيّم٤مه٤م اهلل :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .يمٚمٞمٚم٦ًم ظمًٞم٦ًم

 .وظم٤مب َُمـ قمَم ،أي ىمد أومٚمح َُمـ أـم٤مع :وىمٞمؾ

وظم٤مب َُمـ دسَّ ٟمٗمًف ذم أهؾ ،أي ىمد أومٚمح َُمـ زيّمك ٟمٗمًف سم٤مًمّّمدىم٦م :وىمٞمؾ

 .وًمٞمس ُمٜمٝمؿ ،اخلػم

 ﴿  ﴾ /ومع :عاًمدَّ  ،13اًمٓمقر  .دقمف يدقمف دقم٤مً  ،اًمدَّ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    4       ﴾ /أي  ،13اًمٓمقر

 .سمٕمٜمٍػ وضمٗمقةٍ  ،ُيدومٕمقن قمغم ضمٝمٜمّؿ دومٕم٤مً 

ودُمٛمع ٟمقاصٞمٝمؿ قمغم أىمداُمٝمؿ، صمؿ  ،أن شُمٖمؾَّ أيدهيؿ امم أقمٜم٤مىمٝمؿ :هق :ىمٞمؾ

 .ُيدومٕمقن إمم ضمٝمٜمّؿ دومٕم٤ًم قمغم وضمقهٝمؿ
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﴿           4   6 ﴾ /6اًم٘مٛمر، 

 .أظمُتٚمِػ ذم هذا اًمّداقمل

سمٌٞم٧م  ،ىم٤مئاًم قمغم صخرةٍ  ،يدقمق اًمٜم٤ّمس إمم احلنم ،إهاومٞمؾ :هق :وم٘مٞمؾ

 .اعم٘مدس

 .يدقمقهؿ قمغم اًمٜم٤ّمر ،سمؾ هق اًمّداقمل :وىمٞمؾ

7﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُي١ميد إول      ﴾ /128ـمف، 

 يمام ىمٞمؾ. ،ىمقًٓ واطمداً  ،طمٞم٨م وُمّن اًمّداقمل هٜم٤مك سم٢مهاومٞمؾ

 ﴿ 9 ﴾ /سم٤مقمتامٍد ىمّقي،  ،اًمّدومؼ هق ص٥مُّ اعم٤مء اًمٙمثػم :ىمٞمؾ ،6اًمٓم٤مرق

وهق اًم٘م٤مـمر  ،يٙمقن ُمٜمف اًمقًمد يٙمقن داوم٘م٤مً  [188]واعم٤مء اًمذي  ،وُمثٚمف اًمّدومع

 . ُمٜمٝم٤م اًمقًمدوهل اًمٜمّٓمٗم٦م اًمتل خَيٚمؼ اهلل ،اعُمٜمّم٥ّم 

 .ُمدومقق :ُمٕمٜم٤مه ﴾  9 ﴿ :وىمٞمؾ

 7﴿ :وُمثٚمف   7    ﴾/21احل٤مىم٦م. 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   9  ﴾  ،ُمٝمراق ذم رطمؿ اعمرأة 
ٍ
أي ُمـ ُم٤مء

 .اعمٜمل اًمذي يٙمقن ُمٜمف اًمقًمد :يٕمٜمل

 ﴿  2  ﴾ /أي ُُمًتقي٤ًم سم٤مٕرض ،143آقمراف. 

 .طمّتك ومٜمل ،ؾم٤مخ ذم إرض :وىمٞمؾ .شُمراسم٤مً  :ىمٞمؾو
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وىمٓمٕم٦م ذه٧ٌم ٟمحق  ،ىمٓمٕم٦م ذه٧ٌم ٟمحق اعمنمق ،شم٘مّٓمع أرسمع ىمٓمعٍ  :وىمٞمؾ

 .وىمٓمٕم٦م ص٤مرت رُمالً  ،وىمٓمٕم٦م ؾم٘مٓم٧م ذم اًمٌحر ،اعمٖمرب

وم٤مًمتل  ،وصمالصم٦م سمٛمّٙم٦م ،وىمٕم٧م صمالصم٦م سم٤معمديٜم٦م ،ص٤مر اجلٌؾ ؾمّت٦م أضمٌؾ :وىمٞمؾ

 وطمراء. ،صمقر، وصمٌػم :ٛمّٙم٦مواًمتل سم ،وروقى ،وروىم٤م ،ُأطمد :سم٤معمديٜم٦م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /ىمٞمؾ ،21اًمٗمجر: 

وٟم٤مىم٦ٌم  ،إذا اٟمٗمرش ذم فمٝمره ،اٟمدك ؾمٜم٤مم اًمٌٕمػم :ُي٘م٤مل ،طمّط اعُمرشمٗمع سم٤مًمًٌٞمط ،اًمّدك

 .إذا رضسمتف ويمنشمف، وؾمّقيتف سم٤مٕرض ،وديمٙم٧م اًمٌمء ،ديّم٤مء، إذا يم٤مٟم٧م يمذًمؽ

 قمغم فمٝمره٤م :وُمٕمٜمك أي٦م
ٍ
  ،ُمـ ضمٌؾٍ  :إذا يُمِن يمّؾ رء

ٍ
 ،أو ؿمجرٍ  ،أو سمٜم٤مء

 .ُيٗمٕمؾ ذًمؽ ُمّرًة سمٕمد أظمرى ،ومٚمؿ يٌؼ قمٚمٞمٝم٤م رء ،طمّتك إذا ُزًمزًم٧م

 .أي ُُمّدت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمدَّ إديؿ :ُديّم٧م إرض :وىمٞمؾ

 .طمّتك اؾمتقت ،ُدىّم٧م ضم٤ٌمهل٤م وأٟمِم٤مزه٤م :وىمٞمؾ

 ،وؾم٤مئر أسمٜمٞمتٝم٤م ،ّمقره٤مومذه٧ٌم دوره٤م وىم ،اؾمتقت ذم اٟمٗمراؿمٝم٤م :واعمٕمٜمك

 .طمّتك شمّمػم يم٤مًمّمحراء اعمٚم٤ًمء

﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /د أرو٤م ُمًتقي٤ًم  :أي ،98اًمٙمٝمػ ًّ ضمٕمؾ اًم

 [211]ٕن اجلٌؾ  :وٓ سُمّد ُمـ شم٘مدير احلذف ،أو ذا دكٍّ  ،ُمع إرض ُمديمقيم٤مً 

 .ومال ُيقصػ سمديم٤مء ،ُُمذيّمر
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 ﴿               ﴾ /أي  ،41احل٤مىم٦م

  ،ٓ شمٜمثٜمل ،يُمنشم٤م يمنًة واطمدة
ٍ
ُمثؾ إديؿ  ،طمّتك يًتقي ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ رء

 .اعمٛمدود

وسم٘مٞم٧م  ،وؾمٗمتٝم٤م اًمّري٤مح ،طمّتك شمٗمت٧م اجل٤ٌمل ،رَضب سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض :وىمٞمؾ

: سمؾ شمٙمقن ىمٓمٕم٦ًم ُُمًتقي٦م، وإٟمام ىم٤مل ،ٓ ضمٌؾ ومٞمٝم٤م وٓ راسمٞم٦م ،إرض ؿمٞمئ٤ًم واطمداً 

﴿    ﴾ واجل٤ٌمل مجٚم٦م واطمدة. ،ٕٟمف ضمٕمؾ إرض مجٚم٦ًم واطمدة 

﴿        ﴾ /شمرديد احل٤مل  :اًمّدُمدُم٦م :ىمٞمؾ ،14اًمِمٛمس

 .وهق ُُمْم٤مقمٗم٦م ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمِمّ٘م٦م ،اعُمًتٙمره٦م

 .سم٤مؾمتئّم٤ملهالٌك  :اًمّدُمدُم٦م :وىمٞمؾ

 .أي قمّذب قمذاسم٤ًم شم٤مُّم٤مً  :دُمدم :وىمٞمؾ

 .ومدُّمر قمٚمٞمٝمؿ رهّبؿ :أي :وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك أي٦م

 .وأهٚمٙمٝمؿ سمذٟمٌٝمؿ ،أـمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٕمذاب :وىمٞمؾ

 ﴿ 9   9   ﴾ /أصٚمف ُمـ شمدًمٞم٦م اًمدًمق، وهق أن  :ىمٞمؾ ،22آقمراف

 .سم٠من همّرمه٤م سمٞمٛمٞمٜمف ،أوىمٕمٝمام ذم اعمٙمروه :أي :واعمٕمٜمك .شًمرؾمٚمٝم٤م ذم اًمٌئر

مه٤م ُمـ اجلٜم٦ّم امم إرض :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ّٓ  .د

ٓمح، إذا ٟمزل  :ُمـ ىمقهلؿ ،ظمذهلام وظماّلمه٤م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ شمدمّم ُمـ اجلٌؾ واًم

ٗمؾ ًّ  أي طمّٓمٝمام قمـ درضمتٝمام سمٖمروره. ،امم ضمٝم٦م اًم
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﴿       ﴾ /سمٛمٕمٜمك اهلالك ،ُمـ اًمّدُم٤مر ،أهٚمٙمٝمؿ :أي ،12حمٛمد، 

 .اإلهالك :واًمّتدُمػم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف              ﴾ 

 .واًمّدي٤مر ،واًم٘مّمقر ،أهٚمٙمٜم٤م ُم٤م يم٤مٟمقا يٌٜمقن ُمـ إسمٜمٞم٦م :أي ،137آقمراف/

 ﴿ 4          ﴾ /ُمرور  :اًمّدهر ،1آٟم٤ًمن

 .ودهقر ،أدهر :ومجٕمف ،اًمّٚمٞمؾ واًمٜمّٝم٤مر

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  3    ﴾ /أي ،24اجل٤مصمٞم٦م:  ّٓ وُم٤م ُيٛمٞمتٜم٤م إ

 إٟمٙم٤مرًا ُمٜمٝمؿ ًمٚمّم٤مٟمع. ،وـمقل اًمٕمٛمر ،أي ُمرور اًمّزُم٤من ،إي٤مم واًمّٚمٞم٤مزم

ٌّقا اًمّدهر :أٟمف ىم٤مل وىمد ُروي ذم احلدي٨م قمـ اًمٜمٌّّل  وم٢من اهلل هق  :ٓ شمً

 (1) .اًمّدهر

٤م أن أهؾ اجل٤مهٚمّٞم٦م يم٤مٟمقا يٜمًٌقن احلقادث اعُمجحٗم٦م، واًمٌالي :وشم٠مويٚمف :ىمٞمؾ

ٌّقن اًمّدهر[ 210]ومٕمؾ اًمّدهر يمذا  :ومٞم٘مقًمقن ،اًمٜم٤ّمزًم٦م امم اًمّدهر  ،ويم٤مٟمقا يً

ٌّقا وم٤مقمٚمٝم٤م. ،هق اهلل شمٕم٤ممم :وم٤مقمؾ هذه إُمقر : وم٘م٤مل  ومال شمً

 .ذم شم٠مويٚمف وضمقه ُأظمر :وىمٞمؾ

                                                           

، ُمًٜمد  1/34، إُم٤مزم ، اًمًٞمد اعمرشم٣م :  192ح  235ٜمٌقي٦م ، اًمنميػ اًمريض : اعمج٤مزات اًم ((1

 .2/395أمحد سمـ طمٜمٌؾ : 
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 ﴿      ﴾ /ُمـ دوائر اًمّزُم٤من: أقمٜمل  :أي ،52اعم٤مئدة

وأظمر اًمّدوًم٦م  ،وُمّرًة سمنّم  ،ُمّرًة سمخػم ،وحُتٞمط سم٤مإلٟم٤ًمن ،سوومف اًمتل شمدور

 ًمٚمٙمٗم٤مر.

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /يدور ُمـ اًمّدهر ُم٤م  ،98اًمتقسم٦م

قء سم٤مًمٗمتح ،يًقؤهؿ ًَّ  .وأُم٤م قمغم ىمراءة اًمْمؿِّ  ،هذا قمغم ىمراءة اًم

يٜمتٔمرون سمٙمؿ ه١مٓء  أن ُم٤م :يٕمٜمل ،قمغم ه١مٓء اعُمٜم٤موم٘ملم دائرة اًمٌالء :وم٤معمٕمٜمك

 .وهؿ اعمٖمٚمقسمقن أسمداً  ،طمّؼ رهّبؿ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   3      ﴾ /ويٜمتٔمر سمٙمؿ  :أي ،98اًمتقسم٦م

 .واًمٕمقاىم٥م اعمذُمقُم٦م ،وطمقادث إي٤مم ،سوف اًمّزُم٤من :اًمّدوائر، أي

 ومٙم٤مٟمقا يٜمتٔمرون ُمقت اًمٜمٌّّل  ،أو اًم٘متؾ ،يم٤مٟمقا يؽمسمّمقن هبؿ اعمقت :ىمٞمؾ

 ،وأيمثر ُم٤م ُيًتٕمٛمؾ اًمّدائرة ذم زوال اًمٜمّٕمٛم٦م امم اًمِمّدة ،ًمػمضمٕمقا امم ديـ اعمنميملم

 .واًمٕم٤مومٞم٦م امم اًمٌالء

 ﴿  ﴾ /وٓ دّي٤مر. ،ُم٤م ذم اًمّدار أطمدٌ  :ُي٘م٤مل ،أطمداً  :أي ،26ٟمقح 

 ،وديقار ،ىمٞمقام :وإصؾ ،وٟمحقه اًم٘مٞم٤مم ،ومٞمٕم٤مٌل ُمـ اًمّدوران ،دّي٤مر :ىمٞمؾ

 .وم٠ُمدهمٛم٧م إطمدامه٤م ذم إظمرى ،ءً ومُ٘مٚم٧ٌم اًمقاو ي٤م

 أي ُم٤م هب٤م أطمد يدور ذم إرض. :ُم٤م سم٤مًمّدار دّي٤مر :ُي٘م٤مل :وقمـ اًمّزضم٤مج
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   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           3   ﴾ 

  .أو ذم إرض ،أو َُمـ يدور ذم اًمّدار ،أو قم٤مُمر دار ،، أي: ٟم٤مزل دار26ٟمقح/

 ﴿     2   ﴾ /وُيًّٛمك اًمٌٚمد اًمّدار ،ذم سمٚمديمؿ :أي ،65هقد: 

 .دي٤مر سمٙمر ًمٌالدهؿ :ُي٘م٤مل ،ٕٟمف يدور ومٞمف سم٤مًمّتٍمف
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ال املضمومت (  ) فصل الد 

 

 

 ﴿      ﴾ /ومٞمقًّمقٟمٙمؿ أدسم٤مرهؿ ذم  ،يٜمٝمزُمقن :أي ،45اًم٘مٛمر

 ًّ سمر سم٤مًمْمؿ وم٤مًم وجُيٛمع قمغم أدسم٤مر،  ،ظمالف اًمُ٘مٌؾ :وسم٤مًمْمٛمتلم ،ٙمقناهلزيٛم٦م، واًمدُّ

ٙمقن  [211]أو هق مجع اًمّدسمر  ،اجلٜمس :واعُمراد هٜم٤م ًّ  .سم٤مًم

 ﴿ ﴾ /دطمر يدطمر  :ُي٘م٤مل ،اًمّدومع سم٤مًمٕمٜمػ :اًمّدطمقر ،9اًمّم٤موم٤مت

 .دطمرًا، ودطمقراً 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      5    ﴾ 9-8/اًمّم٤موم٤مت 

 ﴿ :ًمٗمٕمٍؾ دلَّ قمٚمٞمف ىمقًمف ،ُمٜمّمقب قمغم اعمّمدري٦م هق   ﴾ أي: 

امء :أي :وُيدطمرون دطمقراً  ًّ ٝم٥م ُمـ يمّؾ ضم٤مٟم٥ٍم ُمـ ضمقاٟم٥م اًم إذا  ،ُيرُمقن سم٤مًمِمُّ

امء  ًّ  .هلؿ سم٤مًمٕمٜمػ وـمرداً  دومٕم٤مً  :أي ،دطمقراً  ،ًمالؾمتامعأرادوا اًمّّمٕمقد امم اًم
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 ﴿      5     ﴾ /وذًمؽ أن  :ىمٞمؾ ،12اًمدظم٤من

 ،اًمّٚمٝمؿ ؾمٜمٞمٜم٤ًم يمًٜمّل يقؾمػ :وم٘م٤مل ،دقم٤م قمغم ىمقُمف عم٤ّم يمّذسمقه رؾمقل اهلل 

    .وم٠مص٤مسم٧م ىمريش اعمج٤مقم٦م ،وم٠مضمدسم٧م إرض

امء يم٤مًمدظم٤من ،ويم٤من اًمّرضمؾ عم٤ِم سمف ُمـ اجلقع ًّ وأيمٚمقا اعمٞمت٦م  ،يرى سمٞمٜمف وسملم اًم

  .واًمٕمٔم٤مم

ضمئ٧م شم٠مُمر سمّمٚم٦م اًمّرطمؿ،  ّٛمد ي٤م حم :وىم٤مًمقا صمؿ ضم٤مءوا إمم اًمٜمٌّّل 

ٕم٦م ،وىمقُمؽ ىمد هٚمٙمقا ًّ صمؿ  ،ومٙمِمػ قمٜمٝمؿ ،وم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم هلؿ سم٤مخلّم٥م واًم

 (1) .قم٤مدوا امم اًمٙمٗمر

٤مقم٦م :وىمٞمؾ ًّ  ،شمدظمؾ ذم ُم٤ًمُمع اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم ،أن اًمدظم٤من ُمـ أذاط اًم

٤مقم٦م ،وهق مل ي٠مِت سمٕمد ًّ  ،ومٞمدظمؾ أؾمامقمٝمؿ طمّتك رؤوؾمٝمؿ ،وأٟمف ي٠ميت ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًم

وشمٙمقن إرض يمّٚمٝم٤م  ،وُيّمٞم٥م اعم١مُمـ ُمٜمف ُمثؾ اًمزيمٛم٦م ،ٙمقن يم٤مًمرأس احلٜمٞمذي

 .ويٛمٙم٨م ذًمؽ أرسمٕملم يقُم٤مً  ،ًمٞمس ومٞمف ظُمّم٤مً  ،يمٌٞم٧م أوىمَِد ومٞمف ٟم٤مر

﴿    ﴾ /وإن يم٤من  ،ُمٜمًقٌب امم اًمّدر ذم وٞم٤مئف ،ُُميضء ،35اًمٜمقر

اًمّدر  يمام يٗمُْمؾ ،وًمٙمٜمف َيٗمُْمؾ اًمٙمقايم٥م سمْمٞم٤مئف ،اًمٙمقيم٥م أيمثر وقًء ُمـ اًمّدر

 .ُمثؾ ؾمخري ،ومُٞم٘م٤مل ِدّري ،وىمد شُمٙمن اًمّدال ،ؾم٤مئر احل٥َّم 

 

                                                           

 .1/374، ؾمٜمـ اًمدارُمل :  1/72اٟمٔمر : ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ، اسمـ ؿمٝمرآؿمقب :  ((1
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  (1) .اًمٙمقيم٥م اًمّدري قمٜمد اًمٕمرب هق اًمٕمٔمٞمؿ اعم٘مدار :وقمـ اًمٗمّراء

 .أطمد اًمٙمقايم٥م اخلٛم٦ًم اًمًّٞم٤مرة :وىمٞمؾ

وًمف محاًل قمغم وؾمٓمف  ،يمناً  [212]و  ،سمٛمٕمٜمك دري ،ُدّري سمال مهزٍ  :وىمٞمؾ

 يمرّد ًمٚمٙمرد. :يمام ىم٤مًمقا ،ٕمده٤م يمنة وي٤مءٕٟمف يث٘مؾ قمٚمٞمٝمؿ وّٛم٦ٌم سم ،وآظمره

ختّط وشُمثػم  :أي ،ومٕمٞمؾ ُمـ اًمٜمّجقم اًمدراري اًمتل شمدرأ ،ُمٝمٛمقزء ودري

  .إذا شمداومع ُُمٜم٘مّْم٤ًم ومتْم٤مقمػ وقئف ،درئ اًمٙمقيم٥م :ُُمتداومٕم٤ًم، ُي٘م٤مل

وهُتٛمز ٕٟمف ًمٞمس ذم  ،وٓ جيقز سمْمَؿ اًمّدال ،اًمّرضمالن إذا شمداومٕم٤م أوُي٘م٤مل: شمدار

يٙمقن  ،وجيقز درّي سمٖمػم مهز ،وُمث٤مل دري ومٕمكم ُمٜمًقب امم اًمّدر ،اًمٙمالم ومٕمٞمؾ

 .خُمٗمٗم٤ًم ُمـ اعمٝمٛمقز

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /ُمثؾ  ،شمٚمؽ اًمّزضم٤مضم٦م :أي ،35اًمٜمقر

 .اًمذي ُيِمٌف اًمّدر ذم صٗم٤مئف وٟمقره وٟم٘م٤مئف ،اًمٙمقيم٥م اًمٕمٔمٞمؿ اعُميضء

اعُمٜمدومع اًمّنيع اًمقىمع ذم  :هومٛمٕمٜم٤م ،اًمّدومع :وهق ،وإذا ضمٕمٚمتف ُمـ اًمدرء

9﴿ .ويٙمقن ذًمؽ ًمْمقئف ،آٟم٘مْم٤مض   ﴾ /اعم٤ًمُمػم اًمتل  :اًمّده ،13اًم٘مٛمر

ٗمٞمٜم٦م ًّ ٗمٞمٜم٦م أدهه٤م دهاً  ،واطمده٤م دؾم٤مر ودؾمػم ،شُمِمدُّ هب٤م اًم ًّ إذا  ،ودهت اًم

 .دهه إذا دومٕمف سمِمّدة :ُي٘م٤مل ،أن أصؾ اًم٤ٌمب اًمّدومع :وىمٞمؾ .ؿمددهت٤م

 

                                                           

 .2/252ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ، اًمٗمراء :  ((1
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ٗمٞم :واًمّده ًّ  .أي يدومع :ٕٟمف يده سمف اعم٤مء :ٜم٦مصدر اًم

  (1) .هق رء دهه اًمٌحر :وُمٜمف احلدي٨م ذم اًمٕمٜمؼم

ٗمٞمٜم٦م :وىمٞمؾ ًّ   .هل أوالع اًم

 .ضم٤مٟم٤ٌمه٤م :وإًمقاح ،ـمروم٤مه٤م وأصٚمٝم٤م :اًمّده :وىمٞمؾ

ط :وىمٞمؾ ٗمٞمٜم٦م ،هل اًمنمُّ ًّ  .شُمِمدُّ هب٤م اًم

امء رومٕمٝم٤م سمٖمػم قَمَٛمٍد يدقمٛمٝم٤م :وُمٜمف طمدي٨م ًّ  (2) .وٓ دؾم٤مر يٜمتٔمٛمٝم٤م ،اًم

 ﴿     3    2   ﴾ /أي  :ىمٞمؾ ،77اًمٗمرىم٤من

  .ومٞمٙمقن اعمّمدر ُُمْم٤موم٤ًم قمغم اعمٗمٕمقل ،ًمقٓ دقم٤مؤه إّي٤ميمؿ امم اًمّديـ واإلؾمالم

وأّي رضر  ،أيُّ ٟمٗمٍع ًمف ومٞمٙمؿ :أي :ُم٤م يٗمٕمؾ سمٙمؿ رّب  :ىمؾ ًمٚمٛمنميملم :واعمٕمٜمك

 .طمّتك يدقمقيمؿ امم اإليامن ،ًمٙمؿ قمٜمد اهلل وأّي ىمدرٍ  ،يٕمقد إًمٞمف ُمـ قمدُمٙمؿ

وىمد  ،وإرؾم٤مل اًمّرؾمقل [213]دقم٤مؤيمؿ امم اًمّديـ  ،ًمٙمـ اًمقاضم٥م ذم احِلٙمٛم٦م

ومٞمٙمقن  ،وشمقطمٞمديمؿ إّي٤مه ،وإيامٟمٙمؿ سمف ،ًمق ٓ قم٤ٌمدشمٙمؿ ًمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ.ومٕمؾ

  .اًمّدقم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمدة

 وزن ًمف قمٜمد اهلل.ومال  ،وذم هذا دًٓم٦م قمغم أن َُمـ ٓ يٕمٌد اهلل وٓ ُيٓمٞمٕمف

                                                           

 .1ح 3/34، اعمّمٜمػ ، اسمـ أب ؿمٞم٦ٌم :  9/314اٟمٔمر: جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،اًمٓمؼمد :  ((1

( ذم اسمتداء ظمٚمؼ 1، وٛمـ اخلٓم٦ٌم رىمؿ ) 16وهق ذم هن٩م اًمٌالهم٦م :  احلدي٨م ُٕمػم اعم١مُمٜملم  ((2

 .54/177اًمًاموات وآدم ، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز : 
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ًمق ٓ دقم٤مؤيمؿ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤ًم امم اًمنّمك  ،ُم٤م يٕم٠ٌم سمٕمذاسمٙمؿ رّب  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

  ﴿ :ودًمٞمٚمف ،واًمنّم     6   ﴾ /أي٦م ،147اًمٜم٤ًمء. 

ٙمؿ رّض  ،ًمق ٓ دقم٤مؤيمؿ ًمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ رهم٦ًٌم ًمف  ،أو أص٤مسمٙمؿ ؾمقء ،إذا ُم

يمثرة اًم٘مراءة أومْمؾ أم يمثرة  :٧م ٕب ضمٕمٗمر ىمٚم ،وذم اًمّرواي٦م .وظمْمققم٤ًم ًمف

 (1) .وىمرأ هذه أي٦م ،يمثرة اًمّدقم٤مء أومْمؾ :ىم٤مل  ؟اًمّدقم٤مء

 ﴿   4  8     4﴾ /دًمقك اًمِّمٛمس  :ىمٞمؾ ،78آهاء

ٕن اًمٜم٤ّمفمر  :ومًّٛمل اًمّزوال دًمقيم٤مً  ،ُمـ اًمّدًمؽ :وأصٚمف .همروهب٤م :وىمٞمؾ زواهل٤م.

وذًمؽ ُمـ قمٜمد زواهل٤م  ،ُم٤مًم٧م ،دًمٙم٧م اًمِّمٛمس :وىمٞمؾ .ٜمٞمف ًمٞمتٌّٞمٜمٝم٤مإًمٞمٝم٤م يدًمؽ قمٞم

 قمغم همروهب٤م. 

 ،دًمقك اًمِّمٛمس زواهل٤م :وم٘م٤مل ىمقمٌ  ،واظمتٚمػ اعمٗمنون ذم اًمّدًمقك ذم أي٦م

 ،همروهب٤م :دًمقيمٝم٤م :وىمٞمؾ .هل صالة اًمّٔمٝمر ،واًمّّمالة اعم٠مُمقر هب٤م قمغم هذا

 واًمّّمالة اعم٠مُمقر هب٤م قمغم هذا هل اعمٖمرب.

 .سمٛمٕمٜمك قمٜمد ،فمرومٞم٦م :واًماّلم . (2)ق اعمروي قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م وإول ه

                                                           

 .636ح  15/195، ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي :  769اعمّم٤ٌمح ، اًمٙمٗمٕمٛمل :  ((1

 .2/52، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  6/282اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2
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 ﴿   3        ﴾ /اؾمٌؿ ًمٚمٌمء  :اًمّدوًم٦م ،7احلنم

 .واًمّْمٛمػم يرضمع امم اًمٗملء ،وهلذا ُمّرة ،يٙمقن هلذا ُمّرةً  ،اًمذي يتداوًمف اًم٘مقم سمٞمٜمٝمؿ

يًت٠مصمر هب٤م اًمرؤؾم٤مء، وأهؾ  ،ٞمٜمٝمؿيمل ٓ يٙمقن اًمٗملء دوًم٦ًم ضم٤مهٚمّٞم٦م سم :واعمٕمٜمك

 .اًمّدوًم٦م واًمَٖمٚم٦ٌم
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ال املكسورة (  ) فصل الد 

 

 

﴿  ﴾ /يـ سمف اًمّرضمؾ ُمـ إؾمالٍم  :ُمٜمٝم٤م  :قمغم وضمقهٍ  ،83آل قمٛمران ُم٤م َيتدَّ

    ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،أو همػمه     ﴾  آل

 .19قمٛمران/

 ﴿  :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،ًمّٓم٤مقم٦ما :وُمٜمٝم٤م    ﴾ /52اًمٜمحؾ. 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمٕم٤مدة :وُمٜمٝم٤م     ﴾ /[214] 76يقؾمػ. 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اجلزاء :وُمٜمف      ﴾ /4اًمٗم٤محت٦م ،

 ﴿ :وىمقًمف        ﴾ /وىمقًمف ،25اًمٜمقر: ﴿   

  ﴾ /6اًمذاري٤مت. 
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ٚمٓم٤من :وُمٜمٝم٤م ًّ ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمّٓم٤مقم٦م :وُمٜمٝم٤م ،اًم      

  ﴾ /أي ٓ ُيٓمٞمٕمقن ـم٤مقم٦م احلّؼ  ،29اًمتقسم٦م.  

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،احل٤ًمب :وُمٜمٝم٤م   ﴾ /36اًمتقسم٦م ،

  .احل٤ًمب اعمًت٘مٞمؿ :أي

  ﴿وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،احلُٙمؿ :وُمٜمٝم٤م    5      ﴾ 

 .طُمٙمٛمف اًمذي طَمَٙمَؿ سمف قمغم اًمّزاين :أي ،2اًمٜمقر/

 ﴿  ﴾ /ُم٤م اؾمُتدومئ سمف ُمـ إيمًٞم٦م :يمحٛمؾ ،اًمّدفء ،5اًمٜمحؾ، 

 .وهمػم ذًمؽ ،وإظمٌٞم٦م

 .داسّم٦م ٟمًؾ يمّؾ  :اًمدفء :وىمٞمؾ

 .وآٟمتٗم٤مع هب٤م ،ٟمت٤مج اإلسمؾ :وىمٞمؾ

فء سم٤مًمٙمن :وىمٞمؾ  .آدوم٤مء :واجلٛمع ،ُم٤م ُيدومئؽ :اًمدِّ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     3 6      ﴾ /ىمٞمؾ:  ،5اًمٜمحؾ

 .أي ًم٤ٌمس

ومٞمدظمؾ ومٞمف  ،وؿمٕمره٤م ،ووسمره٤م ،مم٤م ُيٕمٛمؾ ُمـ صقومٝم٤م ،ُم٤م ُيًتدوم٠م سمف :وىمٞمؾ

 وهمػمه٤م. ،واعمًٌقـم٤مت ،واعمٚمٌقؾم٤مت ،ّٚمحػواًم ،إيمًٞم٦م
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 ﴿ 3      ﴾ /ه٤من ،37اًمرمحـ  مجع اًمّدهـ. :اًمدِّ

 .ومجٕمف أدهٜم٦م ،إديؿ إمحر :وىمٞمؾ

 (1) .قمٙمر اًمّزي٧م :هق :وىمٞمؾ

 ﴿        ﴾ /اًمتل ٓ ُمزيد  ،اًمٙم٠مس اعمُٛمتٚمئ٦م :اًمّده٤مق  ،34اًمٜم٠ٌم

 أده٘م٧م اًمٙم٠مس ُمألهت٤م. ،ؿمّدة اًمّْمٕمػ :ّدهؼوأصؾ اًم ،ومٞمٝم٤م

﴿        ﴾ أي ُُمؽمقم٦م ممٚمقءة. 

 .ُأظمذ ُمـ ُُمت٤مسمٕم٦م اًمٌمء ذم اًمّدهؼ ،ُُمتت٤مسمٕم٦م قمغم ؿم٤مرهب٤م :وىمٞمؾ

ذب ٟمّمػ داٟمؼ ُمٜمف ُُم٘مٍق ًمدُم٤مغ  ،واًمّدُم٤مدم سم٤مًمّْمؿ يمٌالئط ،دُم٤مدم :وىمٞمؾ

 .اًمّّمٌٞم٤من

 .قمغم ىمدرهتؿ :وىمٞمؾ

                                                           

 .أي اعمختٚمط ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) قمٙمر ( ((1
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ال املفتوحت (
 
 ) فصل الذ

 

 

 ﴿       ;  ﴾ /أو ِزٟم٦م  ،أي ُم٘مدار ذّرة ،42اًمٜم٤ًمء

 .وهل أصٖمر اًمٜمّٛمؾ ،اًمتل ٓ شمٙم٤مد شُمرى ،اًمٜمّٛمٚم٦م احلٛمراء اًمّّمٖمػمة :وهل :ذّرة

 .صمر اًمِّمٛمسُمـ أ ،هل ضمزٌء ُمـ أضمزاء اهل٤ٌَمء ذم اًمٙمّقة :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /اخلٚمؼ قمغم وضمف  :اًمّذرء ،136آٟمٕم٤مم

  .وأصٚمف اًمّٔمٝمقر ،آظمؽماع

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /ظمٚم٘مٜم٤مهؿ :أي ،179آقمراف، 

 .وؾمقء اظمتٞم٤مرهؿ ،وإٟمٙم٤مرهؿ ،قمغم أن قم٤مىمٌتٝمؿ اعمّمػم امم ضمٝمٜمّؿ سمٙمٗمرهؿ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم [215]ويدّل قمٚمٞمف         

    ﴾/ومال جيقز أن  ،أٟمف ظمٚم٘مٝمؿ ًمٚمٕم٤ٌمدة :وم٠مظمؼم شمٕم٤ممم ،56اًمذاري٤مت

  .يٙمقن ظمٚم٘مٝمؿ ًمٚمٜم٤ّمر
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 ﴿  5    ﴾ /و٤مق  :أي ،و٤مق سمٛمجٞمئٝمؿ ذرقم٤مً  :أي ،77هقد

وىمقُمف  ،وىمد دقمقه امم اًمّْمٞم٤موم٦م ،ًمِّم٤مرةوطُمًـ ا ،ىمٚمٌف عم٤ِم رأى هلؿ ُمـ مج٤مل اًمّّمقرة

   .يم٤مٟمقا ُي٤ًمرقمقن امم أُمث٤مهلؿ سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م

 ،طمٞم٨م مل جيد ؾمٌٞمالً امم طمٗمٔمٝمؿ ،و٤مق سمحٗمٔمٝمؿ ُمـ ىمقُمف ذرقمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ُمـ اعمٞمؾ امم اًمذيمقر، وىمد أشمقه ذم صقرة اًمٖمٚمامن اعُمرد ،ويم٤من ىمد قمٚمِؿ قم٤مدة ىمقُمف

وم٤مؾمُتٕمػم وٞمؼ اًمّذرع  ،ًع ًمف ُم٤م اشمًعمل يت ،أن اًمٌمء إذا و٤مق ذرقمف :وأصٚمف

و٤مق ومالن سم٠مُمره ذرقم٤ًم: إذا مل  :وُي٘م٤مل ،يمام اؾمتُٕمػم آشم٤ًمع ،قمٜمد شمٕمدد اإلُمٙم٤من

 .جيد ُمـ اعمٙمروه ذم ذًمؽ إُمر خَمَٚمّم٤مً 

﴿   ﴾ /ُي٘م٤مل: ذَرع اًمّثقب  ،ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًمّذراع ،ـمقهل٤م :أي ،32احل٤مىم٦م

 .فأي ُي٘مّدر ـمقًمف سمذراقم ،يذرقمف ذرقم٤مً 

 ﴿     ﴾ /شمذروه  ،ت اًمّريح اًمؽّمابذرّ  :ُي٘م٤مل ،1اًمذاري٤مت

شمف ،ذرواً   .وأذرشمف شمذريف سمٛمٕمٜم٤مه ،إذا ـمػّمَ

 .أي شُمٗمرىمف ،وهتِمؿ اًمٜم٧ٌّم ،شمذروا اًمؽّماب :اًمّري٤مح :واعُمراد سم٤مًمّذاري٤مت

 ﴿     ﴾ /ُم٤م أدريمتؿ ذسمحف قمغم اًمّتام :أي ،3اعم٤مئدة ّٓ وأصؾ  ،مإ

  .اًمّتامم :اًمّذيم٤مة
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إذا  ،وذيمرشمؿ سم٤مؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ،ىمٓمٕمتؿ سم٤مؾمؿ اهلل :أي ،ذسمحتؿ :وُمٕمٜمك ذيّمٞمتؿ

ُذيمًك، قمغم  :واعمذسمقح ،اًمّذيم٤مة :وآؾمؿ ،اًمّذسمح واًمٜمّحر :واًمّتذيمٞم٦م ،ذسمحتٛمقه

 ومٕمٞمؾ.

 ﴿         ﴾ /سمام شُمْمٛمروٟمف  :أي ،119آل قمٛمران

 .يمؿ ُمـ اعمٕم٤مينذم صدور

  وإٟمام ىم٤مل: ،ُوِوع احل٤مل ُمقوع اعمَحّؾ  ،اًم٘مٚمقب :واعُمراد سم٤مًمّّمدور هٜم٤م

﴿     ﴾ ٕن اعُمراد سمذًمؽ: اعمٕم٤مين اًمتل حتّؾ  :قمغم ًمٗمظ اًمّت٠مٟمٞم٨م

 .ًمُٞمٜمٌئ قمـ اًمّتٗمّمٞمؾ ذم يمّؾ ذات [216]ذوات  :ومل ي٘مؾ ،اًم٘مٚمقب

 .طم٤مضم٦م اًمّّمدور :أي :ذات اًمّّمدور :وىمٞمؾ

﴿   3  ﴾ /وم٘مٞمؾ :اظمتُٚمػ ومٞمف ،85آٟمٌٞم٤مء:  

وىمٞم٤مم  ،وًمٙمٜمف شمٙمّٗمؾ ًمٜمٌلٍّ سمّمقم اًمٜمّٝم٤مر ،ومل يٙمـ ٟمٌّٞم٤مً  ،أٟمف يم٤من رضماًل ص٤محل٤مً 

 .ومِمٙمر اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ ًمف ،ومقرم سمذًمؽ ،ويٕمٛمؾ سم٤محلّؼ  ،وأن ٓ يٖمْم٥م ،اًمّٚمٞمؾ

 .هق إًمٞم٤مس :وىمٞمؾ .هق ٟمٌلٌّ اؾمٛمف ذي اًمٙمٗمؾ :وىمٞمؾ

ومٚمف ِوٕمػ صمقاب  ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ذو اًمّْمٕمػ ،ذا اًمٙمٗمؾ :وؾُمّٛمل ،ٟمٌّٞم٤مً يم٤من  :وىمٞمؾ

 .ًمنمف قمٛمٚمف ،ممـ هق ذم زُم٤مٟمف ،همػمه
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وًمٞمس إًمٞمًع اًمذي ذيمره  ،اًمذي يم٤من ُمع إًمٞم٤مس ،هق إًمٞمًع سمـ ظمٓمقب :وىمٞمؾ

٤ٌّمر إن هق شم٤مب دظمؾ اجلٜم٦ّم ،اهلل ذم اًم٘مرآن  ،ودومع إًمٞمف يمت٤مسم٤ًم سمذًمؽ ،شمٙمّٗمؾ ًمرضمٍؾ ضم

ّٛمل ذا اًمٙمٗمؾ ،اؾمٛمف يمٜمٕم٤منويم٤من  ،ومت٤مب اعمٚمِؽ ًُ  .وم

 .هق احلظّ  :واًمٙمِٗمؾ ذم اًمّٚمٖم٦م

أؾم٠مًمف قمـ  ىم٤مل يمت٧ٌم امم أب ضمٕمٗمر  (1)وُروي قمـ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ احلًٜمل 

 .؟وهؾ يم٤من ُمـ اعُمرؾَمٚملم ،وُم٤م اؾمٛمف ،ذي اًمٙمٗمؾ

اعمُرؾَمٚملم ُمٜمٝمؿ  ،أن اهلل سمٕم٨م ُم٤مئ٦م أًمػ وأرسمٕم٦م وقمنميـ أًمػ ٟمٌلٍّ  :ومٙمت٥م

 ويم٤من سمٕمد ؾُمٚمٞمامن سمـ داود ،وأن ذا اًمٙمٗمؾ ُمٜمٝمؿ ،الُ صمالصمامئ٦م وصمالصم٦م قمنم رضم

ّٓ هلل شمٕم٤ممم ،ومل يٖمْم٥م ىمط يمام ي٘ميض داود  ،ويم٤من ي٘ميض سملم اًمٜم٤ّمس ويم٤من  ،أ

 (2) .قمدوي٤م سمـ أدار سمـ أمل :اؾمٛمف

﴿      ﴾ /وص٤مطمٌٝم٤م يقٟمس اسمـ  ،احلقت :اًمٜمّقن ،87آٟمٌٞم٤مء

 .ُمّتل

                                                           

هق قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمكّم سمـ احلًـ سمـ زيد سمـ احلًـ سمـ قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م ، أسمق  ((1

ٌّد ومٞمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف ، ومل يٕمرف أطمد ُمـ اًم٘م٤مؾمؿ ، ورد اًمّري ه٤مرسم ٚمٓم٤من ، وؾمٙمـ هسم٤ًم يتٕم ًّ ٤ًم ُمـ اًم

 247اًمٜم٤مس هٜم٤مك طم٘مٞم٘متف ، امم أن شمقذم ، ومقضمد رىمٕم٦م ذم ضمٞمٌف ُمٙمتقب ٟمًٌف ومٞمٝم٤م، اًمرضم٤مل ، اًمٜمج٤مر : 

 (653 ). 

، ، قمٜمف اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 7/127جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : اٟمٔمر :  ((2

 .17/216اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل : 
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 ﴿      ﴾ /ًمٞم٧ًم اًمٌ٘مرة ُُمذًمٚم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ،  :أي ،71اًمٌ٘مرة

 .ُُمثػمٌة ًمألرض

﴿   3     ﴾ /ُم٤م ٓ  :اًمّذًمقل ُمـ اعمرايم٥م ،15اعمٚمؽ

 .صٕمقسم٦م ومٞمف

 .شمٕمٛمٚمقن ومٞمٝم٤م ُم٤م شمِمتٝمقن ،ُُمًّخَرةً  ،ؾم٤ميمٜم٦مً  ،ضمٕمؾ ًمٙمؿ إرض ؾمٝمٚم٦مً  :أي

 واًمٖمٚمظ.( 1)زوٟم٦م سم٤محل ،مل جيٕمٚمٝم٤م سمحٞم٨م يٛمتٜمع اعمٌم ومٞمٝم٤م :ذًمقًٓ  :وىمٞمؾ

وُيٛمٙمٜمٙمؿ  ،قمٚمٞمٝم٤م [217]واعمًػم  ،ُمقـم٠مًة ًمٚمتٍمف ومٞمٝم٤م ،ذًمقًٓ  :وىمٞمؾ

 .زراقمتٝم٤م

ذم مجٚم٦م ُم٤م اؾمتدًّمقا سمف، وومٞمف  ،وىمد اؾمتدلَّ اًم٘م٤مئٚمقن سمحريم٦م إرض هبذه أي٦م

إذ ًمٞمس ذم اًمّتِمٌٞمف سم٤معمريمقب واًمّتقصٞمػ دًٓم٦م قمغم  ،ُم٤م ٓ خيٗمك قمغم اعُمتدسمر

وًمٞم٧ًم احلريم٦م أفمٝمره٤م طمّتك  ،آؿمؽماك ذم مجٞمع اًمّّمٗم٤متًمٕمدم وضمقب  ،احلريم٦م

 .ومتدسّمر ،حُيَٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م

 ﴿         ﴾ /ىمتؾ اًم٘مٌٓمل اًمذي ىمتٚمف  :يٕمٜمل ،14اًمِمٕمراء

 .هلؿ قمكمَّ دقمقى ذٟم٥م :أي ُمقؾمك

                                                           

 .هق ُم٤م همٚمظ ُمـ إرض ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) طمزن ( ((1
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 ﴿                ﴾ /ُٟم٘مؾ  ،2اًمٗمتح

 :ُمٜمٝم٤م :ػمه أىمقالذم شمٗمً

 .وُم٤م شم٠مظّمر قمٜمٝم٤م ،ُم٤م شم٘مّدم ُمـ ُمٕم٤مصٞمؽ ىمٌؾ اًمٜمٌّّقة :أن ُمٕمٜم٤مه

 .وُم٤م شم٠مظمر قمٜمف ،اًم٘مٌٞمح :ُم٤م شم٘مّدم :وُمٜمٝم٤م

 .قمغم اًمققمد سم٠مٟمف يٖمٗمره ًمف إذا وىمع ،وُم٤م مل ي٘مع ،ُم٤م وىمع :وُمٜمٝم٤م

وُم٤م شم٠مظّمر ُمـ  ،وطمقاء سمؼميمتؽ ُم٤م شم٘مّدم ُمـ ذٟم٥م أسمقيؽ آدم  :وُمٜمف

 .ذٟمقب ُأُمتؽ سمدقمقشمؽ

صٖمػمه٤م  ،ٕن إٟمٌٞم٤مء يمّٚمٝمؿ ُمٕمّمقُمقن ُمـ اًمّذٟمقب يمّٚمٝم٤م :يمّٚمٝم٤م سم٤مـمٚم٦مو

رة سمٜمّص اًم٘مرآن ،ىمٌؾ اًمٜمٌّّقة وسمٕمده٤م ،ويمٌػمه٤م ًمً٘مقط  ،ويزيد اًمّّمٖم٤مئر سم٠مهن٤م ُُمٙمٗمَّ

 .سم٤مًمٖمٗمران ُم٤م ٓ جيقز ًمف اًمٕم٘م٤مب قمٚمٞمف وٓ جيقز سمف آُمتٜم٤من قمغم ٟمٌّٞمف  ،قم٘م٤مهب٤م

 :أطمدمه٤م :وٕصح٤مسمٜم٤م ومٞمف شم٠مويالن

وُم٤م شم٠مظّمر سمِمٗم٤مقمتؽ، وأراد سمذيمر  ،ًمٞمٖمٗمر ًمؽ ُم٤م شم٘مّدم ُمـ ذٟم٥م ُأُمتؽ :عُمرادأن ا

صٗمح٧م قمـ  :يمام ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ًمٖمػمه ،وُم٤م شم٠مظّمر ،ُم٤م شم٘مّدم زُم٤مٟمف :اًمت٘مّدم واًمت٠مظّمر

٤مًمػ ًّ وطمًٜم٧م إو٤موم٦م ذٟمقب ُأُمتف إًمٞمف ًمالشمّم٤مل  ،ُمـ ذٟمقسمؽ ،وأٟمػ ،اًم

٥ٌم سمٞمٜمف وسملم ُأُمتف ًّ  .واًم
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ؾم٠مًمف رضمؾ قمـ هذه  :ىم٤مل قمـ اًمّّم٤مدق  (1)وروى اعمُٗمْمؾ سمـ قمٛمر 

وًمٙمـ اهلل ؾمٌح٤مٟمف وِٛمـ ًمف أن يٖمٗمر ذٟمقب  ،ُم٤م يم٤من ًمذٟم٥ٍم  ،واهلل :أي٦م؟ وم٘م٤مل

 (2) .وُم٤م شم٠مظّمر ،ُم٤م شم٘مّدم ُمـ ذٟمٌٝمؿ ؿمٞمٕم٦م قمكّم 

 . [218] (4)رواي٦م قمٛمر سمـ يزيد ( 3)وذم ُمٕمٜم٤مه 

٘مّدم ُمـ ذٟمٌٝمؿ ُم٤م شم :واعمُراد ،ُمّمدر ُُمْم٤مف قمغم اعمٗمٕمقل ،أن اًمّذٟم٥م :واًمث٤مين

 .وصّدهؿ ًمؽ قمـ اعمًجد احلرام ،وَُمٜمِٕمٝمؿ إّي٤مك قمـ ُمّٙم٦م ،إًمٞمؽ

اإلزاًم٦م واًمٜمًّخ ٕطمٙم٤مم أقمدائف ُمـ  :ويٙمقن ُمٕمٜمك اعمٖمٗمرة قمغم هذا اًمت٠مويؾ

سمام يٗمتح ًمؽ  ،ويًؽم قمٚمٞمؽ شمٚمؽ اًمقصٛم٦م ،اعمنميملم قمٚمٞمف أن ُيزيؾ اهلل ذًمؽ قمٜمؽ

 ،وهمرو٤ًم ذم اًمٗمتح ،قمغم ضمٝم٤مده وًمذًمؽ ضمٕمٚمف ضمزاءً  .ومًتدظمٚمٝم٤م ومٞمام سمٕمد ،ُمـ ُمّٙم٦م

  ﴿وًمق أٟمف أراد ُمٖمٗمرة ذٟمقسمف مل يٙمـ ًم٘مقًمف   ،ووضمٝم٤ًم ًمف      

                                                           

وٕمٗمف قمٚمامء  اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر ، أسمق قمٌد اهلل اجلٕمٗمل ، روى قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق واًمٙم٤مفمؿ  ((1

، ظمالص٦م إىمقال ، 321اًمرضم٤مل واحلدي٨م ، واهتٛمقه سمٗم٤ًمد اعمذه٥م ، اٟمٔمر : اًمرضم٤مل ، اًمٙمٌم : 

  .( 1647)  427اًمٕمالُم٦م احلكم : 

 .3/382، شمٗمًػم ضمقاُمع اجل٤مُمع ، اًمٓمؼمد :  118شمٜمزيف إٟمٌٞم٤مء ، اًمًٞمد اعمرشم٣م :  ((2

 : اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ،9/185 : اًمٓمؼمد ،ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  جمٛمع اًمٌٞم٤من  ((3

6/494. 

ًمف يمت٤مب ، ُمـ اًمرواة  ُم٤مم اًمّم٤مدق  قمٛمر سمـ يزيد سمـ ذسمٞم٤من ، أسمق ُمقؾمك ، روى قمـ اإل ((4

 .( 522)  184( اًمٗمٝمرؾم٧م ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  763)  286اًمث٘م٤مت ، اٟمٔمر : اًمٜمج٤مر ، اًمرضم٤مل : 
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                ﴾ /ُمٕمٜمًك ُمٕم٘مقل ،2-1اًمٗمتح، 

 .ومال يٙمقن همرو٤ًم ومٞمف ،ٕن اعمٖمٗمرة ًمٚمذٟمقب ٓ شمٕمٚمُّؼ هل٤م سم٤مًمٗمتح

 ﴿ :وأُم٤م ىمقًمف             ﴾ /ومال يٛمتٜمع أن ُيريد  ،2اًمٗمتح

 (1) .اٟمتٝمك ،سمف ُم٤م شم٘مّدم زُم٤مٟمف سمف ُمـ ومٕمٚمٝمؿ اًم٘مٌٞمح سمؽ وسم٘مقُمؽ

مل يٙمـ أطمد قمٜمد  :وم٘م٤مل ؟أٟمف ؾٌمئؾ قمـ هذه أي٦م ( قمـ اًمّرو٤م 2وذم اًمٕمٞمقن )

 ،ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٕمٌدون ُمـ دون اهلل أقمٔمؿ ذٟم٤ًٌم ُمـ رؾمقل اهلل ،ُمنميمل أهؾ ُمّٙم٦م

يمؼُم ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ  ،ومٚماّم ضم٤مءهؿ سم٤مًمّدقمقة امم يمٚمٛم٦م اإلظمالص ،صمالصمامئ٦م وؾمتلم صٜمامً 

 ﴿وىم٤مًمقا:  ،وقمٔمؿ          ﴾ /امم ىمقًمف ،5ص: ﴿ 

 ﴾/دي٤م حمٛمّ  :ىم٤مل ًمف ،ومٚماّم ومتح اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌّٞمف ُمّٙم٦م .7ص: ﴿      

                    ﴾  /2-1اًمٗمتح، 

ٕن ُمنميمل ُمّٙم٦م  :ًمدقم٤مئؽ امم شمقطمٞمد اهلل ومٞمام شم٘مّدم وشم٠مظمر ،قمٜمد ُمنميمل أهؾ ُمّٙم٦م

 سم٘مل ُمٜمٝمؿ مل ي٘مدر قمغم إٟمٙم٤مر اًمّتقطمٞمدأؾمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ، وظمرج سمٕمْمٝمؿ قمـ ُمّٙم٦م، وَُمـ 

 .سمٔمٝمقره قمٚمٞمٝمؿ ،ومّم٤مر ذٟمٌف قمٜمدهؿ ُمٖمٗمقراً  ،قمٚمٞمف إذا دقم٤م اًمٜم٤ّمس إًمٞمف

                                                           

 .185 – 9/184جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 . 2/222، آطمتج٤مج ، اًمٓمؼمد :  2/182قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ن اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((2
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ًمٞمٖمٗمر ًمؽ اهلل ُم٤م شم٘مّدم  :أن اعمُراد ُمٜمٝم٤م :قمٜمٝمؿ  (1)وذم رواي٦م اسمـ ـم٤مووس 

ُم٤م شم٘مّدم ىمٌؾ اهلجرة  [201]وهق  ،قمٜمد أهؾ ُمّٙم٦م وىمريش ،ُمـ ذٟمٌؽ وُم٤م شم٠مظّمر

وٓ أظمذهؿ سمام  ،ئّم٤ملوٓ اؾمت ،وم٢مٟمؽ إذا ومتح٧م ُمّٙم٦م سمٖمػم ىمتٍؾ هلؿ ،وسمٕمده٤م

ُُمت٘مّدُم٤ًم أو  ،همٗمروا ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدوٟمف ذٟم٤ًٌم ًمؽ قمٜمدهؿ ،ىمّدُمقه ُمـ اًمٕمداوة واًم٘مت٤مل

ومٚماّم رأوا ىمد حتّٙمؿ  ،ذم ُُم٘م٤مسمٚم٦م قمداوهتؿ ًمف ،وُم٤م يم٤من ئمٝمر ُمـ قمداوشمف هلؿ ،ُُمت٠مظمراً 

 .همٗمروا ُم٤م فمٜمقه ُمـ اًمّذٟمقب ،ومتّٙمـ وُم٤م اؾمت٘مَم

﴿        ﴾ /أي ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ اًمٕمذاب،  ،59اًمذاري٤مت

٤مًمٗم٦م ًّ  .ُمثؾ ٟمّمٞم٥م ٟمٔمرائٝمؿ ُمـ إُُمؿ اًم

ٓل ٘م٤مء اعم٤مء سم٤مًمدِّ ًّ ًمق اًمٕمٔمٞمؿ   ،وهق ُم٠مظمقٌذ ُمـ ُُم٘م٤مؾمٛم٦م اًم ٟمقب هق اًمدَّ وم٢من اًمذَّ

 .اعمٛمٚمقء

ٟمقب :وىمٞمؾ ّٓ وومٞمٝم٤م ُم٤مء ،َذٟمقب :وٓ ُي٘م٤مل هل٤م ،هق اًمّدًمق اًمٕمٔمٞمؿ :اًمذَّ  ،إ

 .ومجٕمؾ اًمّذٟمقب ذم ُمٙم٤من اًمٜمّّمٞم٥م ،ومٞمٙمقن ًمٙمّؾ واطمٍد ذٟمقب ،نويم٤مٟمقا يًت٘مق

 

 

 

 

                                                           

ٕمقد ، اسمـ ـم٤مووس :  ((1 ًّ   .66/123، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  228ؾمٕمد اًم
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ال املضمومت (
 
 ) فصل الذ

 

 

﴿    ﴾ /ُم٤م ٟمزًمقا ،وأوٓد أوٓد ،أوٓد ،266اًمٌ٘مرة. 

ٕن اهلل  :ُمـ اًمّذر ،ذرّي٦م شم٘مديره٤م ومٕمٞمٚم٦م :أٟمف ىم٤مل ،ُٟم٘مؾ قمـ سمٕمض اًمٜمّحقيلّم 

ريم٤مًم شمٕم٤ممم أظمرج اخلٚمؼ ُمـ صٚم٥م آدم   :سم٘مقًمف ،وأؿمٝمدهؿ قمغم أٟمٗمًٝمؿ ،ذَّ

﴿    3    4   ﴾ /172آقمراف. 

ومٚماّم يمثر اًمّتْمٕمٞمػ  ،قمغم وزن ومٕمقًم٦م ،هق ذرورة ،أصؾ ذّرّي٦م :وقمـ همػمه

صمؿ ُأدهمٛم٧م اًمقاو ذم اًمٞم٤مء ن ومّم٤مرت  ،ومّم٤مرت ذروي٦م ،ُأسمدًم٧م اًمّراء إظمػمة ي٤مءً 

 ذري٦م. 

 يمام ُأسمدًم٧م ذم ٟمٌّل. ،وم٠ُمسمدًم٧م اهلٛمزة ي٤مءً  ،ـ ذرأ اهلل اخلٚمؼُم ،ومٕمقًم٦م :ذرّي٦م :وىمٞمؾ
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       <  ﴾ /ُمٕمٜم٤مه ذم  :ىمٞمؾ ،34آل قمٛمران

 :يمام ىم٤مل ،أي ديـ سمٕمْمٝم٤م ُمـ ديـ سمٕمض :وهق اإلؾمالم ،اًمّتٜم٤مس ذم اًمّديـ

﴿            < ﴾ /أي:  ،67اًمتقسم٦م

 .اًمّتٜم٤مس واًمّتٕم٤مود قمغم اًمْمالل

صمؿ  وم٢مهنؿ ذرّي٦م آدم  ،ذم اًمّتٜم٤مؾمؾ واًمّتقاصؾ ،سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض :وىمٞمؾ

ٕٟمف  وهق اعمروي قمـ أب قمٌد اهلل .صمؿ ذرّي٦م إسمراهٞمؿ  ذرّي٦م ٟمقح 

﴿ :ىم٤مل    ﴾ /(1) .سمٕمْمٝمؿ ُمـ ٟمًؾ سمٕمض :، أٟمف32وم٤مـمر 

 ﴿ :ٕم٤مممىمقًمف شم      ﴾ /َُمـ  ،واضمٕمؾ ُمـ ذرّيتل :أي ،42اسمراهٞمؿ

ح سم٤مإلُم٤مُم٦م  .[200]وُيرؿمح هلذه اًمٙمراُم٦م  ،ُيقؿمَّ

 ﴿           ﴾/ذّريتف اًمِّمٞم٤مـملم :ىمٞمؾ ،52اًمٙمٝمػ. 

 .ُمـ ذّريتف ،اجلّـ :وىمٞمؾ

 ﴿  ﴾ /ورضمؾ  ،سمّٞمٜم٦م اًمّذل ،داسّم٦م ذًمقل :ُي٘م٤مل ،مجع اًمّذًمقل ،69اًمٜمحؾ

ُُمقـم٠مة  ،وم٠مدظمكم ؾمٌؾ رسّمؽ اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل ًمؽ ُُمذًمٚم٦م :أي :ذًمقل سملّم اًمّذل

                                                           

، شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  2/442اٟمٔمر : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ن اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((1

  .127ح  1/331
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وهل  ،ومٞمٙمقن ىمقًمف  ذًمؽ صٗم٦ًم ًمٚمًٌٞمؾ ،واؾمٕم٦م، ُيٛمٙمـ ؾمٚمقيمٝم٤م ،ًمٚمًٚمقك

 .ُمٜمّمقسم٦ٌم قمغم احل٤مل

 .ومٞمٙمقن ُمـ صٗم٦م اًمٜمّحؾ ،ُُمًّخرة ،ُُمٜم٘م٤مدة ،ُُمٓمٞمٕم٦م هلل :أي :ُذًمٌؾ  :وىمٞمؾ
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ال املكسورة (
 
 ) فصل الذ

 

 ﴿      5   ﴾ /سمح127اًمّم٤موم٤مت سمٙمن اًمّذال: اعمُٝمٞم٠م  ،، اًمذِّ

ال ،ٕن ُيذسمح  .اعمّمدر :وسمٗمتح اًمذَّ

أّٟم٤م  :وُمٕمٜم٤مه ،ًمدومع اًمير قمٜمف ،ضمٕمؾ اًمٌمء ُمٙم٤من اًمٌمء ،اًمٗمداء :واعُمراد ُمٜمف

  ،ضمٕمٚمٜم٤م اًمّذسمح سمدًٓ قمٜمف
ٍ
 .يم٤مٕؾمػم ُيٗمدى سمٌمء

  :وم٘مٞمؾ ،واظمُتٚمػ ذم اًمّذسمح

يم٤من هق اًمٙمٌش اًمذي شُم٘مٌؾ ُمـ ه٤مسمٞمؾ  :وُمٜمٝمؿ َُمـ ىم٤مل ،يم٤من يمٌِم٤ًم ُمـ اًمٖمٜمؿ

 .ُأهٌط قمٚمٞمف ُمـ صمٌػم ،وُمدي سمققمؾٍ  :وىمٞمؾ ،طملم ىمّرسمف

امء :(1)واًم٘مٛمل  ًّ ويم٤من ي٠ميمؾ ذم ؾمقاد ن ويٛمٌم ذم  ،يم٤من يمٌِم٤ًم ٟمزل ُمـ اًم

 .ىم٤مل أُمٚمح أهمؼم ؟ُم٤م يم٤من ًمقٟمف :ىمٞمؾ ،أىمرن ،ؾمقاد

                                                           

  .529شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1



ال    ..................................................542  ومّمؾ اًمذَّ

أنُ ذسمح  عم٤ّم أُمر اهلل شمٕم٤ممم إسمراهٞمؿ :ىم٤مل قمـ اًمّرو٤م  (1)وذم اًمٕمٞمقن 

 أن يٙمقن ىمد اًمٙمٌش اًمذي أٟمزًمف قمٚمٞمف، متٜمّك إسمراهٞمؿ  ُمٙم٤من اسمٜمف إؾمامقمٞمؾ 

ًمػمضمع قمغم ىمٚمٌف ُم٤م  ،وأٟمف مل ُي١مُمر سمذسمح اًمٙمٌش ُمٙم٤مٟمف ،سمٞمده ذسمح اسمٜمف إؾمامقمٞمؾ 

ومٞمًتحؼ سمذًمؽ أرومع درضم٤مت  ،ه سمٞمدهاًمذي ُيذسمح أقمّز وًمد ،يرضمع امم ىمٚم٥م اًمقاًمد

 .أهؾ اًمّثقاب قمغم اعمّم٤مئ٥م

 :ىم٤مل ؟َُمـ أطم٥ّم ظمٚم٘مل إًمٞمؽ ي٤م إسمراهٞمؿ  :وم٠موطمك اهلل قمزَّ وضمؾَّ إًمٞمف

وم٠موطمك اهلل قمزَّ وضمؾَّ  ُم٤م ظمٚم٘م٧م ظمٚم٘م٤ًم هق أطم٥ّم إزمَّ ُمـ طمٌٞمٌؽ حمّٛمد  ،ي٤مرّب 

 ،ُمـ ٟمٗمز ىم٤مل: سمؾ هق أطم٥ّم إزمَّ  ؟هق أضم٥ّم إًمٞمؽ أو ٟمٗمًؽ ،ي٤م إسمراهٞمؿ :إًمٞمف

 [201]ومذسمح وًمده  :ىم٤مل ،سمؾ وًمده :أو وًمدك؟ ىم٤مل ،ومقًمده أطم٥ّم إًمٞمؽ :ىم٤مل

ي٤م  :ىم٤مل ؟أو ذسمح وًمدك سمٞمدك ذم ـم٤مقمتل ،قمغم أيدي أقمدائف أوضمع ًم٘مٚمٌؽ ،فمٚمامً 

 .أوضمع ًم٘مٚمٌل ،سمؾ ذسمحف قمغم أيدي أقمدائف ،رّب 

 ؾمت٘متؾ احلًلم  أن ـم٤مئٗم٦ًم شمزقمؿ أهن٤م ُمـ ُأُم٦م حمّٛمد  ،ي٤م إسمراهٞمؿ :ىم٤مل

 .ويًتقضمٌقن سمذًمؽ ؾمخٓمل ،يمام ُيذسمح اًمٙمٌش ،فمٚماًم وقمدواٟم٤مً  ،اسمٜمف ُمـ سمٕمده

ي٤م  :وم٠موطمك اهلل إًمٞمف ،وأىمٌؾ يٌٙمل ،ومتقضّمع ىمٚمٌف ،ًمذًمؽ ومجزع إسمراهٞمؿ 

سمجزقمؽ  ،ًمق ذسمحتف سمٞمدك ىمد ومدي٧م ضمزقمؽ قمغم اسمٜمؽ إؾمامقمٞمؾ  ،إسمراهٞمؿ

ّم٤مئ٥م، وأوضم٧ٌم ًمؽ أرومع درضم٤مت أهؾ اًمّثقاب قمغم اعم ،وىمتٚمف قمغم احلًلم 

                                                           

  .79ح  58ِمٞمخ اًمّمدوق : ، اخلّم٤مل ، اًم 2/187قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ((1
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﴿ :وذًمؽ ىمقل اهلل قمزَّ وضمؾَّ        5   ﴾ /وٓ 127اًمّم٤موم٤مت ،

ّٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ  .طمقل وٓ ىمّقة إ

 ﴿    ﴾  /ُمٜمٝم٤م ،ُيٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤منٍ  ،6احلجر:  

 4  ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمنّمف        ﴾ /أي:  ،1ص

 .ذي اًمنّمف

ٕن ومٞمف  :وهيدي امم اًمّرؿمد ،ذي اًمٌٞم٤من اًمذي ُي١مّدي امم احلّؼ  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .قمرف احلّؼ قم٘ماًل وذقم٤مً  ،ذيمر إدًّم٦م اًمتل إذا شمٗمّٙمر ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مىمؾ

 .ذي اًمّتذيمر ًمٙمؿ :وىمٞمؾ

وصٗم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م، وِذيمر  ،وأؾمامئف احُلًٜمك ،وشمقطمٞمده ،ومٞمف ذيمر اهلل :وىمٞمؾ

وِذيمر إطمٙم٤مم وُم٤م حَيت٤مج إًمٞمف  ،ر اًمٌٕم٨م واًمٜمِّمقروِذيم ،وأظم٤ٌمر إُُمؿ ،إٟمٌٞم٤مء

 .اعمُٙمّٚمػ ُمـ إطمٙم٤مم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /أن اًم٘مرآن  :أي ،44اًمزظمرف

﴿ :وىمٞمؾ .ذٌف ًمؽ وًم٘مقُمؽ ُمـ ىمريش   ﴾  أي اًمٕمرب. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ /43اًمٜمحؾ، 

  :أطمده٤م :ىمٞمؾ ومٞمف أىمقال
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ؾمقاٌء يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم  ،أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٠مظم٤ٌمر َُمـ ُم٣م ُمـ إُُمؿ ،أن اعمٕمٜمل سمذًمؽ

يمر ُُمٜمٕم٘مد سم٤مًمٕمٚمؿ :وؾمّٛمك اًمٕمٚمؿ ِذيمراً  ،أو يمٗم٤مراً  يمر هق ودَّ  ،ٕن اًمذِّ وم٢من اًمذِّ

ٝمق ًّ ٥ٌم اعُم١مّدي امم اًمٕمٚمؿ ذم ذيمر  ،اًم ًّ ـ أن ي٘مع  ،اًمّدًمٞمؾومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اًم ًُ ومح

 .إذا شمٕمّٚمؼ سمف هذا اًمّتٕمٚمٞمؼ ،ُمقىمٕمف، وُيٜمٌئ قمـ ُمٕمٜم٤مه

أي وم٤مؾم٠مًمقا أهؾ اًمّتقراة  :أهؾ اًمٙمت٤مب  [202]أن اعُمراد سم٠مهؾ اًمِذيمر  :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

ُيّمّدىمقن  وذًمؽ أهنؿ يم٤مٟمقا ،خُي٤مـم٥م ُمنميمل ُمّٙم٦م ،واإلٟمجٞمؾ إن يمٜمتؿ ٓ شمٕمٚمٛمقن

ٕهنؿ يم٤مٟمقا ُيٙمّذسمقن اًمٜمٌّّل  :سمف ُمـ يمتٌٝمؿاًمٞمٝمقد واًمٜمّّم٤مرى ومٞمام يم٤مٟمقا خُيؼمون 

 ًمِمّدة قمدواهتؿ. 

يمر هق اًم٘مرآن ،أهؾ اًم٘مرآن :أن اعُمراد هبؿ :وصم٤مًمثٝم٤م  .ٕن اًمذِّ

يمرأٟمحـ  :أٟمف ىم٤مل وروي قمـ أب ضمٕمٗمر   (1) .هؾ اًمذِّ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :وُمٜمف             ﴾ 

يمر اًمّرؾمقل  ،9احلجر/  .واًمذِّ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم :وُمٜمف       2  ﴾ /رؾمقًٓ قمغم  ،44اًمٜمحؾ

 .أطمد اًمقضمٝملم

                                                           

ح  27/63، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  7ح  1/211اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

33225.  
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﴿:ىمقًمف شمٕم٤ممم     2           ﴾ /125آٟمٌٞم٤مء ،

امء ،أم اًمٙمت٤مب :وهق ًّ  .وهق اًمّٚمقح اعمحٗمقظ ،اًمذي ذم اًم

 .ىمٌؾ :وسمٕمد سمٛمٕمٜمك  .وىمٞمؾ هق اًم٘مرآن .هل اًمّتقراة :وىمٞمؾ

 ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم   8   ﴾ /ىمرّٟم٤م ذيمرك سمذيمرٟم٤م،  :أي ،4اًمنمح

ّٓ وشُمذيمر ُمٕمل واخلٓم٦ٌم قمغم  ،واًمّتِمٝمد ،واإلىم٤مُم٦م ،يٕمٜمل ذم إذان ،طمّتك ٓ ُأذيمر إ

 اعمٜم٤مسمر.

﴿3 2       ﴾ /ُمققمٔم٦ًم هلؿأي  ،84آٟمٌٞم٤مء.  

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    3   ﴾ /ُم٤م ُيٕمؼّم سمف :أي ،21اًمزُمر، 

 .وُيتٗمٙمر ومٞمف

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   1   ﴾ /ًم٧ًم ذم  :أي :ىمٞمؾ ،43اًمٜم٤مزقم٤مت

 ُمـ قمٛمٚمٝم٤م وذيمره٤م
ٍ
 .رء

ٓ  وإٟمام شمٕمٚمؿ أهن٤م شمٙمقن ،أي ًمٞمس قمٜمدك قمٚمٌؿ سمقىمتٝم٤م :ٓ شمٕمٚمٛمٝم٤م :واعمٕمٜمك

 .حم٤مًم٦م

.وم٢مٟمام سُمٕمث٧م داقمٞم٤مً  ،ًمٞمس هذا مم٤م يتّمؾ سمام سُمٕمث٧م ٕضمٚمف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .أهن٤م ُمـ طمٙم٤مي٦م ىمقهلؿ :وىمٞمؾ 

 .ومٛمتك شمٙمقن ،أٟمؽ ىمد أيمثرت ُمـ ذيمره٤م :واعمٕمٜمك
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4 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم         1   ﴾ /ومِٛمـ أيـ  :أي ،18حمٛمد

٤مقم٦م واًمّذيمرى ؟قسم٦مهلؿ اًمّذيمر وآشمٕم٤مظ واًمتّ  ًّ ُم٤م أُمر اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن  ،إذا ضم٤مءهتؿ اًم

 .يتذيمروا سمف

٤مقم٦م :وُمٕمٜم٤مه ًّ وم٢مٟمف ٓ يٜمٗمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م  ؟ويمٞمػ هلؿ اًمٜمّج٤مة إذا ضم٤مءهتؿ اًم

 .ًمزوال اًمّتٙمٚمٞمػ قمٜمٝمؿ :اإليامن واًمّٓم٤مقم٤مت [203]

 ﴿   4   2 ﴾ /ٕن شمذيمرين ومٞمٝم٤م  :أي :ىمٞمؾ ،14ـمف

ّٓ سمذيمر اهلل ،٤مًمّتًٌٞمح واًمّتٕمٔمٞمؿسم  .ٕن اًمّّمالة ٓ شمٙمقن إ

 .ٕن أذيمرك سم٤معمدح واًمّثٜم٤مء :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .يمام يٗمٕمٚمف اعمنميمقن ،وٓ شُمّمؾِّ ًمٖمػمي ،صؾِّ زم :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

يم٤مٟم٧م وىمتٝم٤م أم مل شمٙمـ، وهق  ،أىمؿ اًمّّمالة ُمتك ذيمرت أن قمٚمٞمؽ صالة :وىمٞمؾ

 . (1)اعمروي قمـ أب ضمٕمٗمر 

ٓ يمٗم٤مرة هل٤م  ،َُمـ ٟمز صالة ومٚمُٞمّمّٚمٝم٤م إذا ذيمره٤م :ىم٤مل ي قمـ اًمٜمٌّّل وُرو

  (2) .همػم ذًمؽ

                                                           

، اعمجٚمز :  سمح٤مر إٟمقار  ، 1272 ح 2/268 : اًمِمٞمخ اًمٓمقد ، هتذي٥م إطمٙم٤مم : اٟمٔمر ((1

17/127. 

، ؾمٜمـ  2/142وهق ذم : صحٞمح ُمًٚمؿ :  ، 7/13جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

 .697ح  1/227اسمـ ُم٤مضم٦م : 
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 ﴿ .أىمؿ اًمّّمالة ًمذيمرى :وىُمرأ    ﴾ /ومٞمف ذومٙمؿ :أي ،12آٟمٌٞم٤مء، 

  .ُمـ أُمر ديٜمٙمؿ ودٟمٞم٤ميمؿ ،ومٞمف ذيمر ُم٤م حتت٤مضمقن إًمٞمف :أن ُمٕمٜم٤مه :إن متًٙمتؿ سمف.وىمٞمؾ

    .وحم٤مؾمـ إومٕم٤مل ،القومٞمف ذيمر ُمٙم٤مرم إظم :وىمٞمؾ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 2        2      2 ﴾ 

 :اًم٤ٌمىمر ُم٤م ُروي قمـ أب ضمٕمٗمر  :ُمٕمٜم٤مه ،222اًمٌ٘مرة/

وُيٕمّدون ُمٗم٤مظمر آسم٤مءهؿ  ،جيتٛمٕمقن هٜم٤مك ،أهنؿ يم٤مٟمقا إذا ومرهمقا ُمـ احل٩ّم 

 .٤مدهيؿ اجلًٞمٛم٦موأي ،ويذيمرون أي٤مُمٝمؿ اًم٘مديٛم٦م ،وُمآصمرهؿ

أو أؿمّد  ،وم٠مُمرهؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن يذيمروه ُمٙم٤من ذيمر آسم٤مءهؿ ذم هذا اعمقوع

 ويِمٙمروا ،ويٕمّدوا آٓئف ،سم٠من يذيمروا ٟمَِٕمؿ اهلل ،سمؾ ويزيدوا قمغم ذًمؽ ،ذيمراً 

ومٜمَِٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ وأي٤مديف  ،ٕن آسم٤مءهؿ وإن يم٤مٟم٧م هلؿ قمٚمٞمٝمؿ أي٤مٍد وٟمَِٕمؿ :ٟمٕمامئف

 (1) ٜمِٕمؿ سمتٚمؽ اعمآصمر واعمٗم٤مظمر قمغم آسم٤مئٝمؿ وقمٚمٞمٝمؿ.وٕٟمف اعمُ  :قمٜمدهؿ أومخؿ

سمذًمؽ اًمّذيمر اًمذي هق دوٟمف  ،وهذا هق اًمقضمف ذم شمِمٌٞمٝمف هذا اًمّذيمر اًمقاضم٥م

 .ذم اًمقضمقب

يمام يٗمزع اًمّّمٌل امم أسمٞمف ذم مجٞمع أُمقره،  ،واومزقمقا إًمٞمف ،وم٤مؾمتٖمٞمثقا سم٤مهلل :وىمٞمؾ

 .ي٤م أسمتل :ومٞم٘مقل ،ويٚمٝم٩م سمذيمره

                                                           

،قمٜمف شمٗمًػم يمٜمز اًمدىم٤مئؼ، اعمِمٝمدي :  2/297جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

1/489. 
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  .[204]أصحُّ  :وإول

﴿       ﴾ /ًم٦م ،61اًمٌ٘مرة ُمـ ىمقهلؿ: ذلَّ  ،ُمِمتّ٘م٦م :اًمذُّ

يمام ُييب اعمًامر  ،ٓ شمؼمح قمٜمٝمؿ ،ُأًمزُمقا اًمّذًم٦م إًمزاُم٤مً  :أي :يذل ذًٓ وذًم٦م ،ومالن

 .قمغم اًمٌمء ومٞمٚمزُمف

4 ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :اعُمراد سم٤مًمّذًم٦م اجلزي٦م :وىمٞمؾ         7 

    ﴾ /29اًمتقسم٦م. 

 .وزّي اًمٞمٝمقد (1) هق اًمٙمثٛمٞم٩م :وىمٞمؾ

 ﴿             ﴾ /اًمٕمٝمد :اًمّذُم٦م ،12اًمتقسم٦م. 

 .ُم٤م جي٥م أن حُيٗمظ وحُيٛمك :اًمّذُم٦م :وىمٞمؾ

٤من وهق أن ُيٚمِزم اإلٟمً ،أن اًمّذُم٦م اًمّتذُمٞمؿ ممـ ٓ قمٝمد ًمف :ىم٤مل ،وقمـ أب قُمٌٞمدة

وٓ  ،ُمـ همػم ُُمٕم٤مهدةٍ  ،جيري جمرى اعمُٕم٤مهدة ،ُيقضمٌف قمٚمٞمف ،أو طمّ٘م٤مً  ،ٟمٗمًف دُم٤مً 

 (2) .خَت٤مًمػ

 

 

                                                           

 .هٙمذا وردت ذم اعمخٓمقـم٦م ، ومل أضمد هل٤م ُمٕمٜمًك  ((1

 .2/123اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ((2
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اء املفتوحت (  ) فصل الز 

 

 

﴿    ﴾ /رؤووم٧م سم٤مًمّرضمؾ ارؤوف  :ُي٘م٤مل ،ؿمديد اًمّرمح٦م ،143اًمٌ٘مرة

  وم٧م سمف أرؤف سمف سمٛمٕمٜمًك ورؤ ،سمف رأوم٦م وَرأوم٦م

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /أي: ؿمديد  ،65احل٩م

 .ٓ َيْمٞمُع قمٜمده قمٛمؾ قم٤مُمٍؾ ُمٜمٝمؿ ،اًمّرمح٦م هبؿ

﴿     ﴾ /مه٤م اؾمامن ُُمِمت٘م٤من ُمـ اًمّرمح٦م،  :ىمٞمؾ ،3اًمٗم٤محت٦م

 ،وسمّره ،قمٓمٗمف :وذم اهلل ،ٗمفصمؿ قمٓم ،رىّم٦م اًم٘مٚم٥م :وهل ذم سمٜمل آدم قمٜمد اًمٕمرب

 .وإطم٤ًمٟمف ،ورزىمف

 :اًمذي هق ،سمخالف اًمّرطمٞمؿ ،وٓ ُيقصػ سمف همػم اهلل ،هق ذو اًمّرمح٦م :واًمّرمحـ

 .ويمٗمرهؿ ٓ ُيٕم٠ٌم سمف ،وشمًٛمٞم٦م أهؾ اًمٞمامُم٦م سم٤مًمّرمحـ ًمٌٜمٞمٝمؿ ،قمٔمٞمؿ اًمّرمح٦م
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ّٓ أن إ ،وهل اًمٜمّٕمٛم٦م ،واؿمُت٘م٤م ُمـ اًمّرمح٦م ،ُوِوٕم٤م ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م ،أهنام اؾمامن :وىمٞمؾ

   .ومٕمالن أؿمدُّ ُُم٤ٌمًمٖم٦ًم ُمـ ومٕمٞمؾ

 ،واًمّرطمٞمؿ هق اًمّراطمؿ ،اًمّرمحـ ذو اًمّرمح٦م :أٟمف ىم٤مل ،وطُمٙمل قمـ أب قمٌٞمدة

  .ويُمرر ًمِيٍب ُمـ اًمت٠ميمٞمد

ُمـ طمٞم٨م  ،ٕن اًمّرمحـ سمٛمٜمزًم٦م اؾمؿ اًمَٕمٚمؿ :وإٟمام ىمّدم اًمّرمحـ قمغم اًمّرطمٞمؿ :ىمٞمؾ

ّٓ اهلل ٕٟمف ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف  :اًمّرطمٞمؿ سمخالف ،ومقضم٥م ًمذًمؽ شم٘مديٛمف ،ٓ ُيقصػ سمف إ

 .وقمغم همػمه

اًمّرمحـ رمحـ اًمّدٟمٞم٤م،  :ىم٤مل أن قمٞمًك سمـ ُمريؿ  :وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 (1) .واًمّرطمٞمؿ رطمٞمؿ أظمرة

 [205]واًمّرطمٞمؿ سم٤معم١مُمٜملم  ،اًمّرمحـ سمجٛمٞمع اخلٚمؼ :ىم٤مل ،وقمـ سمٕمض اًمّت٤مسمٕملم

 (2) .ظم٤مّص٦م

 ،وسمَِرهؿ ووم٤مضمرهؿ ،ُم١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ ،ووضمف قمٛمقم اًمّرمحـ سمجٛمٞمع اخلٚمؼ

 .ورزىمف إّي٤مهؿ ،وظمٚم٘مٝمؿ أطمٞم٤مء ىم٤مدريـ ،هق إٟمِم٤مئف إّي٤مهؿ

 ،ُمـ اًمتقومٞمؼ ،هق ُم٤م ومٕمٚمف هبؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م ،ووضمف ظمّمقص اًمّرطمٞمؿ سم٤معم١مُمٜملم

 وهمٗمران اًمّذٟمقب وأصم٤مم. ،وذم أظمرة ُمـ اجلٜم٦ّم واإليمرام

                                                           

 .1/5، أوقاء اًمٌٞم٤من ، اًمِمٜم٘مٞمٓمل : 1/29ًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :اًمتٌٞم٤من ذم شمٗم ((1

 .1/85، شمٗمًػم اًمٓمؼمي :  1/53اٟمٔمر : مجع اجلقاُمع ، اًمٓمؼمد :  ((2
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ـ اؾمؿ اًمّرمح :أٟمف ىم٤مل وامم هذا اعمٕمٜمك ُي١مول ُم٤م ُروي قمـ اًمّّم٤مدق  :ىمٞمؾ

 .(1)واًمّرطمٞمؿ اؾمؿ قم٤مم سمّمٗم٦ٍم ظم٤مّص٦م  ،ظم٤مص سمّمٗم٦ٍم قم٤مُّم٦م

 (2) .واًمّرطمٞمؿ سمامئ٦م رمح٦م ،اًمّرمحـ سمرمح٦ٍم واطمدةٍ  :وىمٞمؾ

﴿  ﴾ /ُمٜمٝم٤م ،اًمّرب ُيٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤منٍ  ،2اًمٗم٤محت٦م: 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمًّٞمد          ﴾ /وىمقًمف  ،41يقؾمػ

 ﴿ :شمٕم٤ممم  2      ﴾ /42يقؾمػ. 

﴿وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ،اعم٤مًمِؽ :وُمٜمٝم٤م           ﴾ 

 ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم ،17اًمرمحـ/      ﴾  /2اًمٗم٤محت٦م. 

 .رّب اًمّدار ص٤مطمٌٝم٤م :ىمقهلؿ ،وُمٜمف ،اًمّّم٤مطم٥م :وُمٜمٝم٤م

﴿ :ًمف شمٕم٤مممىمق ،وُمٜمف ،واعُمٜمِٕمؿ ،واعُمتٛمؿ ،اعُمدسّمر :وُمٜمٝم٤م   ﴾ 

ّٓ قمغم اهلل .23يقؾمػ/  .وٓ ُيٓمٚمؼ همػم ُُمْم٤مف إ

                                                           

 .1/53، مجع اجلقاُمع ، اًمٓمؼمد :  317اٟمٔمر : اعمّم٤ٌمح ، اًمٙمٗمٕمٛمل :  ((1

 .53–1/52ٓمؼمد : يمؾ هذه أراء اًمتل ذيمره٤م اعم١مًمػ ذيمرت ذم : جمٛمع اًمٌٞم٤من ، اًم ((2
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﴿  ﴾ /اًمذي يرّب أُمر اًمٜم٤ّمس سمتدسمػمه ًمف  :هق:، اًمّرسم٤مين79آل قمٛمران

ومٞمٙمقن اًمٕم٤ممِل  .إذا دسمره وأصٚمحف ،وهق رسّم٤من ،رّب ومالن أو رسم٤مٟم٦م :ُي٘م٤مل ،وإصالطمف

    ر وُيّمٚمحف.ٕٟمف سم٤مًمٕمٚمؿ ُيدسّمر إُم :رسّم٤مٟمٞم٤مً 

ّٓ أٟمف همػّم  ،أٟمف ًُمْم٤مف امم قمٚمؿ اًمرّب  :وىمٞمؾ وهق قمٚمؿ اًمّديـ اًمذي ي٠مُمر سمف، إ

يمام ىمٞمؾ ذم اإلو٤موم٦م امم اًمٌحريـ سمحراين، وم٘مٞمؾ  ،ذم اإلو٤موم٦م ًمٞمدّل قمغم هذا اعمٕمٜمك

 .ًمّم٤مطم٥م اًمديـ اًمذي أُمر سمف اًمرّب رسّم٤مين

3﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ يمقٟمقا قمٚمامء  :أي ،79ان/آل قمٛمر

 .طمٙمامء

ذم اًمقٓي٦م  ،يمقٟمقا ُُمدسمري أُمر اًمٜم٤ّمس :وىمٞمؾ .يمقٟمقا قمٚمامء أشم٘مٞم٤مء :وىمٞمؾ

 .سم٤مإلصالح

أي ُمـ  :أٟمٗمؼ سمامًمؽ :يمام ُي٘م٤مل ،يمقٟمقا ُُمٕمّٚمٛملم ًمٚمٜم٤ّمس ُمـ قمٚمِٛمٙمؿ :وىمٞمؾ

 .ُم٤مًمؽ

 وُم٤م يم٤من وُم٤م يٙمقن. ،وإُمر واًمٜمّٝمل ،هق اًمٕم٤ممِل سم٤محلالل واحلرام :وىمٞمؾ

﴿ 6          2  ﴾/اًمّرسم٤مئ٥م: [ 206] 23اًمٜم٤ًمء

ومٝمل ذم  ،ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ ًمؽمسمٞمتف إّي٤مه٤م ،وهل سمٜم٧م زوضم٦م اًمّرضمؾ ُمـ همػمه ،مجع رسمٞم٦ٌم

 ٟمحق ىمتٞمٚم٦م ذم ُمقوع ُم٘متقًم٦م. ،ُمٕمٜمك ُمرسمقسم٦م
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ٕٟمف إذا  :أو مل شمٙمـ ذم طمجره ،وإن مل يتقلَّ شمرسمٞمتٝم٤م ،وجيقز أن شُمًّٛمك رسمٞمتف

واًمٕمرب شُمًّٛمل اًمٗم٤مقمٚملم واعمٗمٕمقًملم سمام ي٘مع  ،وهل رسمٞمٌتف ،ج سم٠ُمُمٝم٤م ومٝمق ُُمرسمٞمٝم٤مشمزوّ 

وإن مل ُيذسمح  ،ذسمٞمح :وهذا ،وإن مل ُي٘متؾ سمٕمدُ  ،هذا ُم٘متقل :ي٘مقًمقن ،وُيقىمٕمقٟمف ،هبؿ

 .إذا يم٤من ُيريد ىمتٚمف وذسمحف ،سمٕمدُ 

﴿   ﴾ /ارشم٤ٌمط اخلٞمؾ ًمٚمٕمدوّ  :أصؾ اًمّرسم٤مط ،222آل قمٛمران، 

صمؿ اؾمُتٕمٛمؾ ذم يمّؾ ُُم٘مٞمٍؿ  ،رسمط اهلل قمغم ىمٚمٌف سم٤مًمّّمؼم :وُمٜمف ىمقهلؿ ،سمط:  اًمِمدّ واًمرّ 

 .َُمـ أرادهؿ سمًقء ،ذم صمٖمٍر يدومع قمّٛمـ ورائف

 .اؾمؿ عم٤ِم ُيِمّد سمف :واًمّرسم٤مط أيْم٤مً 

﴿    4     ﴾ /ؿمددٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًٓمٓم٤مف  :، أي14اًمٙمٝمػ

واًمّث٤ٌمت قمغم  ،وـّمٜمقا أٟمٗمًٝمؿ قمغم إفمٝم٤مر احلّؼ  اعمُ٘مّقي٦م ًمإليامن، طمّتك ،واخلقاـمر

 .وُُمٗم٤مرىم٦م اًمقـمـ ،اًمّديـ، واًمّّمؼم قمغم اعمِم٤مقِّ 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    4    ﴾ /سم٤مًمّّمؼم  :أي ،12اًم٘مّمص

 .واًمٞم٘ملم

 .إهل٤مم اًمّّمؼم وشم٘مقيتف :واًمّرسمط قمغم اًم٘مٚم٥م

وضمقاب ًمق ٓ حمذوف،  ،ٛم٦م واًمقطملًمق ٓ أن ىمّقيٜم٤م ىمٚمٌٝم٤م سم٤مًمٕمّم ،ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ًمق ٓ أن رسمٓمٜم٤م قمغم ىمٚمٌٝم٤م ٕفمٝمرشمف. :أي

﴿    ﴾ /أي أوٕمٗم٧م ٟم٤ٌمهت٤م ،زادت :أي ،5احل٩م. 
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     .إذا زاد ،ومٝمق ُمـ رسم٤م يرسمق ،اٟمتٗمخ٧م ًمٔمٝمقر ٟم٤ٌمهت٤م :وىمٞمؾ

إذا أذوم٧م قمٚمٞمٝمؿ  ،وهق ُمـ رسم٠مت اًم٘مقم ،رسم٠مت سم٤مهلٛمزة :وذم طمؿ ،وىُمرأ هٜم٤م

وم٢مذا  ،عم٤ِم ومٞمٝم٤م ُمـ إومراط اًمّرسمق ،وهذا يم٠مٟمف ذه٥م امم قمٚمّق إرض ،قم٤مًمٞم٤ًم ًمتحٗمٔمٝمؿ

 .دلَّ قمغم أن اًمّزي٤مدة ؿم٤مقم٧م ومٞمٝم٤م ،وصػ قمٚمّقه٤م

 ﴿     ﴾ /ومقق اعم٤مء ،ـم٤مومٞم٤ًم قم٤مًمٞم٤مً  :أي ،17اًمرقمد. 

 ﴿      ﴾ /زائدة ذم اًمِمّدة :أي ،12احل٤مىم٦م. 

 .ؿزائدة قمغم قمذاب إُُم ،ٟم٤مُمٞم٦م :وىمٞمؾ

 .ظم٤مرضم٦م قمـ اًمٕم٤مدة ،قم٤مًمٞم٦م ُمذيمقرة [207] :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /ذم اًمّراء،  ،سم٤محلريم٤مت اًمثالث ،265اًمٌ٘مرة

 .وهل اعمقوع اعمرشمٗمع ُمـ إرض ،اًمّراسمٞم٦م :واًمّرسم٤موة

وإٟمام ظمصَّ اًمّرسمقة ٕن ٟمٌتٝم٤م  ،سمُٛمرشَمٗمع ٍ ُمـ إرض ،يمٛمثؾ سمًت٤منٍ  :واعمٕمٜمك

ومال  ،أيمثر ُمـ اعمًت٘مؾ اًمذي يًٞمؾ اعم٤مء إًمٞمف وجيتٛمع ومٞمف وريٕمٝم٤م ،يٙمقن أطمًـ

 .يٓمٞم٥م ريٕمف

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   4  ;    9   ﴾ 

 .ُُمًتقي٤ًم واؾمٕم٤مً  ،ضمٕمٚمٜم٤م ُم٠موامه٤م ُمٙم٤مٟم٤ًم ُُمرشمٗمٕم٤مً  :أي ،52اعم١مُمٜمقن/

سمٞم٧م  :ٞمؾوىم ،ُمٍم :وىمٞمؾ ،دُمِمؼ :وىمٞمؾ ،هل اًمّرُمٚم٦م ُمـ ومٚمًٓملم :ىمٞمؾ

 .اعم٘مدس
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امء :ىمٞمؾ ًّ  .وؾمقاده٤م ،هل طمػمة اًمٙمقوم٦م :وىمٞمؾ ،وهل أىمرب إرض إمم اًم

﴿  2     ﴾ /وهق  ،وّد اًمٗمتؼ :اًمّرشمؼ ،32آٟمٌٞم٤مء

  .آًمتئ٤مم

اموات ؾمامًء واطمدة :ىمٞمؾ ًّ  ،ومٗمت٘مٝمام اهلل ،وإروقن أرو٤ًم واطمدة ،يم٤مٟم٧م اًم

 .رولموؾمٌع أ ،وضمٕمؾ ؾمٌع ؾماموات

امء ُمع إرض مجٞمٕم٤مً  :وىمٞمؾ ًّ  .ومٗمت٘مٝمام اهلل سم٤مهلقاء اًمذي ضمٕمٚمف سمٞمٜمٝمام ،يم٤مٟم٧م اًم

امء وإرض ُمرشمقىمتلم :وذم اًمّرواي٦م ًّ امء  ،يم٤مٟم٧م اًم ًّ ًمٞمس هلام أسمقاب، ومٗمتؼ اًم

 (1) .اخلؼم ،وإرض سم٤مًمٜم٤ٌّمت ،سم٤معمٓمر

اهلدم و ،يم٤مًمٜمّ٘مض سمٛمٕمٜمك اعمٜم٘مقض ،اعمرشمقق :سمٛمٕمٜمك ،رشم٘م٤ًم سمٗمتح اًمّت٤مء :وىُمرأ

 .وسم٤مًمًٙمقن ُمّمدر ُأىمٞمؿ ُم٘م٤مم اعمٗمٕمقل ،سمٛمٕمٜمك اعمٝمدوم

﴿      ﴾ /ورؾمٚمٜم٤مه شمرؾمٞمالً  ،ٜم٤مً ٞمّ سمّٞمٜم٤مه شمٌٞم :أي ،32اًمٗمرىم٤من، 

   .سمٕمْمف ذم إصمر سمٕمض

 .ومّرىمٜم٤مه شمٗمري٘م٤مً  :وىمٞمؾ ،ومّّمٚمٜم٤مه شمٗمّمٞمالً  :وىمٞمؾ

  :ىم٤مل وُروي أن اًمٜمٌّّل 

                                                           

 .2/141، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل:  3/338اٟمٔمر : اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  ((1
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سمّٞمٜمف  :ىم٤مل ؟وُم٤م اًمؽمشمٞمؾ :ىم٤مل ،ٚمف شمرشمٞمالً ومرشمّ  ،إذا ىمرأت اًم٘مرآن ،ي٤م سمـ قم٤ٌمس

وطمّريمقا سمف  ،ىمٗمقا قمٜمد قمج٤مئٌف ،وٓ هتّذه هّذ اًمِّمٕمر ،وٓ شمٜمثره ٟمثر اًمّرُمؾ ،شمٌٞمّٞمٜم٤مً 

قرة ،اًم٘مٚمقب ًّ  (1) .وٓ يٙمقن هؿَّ أطمديمؿ آظمر اًم

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /شمرشمٞم٥م  :اًمؽّمشمٞمؾ ،4اعمزُمؾ

٧ٌّم ومٞمٝم٤م ،ٝم٤م ذم شمالوهت٤ماحلروف قمغم طم٘مّ   ،واىمرأه قمغم هٜمٞمئتؽ ،أي سمّٞمٜمف سمٞم٤مٟم٤مً  :شمث

 .صمالث آي٤مت، وأرسمٕم٤ًم ومخ٤ًمً 

وم٤مؾم٠مل اهلل  ،إذا ُمررت سمآي٦ٍم ومٞمٝم٤م ذيمر اجلٜم٦ّم :ىم٤مل  [208]وقمـ أب قمٌد اهلل 

 (2)ومتٕمّقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٜم٤ّمر. ،وإذا ُمررت سمآي٦ٍم ومٞمٝم٤م ذيمر اًمٜم٤ّمر ،اجلٜم٦ّم

وٓ شُم٘مّدم  ،وٓ شُمٖمػّم ًمٗمٔم٤مً  ،رأ قمغم ٟمٔمٛمف وشمقاًمٞمفهق أن شم٘م ،اًمؽّمشمٞمؾ :وىمٞمؾ

ـ اٟمتٔم٤مُمٝم٤م. ،إذا اؾمتقت ،وهق ُم٠مظمقذ ُمـ شمرشّمؾ إؾمٜم٤من ،ُُم١مظمراً  ًُ  وطم

أي  ،حتزيـ اًم٘مرآن :واعُمراد هبذا :ىمٞمؾ.واًمّرشمؾ اًمّٚملم ،ُمٕمٜم٤مه وٕمػ ،رشّمؾ :وىمٞمؾ

 ذم قمـ أب قمٌد اهلل  ،ُم٤م رواه أسمق سمّمػم ،ويٕمْمده :ىمٞمؾ.اىمرأه سمّمقٍت طمزيـ

ـ سمف صقشمؽ ،هق أن شمتٛمّٙم٨م ومٞمف :ىم٤مل ،هذا ًّ  (3) .وحُت

                                                           

، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي :  7/295اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .4/463، شمٗمًػم اسمـ يمثػم :  54ح  4/15

 .471ح  2/124، هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  2ح  2/617اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((2

، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  12/162اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((3

82/8. 
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 ﴿       ﴾ /أصٚمف ُمـ  :اًمّرضمع :ىمٞمؾ ،11اًمٓم٤مرق

 .شُمردده اًمّري٤مح اًمتل متّر قمٚمٞمف ،وهق اعم٤مء اًمٙمثػم ،اًمّرضمقع

 .ذات اعمٓمر :واعمٕمٜمك ،ويتٙمرر ،ٕٟمف جيلء ويرضمع :هق اعمٓمر :وىمٞمؾ

 شمٖمٞم٥م صمؿ شمٓمٚمع.  ،وٟمجقُمٝم٤م،وىمٛمره٤م ،ٛمًٝم٤مؿم :وىمٞمؾ:يٕمٜمل سم٤مًمّرضمع

امء :وىمٞمؾ ًّ طم٤مًٓ سمٕمد  ،إقمٓم٤مئٝم٤م اخلػم اًمذي يٙمقن ُمـ ضمٝمتٝم٤م :رضمع اًم

 طم٤مل،قمغم ُمرور إزُم٤من،ومؽمضمع سم٤مًمٖمٞم٨م،وأرزاق اًمٕم٤ٌمد،وهمػم ذًمؽ.

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /ردٌّ سمٕمٞمٌد قمـ إوه٤مم، وإقم٤مدٌة  :أي ،3ق

  .سمٕمٞمدة قمـ اًمٙمقن

 .ٕٟمف همػم ممٙمـ :ٟمف ٓ يٙمقن ذًمؽأ :واعمٕمٜمك

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم  4       ﴾ /أن اًمذي  :يٕمٜمل ،8اًمٓم٤مرق

 ي٘مدر أن ُيرضمٕمف طمّٞم٤ًم سمٕمد اعمقت. ،ظمٚم٘مف اسمتداًء ُمـ هذا اعم٤مء

 .ًم٘م٤مدر ،أن اًم٘م٤مدر قمغم ردِّ اعم٤مء ذم اًمّّمٚم٥م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .يم٤من ىم٤مدرٌ  أٟمف قمغم ردِّ اإلٟم٤ًمن ُم٤مًء يمام :وىمٞمؾ

٤ٌم،  ،إن ؿمئ٧م رددشمف ُمـ اًمٙمؼِم امم اًمِّم٤ٌمب :يٕمٜمل :وىمٞمؾ وُمـ اًمِّم٤ٌمب امم اًمّمِّ

٤ٌم امم اًمٜمّٓمٗم٦م  .وُمـ اًمّمِّ

 .رّد اًمٌمء امم أول طم٤مًمف :وُمٕمٜمك اًمّرضمع
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 ﴿        ﴾ /اًمٕمقد امم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف،  :اًمّرضمقع ،46اًمٌ٘مرة

 .أو ُمٙم٤مٟم٤مً  ،طم٤مًٓ، أو زُم٤مٟم٤مً 

وهؿ ُم٤م يم٤مٟمقا ىمط ذم أظمرة  ،ومُٞم٘م٤مل ُم٤م ُمٕمٜمك اًمّرضمقع ذم أي٦م :ُي٠ًمل هٜم٤مو

 .[211] ؟ومٞمٕمقدوا إًمٞمٝم٤م

 .أهنؿ راضمٕمقن سم٤مإلقم٤مدة ذم أظمرة :ُمٜمٝم٤م ،وُأضمٞم٥م قمٜمف سم٠مطمد وضمقه

ٕهنؿ يم٤مٟمقا أُمقاشم٤ًم  :يمام يم٤مٟمقا ذم احل٤مل اعمت٘مّدُم٦م ،أهنؿ يرضمٕمقن سم٤معمقت :وُمٜمٝم٤م

 .أُمقاشم٤ًم يمام يم٤مٟمقا صمؿ يٛمقشمقن ومػمضمٕمقن ،وم٠ُمطمُٞمقا

 ،ٓ يٛمٚمؽ هلؿ أطمٌد رّضًا وٓ ٟمٗمٕم٤ًم همػمه شمٕم٤ممم ،أهنؿ يرضمٕمقن امم ُمقوعٍ  :وُمٜمٝم٤م

ٕهنؿ ذم أي٤مم طمٞم٤مهتؿ ىمد يٛمٚمؽ همػمهؿ احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ،  :يمام يم٤مٟمقا ذم سمدء اخلٚمؼ

﴿ :ىمقًمف ،واًمّتدسمػم ًمٜمٗمٕمٝمؿ ورّضهؿ سملم ذًمؽ     ﴾ 

 .4اًمٗم٤محت٦م/

ومجٕمؾ رضمققمٝمؿ سمٕمد  ،سم٠مهنؿ ُي٘مرون سم٤مًمٜمِم٠مة اًمث٤مٟمٞم٦م :ٕمٜمك أي٦موطم٘مؼ سمٕمْمٝمؿ ُم

 .اعمقت قمغم اعمحنم رضمققم٤ًم اًمٞمف

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /هذا إىمرار  :ىمٞمؾ ،156اًمٌ٘مرة

 .ٟمحـ امم طُمٙمٛمف ٟمّمػم :أي :سم٤مًمٌٕم٨م واًمٜمِّمقر
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ىمراٌر قمغم أٟمٗمًٜم٤م سم٤معمٚمؽ، إ ،إٟم٤م هلل :أن ىمقًمٜم٤م :وهلذا ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم 

 (1)إىمراٌر قمغم أٟمٗمًٜم٤م سم٤مهلالك. ،وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن :وىمقًمٜم٤م

عم٤ِم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمّدًٓم٦م قمغم أن  :شمٕمزي٦ًم قمـ اعُمّمٞم٦ٌم ،وإٟمام يم٤مٟم٧م هذه اًمّٚمٗمٔم٦م :ىمٞمؾ

 .إن يم٤مٟم٧م فمٚمامً  ،وُيٜمّمػ ُمـ وم٤مقمٚمٝم٤م ،إن يم٤مٟم٧م قمدًٓ  ،اهلل جُيؼمه٤م

وإّٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن، صم٘م٦م سم٠مّٟم٤م ٟمّمػم  ،ورًى سم٠مُمره ،شمًٚمٞماًم ُٕمره ،إّٟم٤م هلل :وشم٘مديره

 .واٟمٗمراده سم٤محلٙمؿ ذم أُمقره ،امم قمدًمف

 ﴿       ﴾ /آوٓمراب :اًمّرضمػ ،78آقمراف. 

٘مػ :ُي٘م٤مل ًّ وأرضمػ  ،إذا اوٓمرب ُمـ حتتٝمؿ :يرضمػ رضمقوم٤مً  ،رضمػ هبؿ اًم

 .إذا ظم٤موقا ومٞمف واوٓمرسمقا ،اًمٜم٤ّمس سم٤مًمٌمء

 .ظمذهتؿ اًمّّمٞمح٦موم٠م :أي :ىمٞمؾ

ُزًمزًم٧م  ،يم٤مٟم٧م صٞمح٦مً  :اًمّزًمزًم٦م، ُأهٚمٙمقا هب٤م، وىمٞمؾ :وىمٞمؾ ،اًمّّم٤مقم٘م٦م :وىمٞمؾ 

 .هب٤م إرض

 .سمِمّدة اًمّزقمزقم٦م ،احلريم٦م اعمُزقمج٦م :وأصؾ اًمّرضمٗم٦م

 ﴿        ﴾ /اًمتل  ،اًمٜمّٗمخ٦م إومم :يٕمٜمل ،6اًمٜم٤مزقم٤مت

 .[210]يٛمقت ومٞمٝم٤م مجٞمع اخلالئؼ 

                                                           

( ، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض  99رىمؿ )  ، سم٤مب اعمخت٤مر ُمـ طمٙمٛمف  671هن٩م اًمٌالهم٦م :  ((1

 .1/224اًمٙم٤مؿم٤مين : 
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 يم٤مًمّرقمد ىمّمػ. ،ومٞمٝم٤م شمردد واوٓمراب ،صٞمح٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م :واًمّراضمٗم٦م

 ﴿   ﴾ /وقمغم إول:  ،ىُمرأ سمًٙمقن اجلٞمؿ ويمنه٤م ،64آهاء

 :سمٛمٕمٜمك ،وقمغم اًمث٤مين.وص٤مطم٥م وصح٥م ،رايم٥م وريم٥م :ُمثؾ ،مجع راضمؾ

وقمٚمٞمف محؾ  ،سمٛمٕمٜمك اًمّرضم٤مل :وىمٞمؾ.أي راضمالً  :ضم٤مءٟم٤م طم٤مومٞم٤ًم رضمالً  :ُي٘م٤مل ،راضمؾ

﴿ .ىمراءة رضم٤مًمؽ       ﴾ /فمٜم٤ًم ُمـ همػم دًمٞمٍؾ وٓ  :أي ،22اًمٙمٝمػ

ـّ  .سمره٤من   .واًمّرضمؿ: هق أن يتٙمٚمؿ اًمّرضمؾ سم٤مًمٔم

﴿     ﴾ /أو سم٠مصٕم٥م وضمٍف،  ،سمرُمل احلج٤مرة ،ًم٘متٚمٜم٤مك :أي ،91هقد

 .اًمّرُمل سم٤محلج٤مرة :وأصٚمف ،اًم٘متؾ :واًمّرضمؿ

﴿   ﴾ /وهق:  :ُمـ اًمّرضمؿ ،ومٕمٞمٌؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل ،36آل قمٛمران

امء :أي ،اًمّرُمل ًّ  .اعمرضمقم سم٤مًمّٚمٕمٜم٦م :وىمٞمؾ.اعمرُمل سم٤مًمُِمٝم٥م اًمّث٤مىم٦ٌم ،اعمٓمرود ُمـ اًم

ٓ  ،اعمٓمرود ُمـ ُمقاوع اخلػم ،أي اعمرضمقم سم٤مًمّٚمٕمٜم٦م :اًمِّمٞمٓم٤من اًمّرضمٞمؿ :وىمٞمؾ

ّٓ ًمٕمٜمف  .يذيمره ُم١مُمـ إ

٤مسمؼ أٟمف إذا ظمرج اًم٘م٤مئؿ )قم٩م( ٓ يٌ٘مك ُم١مُمـ ذم زُم٤مٟم ًّ ّٓ  ،فوذم قمٚمؿ اهلل اًم إ

 (1) .يمام يم٤من ىمٌؾ ذًمؽ ُمرضمقُم٤م سًم٤مًمّٚمٕمـ ،رمجف سم٤محلج٤مرة

                                                           

، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، اًمٌحراين :  1ح  139ٟمٔمر : ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق : ا ((1

 .5ح  1/281
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /أي:  ،34احلجر

 .ُمٚمٕمقن ،ُمٓمرود ،ُمِم١موم

امءأُ  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ ٓ  ،وم٠محل٘مف سم٤مًمٌح٤مر ،ُمـ إرض :وىمٞمؾ ،ظمرج ُمـ اًم

٤مرق ًّ ّٓ يم٤مًم امء :أي ،ُمرضمقم :رضمٞمؿٌ  :وىمٞمؾ ،يدظمؾ إرض إ ًّ  ،إن رضمٕم٧م امم اًم

 .ُرمج٧م سمٛمثؾ اًمِّمٝم٥م اًمتل شُمرضمؿ هب٤م اًمِّمٞم٤مـملم

 ﴿  6         ﴾ /أي ،25اًمتقسم٦م: 

 .إذا اشمًٕم٧م ،رطم٧ٌم اًمٌالد :ُمـ ىمقهلؿ ،سمرطمٌٝم٤م

ٕم٦م :واًمّرطم٥م ًّ أي رطم٧ٌم سمالدك وأهٚم٧م، وُم٤م ه٤م هٜم٤م  :ُمرطم٤ًٌم وأهالً  :وُمٜمف ،اًم

 .و٤مىم٧م قمٚمٞمٝمؿ إرض ُمع اشم٤ًمقمٝم٤م :وُمٕمٜم٤مه .ري٦مُمّمد

﴿   9  ﴾ /اًمنّماب  :اًمّرطمٞمؼ:، ىمٞمؾ25اعمٓمٗمٗملم

 .هل أضمقد وأومْمؾ اخلٛمر وأضمقده٤م :وىمٞمؾ،اًمذي ٓ همشَّ ومٞمف

 ﴿         ﴾ /اًمّرطمؾ اًمققم٤مء،  :ىمٞمؾ ،72يقؾمػ

 .وأرطمؾ ،ومجٕمف رطم٤مل

وقم٤مء اعمت٤مع،  :وأصٚمف اًمٌمء اعمُٕمّد ًمٚمرطمٞمؾ ُمـ ،ًمٚمُٛمًٙمر أيْم٤ًم اًمّرطمؾ :ُي٘م٤ملو

 .ورؾمـ ،وطمٚمسٍ  ،وُمريم٥م اًمٌٕمػم

﴿     3 ﴾ /[211]ىمُرب ًمٙمؿ  :أي ،72اًمٜمٛمؾ. 

 .أردف ًمٙمؿ :وىمٞمؾ ،أىمرب ًمٙمؿ :وىمٞمؾ
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وشمرادومقا  ،وحل٘م٧م وأحل٘م٧م سمٛمٕمٜمًك  ،ردوم٧م وأردوم٧م :وقمـ اسمـ إقمراب

 شمالطم٘مقا. 

 .اًماّلم ذم ردف ًمٙمؿ زائدة :ؼمدوقمـ اعم

 (1) .دٟم٤م ًمٙمؿ :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل ،ٕن ُمٕمٜمك ردف دٟم٤م :أٟمف إٟمام أشمك سم٤مًماّلم :وىمٞمؾ

 ﴿     ﴾ /شمٕم٘م٥م اًمٜمّٗمخ٦م  ،اًمٜمّٗمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م :أي ،7اًمٜم٤مزقم٤مت

 شمٌع ؿمٞمئ٤ًم وم٘مد ردومف ،وهل اًمتل شمٌٕم٨م ُمٕمٝم٤م اخلٚمؼ ،إومم
ٍ
وأردف  ،ويمّؾ رء

 .يتٌع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً  ،اًمٞمٝم٤ماًمٜمّجقم شمق

﴿  3       ﴾ /اًمًّد واحل٤مضمز. :، اًمّردم95اًمٙمٝمػ 

أضمٕمؾ سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝمؿ ؾمّدًا  :أي :يردُمف ردُم٤مً  ،ردم ومالن ُمقوع يمذا :ُي٘م٤مل

 .وطمجزاً 

  .أؿمّد احلج٤مب :اًمّردم :وىمٞمؾ

﴿ .هق اًمًّد اعمؽُمايمؿ سمٕمْمف قمغم سمٕمض :وىمٞمؾ      ﴾ /12ق، 

 .أي: أًم٘مقه ومٞمٝم٤م ،هق سمئر رؾّمقه ومٞمٝم٤م سمٞمٜمٝمؿ :ىمٞمؾ.سمئٌر مل شُمٓمق سمحج٤مرةٍ  :اًمّرس

                                                           

، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة  7/399اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 )ردف (.
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ويم٤مٟمقا يٕمٌدون  ،وهلؿ ُمٞمز ي٘مٕمدون قمٚمٞمٝم٤م ،أهنؿ يم٤مٟمقا أصح٤مب ُمقاشٍ  :وىمٞمؾ

واٟمخًٗم٧م هبؿ  ،وم٤مهن٤مر اًمٌئر ،ومٙمّذسمقه ومٌٕم٨م اهلل إًمٞمٝمؿ ؿُمٕمٞم٤ًٌم  ،إصٜم٤مم

 .إرض، ومٝمٚمٙمقا

 .وم٠مهٚمٙمٝمؿ اهلل ،ىمتٚمقا ٟمٌّٞمٝمؿ ،ومٚم٩م :ُي٘م٤مل هل٤م ،ىمري٦م سم٤مًمٞمامُم٦م :اًمّرس :وىمٞمؾ

 وم٠ُمهٚمٙمقا. ،وم٘متٚمقه ،يم٤من هلؿ ٟمٌٌل ُيًّٛمك طمٜمٔمٚم٦م :وىمٞمؾ

 ،وم٘متٚمقا ومٞمٝم٤م طمٌٞم٤ًٌم اًمٜمّج٤مر ،سمئر سم٠مٟمٓم٤ميمّٞم٦م :واًمّرس ،هؿ أصح٤مب رس :وىمٞمؾ

 .هؿ ؾمّح٤مىم٤متويم٤من ٟم٤ًمؤ ،أصح٤مب اًمّرس :وىمٞمؾ .ومٜمًٌُقا إًمٞمٝم٤م

 ﴿9      ﴾ /شمزول ًمٕمٔمٛمٝم٤م. ،ذم أُم٤ميمٜمٝم٤م ،13ؾم٠ٌم ٓ 

 .صم٧ٌم ،ُمـ رؾم٤م اًمٌمء يرؾمقا رؾمقاً  ،أصم٤مومٞمٝم٤م ُمٜمٝم٤م :وُي٘م٤مل

  .يم٤مٟم٧م ذم اًمٞمٛمـ :ىمٞمؾ

ُيٓمِٕمؿ  ويم٤من ؾمٚمٞمامن ،حيٛمٚمقهن٤م ُمع أٟمٗمًٝمؿ ،يم٤مٟم٧م قمٔمٞمٛم٦م يم٤مجل٤ٌمل :وىمٞمؾ

 .ضمٜمده

﴿  ﴾ /أي صم٤مسمت٦م ،ضم٤ٌمًٓ راؾمٞم٦م :أي ،3اًمرقمد. 

وإٟمام اًمّٓم٤مًمع  ،سم٠مهن٤م يمّرة طم٤مصٚم٦م ذم اعم٤مء :اهلٞمئ٦م ذًمؽ [212]قمّٚمؾ أرسم٤مب  :ىمٞمؾ

 ٕن سمٕمض :ومٚمق يم٤مٟم٧م ظمٗمٞمٗم٦م مل شمث٧ٌم قمغم ووٍع واطمد ،ُمٜمٝم٤م راسمٕمٝم٤م اعمًٙمقن

ومُجٕمٚم٧م اجل٤ٌمل قمٚمٞمٝم٤م ًمُتخرضمٝم٤م قمـ يمقهن٤م  ،أوو٤مقمٝم٤م ًمٞمس أومم ُمـ سمٕمض

 وشمث٧ٌم وٓ شمْمٓمرب. ،ظمٗمٞمٗم٦م
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﴿         ﴾ /اًمّث٤مسمتقن :أي ،7آل قمٛمران. 

 وأرؾمخف همػمه. ،إذا صم٧ٌم ذم ُمقوٕمف ،رؾمخ يرؾمخ رؾمقظم٤مً  :ُي٘م٤مل

أي اًمّث٤مسمتقن ذم  :واًمّراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ ،يمّؾ صم٤مسم٧م راؾمخ :وقمـ اجلقهري

 (1) .اعُمتٗم٘مقن ومٞمف ،اًمْم٤مسمٓمقن ًمف ،اًمٕمٚمؿ

  :أطمدمه٤م ،قمغم ىمقًملم ،وأظمُتٚمػ ذم ٟمٔمٛمف وطمٙمٛمف :ىمٞمؾ

أن شم٠مويؾ اعُمتِم٤مسمف ٓ  :قمغم ُمٕمٜمك ،قاوُمٕمٓمقف قمغم اهلل سم٤مًم ،أن اًمّراؾمخقن

ّٓ اهلل واًمّراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ وي٘مقًمقن قمغم هذا ذم ُمقوع  ،وم٢مهنؿ يٕمٚمٛمقٟمف ،يٕمٚمٛمف إ

  ﴿ :وشم٘مديره ىم٤مئٚملم ،اًمٜمّّم٥م قمغم احل٤مل         ﴾  آل

  .وإًمٞمف ذه٥م مجع ،7قمٛمران/

  :ىم٤مل ،وم٢مٟمف وهق اعمروي قمـ أب ضمٕمٗمر 

ىمد قمٚمِؿ مجٞمع ُم٤م أٟمزل اهلل  ،أومْمؾ اًمّراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ يم٤من رؾمقل اهلل 

هق  ،وُم٤م يم٤من اهلل ًمُٞمٜمزل قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم مل ُيٕمٚمٛمف شم٠مويٚمف ،ُمـ اًمت٠مويؾ واًمّتٜمزيؾ ،قمٚمٞمف

 ( 2).يٕمٚمٛمقٟمف يمّٚمف ،أوصٞم٤مئف ُمـ سمٕمده

                                                           

 .اجلقهري ، اًمّمح٤مح ، ُم٤مدة ) رؾمخ ( ((1

 .8ح  224، سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ، اًمّمٗم٤مر :  2ح  1/213ٞمٜمل : اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚم ((2
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آي أن اًمّّمح٤مسم٦م واًمّت٤مسمٕملم أمجٕمقا قمغم شمٗمًػم مجٞمع  ،ومم٤م ُي١ميد هذا اًم٘مقل :ىمٞمؾ

 ُمٜمف ،اًم٘مرآن
ٍ
سم٠من ىم٤مًمقا: هذا ُُمتِم٤مسمف ٓ  ،ومل ُيٗمنوه ،ومل يرهؿ شمقىمٗمقا قمغم رء

ّٓ اهلل شمٕم٤ممم  .يٕمٚمٛمف إ

 (1) .أٟم٤م ُمـ اًمّراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ :ي٘مقل ذم هذه أي٦م ،ويم٤من اسمـ قم٤ٌمس

ُمـ  وإئٛم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم  :اًمّراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ :وذم احلدي٨م

 (2) .أي اًمت٤مسمٕمقن ومٞمف ،سمٕمده

وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ شم٠مويٚمف  ،ٟمحـ اًمّراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ :ىم٤مل قمـ أب قمٌد اهلل و

[213]. (3) 

﴿ :أن اًمقارد ذم ىمقًمف :واًم٘مقل أظمر ﴾  ومٕمغم  ،واو آؾمتئٜم٤مف

ّٓ اهلل شمٕم٤ممم ،هذا اًم٘مقل  واًمقىمػ قمٜمد ىمقًمف:،يٙمقن شم٠مويؾ اعُمتِم٤مسمف ٓ يٕمٚمٛمف إ

﴿         ﴾ /7آل قمٛمران. 

                                                           

 .3/14، شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل :  2/241اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

، اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إئٛم٦م، احلر اًمٕم٤مُمكم :  5ح  223اٟمٔمر : سمّم٤مئر اًمدرضم٤مت ، اًمّمٗم٤مر :  ((2

 .519ح  1/387

ح  27/179، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  1ح  1/213اًمٙمٚمٞمٜمل :  اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، ((3

33536. 
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﴿ :ويٌتدئ          ﴾ /7آل قمٛمران ،

 .ومٞمٙمقن ُُمٌتدًأ وظمؼمًا وسمف

 ،وًمٙمٜمٝمؿ ُي١مُمٜمقن سمف ،أن اًمّراؾمخلم ٓ يٕمٚمٛمقن شم٠مويٚمف :وىم٤مًمقا :ىم٤مل مج٤مقم٦م

٧م ىمٞم٤مم ووىم ،وم٤مٔي٦م راضمٕم٦م قمغم هذا اًمت٠مويؾ إمم اًمٕمٚمؿ سمٛمّدة أضمؾ هذه إُُم٦م

٤مقم٦م ًّ  وٟمزول قمٞمًك  ،ووىم٧م ـمٚمقع اًمِّمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م ،وومٜم٤مء اًمّدٟمٞم٤م ،اًم

 .وٟمحق ذًمؽ مم٤م اؾمت٠مصمر اهلل سمٕمٚمٛمف ،وظمروج اًمّدضم٤مل

 ﴿ :ويٙمقن اًمّت٠مويؾ قمغم هذا اًم٘مقل سمٛمٕمٜمك اعُمت٠مول يم٘مقًمف    

  ﴾ /53آقمراف. 

 ﴿         ﴾ /وأصٚمِح ًمٜم٤م  ،هٞمئ ًمٜم٤م :أي ،12اًمٙمٝمػ 

 .ُم٤م ُٟمّمٞم٥م سمف اًمّرؿمد ،ُمـ أُمرٟم٤م

ُمٕمٜم٤مه ُدًّمٜم٤م قمغم أُمٍر ومٞمف  :وىمٞمؾ ،هٞمئ ًمٜم٤م خمرضم٤ًم ُمـ اًمٖم٤مر ذم ؾمالُم٦مٍ  :وىمٞمؾ

ًمٞمس ًمٜم٤م ُمـ أُمرٟم٤م ُم٤م ٟمٚمتٛمس سمف  :وىمٞمؾ ،ٕن اًمّرؿمد واًمٜمّج٤مة سمٛمٕمٜمًك  :ٟمج٤مشمٜم٤م

 .وهق اًمّرؿمد ،رو٤مك

 ﴿    ﴾ /وهق اإليامن سم٤مهلل  ،ـمريؼ اهلدى :أي ،29هم٤مومر

 .واإلىمرار سمٛمقؾمك  ،وشمقطمٞمده
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 ﴿       7    ﴾ /وُمٕمٜم٤مه ُم٤م هق  ،ُُمرؿمد :أي ،97هقد

ٕٟمف  :وم٠مُمر ومرقمقن يم٤من قمغم وّد هذه احل٤مًم٦م ،وٓ ىم٤مئد امم ظمػم ،هب٤مٍد هلؿ امم اًمّرؿمد

 .وص٤مدٌّ قمـ اخلػم ،داٍع امم اًمنّم 

واعمُراد ه٤م  ، هذا دًٓم٦م قمغم أن ًمٗمٔم٦م إُمر ُمِمؽميم٦م سملم اًم٘مقل واًمٗمٕمؾوذم :ىمٞمؾ

 .وُم٤م ومٕمؾ ومرقمقن سمرؿمٞمد :هٜم٤م

﴿ :ىمقًمف    3    ﴾ /أًمٞمس ذم مجٚمتٙمؿ  :أي ،78هقد

ويزضمر ه١مٓء قمـ  ،ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ،ومٞمٕمٛمؾ سم٤معمٕمروف ،رضمٌؾ ىمد أص٤مب اًمّرؿمد

 .ىمٌٞمح ومٕمٚمٝمؿ

 أي ُيرؿمديمؿ امم احلّؼ. :يٙمقن رؿمٞمد سمٛمٕمٜمك ُُمرؿمدوجيقز أن  :ىمٞمؾ

   ﴿ :ىمقًمف     ﴾ /أهنؿ ىم٤مًمقا  :ىمٞمؾ ،87هقد

ٗمٞمف اًمٖم٤موي. ،وأرادوا سمف وّد ذًمؽ ،اهلُزء سمآهلتٙمؿ [214]ذًمؽ قمغم وضمف  ًّ  أي اًم

ٞمؼ ومال يٚم ،أي أٟمؽ أٟم٧م احلٚمٞمؿ ذم ىمقُمؽ :أهنؿ ىم٤مًمقا ذًمؽ قمغم اًمّتح٘مٞمؼ :وىمٞمؾ

 .سمؽ أن خُت٤مًمٗمٝمؿ

 .اعُمرؿمد :واًمّرؿمٞمد ،اًمذي ٓ ُيٕم٤مضمؾ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م ُُمًتح٘مٝم٤م :واحلٚمٞمؿ

 ﴿    ﴾ /ُي٘م٤مل: رصدشمف  ،ٟمجاًم أرصد سمف ًمٚمرضمؿ :يٕمٜمل ،9اجلـ

 .ُمـ سم٤مب ىمتؾ إذا ىمٕمدت ًمف قمغم ـمري٘مف شمؽمىمٌف ،رصداً 

 .ُمثؾ ؾم٥ٌم وأؾم٤ٌمب ،أرص٤مد :واجلٛمع ،اًمّٓمريؼ :واًمّرصد
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﴿ :ىمقًمف       ﴾ /مجع راصد، وهق  :اًمّرصد ،27اجلـ

 .احل٤مومظ

 .احلرس :وهق سمٛمٕمٜمك ،اؾمؿ مجع اًمراصد :وىمٞمؾ

ومٞمجٕمؾ ُمـ سملم يديف،  أٟمف حيٗمظ اًمذي ُيٓمٚمع قمٚمٞمف اًمّرؾمقل  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

وشُمٚم٘مٞمف  ،حيٗمٔمقن اًمقطمل ُمـ أن شمًؽمىّمف اًمِّمٞم٤مـملم ،رصدًا ُمـ اعمالئٙم٦م ،وُمـ ظمٚمٗمف

 .امم اًمٙمٝمٜم٦م

وهؿ احلََٗمٔم٦م ُمـ  :وُمـ ظمٚمٗمف رصدًا ُمـ سملم يدي اًمّرؾمقل  :وىمٞمؾ

 .ومال يّمؾ إًمٞمف ّذهؿ ،حيرؾمقٟمف ُمـ ّذ إقمداء ويمٞمدهؿ ،اعمالئٙم٦م

وُمـ ظمٚمٗمف رصدًا  ،جيٕمؾ ُمـ سملم يديف: أي :اعُمراد سمف ضمؼمئٞمؾ :وىمٞمؾ

قا امم سم٠من يْمٛمّ  ،يمام ضمرت قم٤مدة اعمٚمقك ،شمٕمٔمٞماًم عم٤ِم يتحّٛمٚمف ُمـ اًمّرؾم٤مًم٦م ،يم٤محلج٤مب

 ،أن ؾمقرة إٟمٕم٤مم ٟمزًم٧م :وهذا يمام ُروي.شمنميٗم٤ًم ًمف ،اًمّرؾمقل مج٤مقم٦ًم ُمـ ظمقاّصٝمؿ

أي جيٕمؾ ًمف قمغم قِمٚمؿ  ،هق اًمّٓمريؼ :اًمّرصد :وىمٞمؾ(1) وُمٕمٝم٤م ؾمٌٕمقن أًمػ َُمَٚمؽ.

ٚمػ ًّ  .وقِمٚمؿ ُم٤م يٙمقن سمٕمده ـمري٘م٤مً  ،ُم٤م يم٤من ىمٌٚمف ُمـ إٟمٌٞم٤مء واًم

 ﴿     ﴾ /اضمٕمؾ ي٤م  :أي :سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل ،ؾومٕمٞم ،9ُمريؿ

 .ممتثاًل ُٕمرك ،ربِّ ذًمؽ اًمقزم اًمذي يرصمٜمل ُمروّٞم٤ًم قمٜمدك

                                                           

 .12/155اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1
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اعم٤مل دون اًمٕمٚمؿ واًمٜمٌّقة،  :وهذا دًمٞمؾ قمغم أن اعُمراد سم٤مإلرث اعمذيمقر ذم أي٦م

ّٓ قمغم ُم٤م ُيٜمت٘مؾ  :يمام ىم٤مًمقا  [215]أن ًمٗمظ اعمػماث ذم اًمّٚمٖم٦م واًمنّميٕم٦م ٓ ُيٓمٚمؼ إ

ّٓ قمغم ـمريؼ  ،وٓ ُيًتٕمٛمؾ ذم همػم اعم٤مل ،قارث يم٤مُٕمقالُمـ اعمقروث امم اًم إ

  .وٓ ُيٕمدل قمـ احل٘مٞم٘م٦م امم اعمج٤مز سمٖمػم دًمٞمؾ ،اعمج٤مز واًمّتقؾّمع

ويم٤من ًمٖمقًا  ،ُمٕمٜمًك   مل يٙمـ ًمدقم٤مء زيمري٤م  ،وًمق مُحؾ اإلرث قمغم اًمٜمٌّقة

ُمروّٞم٤ًم ذم واضمٕمٚمف قم٤مىماًل  ،اًمّٚمٝمؿ اسمٕم٨م ًمٜم٤م ٟمٌّٞم٤مً  :وًمذا ٓ حيًـ أن ي٘مقل أطمد ،قمٌث٤مً 

 .وُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ اًمّرو٤م ذم اًمٜمٌّقة ،وم٘مد دظمؾ اًمّرو٤م ،ٕٟمف إذا يم٤من ٟمٌّٞم٤مً  :أظمالىمف

 ﴿ :سم٘مقًمف ،ّسح سم٠مٟمف خي٤مف سمٜمل قمّٛمف سمٕمده  أن زيمري٤م :وي٘مّقي ذًمؽ

         ﴾ /5ُمريؿ. 

ّٓ  ،وإٟمام َيٓمٚم٥م وارصم٤ًم ٕضمؾ ظمقومف  سم٤معم٤مل دون اًمٜمٌّقة وٓ يٚمٞمؼ ظمقومف ُمٜمٝمؿ إ

ٕٟمف يم٤من أقمٚمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمـ أن خي٤مف أن يٌٕم٨م ٟمٌّٞم٤ًم َُمـ ًمٞمس سم٠مهؾ  :واًمٕمٚمؿ

وٕٟمف إٟمام سُمٕم٨م إلذاقم٦م .َُمـ ًمٞمس هلام سم٠مهؾ ،رث قمٚمٛمف وطمٙمٛمتفقاًمٜمٌّقة، وأن يُ 

وًمٞمس  ،ومٙمٞمػ خي٤مف ُمـ إُمر اًمذي هق اًمٖمرض ذم سمٕمثتف ،اًمٕمٚمؿ وٟمنمه ذم اًمٜم٤ّمس

 .عم٤مل ىمد يرزق اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر، واًمّّم٤مًمح واًمّٓم٤مًمحيمذًمؽ اعم٤مل: ٕن ا

أن ئمٗمروا سمامًمف  ،إذا يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ اًمٗم٤ًمد ،وٓ يٛمتٜمع أن ي٠مؾمك قمغم سمٜمل قمّٛمف

٤مد وإقم٤مٟمتٝمؿ قمغم  ،سمؾ ذم ذًمؽ هم٤مي٦م احلٙمٛم٦م ،ومٞمٍمومقه ومٞمام ٓ يٜمٌٖمل ًّ وم٢من شم٘مقي٦م اًمُٗم

 .ٜم٤ًّم قمغم سمٜمل قمّٛمفوو ،ومٚمٞمس ذًمؽ سمخاًل ُمٜمف ،أومٕم٤مهلؿ اعمذُمقُم٦م حمٔمقرة ذم اًمّديـ
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﴿  7  7  ﴾ /ٕهن٤م سمٛمٕمٜمك ذات :سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل ،وم٤مقمٚم٦م، 21احل٤مىم٦م

 .وذو متر ،أي ذو ًمٌـ:وشم٤مُمر،ٓسمـ :يمام ىمٞمؾ،رًى 

 .ٕهن٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمّٓم٤مًم٦ٌم :ومٙم٠من اًمٕمٞمِم٦م ُأقمٓمٞم٧م طمّتك روٞم٧م

 داومؼ ،وٍذ يم٤مشمؿ ،هق ُمثؾ ًمٞمٍؾ ٟم٤مئؿ :وىمٞمؾ
ٍ
ًمّّمٗم٦م، قمغم وضمف اعُم٤ٌمًمٖم٦م ذم ا ،وُم٤مء

أي ذم طم٤مًم٦ٍم ُمـ اًمٕمٞمش راوٞم٦م، يرو٤مه٤م سم٠من ًم٘مك  :ُمـ همػم اًمت٤ٌمٍس ذم اعمٕمٜمك

 .وأُِمـ اًمٕم٘م٤مب ،اًمّثقاب

 ﴿ :ىمقًمف       ﴾ /ًمثقاب ؾمٕمٞمٝم٤م ذم اًمّدٟمٞم٤م :أي ،9اًمٖم٤مؿمٞم٦م، 

 .راوٞم٦م [216]وقمٛمٚمٝم٤م ُمـ اًمّٓم٤مقم٤مت 

وهذا يمام  ،ومحدوه روقه ،وضمزاء قم٤ٌمداهتؿ ،أٟمف عم٤ّم فمٝمر ٟمٗمع أقمامهلؿ :ُيريد

 (1) .قمٜمد اًمّّم٤ٌمح حيٛمد اًم٘مقم اًمّنى :ُي٘م٤مل

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /راوّٞم٦ًم سمثقاب اهلل،  :أي ،28اًمٗمجر

 .ُمروٞم٦ٌّم أقمامهل٤م اًمتل قمٛمٚمتٝم٤م

 

                                                           

 2/168( ، اعمًت٘مَم ذم أُمث٤مل اًمٕمرب ، اًمزخمنمي :  2382)  2/5جمٛمع إُمث٤مل ، اعمٞمداين :  ((1

(572 ). 
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سمام قمٛمٚم٧م ُمـ  ،ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،ُمروّٞم٦مً  ،سمام أقمدَّ اهلل هل٤م ،راوّٞم٦م قمـ اهلل :وىمٞمؾ

وريض  ،طمّتك ريض اهلل قمٜمٝم٤م ،صمؿ ذم اًمّدٟمٞم٤م ،سم٘مْم٤مء اهلل راوّٞم٦مً  :وىمٞمؾ ،ـم٤مقم٦م

 .سم٠مومٕم٤مهل٤م واقمت٘م٤مده٤م

 ﴿  ﴾ /ح٤مب :ىمٞمؾ ،13اًمرقمد ًّ  .أن اًمّرقمد صقت َُمَٚمٍؽ يزضمر اًم

ح٤مب :وىمٞمؾ ًّ ٌّح ،هق َُمٚمؽ ُُمقيّمؾ سم٤مًم  (1) .وهق اعمروي ،ُيً

امء :وىمٞمؾ ًّ  .هق ريٌح ختتٜمؼ حت٧م اًم

ًّ  :وىمٞمؾ  .ح٤مبهق صقت اصٓمٙم٤مك أضمرام اًم

وُي١ميده ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم  ،ٓ سمّد ُمـ شم٘مدير صقت ذم أي٦م ،وقمغم اًم٘مقل اًمث٤مين

 ﴿ :ؾمقرة اًمرقمد        2﴾ /13اًمرقمد. 

ومٙم٠مٟمف هق  ،ووضمقب محده ،شمًٌٞمح اًمّرقمد دًٓمتف قمغم شمٜمقيف اهلل شمٕم٤ممم :ىمٞمؾ

ٌِّح ح :وىمٞمؾ .اعُمً ًّ ٌّح اهلل شمٕم٤ممم ،٤مبأن اًمّرقمد هق اعمََٚمؽ اًمذي يزضمر اًم  ،وُيً

 وحيٛمده. 

ؾمٌح٤من َُمـ  :ي٘مقل ،أٟمف يم٤من إذا ؾمِٛمَع صقت اًمّرقمد وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

ٌّح اًمّرقمد سمحٛمده  (2) .ُيً

                                                           

،  1/92يمام ذم اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  روي ذًمؽ قمـ أب قمٌد اهلل  ((1

  .16/424ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي : 

، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  6/22اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

56/356. 
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 ﴿   ﴾ /أو أطمقاًمف ،اًمتٗمّ٘مد ًمٚمٌمء ذم ٟمٗمًف :اعُمراقم٤مة ،124اًمٌ٘مرة، 

وراقمٞمتف سمٕمٞمٜمل  ،٤ملوٟم٘مٞمض اعمًراقم٤مة اإلهمٗم.ٟمٔم٤مئر ،واعمُراىم٦ٌم ،واعُمح٤مومٔم٦م ،واعُمراقم٤مة

 .وراقمٜمل ؾمٛمٕمؽ: أي اؾمتٛمع ،إذا ٓطمٔمتف

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾  /124اًمٌ٘مرة. 

ف  ،أي اؾمتٛمع ُمٜم٤ّم :راقمٜم٤م ،ي٤م رؾمقل اهلل :يم٤من اعمًٚمٛمقن ي٘مقًمقن :ىمٞمؾ ومحرَّ

يرون سمف  ،راقمٜم٤م وهؿ ُيٚمحدون امم اًمرقمقٟم٦م ،ي٤م حمّٛمد :وم٘م٤مًمقا ،اًمٞمٝمقد هذه اًمّٚمٗمٔم٦م

ومٜمٝمك اهلل قمـ  ،ٟم٘مقل يمام ي٘مقل اعمًٚمٛمقن :ىم٤مًمقا ،ومٚماّم قُمقشمٌقا.٘مٞمّم٦م واًمقىمٞمٕم٦ماًمٜمّ 

 ﴿ :سم٘مقًمف ،ذًمؽ             

   3   6      ﴾ /124اًمٌ٘مرة. 

هل يمٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م  :وىمٞمؾ.قد قمغم وضمف آؾمتٝمزاءأهن٤م شم٘مقهل٤م اًمٞمٝم [217] :وىمٞمؾ

 .ومٜمُٝمقا قمٜمٝم٤م ذم اإلؾمالم ،إٟمّم٤مر شم٘مقهل٤م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

ُيريد سمذًمؽ  ،، ُي٘م٤مل ًمف روم٤مقم٦م سمـ زيد: يم٤من ذًمؽ يمالم هيقدي سمٕمٞمٜمفوىمٞمؾ

 (1) .ومٜمُٝمل اعمًٚمٛمقن قمـ ذًمؽ ،اًمّرقمقٟم٦م

 

 

                                                           

شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي :  ، قمٜمف 1/336اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .329ح  1/115



 573 .....................................رآناًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘م 

 .إًمٞمف يم٤مٟمقا يذهٌقن ،هذه اًمٙمٚمٛم٦م ؾم٥ٌم سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م :وقمـ اًم٤ٌمىمر 

 .اؾمٛمع ٓ ؾمٛمٕم٧م :يم٤من ُمٕمٜم٤مه قمٜمدهؿ :وىمٞمؾ

  .ومل ُي١مظمذ سمف ،راقمٜم٤ًم سم٤مًمتٜمقيـ :وىُمرأ ذم اًمِّم٤مذ

٤ًٌّم ًمٚمٜمٌّّل  :وىمٞمؾ  .شمقاوٕمقا قمٚمٞمف أٟمف يم٤من ؾم

 ،يمام ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ًمٖمػمه: أٟمّم٧م ًمٙمالُمٜم٤م ،أهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقٟمف قمغم وضمف اخلػم :وىمٞمؾ

 اعُمراىم٦ٌم.وإٟمام يٙمقن هق ُمـ اعُمراقم٤مة اًمتل هل  ،وشمٗمّٝمؿ قمٜم٤ّم

﴿            ﴾ /طم٤مومٔمقن  :أي ،8اعم١مُمٜمقن

وم٤مُٕم٤مٟم٤مت اًمتل سملم  ،وأُم٤مٟم٤مت اًمٕم٤ٌمد ،أُم٤مٟم٤مت اهلل شمٕم٤ممم :إُم٤مٟم٤مت رِضسم٤من :ىمٞمؾ.راىمٌقن

 :وأُم٤مٟم٤مت اًمٕم٤ٌمد ،وآهمت٤ًمل ،واًمّّمالة ،يم٤مًمّّمٞم٤مم :اًمٕم٤ٌمدات :هل :اهلل شمٕم٤ممم وقم٤ٌمده

 ﴿.وهمػمه٤م ،واًمِّمٝم٤مدات ،واًمٌٞم٤مقم٤مت ،واًمٕمقاري ،اًمقدائع :ُمثؾ هل      ﴾ 

راهمٌلم  :وىمٞمؾ ،رهم٦ًٌم ذم اًمثّقاب، وره٦ًٌم ُمـ اًمٕم٘م٤مب ،ًمٚمرهم٦ٌم واًمّره٦ٌم :أي ،92آٟمٌٞم٤مء/

 .وره٤ًٌم سمٔمٝمقر إيمّػ  ،رهم٤ٌُم سمٌٓمقن إيمّػ  :وىمٞمؾ.وراهٌلم

﴿ ﴾ /اًمٙمثػم،ًمٞمس ومٞمف قمٜم٤مء. ، ىمٞمؾ:هق اًمٜمّٗمع اًمقاؾمع35اًمٌ٘مرة 

ٕم٦م ذم اًمٕمٞمش :وىمٞمؾ ًّ  .هق اًم
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        6    

   ﴾ /ُُمًتٛمتٕملم سمام ؿمئتؿ ُمـ ـمٕم٤مم اًم٘مري٦م،  ،ُُمقؾّمٕم٤ًم قمٚمٞمٙمؿ :أي ،58اًمٌ٘مرة

ٚمقى ًّ ِـّ واًم  .سمٕمد اعم

 إمت٤مُم٤ًم ًمٚمٜمّٕمٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ. ،ومتّٚمؽ أُمقاهل٤م ،ًمٖمٜم٤مئٛمٝم٤مأن هذه إسم٤مطم٦ًم هلؿ ُمٜمف  :وىمٞمؾ

 ﴿ 6       ﴾ /اًمّروم٨م،  :ىمٞمؾ ،187اًمٌ٘مرة

 .سمال ظمالف ،اجلامع ه٤م هٜم٤م

يمٜم٤مي٤مت قمـ  [218]واإلومْم٤مء  ،واعُم٤ٌمذة ،واًمّٚم٤ٌمس ،أن اًمّروم٨م :وىمٞمؾ

 .شُمٙمٜمّك سمام ؿم٤مء ،وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ،اجلامع

وهذا ي٘متيض  ،هق يمٚمٛم٦ٌم ضم٤مُمٕم٦م ًمٙمّؾ ُم٤م ُيريد اًمّرضمؾ ُمـ اعمرأة ،اًمّروم٨م :وىمٞمؾ

 .ُأزيؾ قمٜمٝمؿ ،حترياًم ُُمت٘مّدُم٤مً 

 .هل اًمّٚمٞمٚم٦م اًمتل يٙمقن ذم همده٤م اًمّّمقم ،واعمُراد سمٚمٞمٚم٦م اًمّّمٞم٤مم :ىمٞمؾ

ّٓ أول ًمٞمٚم٦م ُمـ ؿمٝمر  ،يمراهٞم٦م اجلامع ذم أول ًمٞمٚم٦م ُمـ يمّؾ ؿمٝمر :وُروي إ

إؿمٌف أن يٙمقن اعُمراد سمف  :وىمٞمؾ(1) .عمٙم٤من أي٦م :وم٢مٟمف ُيًتح٥ّم ذًمؽ ،رُمْم٤من

 .يدلُّ قمغم اًمٙمثرة ،وإٟمام وطّمده ٕٟمف اؾمؿ ضمٜمس ،ًمٞم٤مزم اًمِمٝمر يمّٚمف

                                                           

 . 6/212، اًمٞمٜم٤مسمٞمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، ُمرواريد :  1/221اٟمٔمر : وم٘مف اًم٘مرآن ، اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي :  ((1
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  ﴿ وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:،اإلومح٤مش ذم اًمٜمّٓمؼ :أصٚمف ذم اًمّٚمٖم٦م :وىمٞمؾ:اًمّروم٨م

           ﴾ /197اًمٌ٘مرة. 

وسم٤مًمٕملم اًمٖمٛمز  ،وسم٤مًمّٚم٤ًمن اعُمقاقمدة ًمٚمجامع ،٤مًمٗمرج اجلامعاًمّروم٨م سم :وىمٞمؾ

 .ًمٚمجامع

 :وىمٞمؾ ،واًمّتٕمريض ًمٚمٜم٤ًمء ،هق ُُمقاقمدة اجلامع :وىمٞمؾ ،اجلامع :واعُمراد ُمٜمف هٜم٤م

 .أو ُُمقاقمدة ،ًمتٕمّرض ًمف سمٛمداقم٦ٌمٍ وا ،هق اجلامع

 ﴿3 4      9 ﴾ /ري٤مض  :اًمّرومرف :ىمٞمؾ ،76اًمرمحـ

 .أي ص٤مر همّْم٤ًم ٟمْمػماً  :رفَّ اًمٜم٤ٌّمت يرفُّ  :ُمـ ىمقهلؿ ،واًمقاطمدة رومروم٦م ،ٜم٦ّماجل

 .هل اعمج٤مًمس :وىمٞمؾ

 .يٕمٜمل اًمقؾم٤مئد :هل اعمراومؼ :وىمٞمؾ

 .أن يمّؾ صمقٍب قمريض قمٜمد اًمٕمرب ومٝمق رومرف :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /ُُمِمتٌؼ ُمـ  ،اًمّّم٤مطم٥م :،اًمّرومٞمؼ69اًمٜم٤ًمء

ـ هبؿ ُمـ  :آرشمٗم٤مق ومٞمف وهق ،اًمّرومؼ ذم اًمٕمٛمؾ ًِ أي َُمـ يم٤من ه١مٓء ُروم٘م٤مء ًمف، أطم

 .ومام أطمًٜمٝمؿ ُمـ رومٞمؼ :أو .رومٞمؼ

ًم٘مد ذيمريمؿ اهلل  ،ي٤م أسم٤م حمّٛمد :أٟمف ىم٤مل قمـ أب قمٌد اهلل  ،ُروي قمـ أب سمّمػم

  :وىم٤مل ،صمؿ شمال هذه أي٦م ،ذم يمت٤مسمف
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 ،نوأٟمتؿ اًمّّم٤محلق ،رؾمقل اهلل، وٟمحـ اًمّمّدي٘مقن واًمِّمٝمداء وم٤مًمٜمٌّّل 

 (1) يمام ؾماّميمؿ اهلل ذًمؽ. ،ومتًّٛمقا سم٤مًمّّمالح

شمٗمّْمؾ سمف قمغم  ،ًمٗمْمٌؾ ُمـ اهلل ،إؿم٤مرًة قمغم أن اًمٙمقن ُمع اًمٜمٌٞملّم واًمّّمدي٘ملم

 .َُمـ أـم٤مقمف

﴿  5  9﴾ /ُيٙمت٥م ومٞمف،أصٚمف ُمـ  [221]،اًمّرق:ضمٚمٌد 3اًمٓمقر

ح٤م :واًمّرىمراق ،إذا عمَِعَ  ،شمرىمرق اًمٌمء:ُي٘م٤مل ،اًمّٚمٗم٤من ًّ  .بشمرىمرق اًم

وإذا يمت٧ٌم احلٙمٛم٦م ومٞمام  ،ٕٟمف ُمـ أطمًـ ُم٤م ُيٙمت٥م ومٞمف :إٟمام ذيمر اًمّرق :وىمٞمؾ

   .هق قمغم هذه اًمّّمٗم٦م يم٤من أهبك

﴿   5  9 ﴾ ويًٌٓمقٟمف ًم٘مراءشمف ،يٜمنموٟمف :أي. 

 ﴿     3   ﴾ /أصؾ اًمّرىمٞم٥م ُمـ  :ىمٞمؾ ،1اًمٜم٤ًمء

 .آٟمتٔم٤مروهق  ،اًمؽّمىم٥م

رىم٥م  :ُي٘م٤مل ،ٕن يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام يٜمتٔمر ُمقت ص٤مطمٌف :وُمٜمف اًمّرىمٌك :ىمٞمؾ

وهق  ،سمٛمٕمٜمك اًمٗم٤مقمؾ ،ومٕمغم هذا يٙمقن اًمّرىمٞم٥م ومٕمٞمالً  ،ورىم٤ٌمً  ،ورىمٌتف ،يرىم٥م رىمقسم٤مً 

 .احل٤مومظ اًمذي ٓ يٖمٞم٥م قمٜمف رء

 .واعمٕمٜمك ُُمت٘م٤مرب ،اًمٕم٤مملِ  :اًمّرىمٞم٥م :وىمٞمؾ

                                                           

  .، سمتٗم٤موٍت يًػم 24، ومْم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  6ح  8/36اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1
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  ﴿ىمقًمف:   ﴾ أي:احلٗمٞمظ قمٚمٞمٝمؿ.117ة/اعم٤مئد، 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   6    ﴾ /أي  :ىمٞمؾ ،93هقد

 إيّن ُمٕمٙمؿ ُُمٜمتٔمر طمٚمقل هذا اًمٕمذاب سمٙمؿ. ،اٟمتٔمروا ُم٤م وقمَديمؿ رسّمٙمؿ ُمـ اًمٕمذاب

 وإٟمام أٟمتٔمر اًمّرمح٦م واًمّثقاب واًمٜمٍُّمة.  ،اٟمتٔمروا اًمٕمذاب واًمّٚمٕمٜم٦م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .٤مه: اٟمتٔمروا ُمقاقمٞمد اًمِّمٞمٓم٤من، وأٟم٤م أٟمتٔمر ُمقاقمد اًمّرمحـوىمٞمؾ:ُمٕمٜم

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /18ق ،

ّٓ ًمديف طم٤مومظ ُمٕمف ،يرُمٞمف ُمـ ومٞمف :أي :أي: ُم٤م يتٙمّٚمؿ سمٙمالٍم ومٞمٚمٗمٔمف اعمََٚمؽ  :يٕمٜمل ،إ

 .اعُمقيّمؾ سمف

واهل٤مء  ،ٓ يٖمٞم٥م قمٜمف ،حيٗمظ قمٛمٚمف ،املوأُم٤م ص٤مطم٥م اًمِّم  ،أُم٤م ص٤مطم٥م اًمٞمٛملم

 .أو امم اًم٘م٤مئؾ ،شمٕمقد امم اًم٘مقل ،ذم ًمديف

ومع اًم٘مٚمؿ ؾم٧ّم ؾم٤مقم٤مت قمـ ًمػُم  ،أٟم٤م ص٤مطم٥م اًمِّمامل :(1)ىم٤مل  وقمـ اًمٜمٌّّل 

ّٓ يَمت٥م  ،وم٢من ٟمِدم واؾمتٖمٗمر اهلل ُمٜمٝم٤م أًم٘م٤مه٤م ،اًمٕمٌد اعمًٚمؿ اعُمخٓمئ واعمُزء وإ

وم٢مذا  ،ٞمٛملم أُمػٌم قمغم ص٤مطم٥م اًمِّماملص٤مطم٥م اًم :ىم٤مل ،واطمدة. وذم رواي٦ٍم أظمرى

 .قمِٛمؾ طمًٜم٦ًم يمتٌٝم٤م ًمف ص٤مطم٥م اًمٞمٛملم سمٕمنم أُمث٤مهل٤م

                                                           

 .9/242، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  8/185: اٟمٔمر : اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ، اًمٓمؼماين  ((1
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ىم٤مل ًمف ص٤مطم٥م  ،يٙمتٌٝم٤م [220]وم٠مراد ص٤مطم٥م اًمِّمامل أن  ،وإذا قمِٛمؾ ؾمٞمئ٦مً 

وم٢من اؾمتٖمٗمر اهلل ُمٜمٝم٤م، مل يٙمت٥م قمٚمٞمف  ،ومُٞمٛمًؽ قمٜمف ؾمٌع ؾم٤مقم٤مت ،أُمًؽ :اًمٞمٛملم

 (1) .اطمدةيَمت٥م ًمف ؾمٞمئ٦ًم و ،وإن مل يًتٖمٗمر اهلل ،رء

 ﴿  7   ﴾ /اًمٜمّٗمس واإلٟم٤ًمن :اًمّرىم٦ٌم هٜم٤م سمٛمٕمٜمك ،92اًمٜم٤ًمء. 

ٕن اًمّرىم٦ٌم  :وإٟمام صحَّ ذًمؽ ،سمٕمالىم٦م اجلزئّٞم٦م واًمٙمّٚمٞم٦م ،اؾمتٕمامًٓ ًمٚمجزء ذم اًمٙمّؾ 

 .هل اجلزء إقمٔمؿ اًمذي يٜمتٗمل اًمٙمّؾ سم٤مٟمتٗم٤مئف ،ُمـ احلٞمقان

 ﴿       3    ﴾ /ىمٞمؾ ،9اًمٙمٝمػ: 

 ،رىمٛم٧م اًمٙمت٤مب أرىمٛمف :ُي٘م٤مل ،وهق اًمٙمت٤مسم٦م ،أصٚمف ُمـ اًمّرىمؿ .أصح٤مب اًمّرىمٞمؿ

 .يم٤مجلريح واًم٘متٞمؾ ،ومٝمق ومٕمٞمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل

وشم٘مقل اًمٕمرب قمٚمٞمؽ  ،ٕٟمف ظمطٌّ ُيٕمرف سمف صمٛمٜمف :اًمّرىمؿ ذم اًمّثقب :وُمٜمف

 .ودع اجل٤مٟم٥م ،٤مءأي قمٚمٞمؽ سمرىمٛم٦م اًمقادي طمٞم٨م اعم (2) سم٤مًمرىمٛم٦م ودع اًمْمٗم٦م

  :وم٘مٞمؾ :واظمُتٚمػ ذم ُمٕمٜمك اًمّرىمٞمؿ

 .أٟمف اؾمؿ اًمقادي اًمذي يم٤من ومٞمف اًمٙمٝمػ

 .اجلٌؾ :واًمّرىمٞمؿ ،هم٤مٌر ذم اجلٌؾ :اًمٙمٝمػ :وىمٞمؾ

                                                           

 .6/124، اًمدر اعمٜمثقر ، اًمًٞمقـمل :  9/242اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

، اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، اًمِمٞمخ  15/249وهق ُمثؾ قمٜمد اًمٕمرب ، اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمٓمؼمي :  ((2

 .7/12اًمٓمقد : 
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 .اًم٘مري٦م اًمتل ظمرج ُمٜمٝم٤م أصح٤مب اًمٙمٝمػ :اًمّرىمٞمؿ :وىمٞمؾ

صمؿ ووٕمقه  ،يمتٌقا ومٞمف ىمّّم٦م أصح٤مب اًمٙمٝمػ ،هق ًمقٌح ُمـ طمج٤مرة :وىمٞمؾ

 .قمغم سم٤مب اًمٙمٝمػ

 ٕٟمف ُمـ قمج٤مئ٥م إُمقر.:ٞمؾ:ضُمٕمؾ ذًمؽ اًمّٚمقح ذم ظمزائـ اعمٚمقكوىم

 ومٚمؿ خُيؼم اهلل شمٕم٤ممم قماّم ومٞمف. ،وًمذًمؽ اًمٙمت٤مب ظمؼم ،اًمّرىمٞمؿ يمت٤مب :وىمٞمؾ

اًمذيـ دظمٚمقا ذم هم٤مر وم٤مٟمًدَّ  ،هؿ اًمٜمّٗمر اًمثالصم٦م ،أن أصح٤مب اًمّرىمٞمؿ :وىمٞمؾ

ومٗمٕمٚمقا  ،ُيٗمّرج اهلل قمٜم٤ّمطمّتك  ،ًمٞمدقمقا اهلل شمٕم٤ممم يمّؾ واطمٍد ُمٜم٤ّم سمٕمٛمٚمف :وم٘م٤مًمقا ،قمٚمٞمٝمؿ

 .ومٜمّج٤مهؿ اهلل شمٕم٤ممم

 ﴿    5  ﴾ /سمٛمٕمٜمك  ،أُم٤م ُمـ ىمقهلؿ رىم٤مء :اًمّراىمل ،27اًم٘مٞم٤مُم٦م

وآي٤مت يمت٤مسمف  ،إذا ـمٚم٥م ًمف ؿمٗم٤مًء سم٠مؾمامء اهلل اًمنّميٗم٦م ،ُيرىمٞمف ُرىمٞم٦م ،ـم٤مًم٥م اًمِّمٗم٤مء

 .اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ـمٌٞم٥ٍم  :أي :هؾ ُمـ راٍق  :وىم٤مل َُمـ طميه أهٚمف :أي :ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م

  .ومال جيدوٟمف ،ؿم٤مٍف ُيرىمٞمف وُيداويف

 .ومٚمؿ ُيٖمٜمقا قمٜمف ُمـ قمذاب اهلل ؿمٞمئ٤مً  ،أي اًمَتٛمًقا ًمف إـم٤ٌمء [221] :وىمٞمؾ

 

أُمالئٙم٦م اًمّرمح٦م، أم ُمالئٙم٦م  ؟َُمـ يرىمك سمروطمف :ىم٤مًم٧م اعمالئٙم٦م :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .اًمٕمذاب

 .ك سمروطمفأهّيؿ يرىم ،ختتّمؿ ومٞمف ُمالئٙم٦م اًمّرمح٦م وُمالئٙم٦م اًمٕمذاب :وىمٞمؾ
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وأهؾ أظمرة جُيٝمزون اًمّروح،  ،أهؾ اًمّدٟمٞم٤م جُيٝمزون اًمٌدن :ىم٤مل ،وقمـ سمٕمْمٝمؿ

 .سمٛمٕمٜمك اًمّّمٕمقد ،رىمك رىم٤مءً  ،وم٤مًمّراق وم٤مقمٌؾ ُمـ ،وقمغم إظمػميـ

﴿   5  ﴾ /وهق ومٕمقل سمٛمٕمٜمك  ،ىُمرأ ذم اعمِمٝمقر سم٤مًمٗمتح ،72يس

ومُٞمٜمتٗمع  ،وُمٜمٝم٤م ُم٤م ُيذسمح ،رواًمٌ٘م ،اإلسمؾ :وهق ،ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م ُيريم٥م :أي :اعمريمقب

 .اًمٖمٜمؿ وٟمحقه :وهق ،سمٚمحٛمف

 ،ويٙمقن اًمٙمالم قمغم طمذف اعُمْم٤مف ،وهق ُمّمدر :وىُمرأ أيْم٤ًم سم٤مًمْمؿِّ 

  .وذو اًمّريمقب هق اعمريمقب ،ومٛمٜمٝم٤م ذو ريمقهبؿ :واًمّت٘مدير

يمام ي٘مقل اإلٟم٤ًمن  ،ومٛمـ ُمٜم٤مومٕمٝم٤م ريمقهبؿ :أن يٙمقن اًمّت٘مدير :وضمّقز سمٕمْمٝمؿ

 .أي قمغم يدك :اخلػم ازمَّ ُمـ سمريم٤مشمؽ وصقل  :ًمٖمػمه

واجلزورة، عم٤ِم  ،واحلٚمقسم٦م ،وهل اًمريمقسم٦م يم٤مًم٘متقسم٦م :ريمقهبؿ :وىُمرأ ذم اًمِّمقاذ

 .وجُيزر ،وحُيٚم٥م ،ُي٘مت٥م

﴿     ﴾ /إذا سمكم. ،ُمـ رمَّ اًمٕمٔمؿ يرم سم٤مًمٙمن ،سم٤مًمٞم٦م :، أي78يس 

 ﴿ :وإٟمام ىم٤مل     ﴾  ًّٓذيمر ٓ يًتقي ومٞمف اعم ٕن ومٕمٞماًل وومٕمق

 .وصديؼ ،وقمدو ،رؾمقل :واعم١مّٟم٨م، واجلٛمع ُمثؾ

﴿     ﴾ /وىمد ُيًتٕمٛمؾ  ،اًمّرُمز اإليامء سم٤مًمِّمٗمتلم :ىمٞمؾ ،41آل قمٛمران

 .وإول أهمٚم٥م ،واًمٞمد ،واًمٕملم ،ذم اإليامء سم٤محل٤مضم٥م

ّٓ إيامءً  :ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك أي٦م  .أي ٓ شُمٙمّٚمؿ اًمٜم٤ّمس صمالصم٦م أي٤مم إ
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 :أراد سمف صقم صمالصم٦م أي٤مم :وىمٞمؾ ،وهق اًمّرُمز ،سمتحريؽ اًمِّمٗمتلم :أي :وىمٞمؾ

ّٓ رُمزًا. ،ٕهنؿ يم٤مٟمقا إذا ص٤مُمقا  مل يتٙمّٚمٛمقا إ

﴿           7  ﴾/اًمّرهط، ىمٞمؾ: [ 222]48اًمٜمٛمؾ

 ؿمّدة إيمؾ. :واًمؽّمهٞمط،وأصٚمف اًمِمدّ  ،هق قمِمػمة اًمّرضمؾ وىمقُمف

 .ٕملمُم٤م ومقق اًمٕمنمة امم إرسم ،اًمّرهط :وىمٞمؾ

اجلٛمع، ٓ  :ُمٕمٜم٤مهؿ ،واًمٕمِمػمة ،واعمٕمنم ،واًم٘مقم ،واًمٜمّٗمر ،اًمّرهط :وىمٞمؾ

رهط اًمّرضمؾ ىمٌٞمٚمتف  :وىمٞمؾ ،وهق ًمٚمرضم٤مل دون اًمٜم٤ًّمء ،واطمد هلؿ ُمـ ًمٗمٔمٝمؿ

 .وؾمٙمقن اهل٤مء أومّمح ُمـ ومتحٝم٤م ،إىمرسمقن

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    7  ﴾ شمًٕم٦م  :أي :وىمٞمؾ ،شمًٕم٦م ٟمٗمر :أي :ىمٞمؾ

 .قمِم٤مئر

﴿  :ٕم٤مممىمقًمف شم         ﴾ /ًمق ٓ قمّزة  :أي ،91هقد

 .ًم٘متٚمٜم٤مك سم٤محلج٤مرة ،ًمٙمقهنؿ قمغم ُمّٚمتٜم٤م :ىمقُمؽ وقمِمػمشمؽ قمٜمدٟم٤م

 .وؾمٌٌٜم٤مك ،ًمِمتٛمٜم٤مك :أي :وىمٞمؾ

﴿        ﴾ /أصٚمٝم٤م ُمـ اًمّره٦ٌم :اًمّره٤ٌمٟمٞم٦م ،17احلديد، 

ّٓ أهن٤م قم٤ٌمدة خُم  ،وهل اخلقف  .تّّم٦م سم٤مًمٜمّّم٤مرىإ
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 (1) .ٓ ره٤ٌمٟمٞم٦م ذم اإلؾمالم :ي٘مقل اًمٜمٌّّل 

 .واخت٤مذ اًمّّمقاُمع ،رومض اًمٜم٤ًّمء :هل :أن اًمّره٤ٌمٟمّٞم٦م اًمتل اسمتدقمقه٤م :ىمٞمؾ

ومام رقم٤مه٤م اًمذيـ سمٕمدهؿ طمؼَّ رقم٤ميتٝم٤م،  ،خل٤مومٝمؿ سم٤مًمؼماري واجل٤ٌمل :هل :وىمٞمؾ

 .وذًمؽ ًمتٙمذيٌٝمؿ سمٛمحّٛمد 

 ًمإلٟمٗمراد سم٤مًمٕم٤ٌمدة. ،قمـ اًمٜم٤ّمسهل آٟم٘مٓم٤مع  :أن اًمّره٤ٌمٟمٞم٦م :وىمٞمؾ

وم٤مختذوا أهاسم٤ًم  ،أهنؿ يم٤مٟمقا يرون ُمـ ُمٚمقيمٝمؿ ُم٤م ٓ يّمؼمون قمٚمٞمف :وىمٞمؾ

 ،ودظمٚمقا قمٚمٞمف ،ومٚماّم أًمزُمقا أٟمٗمًٝمؿ ذًمؽ اًمّتٓمقع ،واسمتدقمقا ذًمؽ ،وصقاُمع

 .ًمزُمٝمؿ مت٤مُمف

 :قمغم مح٤مٍر، وم٘م٤مل يمٜم٧م رديػ رؾمقل اهلل   :ىم٤مل ،وُروي قمـ اسمـ ُمًٕمقد

اهلل  :وم٘مٚم٧م ؟هؾ شمدري ُمـ أيـ أطمدصم٧م سمٜمق إهائٞمؾ اًمّره٤ٌمٟمّٞم٦م ،ي٤م سمـ أم قمٌد

   .ورؾمقًمف أقمٚمؿ

ومٖمْم٥م  ،يٕمٛمٚمقن سمٛمٕم٤ميص اهلل فمٝمرت قمٚمٞمٝمؿ اجل٤ٌمسمرة سمٕمد قمٞمًك  :وم٘م٤مل

ّٓ اًم٘مٚمٞمؾ ،صمالث ُمّرات [223]ومُٝمزم  ،أهؾ اإليامن وم٘م٤مشمٚمقهؿ  ،ومٚمؿ يٌؼ ُمٜمٝمؿ إ

يدقمق إًمٞمف، ومتٕم٤مًمقا ٟمتٗمّرق ذم ومل يٌؼ ًمٚمديـ أطمد  ،إن فمٝمرٟم٤م هل١مٓء أومٜمقٟم٤م :وم٘م٤مًمقا

 .يٕمٜمقن حمّٛمداً  إرض امم أن يٌٕم٨م اهلل اًمٜمٌّّل اًمذي وقمدٟم٤م سمف قمٞمًك

                                                           

، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ، اسمـ إصمػم :  721ح  2/173ئؿ آؾمالم ، اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامين : دقم٤م ((1

2/282. 
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ؽ سمديٜمف ،وأطمدصمقا ره٤ٌمٟمّٞم٦مً  ،ومتٗمّرىمقا ذم همػمان اجل٤ٌمل  ًّ وُمٜمٝمؿ  ،ومٛمٜمٝمؿ َُمـ مت

﴿ :صمؿ شمال هذه أي٦م ،َُمـ يمٗمر        ﴾ /أي٦م ،17احلديد. 

ىمٚم٧م اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ، ىم٤مل:  ؟أشمدري ُم٤م ره٤ٌمٟمٞم٦ّم ُأُمتل ،ي٤م سمـ أم قمٌد :لصمؿ ىم٤م

 (1) .واًمٕمٛمرة ،واحل٩م ،واًمّّمقم ،واًمّّمالة ،واجلٝم٤مد ،اهلجرة

﴿      ﴾ /ٗمف واخلّٗم٦م :سم٤مًمتحريؽ :اًمّرهؼ ،6اجلـ ًّ وريمقب  ،اًم

 .وحِل٤مق اإلصمؿ ،وهمِمٞم٤من اعمح٤مرم ،اًمنّم واًمّٔمٚمؿ

 .حققأصٚمف اًمٚمّ  :وىمٞمؾ

ُمـ سم٤مب شمٕم٥م،  ،ره٘م٧م :وىمقهلؿ ،إذا حلؼ طم٤مل اًمّرضم٤مل ،راهؼ اًمٖمالم :وُمٜمف

 .ىمرسم٧م ُمٜمف :أي

أي ومزاد اجلـ واإلٟمس إصماُم قمغم إصمٛمٝمؿ اًمذي يم٤مٟمقا قمٚمٞمف،  :وىمٞمؾ ذم شمٗمًػم أي٦م

 .ُمـ اًمٙمٗمر واعمٕم٤ميص

زادوهؿ  :وىمٞمؾ .ّذاً  :وىمٞمؾ .وظمقوم٤مً  ،ومَرىم٤مً  :وىمٞمؾ .أي ـمٖمٞم٤مٟم٤مً  :ره٘م٤مً  :وىمٞمؾ

  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:.ووٕمٗم٤مً  ذًّم٦م 2   ﴾ /أي ٓ 13اجلـ ،

 .وهمِمٞم٤من ُمٙمروه ،وٓ حِل٤مق فمٚمؿٍ  ،خي٤مف ٟم٘مّم٤مٟم٤ًم ومٞمام يًتحّ٘مف ُمـ اًمّثقاب

 .ىمٚمٞماًل وٓ يمثػماً  ،ٓ خي٤مف ٟم٘مّم٤مً  :ويم٠مٟمف ىم٤مل

                                                           

 .9/248، شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل :  9/424جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1
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ٕٟمف اًمٌخس،  :وٓ زي٤مدًة ذم ؾمٞمئ٤مشمف ،ٓ خي٤مف ٟم٘مّم٤ًم ُمـ طمًٜم٤مشمف :وىمٞمؾ

 .اًمٕمدوان ،واًمّرهؼ ،نواًمٜمّ٘مّم٤م

 ﴿     3      ﴾ /يمّؾ اُمرٍئ يم٤مومٍر  :أي :ىمٞمؾ ،21اًمٓمقر

 .قمٛمٌؾ ُمـ اًمنّمك :أي :ُُمرهتـ ذم اًمٜم٤ّمر سمام يم٥ًم

    ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :واعم١مُمـ ٓ يٙمقن ًُمرهتٜم٤مً         

       ﴾ وم٤مؾمتثٜمك ،38/اعمدصمر. 

 ،وجُي٤مزى سمح٥ًم قمٛمٚمف ،ُيٕم٤مَُمؾ سمام يًتحّ٘مف [224]ُمٕمٜم٤مه يمّؾ إٟم٤ًمٍن  :وىمٞمؾ

 .وٓ ُي١ماظمذ أطمدًا سمذٟم٥م همػمه ،وأن قمِٛمؾ ُمٕمّمٞم٦ًم قُمقىم٥م ،إن قمِٛمؾ ـم٤مقم٦ًم ُأصمٞم٥م

   ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ ُمرهقٟم٦ًم سمٕمٛمٚمٝم٤م :أي، 

 .ُمـ ـم٤مقم٦ٍم أو ُمٕمّمٞم٦مٍ  ،ٌتفُُمٓم٤مًَم٦ًٌم سمام يمً ،حمٌقؾم٦ًم سمف

ّٓ سم٤مخلروج ُمٜمف ،أظمذ اًمٌمء سم٠مُمرٍ  :واًمّرهـ  .قمغم أن ٓ ُيرّد إ

 ﴿8     ﴾ /٤ميمـ :اًمّرهق :ىمٞمؾ ،24اًمدظم٤من ًّ ٝمؾ اًم ًّ  ،اًم

 .ظم٤مومٍض وداع :أي ،قمٞمٌش راهٍ  :ُي٘م٤مل

 .اًمّدُم٨م ن ًمٞمس سَمرًا وٓ طَمَزن :اًمّرهق :وىمٞمؾ

 ﴿8       ﴾ /ؾم٤ميمٜم٤ًم قمغم ُم٤م هق سمف إذا ىمٓمٕمتف  :أي ،24اًمدظم٤من

 .وقمؼمشمف
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وم٠مُمره اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن يؽميمف يمام  ،وم٤مٟمٗمٚمؼ ًمٌٜمل إهائٞمؾ ،ويم٤من ىمد رضسمف سم٤مًمٕمّم٤م

 .ًمٞمٖمرق ومرقمقن وىمقُمف ،هق

 طمّتك يٓمٛمع ومرقمقن ذم دظمقًمف. ،أي ُُمٜمٗمتح٤ًم ُُمٜمٙمِمٗم٤مً  :رهقاً  :وىمٞمؾ

ًمٞميب اًمٌحر سمٕمّم٤مه ًمٞمٚمتئؿ،  قمٓمػ ،اًمٌحر عم٤ّم ىمٓمع ُمقؾمك  :ىمٞمؾ

8  ﴿ :وم٘مٞمؾ ًمف ،وظم٤مف أن يتٌٕمف ومرقمقن وضمٜمقده      ﴾  أي يمام

﴿هق،  ـمري٘م٤ًم ي٤مسم٤ًًم        ﴾ /ؾمُٞمٖمرىمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم24اجلـ ،. 

 ﴿      ﴾ /وهق اًمّراطم٦م  :ومٚمف روٌح  :أي ،79اًمقاىمٕم٦م

 .يٕمٜمل ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ اًمّدٟمٞم٤م وُمِم٤مىّمٝم٤م ،طم٦موآؾمؽما

يٕمٜمل  :ورحي٤من ،وُيزيؾ قمٜمٝم٤م اهلؿَّ  ،اًمّروح اهلقاء اًمذي شمًتٚمّذه اًمٜمّٗمس :وىمٞمؾ

 .اًمّرزق ذم اجلٜم٦ّم

 ُي١مشمك سمف قمٜمد اعمقت ومٞمِمّٛمف.  ،ُمـ رحي٤من اجلٜم٦ّم ،هق اًمّرحي٤من اعمِمٛمقم :وىمٞمؾ

 .يمّؾ ٟم٤ٌمه٦ٍم وذف :واًمّرحي٤من ،اًمّروح رمح٦مٌ  :وىمٞمؾ

 .اًمّدظمقل ذم دار اًم٘مرار :واًمّرحي٤من ،اًمٜمّج٤مة ُمـ اًمٜم٤ّمر :ًمّروحا :وىمٞمؾ

 .ورحي٤مٌن ذم اجلٜم٦ّم ،روٌح ذم اًم٘مؼم :وىمٞمؾ

 .ورحي٤مٌن ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ،روٌح ذم اًم٘مؼم :وىمٞمؾ

﴿      ﴾ /شم٘مٜمٓمقا ُمـ رمحتف. :أي،87يقؾمػ ٓ 

ٌَؾ اهلل  :وىمٞمؾ  .[225]ُمـ اًمٗمرج ُمـ ىِم
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 ﴿ :ؾمقا ُمـ اًمّروح اًمذي ي٠ميت سمف اهللٓ شمٞم٠م :واعمٕمٜمك        

           3  ﴾ /أن اعم١مُمـ ُمـ اهلل  :ُيريد :ىمٞمؾ ،87يقؾمػ

واًمٙم٤مومر ًمٞمس  ،ويِمٙمره وحيٛمده ذم اًمّرظم٤مء ،يرضمقه ذم اًمِّمدائد واًمٌالء ،قمغم ظمػمٍ 

 .يمذًمؽ

٤مؾمؼ اعمكّم ٓ سم٠مس قمٚمٞمف ُمـ رمح٦م اهلل، سمخالف وذم هذا دًٓم٦ٌم قمغم أن اًمٗم :ىمٞمؾ

 .ُم٤م ي٘مقل أهؾ اًمققمٞمد

﴿          ﴾ /ىمٞمؾ:اًمّرحي٤من:اًمّرزق.12اًمرمحـ، 

اًمقرق  :واًمٕمّمػ ،هق احل٥َّم اعم٠ميمقل :وىمٞمؾ ،اًمّرحي٤من اًمذي ُيِمؿُّ  :هق :وىمٞمؾ

ومذيمر ؾمٌح٤مٟمف ىمقت  ،ٜم٤ّمسواًمّرحي٤من رزق اًم ،ومٝمق رزق اًمّدواب ،اًمذي ٓ ُي١ميمؾ

 .اًمٜم٤ّمس وإٟمٕم٤مم

 .وسم٤مًمّرومع قمٓمٗم٤ًم قمغم احل٥َّم  ،سمت٘مدير ذو ،اًمّرحي٤من سم٤مجلرّ  :وىُمرأ

 ﴿               ﴾ /اعُمراودة:  ،23يقؾمػ

 .ًمُٞمٕمٛمٚمف سمف ،اعُمٓم٤مًم٦ٌم سم٠مُمٍر سم٤مًمّرومؼ واًمّٚملم

 ،ُمـ راد يرود :وأصٚمف ،راوده :٘م٤مل ذم اعُمٓم٤مًم٦ٌموٓ يُ  ،ٕٟمف يٕمٛمؾ :اعمرود :وُمٜمف

 .إذا ـمٚم٥م اعمرقمك

 وهق ذم أي٦م:يمٜم٤مي٦ًم قماّم شًمريده اًمٜم٤ًّمء ُمـ اًمّرضم٤مل:أي وـم٤مًم٧ٌم يقؾمػ 

 وهل ُزًمٞمخ٤م. ذم سمٞمتٝم٤م قمـ ٟمٗمًف، اعمرأة اًمتل يم٤من يقؾمػ 
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 .ـمٚم٧ٌم ُمٜمف أن ُيقاىمٕمٝم٤م :واعمٕمٜمك 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /ـمٚمٌقا ُمٜمف  :أي ،37اًم٘مٛمر

 .أن ُيًّٚمؿ إًمٞمٝمؿ أوٞم٤مومف

 ﴿    7   9 ﴾ /اًمًٌت٤من اعُمتٜم٤مهل  :اًمّروو٦م ،15اًمروم

 .إرض اخلية سمحًـ اًمٜم٤ٌّمت :وىمٞمؾ ،ُمٜمٔمرًا وـمٞم٤ٌمً 

 ،ٕٟمف ًمٞمس قمٜمد اًمٕمرب رٌء أطمًـ ُمٜمٝم٤م :وظمصَّ ذيمر اًمّروو٦م هٜم٤م :ىمٞمؾ   

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /22اًمِمقرى. 

 ﴿           ﴾ /اإلومزاع،  :سم٤مًمٗمتح :اًمّروع ،74هقد

 .إذا ظم٤مف :وارشم٤مع ارشمٞم٤مقم٤مً  ،إذا أومزقمف ،ُي٘م٤مل: راقمف يروقمف

وؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م  ،أي ذم ٟمٗمز :ُي٘م٤مل أًم٘مك ذم روقمل ،اًمٜمّٗمس :وسم٤مًمْمؿِّ 

 .[226]وع ُمقوع اًمرّ 

اخلقف واًمٗمزع اًمذي دظمٚمف ُمـ  ومٚماّم ذه٥م قمـ إسمراهٞمؿ  :وُمٕمٜمك أي٦م

 .اًمّرؾمؾ

﴿       ﴾ /اعمٞمؾ ُمـ ضمٝم٦ٍم امم ضمٝم٦م،  :اًمّروغ ،91اًمّم٤موم٤مت

  .واًمّرواغ احلٞم٤مد ،أي طم٤مد :وروهم٤مٟم٤مً  ،راغ يروغ روهم٤مً  :ُي٘م٤مل
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 ﴿        ﴾ امم أصٜم٤مُمٝمؿ اًمتل يم٤مٟمقا يّدقمقهن٤م آهل٦مومامل  :أي. 

 .ٗمٞم٦مظممم اًمٌمء ذم ااًمّذه٤مب  :اًمّروغ :وىمٞمؾ

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /ذه٥م هلؿ ظمٗمّٞم٤مً  :أي ،6اًمذاري٤مت. 

 .يمٕم٤مدة اًمٔمروم٤مء ،وإٟمام راغ خم٤موم٦م أن يٛمٜمٕمقه ُمـ شمٙمّٚمػ ُم٠ميمقل :ىمٞمؾ

 ﴿  6        ﴾ /اًمِّمؽ :اًمّري٥م ،2اًمٌ٘مرة. 

إذا يمٜم٧م  ،راسمٜمل اًمٌمء ُمـ ومالن ،وهق ُمّمدر ،أؾمقأ اًمِّمؽ :هق :وىمٞمؾ

أراسمٜمل  :ىمٚم٧م ،ومل شمًتٞم٘مـ سم٤مًمّري٦ٌم ُمٜمف ،وم٢مذا أؾم٠مت سمف اًمّٔمـ ،ُُمًتٞم٘مٜم٤ًم ُمٜمف سم٤مًمّري٦ٌم

 .ُمـ ومالن أُمر

 .أي ص٤مر ص٤مطم٥م ري٦ٌمٍ  :وأراب اًمّرضمؾ ،أراسمف

  ﴿ :وُمٕمٜمك ىمقًمف     ﴾ ومِٛمـ  ،وطمّؼ وُمٕمجز ،أٟمف سمٞم٤مٌن وهدًى  :أي

 .ضمٝم٦م ًمإلظم٤ٌمر يٜمٗمل ؿمؽَّ اًمِّم٤ميّملموٓ و ،ه٤م هٜم٤م اؾمتحّؼ اًمقصػ سم٠مٟمف ٓ ؿمؽ ومٞمف

ٕن إؾم٤ٌمب اًمتل  :ٓ ؾم٥ٌم ؿمّؽ ومٞمف :يم٠مٟمف ىم٤مل ،أٟمف قمغم احلذف :وىمٞمؾ

واًمّدقم٤موى اًمٕم٤مري٦م  ،واًمّتٜم٤مىمض ،واًمّتٕم٘مٞمد ،هل اًمّتٚمٌٞمس ،شُمقضم٥م اًمِّمؽ ذم اًمٙمالم

 .وهذه يمّٚمٝم٤م ُمٜمٗمٞم٦ّم قمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ،ـ اًمؼمه٤منُم
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أي ٓ شمرشم٤مسمقا وٓ شمِمّٙمقا ومٞمف  ،وإن يم٤من ًمٗمٔمف اخلؼم ،اًمٜمّٝمل :وىمٞمؾ:أن ُمٕمٜم٤مه

 ﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ /197اًمٌ٘مرة. 

﴿  4   5 ﴾ /ران قمغم ىمٚمٌف ،أصٚمف اًمٖمَٚم٦ٌم :اًمّريـ ،14اعمٓمٗمٗملم: 

ٙمران ،ٚم٥م قمٚمٞمفأي هم ًّ واعمقت يريـ قمغم اعمٞم٧ّم  ،واخلٛمر شمريـ قمغم ىمٚم٥م اًم

 .ومٞمذه٥م سمف

 .قمغم ىمٚمقهبؿ [227]همٚم٥م ذٟمقهبؿ  :وُمٕمٜمك أي٦م

 طمّتك يٛمقت اًم٘مٚم٥م. ،أن ُمٕمٜمك اًمّريـ هق اًمّذٟم٥م قمغم اًمّذٟم٥م :وىمٞمؾ

ـٍ  :ىم٤مل وُروي قمـ أب ضمٕمٗمر  ّٓ وذم ىمٚمٌف ٟمٙمت٦م سمٞمْم٤مء،  ،ُم٤م ُمـ قمٌٍد ُم١مُم إ

قاد،  ،ظمرج ذم شمٚمؽ اًمٜمّٙمت٦م ٟمٙمت٦م ؾمقداء، وم٢مذا شم٤مب ،٤مً وم٢مذا أذٟم٥م ذٟمٌ ًّ ذه٥م ذًمؽ اًم

قاد ًّ قاد، طمّتك ُيٖمّٓمل ذًمؽ اًم ًّ ومل يرضمع  ،وإن مت٤مدى ذم اًمّذٟمقب زاد ذًمؽ اًم

    4﴿  :وهق ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ،ص٤مطمٌف امم ظمػٍم أسمداً     5﴾(1). 

 (2) .اٟمجغم قمٜمف ،ا ذيّمرشمف سمآٓء اهللوم٢مذ ،يّمّد اًم٘مٚم٥م :وىم٤مل أسمق قمٌد اهلل 

 

 

                                                           

 11/239، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  22ح  2/273اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .22582ح

 .12/293اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2
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اء املكسورة (  ) فصل الز 

 

 ﴿         ﴾ /وهق ومٕمٌؾ  ،اعمِمٝمقر رئٞم٤ًم ُمٝمٛمقز ،74ُمريؿ

  .سمؾ هق اؾمٌؿ عم٤ِم فمٝمر ،وًمٞمس سمٛمّمدر ،ُمـ رأي٧م

واًمّٓمحـ سم٤مًمٗمتح، واًمٓمِّحـ  ،يم٤مًمّذسمح سمٛمٕمٜمك اعمذسمقح ،اعمرئل :وهق سمٛمٕمٜمك

٘مل ،نسم٤مًمٙم ًَّ  .اًمٜمّٔمر واهلٞمئ٦م :وهق ه٤م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك ،واًم

وأطمًـ  ،يم٤مٟمقا أيمثر أُمقآً  ،أن اهلل ىمد أهٚمؽ ىمٌٚمٝمؿ ُأمم٤ًم ومج٤مقم٤مت :واعمٕمٜمك

ـِ قمٜمٝمؿ أُمقاهلؿ ،وأومًد قمٚمٞمٝمؿ صقرهؿ ،وم٠مهٚمؽ أُمقاهلؿ ،ُمٜمٔمرًا ُمٜمٝمؿ  ،ومل شُمٖم

 .يمذًمؽ ٓ ُيٖمٜمل قمـ ه١مٓء ،وٓ مِج٤مهلؿ

يم٤مٟمقا جُيّٚمقن ؿمٕمقرهؿ،  ،وذووه (1) اًمٜمي سمـ احل٤مرث أن اعمٕمٜمل سم٤مٔي٦م :وىمٞمؾ     

 . ويٗمتخرون سمِم٤مرهتؿ وهٞم٠مهتؿ قمغم أصح٤مب اًمٜمٌّّل  ،ويٚمًٌقن ظمّز صمٞم٤مهبؿ

 

                                                           

اًمٜمٔمر سمـ احل٤مرث سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ يمٚمدة سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ، ص٤مطم٥م ًمقاء اعمنميملم سمٌدر ، اسمـ ظم٤مًم٦م  ((1

يم٤من ًمف اـمالع قمغم يمت٥م اًمٗمرس وشم٤مرخيٝمؿ ، ُأه سمٌدر صمؿ ىمتؾ ىمٌؾ  آذى رؾمقل اهلل  اًمٜمٌل 

 .8/33، إقمالم ، اًمزريمكم :  ٤2/26مُمؾ ذم اًمت٤مريخ ، اسمـ إصمػم : دظمقهلؿ اعمديٜم٦م ، اٟمٔمر : اًمٙم
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وهق أُم٤م ُمـ رأي٧م، وم٠ُمسمدًم٧م  ،ُُمِمدّدة اًمٞم٤مء ،سمٖمػم مهزةٍ  ،رّي٤مً  :وىَمرأ سمٕمْمٝمؿ

  .ٓضمتامع ذائط اإلدهم٤مم :صمؿ ُأدهمٛم٧م ذم اًمٞم٤مء ،اهلٛمزة ي٤مءً 

 .ومٞمتٗمؼ ُمٕمٜم٤مه ،ٕن ًمٚمري٤من ٟمْم٤مرة وطُمًٜم٤مً  :ُمـ اًمّري٤من ،وي٧موأُم٤م ُمـ ر

وهق حُيتٛمؾ أن يٙمقن ُم٘مٚمقسم٤ًم ُمـ ومٕمؾ  ،ظمٗمٞمٗم٦ًم سمال مهز ،وري٤مً  :وىُمرأ ذم اًمِّمقاذ

وُأًم٘مٞم٧م طمريمتٝم٤م قمغم  [228]صمؿ طُمذوم٧م اهلٛمزة  ،ومّم٤مر ذم اًمّت٘مدير وري٤مً  ،امم ومٚمع

 .ومّم٤مرت رّي٤مً  ،اًمٞم٤مء ىمٌٚمٝم٤م

ومّم٤مرت  ،صمؿ ظُمٗمٗم٧م سمحذف إطمدى اًمٞم٤مئلم ،روي٧م ُمـ ،وحُيتٛمؾ أن يٙمقن رّي٤مً 

 .ري٤مً 

 .مجٕم٧م يٕمٜمك: ،وهق ومٕمٌؾ ُمـ زوي٧م ،سم٤مًمّزاء اعمُٕمجٛم٦م ،ىمرأ سمٕمْمٝمؿ:زي٤مً 

طمّتك يٙمثر اًمتدًّمف  ،وذًمؽ أٟمف ٓ ُي٘م٤مل عمَـ ًمف رء واطمد ُمـ اًمتدًمف زي :ىمٞمؾ

 .عُمًتحًٜمف

﴿      ﴾ /رؤي٦م، يم٠مٟمف أصٚمف ُمـ اًم ،اًمّري٤مء واعمراءة ،264اًمٌ٘مرة

 .يٗمٕمؾ ًمػُمي همػمه ذًمؽ

وإن طم٤مل سمٞمٜمٝمام  ،وٓ جُيٛمع ذم ذوائ٥م ،ومَجَع ذم رئ٤مء اًمٜم٤ّمس سملم مهزشملم :ىمٞمؾ

ومٝمق أظمػُّ  ،وٓئٝمام ُمٗمتقطمت٤من ذم اًمقاطمد ،خلّٗم٦م اًمقاطمد :إًمػ ذم يمال اعمقوٕملم

 .هل٤م
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﴿   ﴾ /دةوشمِمديد اًم٤ٌمء اعُمقطم ،سمٙمن اًمّراء ،اًمّرب ،146آل قمٛمران، 

 .سم٤مًمٙمن أيْم٤مً  ،واطمد اًمّرسمٞملّم  :سمٕمده٤م ي٤مء اًمٜم٦ًٌّم

 .هؿ أًمقف ُمـ اًمٜم٤ّمس :ىمٞمؾ

 .اجلامقم٦م :سمٛمٕمٜمك ،ٟم٦ًًٌم امم اًمّرسم٦م :رسّمٞمقن :وىمٞمؾ

اعُمتٛمًٙمقن  :وُمٕمٜم٤مه ،أهنؿ ُمٜمًقسمقن امم اًمّرب :وىمٞمؾ .أهنؿ قمٚمامء وم٘مٝم٤مء :وىمٞمؾ

 أهنؿ ُمٜمًقسمقن امم قمٚمؿ اًمّرب. :وىمٞمؾ.سمٕم٤ٌمدة اهلل

  .وهق اعمروي قمـ أب ضمٕمٗمر  ،نمة أفأهنؿ قم :وىمٞمؾ

  .واًمّرسم٤مٟمٞمقن اًمقٓة ،إشم٤ٌمع :أن اًمّرسمٞمقن :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /ؿمدٌّ أين ُمـ اًمَٕم٘مد :اًمّرسم٤مط ،62آٟمٗم٤مل، 

 ،أي ُمـ رسمٓمٝم٤م واىمتٜم٤مئٝم٤م ًمٚمٕمزّ  :وُُمراسمٓم٦م ،وراسمٓم٦م ،ورسم٤مـم٤مً  ،ُي٘م٤مل رسمٓمف يرسمٓمف رسمٓم٤مً 

 .جلٝم٤مدوهق ُمـ أىمقى قُمدد ا

 ،وم٢من فمٝمقره٤م ًمٙمؿ قمزّ  :ارشمٌٓمقا اخلٞمؾ :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 (1) .وأضمقاومٝم٤م يمٜمز

 .واًمّرسم٤مط اإلٟم٤مث ُمٜمٝم٤م ،أن اًم٘مّقة ذيمقر اخلٞمؾ :وىمٞمؾ

                                                           

، قمٜمف ُمًتدرك وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ،  4/487اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .12571ح  11/115اًمٜمقري : 
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 ﴿  2  4   ﴾ /اًمّزي٤مدة، ُمـ  :أصؾ اًمّرسم٤م ،275اًمٌ٘مرة

 .إذا زاد ،رسمك اًمٌمء :ىمقهلؿ

 .إذا قم٤مُمؾ ذم اًمّرسم٤م ،وأرسمك اًمّرضمؾ ،قمغم رأس اعم٤مل [231]ي٤مدة هق اًمزّ  :واًمّرسم٤م

 (1) .وم٘مد أرسمك ،َُمـ أضمٌك :وُمٜمف احلدي٨م

 .وؾمٞم٠ميت شمٗمًػم ذًمؽ قمٜمد شمٗمًػم اعمًد 

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    4   ﴾ /أن  :ُمٕمٜم٤مه ،أي٦م ،275اًمٌ٘مرة

 .ُمثؾ اًمٌٞمع اًمذي ومٞمف اًمّرسم٤م ، رسم٤م ومٞمفذًمؽ اًمٕم٘م٤مب سم٥ًٌم ىمقهلؿ إٟمام اًمٌٞمع اًمذي ٓ

ىم٤مل  ،ومٓم٤مًمٌف سمف ،إذا طمؾَّ َديٜمف قمغم همريٛمف ،يم٤من اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ :قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 ،ويٕمٛمالن سمف ،ومٞمؽماوٞم٤من قمٚمٞمف ،وأزيدك ذم اعم٤مل ،زدين ذم إضمؾ :اعمٓمٚمقب ُمٜمف ًمف

 .مه٤م ؾمقاء :ىم٤مًمقا ،هذا رسم٤مء :وم٢مذا ىمٞمؾ

واًمّزي٤مدة ومٞمف سم٥ًٌم إضمؾ قمٜمد  ،٤مل اًمٌٞمعأن اًمّزي٤مدة ذم اًمّثٛمر طم :يٕمٜمقن سمذًمؽ

 :وظمّٓم٠مهؿ ذم ذًمؽ سم٘مقًمف ،وأحلؼ اًمققمٞمد هبؿ ،ومّذُمٝمؿ اهلل سمف ،حمّؾ اًمّديـ ؾمقاءٌ 

﴿         4   ﴾ /أي أطمؾَّ اهلل اًمٌٞمع اًمذي  ،275اًمٌ٘مرة

 (2) .وطمّرم اًمٜمّقع اًمذي ومٞمف اًمّرسم٤م ،ٓ رسم٤م ومٞمف

                                                           

 .2/192همري٥م احلدي٨م ، اسمـ إصمػم: ذم ، اًمٜمٝم٤مي٦م  1/217اٟمٔمر : همري٥م احلدي٨م ، اسمـ ؾمالم :  ((1

 .2/46، وم٘مف اًم٘مرآن ، اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي : 2/226اٟمٔمر:جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن،اًمٓمؼمد: ((2
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وذم أظمر ٕضمؾ  ،أن اًمّزي٤مدة ذم أطمدمه٤م ًمت٠مظمػم اًمّديـ :رق سمٞمٜمٝمامواًمٗم :ىمٞمؾ

 .اًمٌٞمع

واًمّرسم٤م زي٤مدة ُمـ همػم  ،ٕن اعُمثٛمـ ومٞمف سمدل اًمّثٛمـ :وم٢من اًمٌٞمع سمدل اًمٌدل :وأيْم٤م

 .أو زي٤مدة ذم اجلٜمس ،ًمٚمت٠مظمػم ذم إضمؾ :سمدل

٤مس ُمـ ًمئاّل يٛمتٜمع اًمٜمّ  :إٟمام ؿمدد ذم حتريؿ اًمّرسم٤م :ىم٤مل اًمّّم٤مدق  ،وذم اخلؼم

 (1) .اصٓمٜم٤مع اعمٕمروف ىمرو٤ًم أو رومداً 

   ﴿ :ىمقًمف 4   ﴾ /ُيٜم٘مص اهلل اًمّرسم٤م، طم٤مًٓ  :أي ،276اًمٌ٘مرة

 .امم أن يتٚمػ اعم٤مل يمّٚمف ،سمٕمد طم٤مل

 (2) .هُيٚمٙمف وُيذه٥م سمؼميمتف :ُمٕمٜم٤مه :وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس

يٛمحؼ اهلل ديٜمف  :وم٘م٤مل ،ومٞمٙمثر ُم٤مًمف ،وىمد ُيرى اًمّرضمؾ ُيرب ىمٞمؾ ًمٚمّّم٤مدق 

 (3) .وإن يمثر ُم٤مًمف

واًمّتًٛمٞم٦م  ،واحلٙمؿ سمٗمً٘مف ،سمً٘مقط قمداًمتف ،يٛمح٘مف اهلل ذم اًمّدٟمٞم٤م :وىمٞمؾ

 .سم٤مًمٗمًؼ

                                                           

، احلدائؼ اًمٜم٤مفمرة ، اًمٌحراين :  2/362اٟمٔمر : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((1

19/271. 

 .82ؼم : ، شمٗمًػم ؿم 2/228اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

 .333ح  18/131، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي :  178اٟمٔمر : شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((3
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﴿      ﴾ /اًمٕمذاب ذم ًمٖم٦م أهؾ :سمٙمن اًمّراء:اًمّرضمز،59اًمٌ٘مرة

٤ًٌُمق. ،احلج٤مز. وىمٞمؾ: اًمّرضمس واًمّرضمز ًمٖمت٤من ٌُزاق واًم  ُمثؾ اًم

امء قمذاسم٤مً  :واعمٕمٜمك ًّ  .ُمـ اًم

ومامت ُمٜمٝمؿ ذم ؾم٤مقم٦ٍم واطمدة أرسمٕم٦م وقمنمون أًمٗم٤ًم ُمـ  ،ُأهٚمٙمقا سم٤مًمّٓم٤مقمقن :ىمٞمؾ

 .اًمِٕمٚمؿ واًمٕم٤ٌمدة [230]وم٤مٟمت٘مؾ ُمٜمٝمؿ  ،وسم٘مل إسمٜم٤مء ،يمؼمائٝمؿ وؿمٞمقظمٝمؿ

 .يم٠مٟمف ُيِمػم امم أهنؿ قُمقىمٌقا سم٢مظمراج إوم٤موؾ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ :ىمٞمؾ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    3       ﴾ /أي:  ،11آٟمٗم٤مل

وأٟمتؿ شُمّمّٚمقن ُمع  ،أن قمدّويمؿ ىمد ؾمٌ٘مٙمؿ امم اعم٤مء :سم٘مقًمف ،وؾمقؾم٦م اًمِّمٞمٓم٤من

 .اجلٜم٤مسم٦م واحلََدث، وشمًقخ أىمداُمٙمؿ ذم اًمّرُمؾ

 :وىمٞمؾ .ًمٞمس ًمٙمؿ هب١مٓء ـم٤مىم٦م :سم٘مقًمف ،وُيذه٥م قمٜمٙمؿ وؾمقؾمتف :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 وُيذه٥م قمٜمٙمؿ اجلٜم٤مسم٦م اًمتل أص٤مسمتٙمؿ سم٤مٓطمتالم. :ُمٕمٜم٤مه

 ﴿ :ف شمٕم٤مممىمقًم      ﴾ /دء اًمٕمذاب. :أي ،5ؾم٠ٌم 

﴿        ﴾ /اًمّرضمس ذم اًمّٚمٖم٦م :ىمٞمؾ ،92اعم٤مئدة: 

ورضمس  ،ُمـ سم٤مب رضب ،ُي٘م٤مل رضمس يرضمس ،اؾمٌؿ ًمٙمّؾ ُم٤م اؾمُت٘مِذر ُمـ قمٛمؾٍ 

 .إذا قمِٛمؾ قمٛماًل ىمٌٞمح٤مً  ،ُمـ سم٤مب قمِٛمؾ ،يرضمس
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وشمٜم٤موًمف،  ،ذب اخلٛمر :واعمٕمٜمك ،ن ذم اًمٙمالم طمذٌف ٓ سمّد ُمـ أن يٙمق :ىمٞمؾ

أي ظمٌٞم٨م ُمـ  :وآؾمت٘م٤ًمم سم٤مٕزٓم رضمٌس  ،وقم٤ٌمدة إٟمّم٤مب ،واًمّتٍمف ومٞمف

 .قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من

عم٤ِم ي٠مُمر سمف اًمِّمٞمٓم٤من ومٞمٝم٤م  :وهل أضم٤ًمم ُمـ ومٕمؾ اهلل ،وإٟمام ٟمًٌٝم٤م امم اًمِّمٞمٓم٤من

 .ُمـ اًمٗم٤ًمد

ًمٞمًتٕمٛمؾ ومٞمف إظمالق  ،ًم٘مامروي٠مُمر سم٤م ،ًمُٞمزيؾ اًمٕم٘مؾ ،ومٞم٠مُمر سمنمب اعُمًٙمر

وي٠مُمر سم٤مٕزٓم عم٤ِم ومٞمٝم٤م ُمـ  ،وي٠مُمر سمٕم٤ٌمدة إصٜم٤مم، عم٤ِم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمنّمك سم٤مهلل ،اًمدٟمٞمئ٦م

 .وآشمٙم٤مل قمغم آشمٗم٤مق ،وٕمػ اًمرأي

وهمػم ذًمؽ ُمـ  ،اًمّٚمٕم٥م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م واًمٜمّرد ،يدظمؾ ذم اعمٞمن :وىم٤مل اًم٤ٌمىمر 

 (1) .ُمـ اًم٘مامرطمّتك أن ًمٕم٥م اًمّّمٌٞم٤من سم٤مجلقز  ،أٟمقاع اًم٘مامر

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 2            

  ﴾ /واًمٕمذاب ذم أظمرة.،، أي اًمّٚمٕمٜم٦م ذم اًمّدٟمٞم٤م125آٟمٕم٤مم 

 ﴿ :ىمقًمف       4      ﴾ /ٟمتٜم٤ًم قمغم  :أي ،125اًمتقسم٦م

 .أي يُمٗمرًا امم يمٗمرهؿ :ٟمتٜمٝمؿ، واًمٜمّتـ قم٤ٌمرة قمـ اًمٙمٗمر

 .سمام قمددَّ ُمـ يمٗمرهؿ ،ومزادهتؿ قمذاسم٤ًم امم قمذاهبؿ :وىمٞمؾ

                                                           

، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي :  3/411اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .345ح  1/669
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  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /ىمٞمؾ ،32احل٩م: 

واضمتٜمٌقا اًمّرضمس اًمذي هق  :واًمّت٘مدير ،ُمـ هٜم٤م ًمٚمتٌٞملّم  :وىمٞمؾ ،هل اًمِّمٓمرٟم٩م 

ومًّٛمك ذًمؽ رضم٤ًًم  ،ن إوصم٤من سمدُم٤مء ىمراسمٞمٜمٝمؿأهنؿ يم٤مٟمقا ُيٚمّٓمخق :وىمٞمؾ .إوصم٤من

[231] . 

ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،وؾم٤مئر أٟمقاع اًم٘مامر ،واًمٜمّرد ،أن اًمّٚمٕم٥م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م :وُروي

﴿         6       ﴾ 

 (1) .واعمآصمؿ ،أي إقمامل اًم٘مٌٞمح٦م ،33آطمزاب/

 .ووؾمقؾمتف ،ٞمٓم٤منسمٓمخ اًمِّم  :واًمّرضمس

 (2)وُم٤م ًمٞمس هلل ومٞمف رًى.  ،اًمّرضمس قمٛمؾ اًمِّمٞمٓم٤من :وقمـ اسمـ قم٤ٌمس

 أهؾ سمٞم٧م ٟمٌّٞمٜم٤م ،قمغم أن اعُمراد سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م ذم أي٦م ،واشمٗم٘م٧م إُُم٦م سم٠ممجٕمٝم٤م

وقمكّم ووم٤مـمٛم٦م  قمغم أهن٤م ٟمزًم٧م ذم رؾمقل اهلل  ،صمؿ اشمٗم٘مقا سمٕمد ذًمؽ همػم قمٙمرُم٦م

 (3)٤مت ُمتقاشمرة ُمـ ـمرق اًمٗمري٘ملم.ووردت ذم ذًمؽ رواي واحلًـ واحلًلم 

                                                           

 .1/191اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري : ، اعمٙم٤مؾم٥م ،  229اٟمٔمر : زسمدة اًمٌٞم٤من ، اعمح٘مؼ إردسمٞمكم :  ((1

 .8/155اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

، ذيمرى  1/22، اعمٕمتؼم ، اعمح٘مؼ احلكم:  764اٟمٔمر ذم ذًمؽ : ُمّم٤ٌمح اعمتٝمجد ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((3

،  5/32، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي : 1/331، ُمًٜمد أمحد سمـ طمٜمٌؾ :  1/55اًمِمٞمٕم٦م ، اًمِمٝمٞمد إول : 

 .، وهمػمه٤م ُمـ اعمّم٤مدر اًمٙمثػمة 2/416تدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ، احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري : اعمً
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أن  :سم٠من ىم٤مًمقا واؾمتدًّم٧م اًمِمٞمٕم٦م قمغم اظمتّم٤مص أي٦م هب١مٓء اخلٛم٦ًم  

إٟمام ًمؽ قمٜمدي  :وم٢من ىمقل اًم٘م٤مئؾ ،ٟم٤مومٞم٦م عم٤ِم مل يث٧ٌم ،ًمٗمٔم٦م إٟمام حُم٘م٘م٦م عم٤ِم أصم٧ٌم سمٕمده٤م

ي٘متيض أٟمف ًمٞمس قمٜمده ؾمقى  ،وإٟمام اهلل إًمف واطمد ،وإٟمام ذم اًمّدار زيدٌ  ،درهؿ

ّٓ إًمف واطمد ،وًمٞمس ذم اًمّدار ؾمقى زيد ،ؿاًمّدره ّٓ مل شمدّل  ،وًمٞمس اعمٕمٌقد إ وإ

 .أي٦م قمغم اًمّتقطمٞمد

أو  ،أن شمٙمقن هل اإلرادة اعمحْم٦م :ومال خيٚمق اإلرادة ذم أي٦م ،وإذا شم٘مرر هذا

 .وإذه٤مب اًمّرضمس ،اإلرادة اًمتل يتٌٕمٝم٤م اًمّتٓمٝمػم

ّؾ ُُمٙمّٚمػ هذه اإلرادة ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىمد أراد ُِمـ يم :وٓ جيقز اًمقضمف إول

وٕن هذا اًم٘مقل  :دون ؾم٤مئر اخلٚمؼ ومال اظمتّم٤مص هل٤م سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م  ،اعُمٓمٚم٘م٦م

 .وٓ ُمدح ذم اإلرادة اعُمجردة ،ي٘متيض اعمدح واًمتٕمٔمٞمؿ هلؿ سمٖمػم ؿمٍؽ وٓ ؿمٌٝم٦م

 وذم صمٌقشمف صمٌقت قمّمٛم٦م اعمٕمٜمٞملّم ذم أي٦م ُمـ مجٞمع اًم٘م٤ٌمئح. ،ومث٧ٌم اًمقضمف اًمث٤مين

همػم ُم٘مٓمقع قمغم  قمدا َُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م  وىمد قمٚمِٛمٜم٤م أن َُمـ

وًمديٜم٤م ذم ذًمؽ شمٕمّٚمؼ  ،أن أي٦م خُمتّّم٦م هبؿ ًمٌٓمالن شمٕمّٚم٘مٝم٤م سمٖمػمهؿ :ومث٧ٌم ،قمّمٛمتف

وٕن ُِمـ  ،ًمٕمدم سم٘م٤مء ٟمٔمؿ أي٤مت قماّم ٟمزًم٧م ىمٓمٕم٤مً  :ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م سمٕمده٤م سم٤مٕزواج

ويٕمقدون  ،أهنؿ يذهٌقن ُمـ ظمٓم٤مٍب امم همػمه [232]قم٤مدة اًمٗمّمح٤مء ذم يمالُمٝمؿ 

ويمذًمؽ يمالم  ،واًم٘مرآن ُمـ ذًمؽ ممٚمقءٌ  ،وهذا مم٤م ٓ ُيٜمٙمره َُمـ قمرف قم٤مدهتؿ ،إًمٞمف

يمام سمرهـ قمٚمٞمف  ،وم٢مذا صمٌت٧م اًمٕمّمٛم٦م، صمٌت٧م اإلُم٤مُم٦م سم٤معمالزُم٦م ،اًمٕمرب وأؿمٕم٤مرهؿ

   .ذم حمّٚمف
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 ﴿    ﴾ /ُمثؾ صح٤مب  ،مجع رضمؾ :اًمّرضم٤مل ،27احل٩م

 .ِم٤مة قمغم أرضمٚمٝمؿأي ُمُ  :ذم مجع ص٤مطم٥م وىم٤مئؿ ،وىمٞم٤مم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /اًمّراضمؾ: هق  :ىمٞمؾ ،239اًمٌ٘مرة

 .واىمٗم٤ًم يم٤من أو ُم٤مؿمٞم٤مً  ،اًمٙم٤مئـ قمغم رضمٚمف

خلقٍف قمرض  ،ُُمقوملم اًمّّمالة طمّ٘مٝم٤م ،إن مل ُيٛمٙمٜمٙمؿ أن شم٘مقُمقا ىم٤مٟمتلم :أي

 .أي ومّمّٚمقا رضم٤مًٓ قمغم أرضمٚمٙمؿ :ومرضم٤مًٓ  ،ًمٙمؿ

 .قمٜمك سمف صالة اخلقف ،أي قمغم فمٝمقر دواسّمٙمؿ :٤ٌمٟم٤مً ُُمِم٤مًة أو ريم :وىمٞمؾ

﴿    ﴾ /اًمٕمقن قمغم إُمر، ُي٘م٤مل: رومده يرومده  :،اًمّرومد99هقد

ٕن اًمٕمٓم٤مء قمقن  :اًمّرومد :وآؾمؿ ،إذا أقمٓم٤مه ،ورومَدًا سمٗمتح اًمّراء ويمنه٤م ،رومداً 

 .أي سمئس اًمٕمٓم٤مء اعُمٕمٓمك اًمٜم٤ّمر، واًمّٚمٕمٜم٦م ،اعمُٕمٓمل

 .ُمـ أٟمقاع اًمٜمّٕمٞمؿ ،ٕٟمف ذم ُُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤م ُيٕمٓمل أهؾ اجلٜم٦ّم :إٟمام ؾماّمه ِرومداً و :ىمٞمؾ

هق:  :وىمٞمؾ  ،وًمٖم٦م أظمرة ،ًمٖم٦م اًمّدٟمٞم٤م ،ًمٖمت٤من ُمـ اهلل ،راومدت قمٚمٞمٝمؿ :وىمٞمؾ

 .اًمّٚمٖم٦م سمٕمد اًمّٚمٖم٦م

 .رومدت إطمدامه٤م إظُمرى ،اًمّٚمٖمت٤من اًمّٚمت٤من أص٤مسمتٝمؿ :وىمٞمؾ
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﴿        ﴾ /ػم قمغم  :اًمّرطمٚم٦م ،2ىمريش ًّ طم٤مل اًم

ػم :وهل ،اًمّراطمٚم٦م ًّ  .اًمٜم٤ّمىم٦م اًم٘مقّي٦م قمغم اًم

وأن  ،يم٤مٟم٧م سم٤محلرم آُمٜم٦م ُمـ إقمداء أن هتجؿ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف ،أن ىمريِم٤مً  :ىمٞمؾ

قء ًّ واحلرم واٍد ضمدي٥م، إٟمام  ،إذا ظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م ًمتج٤مرهت٤م ،يٕمرض هلؿ أطمٌد سم٤مًم

 .يم٤مٟم٧م شمٕمٞمش ىمريش ومٞمف سم٤مًمتج٤مرة

ٕهن٤م سمالٌد طم٤مُمٞم٦م،  :رطمٚم٦م ذم اًمِّمت٤مء امم اًمٞمٛمـ ،ت٤من ذم يمّؾ ؾمٜم٦مٍ ويم٤مٟم٧م هلؿ رطمٚم

مل يٛمٙمٜمٝمؿ  ،وًمق ٓ ه٤مشم٤من اًمّرطمٚمت٤من ،ٕهن٤م سمالٌد سم٤مردة :ورطمٚم٦م ذم اًمّّمٞمػ امم اًمِّم٤مم

 وًمق ٓ إُمـ مل ي٘مدروا قمغم اًمّتٍمف. ،سمف ُم٘م٤مم

 .ًمت٠مًمػ ىمريش ه٤مشملم اًمّرطمٚمتلم ،أهٚمٙمٝمؿ اهلل ،ومٚماّم ىمّمد أصح٤مب اًمٗمٞمؾ ُمّٙم٦م

ُمـ  ،وُم٤م ي٘مع ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٌحر ،يم٤مٟمقا حيٛمٚمقن ُمـ ُمّٙم٦م إدم واًمّٚم٥م :وىمٞمؾ

ويم٤مٟمقا يت٠مًّمٗمقن  ،واحلٌقب (1)واًمّدرُمؽ  ،ومٞمِمؽمون سم٤مًمِّم٤مم اًمّثٞم٤مب ،اًمٗمٚمٗمؾ وهمػمه

ٌّتقن ذم اخلروج رئٞم٤ًًم ُمـ رؤؾم٤مء ىمريش ،ذم ـمري٘مٝمؿ ويم٤من ُمٕم٤مؿمٝمؿ ُمـ  ،وُيث

 .ذًمؽ

ٕن اًمٜم٤ّمس وومدوا قمغم رؾمقل  :ؽاؾمتٖمٜمقا قمـ ذًم ومٚماّم سمٕم٨م اهلل ٟمٌّٞمف 

 ﴿ :وم٘م٤مل اهلل ،وطمّجقا امم اًمٌٞم٧م اهلل           

                                                           

 .اًمدرُمؽ : اًمدىمٞمؼ احلقاري ، اًمٕملم ، اًمٗمراهٞمدي ، ُم٤مدة ) درُمؽ ( ((1
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         8  ﴾ /ومال حيت٤مضمقن أن  [233] 4-3ىمريش

   ﴿ :يذهٌقا إمم اًمِّم٤مم  ﴾ /يٕمٜمل ظمقف اًمّٓمريؼ.4ىمريش ، 

﴿       ﴾ /ُي٘م٤مل:  ،غ رؾم٤مًمتؽٚمٞمُُمٕمٞمٜم٤ًم قمغم شمٌ :أي ،34اًم٘مّمص

 .ويِمدَّ فمٝمره ،إذا يم٤من يٜمٍمه ،ردء ًمٗمالن

وذًمؽ طمٙمؿ اهلٛمزة إذا ظمٗمٗمتٝم٤م،ويم٤من ىمٌٚمٝم٤م ،خُمٗمٗم٤مً ،سمٖمػم مهز،رداً :وىمرأ سمٕمْمٝمؿ

٤ميمـ ىمٌٚمٝم٤م. ًّ  ؾم٤ميمـ،أن حُيذف وُيٚم٘مك طمريمتٝم٤م قمغم اًم

 ﴿     ﴾ ُمّمدر ريض،  :اًمّروقان ،15ن/آل قمٛمرا

ودَّ  :وهق ُمـ اهلل :ومجٕمٚمف ُمـ ٟمحق همٗمران ،وَُمـ ىمرأ سم٤مًمْمؿَّ  ،ُمثؾ طمرُم٤من

خط ًّ  .اًم

 ﴿ :ىمقًمف       ﴾ /هق اعمدح قمغم  :ىمٞمؾ ،16اعم٤مئدة

 .اًمّٓمٝم٤مرة، واًمّثٜم٤مء واًمّرى ُمثٚمف

 يتداظمٚمف ،وؾمخٓمف قم٘م٤مسمف ،ومرى اهلل صمقاسمف
ٍ
ّٞمجف ُمـ طم٤مٍل ومُٞمٝم ،ُمـ همػم رء

 ٕن ذًمؽ ُمـ صٗم٤مت اعمخٚمقىملم اًمٕم٤مضمزيـ اعُمحت٤مضملم. :قمغم طم٤مل

 ﴿4     ﴾ /وجُيٛمع قمغم  ،مجع راعٍ  :اًمّرقم٤مء ،23اًم٘مّمص

٘مل، ومٜمٜمتٔمر ومْمقل  ،طمّتك يٜمٍمف اًمٜم٤ّمس :أي :واًمّرقم٤مة ،اًمّرقمٞم٤من ًّ وم٢مّٟم٤م ٓ ُٟمٓمٞمؼ اًم

 .ٜم٤م ُمـ ومْمقل احلقضؾم٘مٞمٜم٤م ُمقاؿمٞم ،وم٢مذا اٟمٍمف اًمٜم٤ّمس ،اعم٤مء
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 ﴿ 7  ﴾ /واطمدهت٤م  ،اإلسمؾ اًمتل حتٛمؾ اًم٘مقم :اًمّريم٤مب ،6احلنم

 .راطمٚم٦م

 ﴿        ﴾ /وأصؾ  ،اًمّّمقت اخلٗمّل  :اًمّريمز ،98ُمريؿ

 .احلّس  :اًمّريمز

 .ٕٟمف حُيّس سمف ُم٤مل َُمـ شم٘مّدم سم٤مًمٙمِمػ قمٜمف :اًمّريم٤مز :وُمٜمف

٤مً  :وىمٞمؾ ،قشم٤مً أي شمًٛمع هلؿ ص :وُمٕمٜمك أي٦م ًّ  .طم

وٓ ُيًٛمع هلؿ صقت، ويم٤مٟمقا أيمثر  ،ومال ُيرى هلؿ قملمٌ  ،أهنؿ ذهٌقا :واعمٕمٜمك

عّم٤م أردٟم٤م  :ومٚمؿ ُيٖمٜمٝمؿ ذًمؽ ،وأؿمّد ظِمّم٤مُم٤ًم ُمـ ه١مٓء ،وأقمٔمؿ أضم٤ًمُم٤مً  ،أُمقآً 

 .ذم أٟمف ٓ يٌ٘مك ُمٜمٝمؿ قملٌم وٓ أصمر ،ومُحٙمؿ ه١مٓء اًمٙمّٗم٤مر طُمٙمؿ أوًمئؽ ،إهاليمٝمؿ

 ﴿     ﴾ /ـٌ  :أي ،283اًمٌ٘مرة ومٞمٙمقن ره٤من  ،وم٤مًمقصمٞم٘م٦م ره

 .ظمؼم ُمٌتدأ حمذوف

ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمقصمٞم٘م٦م سم٤مًمّّمؽ  ،ومره٤مٌن ُم٘مٌقو٦م :وجيقز أن يٙمقن اًمّت٘مدير

 .واًمِّمٝمقد، واًم٘مٌض ذٌط ذم صّح٦م اًمّرهـ

 إذا ووٕمتف قمٜمده. ،أرهٜمف [234]ُمّمدر رهٜمتف  ،مجع اًمّرهـ :واًمّره٤من

 ﴿       ﴾/يِمتدُّ شم٤مرةً  ،هق اجلقّ  :ىمٞمؾ ،اًمّريح ،12ؾم٠ٌم، 

يٛمتٜمع سمٚمٓمٗمف ُمـ اًم٘مٌض قمٚمٞمف، وئمٝمر  ،ضمًؿ ًمٓمٞمػ ُمٜم٘منم :وهل ،ويْمٕمػ شم٤مرةً 

 .ًمٚمحسِّ سمحريمتف
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 ﴿  ﴾ /ُمـ ومِراش أو  ،ُمـ ُمت٤مع اًمٌٞم٧م ،اًمّريش وإصم٤مث ،26آقمراف

 .دصم٤مر

 .وُمٜمف ريش اًمّٓم٤مئر ،ُم٤م ومٞمف اجلامل :اًمّريش :وىمٞمؾ

 .ُمـ راؿمف يريِمف ريِم٤مً  ،أٟمف اعمّمدر :ىمٞمؾو

شمرّيش ومالن:  :ُي٘م٤مل ،يمّؾ ُم٤م يًؽم اًمّرضمؾ ذم ضمًٛمف وُمٕمٞمِمتف :اًمّريش :وىمٞمؾ

 أي سمٙمًقشمف. ،أقمٓمٞمتف رضماًل سمريِمف :وشم٘مقل اًمٕمرب ،أي ص٤مر ًمف ُم٤م يٕمٞمش سمف

 .ُم٤م فمٝمر ُمـ اًمّٚم٤ٌمس :اًمّريش واًمّري٤مش :وىمٞمؾ

﴿ :ىمقًمف ﴾ ضمقن إًمٞمفأصم٤مصم٤ًم مم٤م حتت٤م :أي :ىمٞمؾ. 

 .ظمػماً  :وىمٞمؾ .ظمّم٤ًٌم وُمٕم٤مؿم٤مً  :وىمٞمؾ .مِج٤مًٓ  :وىمٞمؾ .ُم٤مًٓ  :وىمٞمؾ

ّٓ أن يماًل ُمٜمٝمؿ ظمصَّ  ،وم٢مٟمف يدظمؾ ذم اخلػم ،ويمّؾ ُم٤م ىم٤مًمف اعمٗمنون :وىمٞمؾ إ

 .سمٕمض اخلػم سم٤مًمّذيمر

 ﴿  3   ﴾ /آرشمٗم٤مع ُمـ  :اًمّريع ،أي٦م ،128اًمِمٕمراء

 .أري٤مع :ومجٕمف ،إرض

اًمّٓمريؼ  :اًمّريع :وىمٞمؾ .وهق ارشمٗم٤مقمف سم٤مًمّزي٤مدة واًمٜمّٛمك ،اًمّريع ذم اًمّٓمٕم٤مم :ُمٜمفو

 .شمٌٜمقن سمٙمّؾ ُمٙم٤مٍن ُُمرشمٗمعٍ  :اًمٗم٩ّم اًمقاؾمع، أي :هق :وىمٞمؾ .سملم اجلٌٚملم ذم آرشمٗم٤مع

 .سمٙمّؾ ـمريٍؼ  :وىمٞمؾ .سمٙمّؾ ذٍف  :وىمٞمؾ
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٤مسمٚم٦م، ًمُٞمنمومقا قمغم اعم ،أهنؿ يم٤مٟمقا يٌٜمقن سم٤معمقاوع اعُمرشمٗمٕم٦م :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ًّ ٤مّرة واًم

 وم٠مٟمٙمر هقد  ،أن هذا ذم سمٜمٞم٤من قم٤مد :وىمٞمؾ .ويٕمٌثقا هبؿ ،ومٞمًخروا ُمٜمٝمؿ

 .قمٚمٞمٝمؿ اخت٤مذهؿ سمروضم٤ًم ًمٚمحامم قمٌث٤مً 

 ﴿    3  ﴾ /شمذه٥م  :وُمٕمٜم٤مه :اًمّدوًم٦م :اًمّريح ،46آٟمٗم٤مل

 .صقًمتٙمؿ :وىمٞمؾ .ٟمٍمشمٙمؿ :وىمٞمؾ .دوًمتٙمؿ وىمّقشمٙمؿ

٧ٌّم  :شم٘مقل اًمٕمرب ،وضمري٤مٟمف قمغم اعُمراد ،٤مذ إُمريمٜم٤مي٦ًم قمـ ٟمٗم :واًمّريح ه٤م هٜم٤م ه

 .إذا أدسمر أُمره :وريمدت رحيف ،إذا ضمرى أُمره قمغم ُم٤م ُيريد (1)ريُح ومالن 

 .قمغم َُمـ خيذًمف ،ريح اًمٜمٍّم اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اهلل ُمع َُمـ يٜمٍمه :أن اعمٕمٜمك :وىمٞمؾ

 .[235] (2) وُأهٚمٙم٧م قم٤مد سم٤مًمّدسمقر ،ُٟمٍمت سم٤مًمّّم٤ٌم :وُمٜمف ىمقًمف 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/486جمٛمع إُمث٤مل ، اعمٞمداين :  ((1

ُمًٜمد أمحد  ، 9/393، اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  123اًمٜمقادر ، اًمراوٟمدي :  ((2

 .2/619، صحٞمح ُمًٚمؿ :  1/482سمـ طمٜمٌؾ : 
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اء املضمومت (  ) فصل الز 

 

﴿   9   ﴾ /ويرضمع امم  ،ُم٤م يراه اًمٜم٤ّمئؿ :اًمّرؤي٤م ،43يقؾمػ

  :ُمٜمٝم٤م :صمؿ يٙمقن قمغم وضمقهٍ  .آقمت٘م٤مد

 .وهق اًمذي ًمف شم٠مويٌؾ وشمٕمٌػمٌ  ،ُم٤م يٙمقن ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وُمالئٙمتف

 .وٓ شم٠مويؾ ًمف ،ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمِّمٞمٓم٤من :وُمٜمٝم٤م

 أو يٙمقن سم٘مّٞم٦م اقمت٘م٤مد يم٤من اقمت٘مده.  ،ضمٝم٦م اًمٜم٤ّمئؿ واقمت٘م٤مداشمفُم٤م يٙمقن ُمـ  :وُمٜمٝم٤م

وىمد وردت ذم ذًمؽ أظم٤ٌمٌر  ،وًمٚمٕمٚمامء يمٚمامت واقمت٘م٤مدات ذم أؾم٤ٌمب اًمّرؤي٤م

 .ظمقوم٤ًم قمـ اًمّتٓمقيؾ :يمثػمة، أقمروٜم٤م قمـ ذيمره٤م

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /أن  :ىمٞمؾ ،62آهاء

قرة ،رؤي٦م اًمٕملم :اد سم٤مًمّرؤي٤ماعُمر ًّ  اًمٜمٌّّل  ُمـ إهاء ،وهل ُم٤م ذيمره ذم أول اًم
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اموات ذم ًمٞمٚم٦ٍم  ،ُمـ ُمّٙم٦م امم  سمٞم٧م اعم٘مدس ًّ ّٓ أٟمف عم٤ّم رأى ذًمؽ ًمٞمالً  (1)وامم اًم  ،إ

 .ؾماّمه٤م رؤي٤م ،وأظمؼم هب٤م طملم أصٌح

ذم  ومّمّده اعمنميمقن ،رآه٤م أٟمف ؾمٞمدظمؾ ُمّٙم٦م وهق سم٤معمديٜم٦م ،أهن٤م رؤي٤م ٟمقمٍ  :وىمٞمؾ

ودظمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ ؿمٌٝم٦م، صمؿ دظمؾ ُمّٙم٦م ذم  ،طمّتك ؿمؽَّ ىمقمٌ  ،احلديٌٞم٦م قمـ دظمقهل٤م

 ﴿ :ومٜمزل ،اًمٕم٤مم اًم٘م٤مسمؾ            ﴾ 

   .27اًمٗمتح/

أن ىمرودُا شمّمٕمد ُمٜمؼمه وشمٜمزل،  :ذم ُمٜم٤مُمف أن ذًمؽ رؤي٤م رآه٤م اًمٜمٌّّل  :وىمٞمؾ

 .(2)هق اعمروي قمـ إئٛم٦مو ،واهمتؿَّ سمف ،وم٤ًمئف ذًمؽ

﴿     ﴾ /اًمٕمذاب. :سم٤مًمٙمن ،اًمّرضمز :ىمٞمؾ ،5اعمدصمر 

 .اضمتٜم٥م اعمٕم٤ميص :وُمٕمٜم٤مه

 اهجر إصٜم٤مم وإوصم٤من. :أي،وسم٤مًمْمؿِّ اًمّّمٜمؿ ،واًمّرضمز: اًمٕمذاب

 .واخلُٚمؼ اًمّذُمٞمؿ ،ضم٤مٟم٥ِم اًمٗمٕمؾ اًم٘مٌٞمح :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ٕٟمف رأس يمّؾ ظمٓمٞمئ٦م. :ُمـ ىمٚمٌؽأظمِرج طُم٥مَّ اًمّدٟمٞم٤م  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

                                                           

﴿وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ((1      3                     

                   4           ﴾ /1آهاء. 

، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،  6/494اٟمٔمر : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((2

 .6/266اًمٓمؼمد : 
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 ﴿ 4       ﴾ /امم اهلل ُمرضمع يمّؾ أطمٍد، وم٢من  :أي ،8اًمٕمٚمؼ

ويٕميص  ،ومٝمذا اًمّٓم٤مهمل يمٞمػ يٓمٖمك سمامًمف :أي :واعمرضمع سمٛمٕمٜمًك  ،اًمّرضمع، واًمّرضمقع

 .إذا رضمع إًمٞمف [236]وقمغم جُم٤مزاشمف  ،وهق ىم٤مدر قمغم إهاليمف ؟ورضمققمف إًمٞمف ،رسّمف

﴿     ﴾ /مجع رضمؿ رمج٤ًم، ومٞمجقز  ،أصؾ اًمّرضمقم ،5اعمٚمؽ

 .يمقٟمف ُمّمدرًا ٓ مجٕم٤مً 

يم٘مٌٍس  ،ُمٜمٗمّمٚم٦ًم ُمـ ٟم٤مر اًمٙمقايم٥م وٟمقره٤م ،أن اًمِّمٝم٥م اًمتل شمٜم٘مّض  :وُمٕمٜم٤مه

 ٕهن٤م صم٤مسمت٦م ٓ شمزول. :ٓ أهنؿ ُيرمجقن سمٜمٗمس اًمٙمقايم٥م ،ُيقضمد ُمـ ٟم٤مر

﴿ :وُمٜمف .حتزرسم٤مًمّرضمقم اًمّٔمٜمقن اًمتل  :أراد :وىمٞمؾ    

            ﴾ /وُم٤م ُيٕم٤ميٜمف اعُمٜمّجٛمقن ُمـ  ،22اًمٙمٝمػ

وإّي٤مهؿ قمٜمك سم٤مًمِّمٞم٤مـملم:  ،واحلٙمؿ قمغم اشمّم٤مل اًمٜمّجقم واومؽماىمٝم٤م ،احلدس واًمّٔمـ

 .ٕهنؿ ؿمٞم٤مـملم إٟمس

﴿      ﴾ /سمٚمغ ُمـ شمرامحٝمؿ  :ىمٞمؾ .ع راطمؿمج :ُرمح٤مء ،29اًمٗمتح

ّٓ ص٤مومحف وقم٤مٟم٘مف ،أن يم٤من ٓ يرى ُم١مُمـ ُم١مُمٜم٤مً  ،سمٞمٜمٝمؿ  .إ

 ﴿     ﴾ /سمْمّؿ احل٤مء وؾمٙمقهن٤م ،اًمّرطُمؿ واًمرطْمؿ ،81اًمٙمٝمػ، 

 .ارطمؿ هب٤م :أي :وهق اًمٕمٓمػ ،ُمّمدر سمٛمٕمٜمك اًمّرمح٦م

 .أىمرب أن ُيرمح٤م سمف :وىمٞمؾ .أوصؾ ًمٚمرطمؿ :وىمٞمؾ
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 ﴿       ﴾ /وهل ُمـ  ،اًمّريح اًمّٚمٞمٜم٦م :اًمّرظم٤مء ،36ص

 .دمري سم٠مُمره ًمٞمّٜم٦ًم ؾمٝمٚم٦م :أي :رظم٤موة اعمرء وؾمٝمقًمتف

 .دمري امم طمٞم٨م يِم٤مء ،ُُمٓمٞمٕم٦م :وىمٞمؾ .ـمّٞم٦ٌم هيٕم٦م :وىمٞمؾ

 ﴿           ﴾ /ٟم٘مٞمض اًمٖمل: أي :اًمّرؿمد ،256اًمٌ٘مرة: 

وأي٤مت اًمّداًم٦م  ،سمٙمثرة احلج٩م ،ّؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾواحل ،ىمد فمٝمر اإليامن ُمـ اًمٙمٗمر

 .واعمٕمجزات اًمتل فمٝمرت قمغم يد اًمٜمٌّّل  ،قم٘ماُل وؾمٛمٕم٤مً 

 ﴿        ﴾ /إن قمرومتؿ ُمٜمٝمؿ صالطم٤ًم،  :ىمٞمؾ ،6اًمٜم٤ًمء

 .وقم٘ماًل، وديٜم٤مً 

 .قم٘مالً  :وىمٞمؾ .وإصالطم٤ًم ذم اعم٤مل ،صالطم٤ًم ذم اًمّديـ :وىمٞمؾ

 (1) .وهق اعمروي ،وإصالح اعم٤مل ،راد سمف اًمٕم٘مؾأن اعمُ  :وىمٞمؾ

قمغم أن ُم٤م يٙمقن يمذًمؽ ٓ جيقز قمٚمٞمف ذم ُم٤مًمف،  سم٤مإلمج٤معواؾمُتدّل قمٚمٞمف ُمع ذًمؽ 

وضم٥م شمًٚمٞمؿ ُم٤مًمف  ،ومٙمذًمؽ إذا سمٚمغ وهق هبذه اًمّّمٗم٦م ،وإن يم٤من وم٤مضمرًا ذم ديٜمف

 .اًمٞمف

 

                                                           

 .14/185، شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء ، اًمٕمالُم٦م احلكم :  3/284اٟمٔمر : اخلالف ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((1
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 ﴿           ﴾ /احلج٩م اًمتل  :ٜمليٕم ،51آٟمٌٞم٤مء

 .شُمقِصؾ امم اًمّرؿمد ُمـ ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم وشمقطمٞمده

  .[237]أي هديٜم٤مه صٖمػمًا :وىمٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه هديف

 هق اًمٜمٌّقة. :وىمٞمؾ

﴿              ﴾ /151آل قمٛمران، 

 .أي: اخلقف واًمٗمزع

 ﴿         ﴾ ُم٤م شمٙمّن وسمكم ُِمـ  :اًمّروم٤مت ،49/آهاء

 
ٍ
 .يمّؾ رء

 .ويٙمثر سمٜم٤مء ىمقل ُمـ يمّؾ ُم٤م حُيّٓمؿ وُيروض :ىمٞمؾ

 ُمدىمقق :وىمٞمؾ .وشمراب ،ودىم٤مق ،طُمٓم٤مم :ُي٘م٤مل
ٍ
طمّتك  ،ُُم٤ٌمًمغ ذم دىّمف ،يمّؾ رء

 .ومٝمق روم٤مت ،اٟمًحؼ

ومٝمق ُمرومقت إذا ُصػّم  ،روم٧م اًمٌمء رومت٤مً  :ُي٘م٤مل ،ٓ واطمد ًمف ُمـ ًمٗمٔمف :وىمٞمؾ

 .يم٤محُلٓم٤مم

 .شُمراسم٤مً  :وىمٞمؾ .أي يمٜم٤ّم هم٤ٌمراً  :ذم ُمٕمٜمك أي٦م :ىمٞمؾو

  .ُُمؽمرضولم ،سٟم٤م ُمثؾ اًمؽّماب :وىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /ورىمد يرىمد ُرىم٤مداُ  ،مجع راىمد :اًمّرىمقد ،18اًمٙمٝمػ، 

  .هؿ ٟم٤مئٛمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م :أي :ورىمقداً 
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 يم٠مهنؿ ُيريدون أن يتٙمّٚمٛمقا وٓ ،يتٜمٗمًقن ،ٕهنؿ ُُمٗمّتح٦ٌم اًمٕمٞمقن :ىمٞمؾ

 .أهنؿ يٜم٘مٚمٌقن يمام يٜم٘مٚم٥م اًمٞم٘مٔم٤من :وىمٞمؾ .يتٙمٚمٛمقن

﴿       ﴾ /هق:ُمـ رىمك يرىمك ُرىمٞم٤ًم، سمٛمٕمٜمك 93آهاء،

 سمٗمتح اًمّراء. َرىمٞم٦ًم وَرىمٞم٤ًم، وُي٘م٤مل ذم اًمّتداوي: أي سمّمٕمقدك. اًمّّمٕمقد:

 ﴿ 2   ﴾ /مجع اًمّرايمع :اًمريّمع ،125اًمٌ٘مرة. 

هؿ مجٞمع  :وىمٞمؾ .يريمٕمقن ويًجدون ،ّمّٚمقن قمٜمد اًمٌٞم٧مهؿ اعمُ  :ىمٞمؾ

جقد ،اعمًٚمٛملم ًّ  .ٕن ُمـ ؿم٠من اعمًٚمٛملم اًمّريمقع واًم

وم٢مذا صغّم  ،وم٢مذا طُمٌس ومٝمق ُمـ اًمٕم٤ميمٗملم ،إذا ـم٤مف سمف ومٝمق ُمـ اًمّٓم٤مئٗملم :وىمٞمؾ

جقد ًّ  .ومٝمق ُمـ اًمّريمع اًم

 ﴿        ﴾ /غم سمٕمض: أي اعمؽُمايمؿ سمٕمْمف قم :اًمّريم٤مم ،43اًمٜمقر

 .ُُمؽمايم٤ًٌم سمٕمْمف قمغم سمٕمض ،جيٕمٚمف ُُمؽمايمامً 

 ﴿   4  9  7  ﴾ /ُيٕمدُّ  ،ُُمٕمتٛمد اًمٌٜم٤مء :اًمّريمـ ،82هقد

وؿمٞمٕم٦م  ،أي أو أٟمْمّؿ امم قمِمػمٍة ُمٜمٞمٕم٦م شمٜمٍمين :ضم٤مٟم٤ٌمه :إؾم٤مس، وريمٜم٤م احلٌؾ

 .وًمٙمـ ٓ ُيٛمٙمٜمٜمل أن أومٕمؾ ذًمؽ ،متٜمٕمٜمل ًمدومٕمتٙمؿ

َريمـ يريُمـ وريمـ يريمِـ أيْم٤ًم،  ،اجل٤مٟم٥م اًمذي ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف :يمـاًمرّ  :وىمٞمؾ

 .ٟمٍم يٜمٍم :ُمثؾ
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4 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /وم٠مقمرض ومرقمقن  :أي ،39اًمذاري٤مت

سمام يم٤من يت٘مّقى سمف ُمـ ضمٜمده وىمقُمف، يم٤مًمّريمـ اًمذي ُيِمّد  ،قمـ ىمٌقل احلّؼ  [238]

 .سمف اًمٌٜمٞم٤من

 ﴿ :واًم٤ٌمء ذم ىمقًمف    ﴾ أي ضمٕمٚمٝمؿ يتقًّمقن :ًمٚمتٕمدي٦م. 

 ﴿          ﴾ /ذم وضمف  :ىمٞمؾ ،65اًمّم٤موم٤مت

ٌّف اًمٌمء سمام  ،ُمع أهن٤م ٓ شُمٕمرف ،شمِمٌٞمف صمٛمرة اًمّزىمقم سمرؤوس اًمِّمٞم٤مـملم وإٟمام ُيِم

ٌّف سمف :أن رؤوس اًمِّمٞم٤مـملم صمٛمرة ُي٘م٤مل هل٤م :ُيٕمرف  .اًمدؾمتـ، وهذه اًمِّمجرة شُمِم

ٌّف ؾمٌح٤مٟمف ـمٚمع شمٚمؽ اًمِّمجرة  ،ن اًمِّمٞمٓم٤من ضمٜمٌس ُمـ احلّٞم٤متأ :وىمٞمؾ ومِم

 .سمرؤوس شمٚمؽ احلّٞم٤مت

وًمذًمؽ ي٘مقًمقن عم٤ِم  :أن ىُمٌح صقر اًمِّمٞم٤مـملم ُُمّمّقٌر ذم اًمٜمّٗمقس :وىمٞمؾ

ٌّف ؾمٌح٤مٟمف ـمٚمع هذه اًمِمجرة ،يم٠مٟمف ؿمٞمٓم٤من :يًت٘مٌحقٟمف ضمداً  سمام اؾمت٘مّرت  ،ومِم

  .سمِم٤مقمتف ذم ىمٚمقب اًمٜم٤ّمس

 ُمـ  ،ِمّقه ظمٚمؼ اًمِّمٞم٤مـملم ذم اًمٜم٤ّمرأن اهلل شمٕم٤ممم يُ  :وىمٞمؾ
ٍ
طمّتك أٟمف ًمق رآه راء

ٌّف سمرؤوؾمٝمؿ ،ٓؾمتقطمش ُمٜمٝمؿ ،اًمٕم٤ٌمد  .ومٚمذًمؽ ؿَم

﴿     ﴾ /ٕٟمف طَمدث قمـ ٟمٗمخ٦م  :إٟمام ؾماّمه ُروطم٤مً  :ىمٞمؾ ،171اًمٜم٤ًمء

 .ٕٟمف يم٤من سم٠مُمره :وإٟمام ٟمًٌف إًمٞمف ،سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم ،ضمؼمئٞمؾ ذم درع ُمريؿ
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اًمّّمقم زم، وأٟم٤م ُأضمزي  :يمام ىم٤مل ،ف امم ٟمٗمًف شمٗمخٞماًم ًمِم٠مٟمفأٟمف أو٤موم :وىمٞمؾ

 .ُروطم٤مً  :وىمد ُيًّٛمك اًمٜمّٗمخ (1)سمف.

 :ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك .يمام حيٞمقن سم٤مٕرواح ،حُيٞمك اًمٜم٤ّمس ذم ديٜمٝمؿ :أن اعمُراد سمف :وىمٞمؾ

ُـّ سمًٜمّتف ،أٟمف ضمٕمٚمف ٟمٌّٞم٤ًم ُي٘متدى سمف  .وهُيتدى هبداه ،وُيًت

أو ٟمٓمٗم٦م، يمام  ،ُمـ مج٤معٍ  ،اهلل سمتٙمقيٜمف سمال واؾمٓم٦م إٟم٤ًمٌن أطمٞم٤مه :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 (2) .وردت اًمّرواي٦م سمذًمؽ

 ﴿ :ورمح٦م ُمٜمف يمام ىم٤مل ذم ُمقوٍع آظمر :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ     8  

 ﴾ /أي سمرمح٦ٍم ُمٜمف ،22اعمج٤مدًم٦م. 

 رمح٦ًم قمغم َُمـ آُمـ سمف ٕٟمف هيدهيؿ امم ؾمٌٞمؾ اًمّرؿم٤مد. ومجٕمؾ اهلل قمٞمًك     

ومدظمٚم٧م  ،صمؿ أرؾمٚمٝم٤م امم ُمريؿ ،ظمٚم٘مٝم٤م ومًّقاه٤م ،أن ُمٕمٜم٤مه روٌح ُمـ اهلل :وىمٞمؾ

 ،أن ُمٕمٜمك اًمّروح ه٤م هٜم٤م ضمؼمئٞمؾ :وىمٞمؾ.ومّمػّمه٤م اهلل شمٕم٤ممم قمٞمًك  ،ذم رمحٝم٤م

أًم٘م٤مه٤م اهلل امم  :وشم٘مديره ،ومٞمٙمقن قمٓمٗم٤ًم قمغم يمّؾ ُم٤م ذم أًم٘م٤مه٤م ُمـ وٛمػم ذيمره اهلل

 ﴿.ُمريؿ    ﴾ أًم٘م٤مه٤م أيْم٤ًم إًمٞمٝم٤م ،ؼمئٞمؾأي ضم :ُمـ اهلل :أي. 

﴿        ﴾ /أي:ؾم٤مقمدٟم٤مه وأقمٜم٤مه سمجؼمئٞمؾ.87اًمٌ٘مرة، 

                                                           

 .1773ح 2/75، ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق: 6ح  4/63اٟمٔمر:اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

 .4 – 2ح  1/134اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((2
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أٟمف جيلء وي٠ميت ُمـ اًمٌّٞمٜم٤مت  :وم٘مٞمؾ ،واظمُتٚمػ ذم ؾم٥ٌم شمًٛمٞم٦م ضمؼمئٞمؾ روطم٤مً 

 .يمام حُيٞمك سم٤مٕرواح إسمدان ،وإدي٤من

يمذًمؽ ؾم٤مئر اعمالئٙم٦م، و ،ٕن اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمّروطم٤مٟمٞم٦م :أٟمف ؾُمّٛمل سمذًمؽ :وىمٞمؾ

 :وُأوٞمػ امم اًم٘مدس ،أٟمف ؾُمّٛمل سمذًمؽ :وىمٞمؾ .وإٟمام ظُمصَّ هبذا آؾمؿ شمنميٗم٤ًم ًمف

 .همػم واًمد [241]ٕٟمف يم٤من سمتٙمقيـ اهلل إّي٤مه روطم٤ًم ُمـ 

وم٘م٤مل:  ،يمام ؾمّٛمك اهلل اًم٘مرآن روطم٤مً  ،اإلٟمجٞمؾ :اعُمراد سمروح اًم٘مدس :ىمٞمؾ

﴿            ﴾ /ومٙمذًمؽ ؾمّٛمك  ،32اًمِمقرى

 اإلٟمجٞمؾ روطم٤ًم. 

 حُيٞمل سمف اعمقشمك. آؾمؿ اًمذي يم٤من قمٞمًك  :أن اًمّروح :وىمٞمؾ

﴾ ﴿ :يمام ىم٤مل ،وم٠مو٤مومف امم ٟمٗمًف شمنميٗم٤مً  ،هق اًمّروح اًمذي ٟمٗمخ ومٞمف :وىمٞمؾ

 ﴿ :و ،73يقؾمػ/   ﴾ /73آقمراف. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم               ﴾ 

 :وم٘مٞمؾ ،، اظمُتٚمػ ذم اًمّروح اعم١ًمول قمٜمف85آهاء/

ومل جُيٌٝمؿ، وؾم٠مًمف قمـ  ؟ُم٤م هق ،أهنؿ ؾم٠مًمقا قمـ اًمّروح اًمذي ذم سمدن اإلٟم٤ًمن

 .ذًمؽ ىمقم ُمـ اًمٞمٝمقد
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 ًمٕمٚمٛمف سم٠من ذًمؽ أدقمك هلؿ امم :قمـ ضمقاهبؿ وقمغم هذا وم٢مٟمام قَمِدل اًمٜمٌّّل 

وم٢من َوضمدوا  ،وٕهنؿ يم٤مٟمقا سم١ًماهلؿ ُُمتٕمٜمتلم ٓ ُُمًتٗمٞمديـ ،اًمّّمالح ذم اًمّديـ

 .اجلقاب ٓزدادوا قِمٜم٤مداً 

وم٢من  ،قمـ اًمّروح ؾمٚمقا حمّٛمدًا  :ىم٤مًم٧م ًمٙمّٗم٤مر ىمريش ،أن اًمٞمٝمقد :وىمٞمؾ

وم٢مّٟم٤م ٟمجد ذم يمتٌٜم٤م ذًمؽ، وم٠مُمر اهلل  ،وإن مل جُيٌٙمؿ ومٝمق ٟمٌلٌّ  ،ومٚمٞمس سمٜمٌلٍّ  ،أضم٤مسمٙمؿ

 ،وأن ُيٙمٚمٛمٝمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّروح امم ُم٤م ذم قم٘مقهلؿ ،دول قمـ ضمقاهبؿؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمٕم

 .ودًٓم٦ًم ًمٜمٌّقشمف ،ًمٞمٙمقن ذًمؽ قمٛماًل قمغم سومف

وم٘م٤مل  ؟أم ًمٞم٧ًم يمذًمؽ ،هل خمٚمقىم٦م حُمدصم٦م ،أهنؿ ؾم٠مًمقه قمـ اًمّروح :وىمٞمؾ

  ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف         ﴾ /أي: ُمـ ومٕمٚمف وظمٚم٘مف ،85آهاء، 

 .اسم٤ًم هلؿ قماّم ؾم٠مًمقه قمٜمف ومٌّٞمٜمفويم٤من هذا ضمق

هق اًمذي سمف ىِمقام اجلًد  ،ومٞمجقز أن يٙمقن اًمّروح اًمذي ؾم٠مًمقا قمٜمف ،وقمغم هذا

أًمػ وضمٍف،  ًمف ؾمٌٕمقن ،أو َُمَٚمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م ،أو ضمؼمئٞمؾ قمغم ىمقٍل آظمر ،قمغم ىمقلٍ 

ٌّح اهلل سمجٛمٞمع ذًمؽ ،ًمٙمّؾ وضمف ؾمٌٕمقن أًمػ ًم٤ًمن  قمغم ُم٤م ُروي قمـ قمكّم  ،ُيً

 .وم٢مٟمف ىمد ؾُمّٛمل سم٤مًمّروح ًك أو قمٞم (1)

                                                           

، روو٦م اًمقاقمٔملم ، اًمٗمت٤مل 6/515اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  اٟمٔمر: ((1

  492اًمٜمٞم٤ًمسمقري: 
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أن اعمنميملم ؾم٠مًمقه قمـ اًمّروح اًمذي هق اًم٘مرآن،يمٞمػ ُيٜمزًمف  وىمٞمؾ:

ٕٟمقاع  [240]اعمََٚمؽ،ويمٞمػ ص٤مر ُُمٕمجزًا،ويمٞمػ ص٤مر ٟمٔمٛمف وشمرشمٞمٌف خُم٤مًمٗم٤مً 

 يمالُمٜم٤م ُمـ اخلُٓم٥م وإؿمٕم٤مر؟وىمد ؾمّٛمك اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مرآن روطم٤ًم.

ي هق اًم٘مرآن ُمـ أُمر رّب، أٟمزًمف أن اًمّروح اًمذ ىمؾ ي٤م حمّٛمد  :وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف

وذم  ،وًمٞمس ُمـ ومٕمؾ اعمخٚمقىملم، وٓ مم٤م يدظمؾ ذم أُمٙم٤مهنؿ ،دًٓم٦ًم قمغم ٟمٌّقيت ،قمكمَّ 

 .هذا وم٘مد وىمع اجلقاب أيْم٤ًم ُمقىمٕمف

﴿:ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك ىمقًمف ،وأُم٤م قمغم اًم٘مقل إول      ﴾ 

 .ٓمٚمع قمٚمٞمف أطمداً ومل يُ  ،هق ُمـ إُمر اًمذي يٕمٛمٚمف رّب  ،85آهاء/

ُمؽمدد ذم  ،أٟمف ضمًٌؿ رىمٞمؼ هقائل :وم٘مٞمؾ ،واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُم٤مهٞم٦م اًمّروح

 ُمٜمف طمٞم٤مة ،ضمًؿ هقائل :وىمٞمؾ  .خم٤مرق احلٞمقان
ٍ
 ،قمغم سمٜمٞم٦ٍم طمٞمقاٟمّٞم٦م، ذم يمّؾ ضمزء

ّٓ أن ومٞمٝمؿ َُمـ إهمٚم٥م قمٚمٞمف اًمّروح ،ىم٤مل: ومٚمٙمّؾ طمٞمقاٍن روح وسمدن وُمٜمٝمؿ َُمـ  ،إ

 .إهمٚم٥م قمٚمٞمف اًمٌدن

هق احلٞم٤مة اًمتل يتٝمٞم٠م سمف اعمحّؾ  :وىمٞمؾ ،صمؿ اظمتُٚمػ ومٞمف ،أن اًمّروح قَمرٌض  :ؾوىمٞم

 .هق ُمٕمٜمك ذم اًم٘مٚم٥م :وىمٞمؾ .وآظمتٞم٤مر ،واًمٕمٚمؿ ،ًمقضمقد اًم٘مدرة

 .وهق احلّل اعمُٙمّٚمػ ،اإلٟم٤ًمن :أن اًمّروح :وىمٞمؾ

 ،ضمقهر اًمٜمّقر، واًمّٓمٞم٥م :ُمـ :ظمٚمؼ اًمّروح ُمـ ؾمّت٦م أؿمٞم٤مء ،أن اهلل شمٕم٤ممم :وىمٞمؾ

أٓ شمرى أٟمف ُم٤مدام ذم اجلًد يم٤من اجلًد  ،واًمٕمٚمقّ  ،واًمٕمٚمؿ ،واحلٞم٤مة ،واًمٌ٘م٤مء
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وم٢مذا ظمرج ُمـ اجلًد ومٜمك  ،وُيًٛمع سم٤مُٕذٟملم، ويٙمقن ـمّٞم٤ٌمً  ،يتٌلّم ًمٚمٕمٞمٜملم ،ٟمقراٟمّٞم٤مً 

   .وم٢مذا وم٤مرىمف اًمّروح سمغم وومٜمل ،ويٙمقن رىمٞم٘م٤مً  ،اجلًد

﴿       ﴾ /اًمّروح: اًمذي :ؾوىمٞم .ضمؼمئٞمؾ:،يٕمٜمل17ُمريؿ

 .شمّمّقر هل٤م إٟم٤ًمن،وُيٜم٤مومٞمف أي٤مت وإظم٤ٌمر ،ظُمٚمؼ ُمٜمف اعمًٞمح

﴿       ﴾ /اًمّروح امم ٟمٗمًف،  [241]أو٤مف  ،9اًمًجدة

 .قمغم وضمف اًمّتنميػ ،إو٤موم٦م اظمتّم٤مٍص وُِمٚمؽ

﴿ :وُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /29احلجر. 

 ﴿      ﴾ /وأصؾ احلرف  ،رويدشمّمٖمػم  :رويداً  ،17اًمٓم٤مرق

 .حتريم٧م طمريم٦ًم ظمٗمٞمٗم٦م :ح روداٟم٤مً ُمـ رودت اًمّري

واعمٕمٜمك:ٓ شمٕمجؾ ذم ـمٚم٥م إهاليمٝمؿ،سمؾ شمّمؼّم قمٚمٞمٝمؿ ىمٚمٞماًل،وم٢من اهلل خُيزهيؿ ٓ 

 أُم٤م سم٤مًم٘متؾ أو اًمّذل ذم اًمّدٟمٞم٤م،واًمٕمذاب ذم أظمرة. حم٤مًم٦م،

 ﴿  ﴾ /ُي٘م٤مل ،ُمـ وًمد قمٞمص سمـ يٕم٘مقب :اًمّروم ،2اًمروم: 

ّٓ اًمٞم٤مء اعُمِمدّدة :ىمٞمؾ .زٟم٩م وَزٟم٩م ،روُمّل وَروم يمام  ،وًمٞمس سملم اًمقاطمد واجلٛمع إ

ّٓ اهل٤مء ،مترة ومتر :شم٘مقل  .طمٞم٨م مل يٙمـ سملم اًمقاطمد واجلٛمع إ
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اء املفتوحت (  ) فصل الز 

 

 

﴿     ﴾ /ُمـ اًمٌحر  :سم٤مًمتّحريؽ :اًمّزسمد ،17اًمرقمد

 .يم٤مًمّرهمقة ،وهمػمه

 ﴿     ﴾ /واؿمتٝمر  ،يمت٤مسم٤ًم ُيًّٛمك زسمقراً  :أي ،163اًمٜم٤ًمء

 .سم٤مإلٟمجٞمؾ ويمت٤مب قمٞمًك  ،سم٤مًمتقراة  سمف، ويمت٤مب ُمقؾمك 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     2      ﴾ /أن اًمّزسمقر  :ىمٞمؾ ،125آٟمٌٞم٤مء

 .يُمت٥م إٟمٌٞم٤مء

ٕن اًمّزسمقر، واًمٙمت٤مب  :يمتٌٜم٤م ذم اًمٙمت٥م اًمتل أٟمزًمٜم٤مه٤م قمغم إٟمٌٞم٤مء :وُمٕمٜم٤مه

 .يمت٧ٌم :وزسمرت ،سمٛمٕمٜمًك واطمد

 .اًمٙمت٥م اعُمٜمزًم٦م سمٕمد اًمّتقراة :أن اًمّزسمقر :وىمٞمؾ

 .أن اًمّزسمقر زسمقر داود  :وىمٞمؾ
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 ﴿    ﴾ /وهؿ  ،اعمالئٙم٦م اعمقيمٚملم سم٤مًمٜم٤ّمر :،  يٕمٜمل18اًمٕمٚمؼ

 .هِمالفم٤ًم ؿِمداداً  :وم٘م٤مل ؟ؾم٠مًمقه قمـ صٗمتٝمؿ

ٕظمذشمف زسم٤مٟمٞم٦م اًمٜم٤ّمر ُمـ ؾم٤مقمتف  ،ًمق دقم٤م ٟم٤مديف :ىم٤مل ،وقمـ اسمـ قم٤ٌمس

  (1)ُُمٕم٤ميٜم٦ًم.

وصدق ؾمٌح٤مٟمف ذًمؽ:  ،أم مل يدع ،دقم٤م ٟم٤مديف ،أٟمف يدقمقا إًمٞمف اًمّزسم٤مٟمٞم٦م :وىمٞمؾ

 .ومُ٘متؾ أسمق ضمٝمؾ يقم سمدر

 .زسمٜمل :وىمٞمؾ .وواطمد اًمّزسم٤مٟمٞم٦م زسمٞمٜم٦م

أي شُمريّمْمف  :واًمٜم٤ّمىم٦م شمزسمـ احل٤مًم٥م ،وهق اًمّدومع :ُمـ اًمّزسمـ ،زاسمـ أزسمـ :وىمٞمؾ

 .سمرضمٚمٝم٤م

 ﴿      ﴾ /شمزضمر اخلَٚمؼ  :أهن٤م اعمالئٙم٦م :ىمٞمؾ ،2اًمّم٤موم٤مت

 .قمـ اعمٕم٤ميص زضمراً  [242]

يمام ُيقصؾ ُمٗمٝمقم  ،ٚمقب اًمٕم٤ٌمدوم٠مٟمف ُيقصؾ اهلل ُمٗمٝمقُمف امم ىم ،وقمغم هذا :ىمٞمؾ

 .ًمٞمّمّح اًمتٙمٚمٞمػ :إهمقاء اًمِّمٞمٓم٤من امم ىمٚمقهبؿ

ح٤مب :وىمٞمؾ ًّ  .شمزضمره٤م وشمًقىمٝم٤م ،أهن٤م اعمالئٙم٦م اعُمقيّمٚملم سم٤مًم

 .وآي٤مشمف اًمٜم٤ّمؿمئ٦م قمـ اًم٘م٤ٌمئح ،أهن٤م زواضمر اًم٘مرآن :وىمٞمؾ

                                                           

  12/421اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1
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ٕن اًمّزضمرة  ،يرومٕمقن أصقاهتؿ قمٜمد ىمراءة اًم٘مرآن :أهنؿ اعم١مُمٜمقن :وىمٞمؾ

 .اًمّّمٞمح٦م

﴿     ﴾ /صٞمح٦م واطمدة ُمـ إهاومٞمؾ :أي ،19اًمّم٤موم٤مت، 

 .ٟمٗمخ٦م اًمٌٕم٨م :يٕمٜمل

ومٙم٠مهنؿ ُزضمروا قمـ احل٤مل اًمتل هؿ ومٞمٝم٤م  ،اًمٍّموم٦م قمـ اًمٌمء سم٤معمخ٤موم٦م :واًمّزضمرة

 .امم اعمحنم

 ﴿           ﴾ /ُُمتدّٟملم :أي ،15آٟمٗم٤مل. 

    .ؿ ًمٚم٘مت٤ملإذا واىمٗمتٛمقه :وىمٞمؾ

زطمػ يزطمػ زطمٗم٤ًم،  :ُي٘م٤مل ،اعُمتداين :واًمّزاطمػ ،اًمدٟمّق ىمٚمٞماًل ىمٚمٞمالً  :واًمّزطمػ

 .وصم٧ٌمُّ هلؿ ،إذا دٟمقت ًم٘مت٤مهلؿ ،وأزطمٗم٧م ًمٚم٘مقم

 زطمقف. :ومجٕمف ،مج٤مقم٦م يزطمٗمقن امم قمدوهلؿ :اًمّزطمػ :وىمٞمؾ

﴿      ﴾ /ًٌُط اًمٗم٤مظمرة :اًمّزراب  ،16اًمٖم٤مؿمٞم٦م ٤م واطمدهت ،اًم

 .زري٦ٌم

﴿      ﴾/واًمّْمٛملم ٟمٔم٤مئر.،،اًمّزقمٞمؿ، واًمٙمٗمٞمؾ72يقؾمػ 

أي ىم٤مل اعُمٜم٤مدي: َُمـ ضم٤مء  :وهق اًمّرئٞمس ،إُمػم ُمـ اًم٘مقم :واًمّزقمٞمؿ أيْم٤مً 

 .وأٟم٤م سمف يمٗمٞمٌؾ و٤مُمـ ،سم٤مًمّّم٤مع ومٚمف مِحؾ سمٕمػٍم ُمـ اًمّٓمٕم٤مم
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 ﴿       ﴾ /ًم٘مٞم٤مُم٦مزًمزًم٦م إرض يقم ا :أي ،1احل٩م. 

٤مقم٦م :واعمٕمٜمك ًّ  .وشمٙمقن ُمٕمٝم٤م ،أهن٤م شُم٘م٤مرن ىمٞم٤مم اًم

٤مقم٦م ،أن هذه اًمّزًمزًم٦م :وىمٞمؾ ًّ ٤مقم٦م ،ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًم ًّ ٕهن٤م ُمـ  :وإٟمام أو٤مومٝم٤م قمغم اًم

شم٘مدير: أن  قمغم ،واإلو٤موم٦م أُم٤م امم اًمٗم٤مقمؾ ،وآي٤مت جمٞمئٝم٤م ،أذاط ىمٞم٤مُمٝم٤م وفمٝمقره٤م

٤مقم٦م شُمزًمزل إؿمٞم٤مء ًّ قمغم ـمريؼ آشم٤ًمع ذم اًمّٔمرف  ،أو قمغم شم٘مدير اعمٗمٕمقل ُمٜمف ،اًم

  ﴿ :يم٘مقًمف ،جمرى اعمٗمٕمقل سمف وإضمرائف 3      ﴾ /33ؾم٠ٌم. 

 .ؿمّدة آوٓمراب :واًمّزًمزًم٦م

 ﴿    ﴾ /[243]أؿمّد ُم٤م يٙمقن ُمـ اًمؼمد  :اًمّزُمٝمرير ،13آٟم٤ًمن 

 .شُم٤ٌمدون سمؼمده ،أي يقُم٤ًم زُمٝمريراً 

﴿      ﴾ /ىمٞمؾ:ٓ ُيِمٌف زٟمجٌٞمؾ اًمّدٟمٞم٤م.17آٟم٤ًمن، 

 ،ًمٞمس ًمف َُمثؾ ذم اًمّدٟمٞم٤م ،مم٤م ذم اجلٜم٦ّم وؾماّمه ،يمّؾ ُم٤م ذيمره اهلل ذم اًم٘مرآن :وىمٞمؾ

 .وًمٙمـ ؾماّمه اهلل سم٤مٓؾمؿ اًمذي ُيٕمرف

ؾمّٞمام إذا ُُمزج سمف اًمنّماب: ومٚمذًمؽ  ،مم٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمرب شمًتٓمٞمٌف :واًمّزٟمجٌٞمؾ

ووقمدهؿ أهنؿ ُيً٘مقن ذم اجلٜم٦ّم اًمٙم٠مس اعمٛمزوضم٦م سمزٟمجٌٞمؾ  ،ذيمره اهلل ذم اًم٘مرآن

 اجلٜم٦ّم.

 .حيذوا اًمّٚم٤ًمن ،ـمّٞم٥م اًمّٓمٕمؿ ،رِضٌب ُمـ اًمِ٘مروم٦م :واًمّزٟمجٌٞمؾ
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﴿  ﴾/وًمٞمس ُمٜمٝمؿ ،اعمُٚمّمؼ سم٤مًم٘مقم،اًمّدقمل :،اًمّزٟمٞمؿ13اًم٘مٚمؿ. 

ؾمٌؼ  ،وم٢مذا ُذيّمر سم٤مًمنّم  ،وهق ُمٕمروٌف سمذًمؽ ،هق اًمذي ًمف قمالىم٦م سم٤مًمنّم  :وىمٞمؾ

 .ٚم٥م إًمٞمفاًم٘م

وهل اهلٜمٞمئ٦م اعُمتدًّمٞم٦م حت٧م  ،ُيٕمرف سملم إهمٜم٤مم سم٤مًمّزٟمٛم٦م ذم قمٜم٘مف ،يمام أن اًمٕمٜمز

 .قمٜم٘مف

هق  :وىمٞمؾ .هق اًمذي ٓ أصؾ ًمف :وىمٞمؾ .اعمٕمروف سم٤مًمنّم  ،هق اهلجلم :وىمٞمؾ

 .يمام شُمٕمرف اًمِّم٤مة سمزٟمٛمتٝم٤م ،اعمٕمروف سمٚمقٟمف

﴿  ﴾ /لم.ُمـ أصقات اعمٙمروسملم اعمحزوٟم :، اًمّزومػم126هقد 

 سمٛمٜمزًم٦م اسمتداء صقت احلامر. ،ُمـ ؿمديد إٟملم وىمٌٞمحف :اًمّزومػم :وىمٞمؾ

 (1) .وسمٙم٤مًء ٓ يٜم٘مٓمع ،يزيد ٟمداُم٦ًم وشمٕم٤مؾم٦مً  :وقمـ اسمـ قم٤ٌمس

 :وأصؾ اًمّزومػم.شمٜمتٗمخ اًمْمٚمقع ،شمرديد اًمٜمّٗمس ُمع اًمّّمقت :اًمّزومػم :وىمٞمؾ

ؿمّدة  إذا ؾُمٛمَع هل٤م صقت ُمـ ،وزومرت اًمٜم٤ّمر ،ُمزومقر :ُمـ ىمقهلؿ ًمٚمِمديد ،اًمِمّدة

﴿ .شمقىّمده٤م 2        ﴾ /يٕمٜمل سمف :ىمٞمؾ ،22يقؾمػ: 

 ،ٕهنؿ وضمدوا ومٞمف قمالُم٦م إطمرار ،أن اًمذيـ اؿمؽموه يم٤مٟمقا ُمـ اًمّزاهديـ ذم ذائف

 خم٤موم٦م أن يٚمح٘مٝمؿ شَمٌِٕم٦م ذم اؾمتٕم٤ٌمده. ،ومٚمؿ يرهمٌقا ومٞمف ،وأظمالق أهؾ اًمؼِم 

                                                           

 .18/63ٟمٔمر : شمٗمًػم اًمرازي : ا ((1
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وإٟمام  ،مل يِمؽموه ًمٚمٗمجقر يقؾمػ  ويم٤مٟمقا زاهديـ ذم ٟمٗمس :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .اؿمؽموه ًمٚمٌٞمع

 يم٤مٟمقا همػم راهمٌلم ذم يقؾمػ  ،اًمذيـ سم٤مقمقه ُمـ إظمقشمف :اعُمراد سمف :وىمٞمؾ

 .ومٙم٤من ىمّمدهؿ شمٌٕمٞمده ،وًمٙمٜمٝمؿ سم٤مقمقه طمّتك ٓ ئمٝمر ُم٤م ومٕمٚمقا سمف ،وٓ ذم صمٛمٜمف

ٕهنؿ مل يٕمرومقا ُمقوٕمف ُمـ اهلل  يم٤مٟمقا ُمـ اًمّزاهديـ ذم يقؾمػ  :وىمٞمؾ

 .ويمراُمتف قمٚمٞمف ،ؾمٌح٤مٟمف

 .ًمٕمدم اًمتٜم٤مذم سملم هذه إىمقال :وجيقز محؾ أي٦م قمغم مجٞمٕمٝم٤م

ٕهنؿ قمٚمِٛمقا أٟمف  :يم٤مٟمقا ُمـ اًمّزاهديـ ذم صمٛمٜمف ،أن اًمذيـ سم٤مقمقه سمٛمٍم :وىمٞمؾ

 .وًمٞم٧ًم سمٌْم٤مقم٦م ،ًُم٘مَٓم٦م

زِهد ذم اًمٌمء سم٤مًمٙمن، ُزهدًا  :شم٘مقل ،ظمالف اًمّرهم٦ٌم ومٞمف :واًمّزهد ذم اًمٌمء

ق زاهٌد، وزهد يزهد سمٗمتحتلم ومٝم ،وأقمرض قمٜمف ،شمريمف [244]وِزه٤مدًة سمٛمٕمٜمك 

 .ًمٖم٦مٌ 

 ﴿    4     ﴾ /وُم٤م يروق  ،هبجتٝم٤م وٟمْم٤مرهت٤م :أي ،131ـمف

 .اًمٜم٤ّمفمر قمٜمد اًمّرؤي٦م

 .طُمًٜمٝم٤م :وىمٞمؾ .زيٜم٦م احلٞم٤مة اًمّدٟمٞم٤م :وىمٞمؾ

ُي٘م٤مل ًمٙمّؾ وُمٜمف  ،اًمٜمّقر اًمذي يروق قمٜمد اًمّرؤي٦م :واًمّزهرة ،سمٗمتح اهل٤مء :وىُمرأ

 .زاهر :رء
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 ﴿     ﴾ /ُي٘م٤مل ،اًمٌٓمالن واهلالك :اًمّزهقق ،81آهاء: 

وهق اإلؾمالم  ،ضم٤مء احلّؼ  :أي :ومٙم٠مٟمف ىمد ظمرضم٧م امم اهلالك ،ُزه٘م٧م إذا ُأظمرضم٧م

 .وهق اًمنّمك ،وسمٓمؾ اًم٤ٌمـمؾ ،واًمّديـ

 .ة إصٜم٤مموقم٤ٌمد ،اًمنّمك :واًم٤ٌمـمؾ .وقم٤ٌمدة اهلل ،واًمّتقطمٞمد ،احلّؼ  :وىمٞمؾ

 .واًم٤ٌمـمؾ اًمِّمٞمٓم٤من ،احلّؼ اًم٘مرآن :وىمٞمؾ

﴿        ﴾ /ذاه٤ًٌم، ه٤مًمٙم٤مً  ،ُُمْمٛمحالً  :أي ،81آهاء، 

 .ٓ صم٤ٌمت ًمف

﴿         3  ﴾ /أن  :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،197اًمٌ٘مرة

 ،شمزّودوا ُمـ اًمّٓمٕم٤مم :وم٘مٞمؾ هلؿ ،سم٤معُمتقيّمٚم٦مويتًّٛمقن  ،ىمقُم٤ًم يم٤مٟمقا ُيرُمقن سم٠مزوادهؿ

 .وظمػم اًمّزاد ُمع ذًمؽ اًمّت٘مقى ،وٓ شمٚم٘مقا يَمّٚمُٙمؿ قمغم اًمٜم٤ّمس

 :واًمّزاد ،وم٢من ظمػم اًمّزاد اًمّت٘مقى ،شمزّودوا ُمـ إقمامل اًمّّم٤محل٦م ،أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 وقم٤مء جُيٕمؾ ومٞمف اًمّزاد. :واعمزود ،اًمّٓمٕم٤مم اًمذي ُيتخذ ًمٚمًٗمر

 ﴿      ﴾ /وإٟمام حيّمؾ اًمّزيغ  ،ُمٞمٌؾ قمـ احلّؼ  :أي ،7آل قمٛمران

 .أُم٤مًمف :وأزاهمف ،اعمٞمؾ :واًمّزائغ .سمِمؽٍّ أو ضمٝمؾٍ 

 ﴿    ﴾ /ُم٤م زاغ سمٍم حمّٛمد  :أي ،17اًمٜمجؿ  ومل يٛمؾ يٛمٞمٜم٤ًم

 .وٓ ؿمامًٓ 
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﴿   4  ﴾ /ًمفوٓ احلّد اًمذي طُمدَّ  ،ُم٤م ضم٤موز اًم٘مّمد :أي ،17اًمٜمجؿ. 

إذ مل يٚمتٗم٧م ضم٤مٟم٤ًٌم،  ،هذا وصُػ أدسمِف صغّم اهلل قمٚمٞمف وآًمف ذم ذًمؽ اعم٘م٤مم :ىمٞمؾ

 .ومل يٛمؾ أُم٤مُمف قمغم طمٞم٨م يٜمتٝمل ،ومل يٛمؾ سمٌٍمه

 ﴿   ﴾ /ومٚماّم ُم٤مًمقا قمـ احلّؼ وآؾمت٘م٤مُم٦م وهق   :أي ،5اًمّمػ

﴿ :يم٘مقًمف ،وُمٜمٕمٝمؿ إًمٓم٤مف اًمتل هُيدى هب٤م ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ،اؾمتئث٤مرهؿ   

        ﴾ /11اًمتٖم٤مسمـ. 

﴿      ﴾/وم٠ًمًمٜم٤م  ،ُمّٞمزٟم٤م وومّرىمت٤م سمٞمٜمٝمؿ ذم اعم٠ًمًم٦م :أي [245] 28يقٟمس

َ قُمٌدشمؿ ؟مِلَ قمٌدشمؿ إصٜم٤مم :اعمنميملم قمغم طمدة  ،وؾم٠مًمٜم٤م إصٜم٤مم قمغم طمدٍة: مِل

 .وهذا ؾم١مال شمٌٙمٞم٧ٍم وشم٘مريع ؟وسم٠مي ؾم٥ٌٍم قُمٌدشمؿ

واٟم٘مٓمٕم٧م  ،ومتؼمأ ُمٜمٝمؿ اًمنّميم٤مء ،ومزيٚمٜم٤م سمٞمٜمٝمؿ وسملم إوصم٤من :ٜم٤مهُمٕم :وىمٞمؾ

 .أؾم٤ٌمهبؿ

وزّيٚمتف  ،ُأزيٚمف ،زًم٧م اًمٌمء قمـ ُمٙم٤مٟمف :ُم٠مظمقٌذ ُمـ ىمقهلؿ ،اًمّتٗمريؼ :واًمّتزيؾ

 .إذا وم٤مرىمتف ،وزايٚم٧م ومالٟم٤مً  ،إذا ٟمحٞمتف قمـ ُمٙم٤مٟمف ،ًمٚمٙمثرة ُمـ هذا

 ﴿      ﴾ /ٛمر ؿمجرٍة ُُمًتٙمره ضمدًا، صم :اًمّزىمقم ،62اًمّم٤موم٤مت

 .إذا شمٜم٤موًمتف قمغم شمٙمّرٍه وُمِمّ٘مٍف ؿمديدة ،شمزىّمؿ هذا اًمّٓمٕم٤مم :ُمـ ىمقهلؿ
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هل٤م صمٛمرة ُمّرة، ظمِمٜم٦م  ،ي٘مت٤مهت٤م أهؾ اًمٜم٤ّمر ،ؿمجرة ذم اًمٜم٤ّمر :اًمّزىمقم :وىمٞمؾ

 .ُُمٜمتٜم٦م اًمّرائح٦م ،اعمٚمٛمس

 ،أٟمف ٓ شُمٕمرف :وىمٞمؾ .شمٕمرومٝم٤م اًمٕمرب ،ُمـ ؿمجر اًمّدٟمٞم٤م ،أهن٤م ُمٕمرووم٦م :وىمٞمؾ

وم٘م٤مل  ،ُم٤م ٟمٕمرف هذه اًمِمجرة :أن ىمريِم٤ًم عم٤ّم ؾمٛمٕم٧م هذه أي٦م، ىم٤مًم٧م :٘مد ُرويوم

 .اًمّزىمقم سمٙمالم اًمؼمسمر اًمّتٛمر واًمّزسمد :اسمـ اًمّزسمٕمرى

وم٠مشمتف اجل٤مري٦م  ،ي٤م ضم٤مري٦م زىمٛمٞمٜم٤م :وم٘م٤مل أسمق ضمٝمؾ جل٤مريتف ،سمٚمٖم٦م اًمٞمٛمـ :وذم رواي٦م

ومٞمزقمؿ أن  ّٛمد هبذا اًمذي خُيقومٙمؿ سمف حم ،شمزىّمٛمقا :وم٘م٤مل ٕصح٤مسمف ،سمتٛمٍر وزسمد

 ﴿ :وم٠مٟمزل اهلل ؾمٌح٤مٟمف ،واًمٜم٤ّمر حترق اًمِّمجرة ،اًمٜم٤ّمر شُمٜم٧ٌم اًمِّمجرة   

      ﴾ /(1) .63اًمّم٤موم٤مت 

 ﴿   4   ﴾ /وـمٝم٤مرًة،  ،ديٜم٤مً  ،وًمدًا ظمػّمًا ُمٜمف :أي ،81اًمٙمٝمػ

 .وصالطم٤مً 

 أسمّر سمقاًمديف. :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ  .ّّم٤مًمحاًم :واًمّزيمل ،واًمّزيم٤مة: اًمّّمالح

 ﴿      8  ﴾ /وأصٚمحٝم٤م سمٓم٤مقم٦م  ،ـمّٝمر ٟمٗمًف :أي ،9اًمِمٛمس

 .اهلل، وص٤مًمح إقمامل

                                                           

، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  8/329اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

8/257. 
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  .زيّم٤مه٤م اهلل :أي :وىمٞمؾ

 ومٝمق زاك. ،زيمك يزيمق زيمًك  :ُمـ ىمقهلؿ ،زيّم٤مه٤م سم٤مًمّّمدىم٦م واخلػم ،أي :وىمٞمؾ

 ﴿      ﴾ /وزيمّٞم٦م:  ،ـم٤مهرًة ُمـ اًمّذٟمقب :أي ،74اًمٙمٝمػ

 .سمريئ٦م ُمـ اًمّذٟمقب

 .واًمّزيمٞم٦م اًمتل أذٟم٧ٌم صمؿ صم٤مسم٧م ،اًمتل مل شُمذٟم٥م :اًمّزايمٞم٦م :وىمٞمؾ

اًمّزايمٞم٦م ذم اًمٌدن، واًمّزيمٞم٦م ذم  :وىمٞمؾ .أؿمدُّ ُُم٤ٌمًمٖم٦ًم ُمـ اًمّزايمٞم٦م :اًمّزيمٞم٦م:وىمٞمؾ

 .[246]اًمّديـ 

 ﴿   8     ﴾ /صٜمٍػ ُمـ يمّؾ  :أي ،7اًمِمٕمراء. 

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم   7 3      ﴾ /أي: صٜمٗم٤من،  ،52اًمرمحـ

ـم٥م واًمٞم٤مسمس :أو ُُمتِم٤ميمؾ ،صٜمٌػ ُمٕمروف،وصٜمٌػ همري٥م ٓ ي٘مٍم رـمٌف  ،يم٤مًمرَّ

 .قمـ ي٤مسمًف ذم اًمٗمْمؾ واًمّٓمٞم٥م

 ﴿ :وىمقًمف               ﴾ /3اًمرقمد، 

ورـم٤ًٌم  ،وطمٚمقًا وطم٤مُمْم٤مً  ،أؾمقد وأسمٞمض ،ظمٚمؼ ومٞمٝم٤م ُمـ مجٞمع أٟمقاقمٝم٤م زوضملم :أي

 .وي٤مسم٤ًمً 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     92     ﴾ /أي ،42هقد: 

 زوضملم
ٍ
 .ذيمرًا وأٟمثك ،ُمـ يمّؾ رء
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ويٙمقن  ،وم٤معمحٛمقل هق آصمٜملم ،وأُم٤م قمغم اإلو٤موم٦م ،هذا قمغم ىمراءة يمّؾ ُمٜمقٟم٤مً 

يم٘مقًمف  ،إذ يمّؾ ومرٍد ُيًّٛمك زوضم٤مً  ،امحؾ يمّؾ ُم٤م ًمف زوج اصمٜملم :أي :اًمّٔمرف ًمٚمٌٞم٤من

 ﴿ :شمٕم٤ممم      ﴾ /37آطمزاب. 

وذًمؽ إن ىمٚمٜم٤م ذم ًمٗمظ اًمّزوج،  ،سم٤مقمت٤ٌمر اًمّزوضمّٞم٦م ،أو يٙمقن اعُمراد زوضملم

 .يمّؾ زوج ومردان ،ومٞمٙمقن اًمّزوضم٤من أرسمٕم٦م

وُمـ اعمٕمز ذيمر  ،ومٞمٙمقٟم٤من زوضم٤مً  ،ٜمؿ ذيمرًا وأٟمثكامحؾ ُمـ اًمٖم :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل

 .ويمال اًمّزوضملم ُمـ ِصٜمٍػ واطمد ،وهذان أيْم٤ًم زوج ،وُأٟمثك

يمّؾ زوٍج قم٤ٌمرة قمـ ذيمر وأٟمثك،  ،ُمـ يمّؾ صٜمٍػ زوضملم ،ومٞمٙمقن اعُمراد محٚمف

 .وهذا ُيٜم٤مؾم٥م إول
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اء املكسورة (  ) فصل الز 

 

﴿  3     7   ﴾ /ظمذوا  :أي ،31آقمراف

 .وإقمٞم٤مد ،هب٤م ًمٚمّّمالة ذم اجلٛمٕم٤مت نشمتٝمٞم١مواًمتل  هتٞمئتٙمؿ

 .ظمذوا ُم٤م شمًؽمون سمف قمقراشمٙمؿ :وىمٞمؾ

ويم٤من يٓمقف اًمّرضمؾ  ،ٕهنؿ يم٤مٟمقا ُيدٟمقن ُمـ صمٞم٤مهبؿ ًمٚمٓمقاف ،وإٟمام ىم٤مل ذًمؽ

 .وم٠مُمرٟم٤م سمٚمٌس اًمّثٞم٤مب ذم اًمّّمالة واًمٓمقاف ،واًمٜم٤ًّمء سم٤مًمّٚمٞمؾ ،سم٤مًمٜمّٝم٤مر

 .هق اًمتٛمِّمط قمٜمد يمّؾ صالة :أن أظمذ اًمّزيٜم٦م :وىمٞمؾ

 ﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /َُمـ طمّرم  :أي ،32آقمراف

 .مم٤م أظمرضمٝم٤م اهلل ًمٕم٤ٌمده ،اًمّثٞم٤مب اًمتل شمتزّيـ هب٤م اًمٜم٤ّمس



 631 .................................ي٥م اًم٘مرآناًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همر

أٟمف يم٤من يِمؽمي يم٤ًمء اخلزِّ سمخٛمًلم  :زيـ اًمٕم٤مسمديـ  [247]وُروي قمـ 

  ﴿ :وي٘مقل ،وٓ يرى سمذًمؽ سم٠مؾم٤مً  ،ق شمّمّدق سمفوم٢مذا و٤م ،ديٜم٤مراً     

     ﴾ (1) .أي٦م 

٦ٌّم   دظمٚم٧م قمغم أب قمٌد اهلل :ىم٤مل( 2)وقمـ يقؾمػ سمـ إسمراهٞمؿ  وقمٚمٞمف ضم

 ؟ُم٤م شم٘مقل ومٞمف ،هذا ظمز ،ضُمٕمٚم٧م ومداك :وم٘مٚم٧م ،ومٜمٔمر إزمَّ  ،وـمٞمٚم٤ًمن ظمز ،ظمز

داه إسمريًؿ :ىمٚم٧م ،وُم٤م سم٠مس سم٤مخلز :وم٘م٤مل ًُ وم٘مد ُأصٞم٥م  ،ٓ سم٠مس سمف :ىم٤مل ؟وم

٦ٌّم ظمّز، صمؿ ىم٤مل احلًلم    :وقمٚمٞمف ضم

امم اخلقارج، ًمٌس أومْمؾ  عم٤ّم سمٕمثف أُمػم اعم١مُمٜملم  ،أن قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس

 ومقاىمٗمٝمؿ. ،ومخرج إًمٞمٝمؿ ،وريم٥م أومْمؾ ُمرايمٌف ،وشمٓمّٞم٥م سم٠مـمٞم٥م ـمٞمٌف ،صمٞم٤مسمف

٤مسمرة  إذ أشمٞمتٜم٤م ذم ًم٤ٌمس اجلٌ ،سمٞمٜم٤م أٟم٧م ظمػم اًمٜم٤ّمس ،ي٤م سمـ قم٤ٌمس :ىم٤مًمقا

 ﴿  :ومتال هذه أي٦م ،وُمرايمٌٝمؿ        ﴾ /امم  32آقمراف

 .آظمره٤م

                                                           

، قمٜمف سمح٤مر 4/246، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  2/16اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((1

 .82/231إٟمقار ، اعمجٚمز : 

ًمف روي٤مت قمٜمف ذم يمت٤مب اًمٙم٤مذم ًمٚمٙمٚمٞمٜمل ، واًمتٝمذي٥م واإلؾمتٌّم٤مر  ُم٤مم اًمّّم٤مدق ُمـ رضم٤مل اإل ((2

  .526ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد ، اٟمٔمر : اعمقؾمققم٦م اًمرضم٤مًمٞم٦م اعمٞمنة ، اًمؽماب : 
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 (1)وًمٙمـ ُمـ طمالل. ،وم٢من اهلل مجٞمؾ حُي٥مُّ اجلامل ،وم٠مًمٌس ودمّٛمؾ

 ﴾ُمـ طمرم﴿ :ًم٘مقًمف ،دًٓم٦ٌم أيْم٤ًم قمغم أن إؿمٞم٤مء قمغم اإلسم٤مطم٦م ،وذم أي٦م :ىمٞمؾ

ٛمع ورد ُُم١ميمدًا عمِ  ،32آقمراف/ ًّ  ٤م ذم اًمٕم٘مؾ.وم٤مًم

 ﴿   4            ﴾ /اًمتل يم٤من يتزّيـ هب٤م،  ،79اًم٘مّمص

 .وطمِمٛمف ُمٕمف

قمٚمٞمٝمؿ وقمغم  ،قمٚمٞمٝم٤م أرسمٕم٦م أف وم٤مرس ،أٟمف ظمرج ذم أرسمٕم٦م أف داسّم٦م :وىمٞمؾ

 .وإرضمقان ذم اًمّٚمٖم٦م صٌغ أمحر ،دواهبؿ إرضمقان

 ،قمغم ىمٓمػ أرضمقان ،ُمـ ذه٥م ،قمغم ُهٍر سمٞمضٍ  ،ظمرج ذم ضَمقاٍر سمٞمض :وىمٞمؾ

 ،ظمرج ذم ؾمٌٕملم أًمٗم٤مً  :وىمٞمؾ .وطُمكّم ُمـ ذه٥م ،قمٚمٞمٝم٤م صمٞم٤مب محر ،قمغم سمٖم٤مل سمٞمض

 .قمٚمٞمٝمؿ اعمُٕمّمٗمرات

3﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم             ﴾ /ِوٕمٗم٤ًم،  ،87ـمف

طملم أرادوا  ،طُمٚمّٞمٝمؿ وهق ُم٤م اؾمتٕم٤مروه ُمـ ،وًمٙمٜم٤ّم مُحّٚمٜم٤م أُمقًآ ُمـ آل ومرقمقن

ػم ًّ  .اًم

٤مطمؾ ُمـ ذهٌٝمؿ :هق :ُروي ًّ سمٕمد  ،وطمٚمّٞمٝمؿ ،وومّْمتٝمؿ ،ُم٤م أًم٘م٤مه اًمٌحر قمغم اًم

 .وم٠مظمذوه ،إهمراىمٝمؿ

                                                           

 .12/125، سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  7ح  6/442اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1
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ٕهنؿ  ،مأي محٚمٜم٤م آصم٤مُم٤ًم ُمـ طمكّم اًم٘مق ،ُمـ أصم٘م٤مل اًمّذٟمقب وأصم٤مم :هق :وىمٞمؾ

 يرّدوه٤م صمؿ مل ،ذم قمٞمٍد يم٤من هلؿ [248]ًمٞمتزّيٜمقا هب٤م  ،اؾمتٕم٤مروا طُمٚمّٞم٤ًم ُمـ اًم٘مٌط

ويم٤من ذًمؽ  ،خم٤موم٦م أن يٕمٚمٛمقا سمخروضمٝمؿ ومحٛمٚمقه٤م ،قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد اخلروج ُمـ ُمٍم

 .إذ يم٤مٟمقا ُُمًت٠مَُمٜملم ذم دي٤مرهؿ ،ذٟم٤ًٌم ُمٜمٝمؿ

 ،ويم٤من حيؾُّ هلؿ أظمذ أُمقاهلؿ ،أهنؿ يم٤مٟمقا ذم طمٙمؿ إُهاء ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ :وىمٞمؾ

 .ومٕمغم هذا ٓ ُيٛمٙمـ محٚمف قمغم اإلصمؿ

 ﴿      ﴾ /ّٛمل يقم اًمّزيٜم٦م ،يم٤من يقم قمٞمٍد هلؿ ،59ـمف ًُ ٕن اًمٜم٤ّمس  :وم

 .وُيزيٜمقن ذم إؾمقاق ،يتزيٜمقن ومٞمف

 ﴿      ﴾ /ُئمٝمرن ُمقاوع  :أي :ىمٞمؾ ،31اًمٜمقر ٓ

 ومل ُيِرد ٟمٗمس اًمّزيٜم٦م. ،وَُمـ هق ذم طمٙمٛمف ،اًمّزيٜم٦م ًمٖمػم حُمَرم

وٓ حُيّرم اًمٜمّٔمر  ،ٓ جي٥م ؾمؽمه :وم٤مًمٔم٤مهر ،فم٤مهرة وسم٤مـمٜم٦م :اًمّزيٜم٦م زيٜمت٤من :وىمٞمؾ

   ﴿ :ًم٘مقًمف ،إًمٞمٝم٤م    ﴾ /وومٞمف صمالصم٦م أىم٤مويؾ ،31اًمٜمقر: 

قاران. ،واًم٘مرط ،اخلٚمخ٤مٓن :واًم٤ٌمـمٜم٦م ،اًمّثٞم٤مب :أن اًمّٔم٤مهرة :أطمده٤م ًّ  واًم

 .واخلْم٤مب ذم اًمٙمػِّ  ،واحلدان ،واخل٤مشمؿ ،اًمٙمحؾ :أن اًمّٔم٤مهرة :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

ًّ  ،اًمٙمحؾ :وىمٞمؾ    .واخل٤مشمؿ ،قارواًم

 .اًمقضمف واًمٌٜم٤من :وىمٞمؾ .أهن٤م اًمقضمف واًمٙمّٗم٤من :وصم٤مًمثٝم٤م
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 .اًمٙمّٗم٤من وإص٤مسمع :(1) وذم شمٗمًػم قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم صم٤مٟمٞم٤مً    ﴾ /اًمّزيٜم٦م  :يٕمٜمل ،31اًمٜمقر

 .اًمتل ٓ جيقز يمِمٗمٝم٤م ذم اًمّّمالة :اًم٤ٌمـمٜم٦م

ّٓ ًمٌٕمقًمتٝمـ ،٤مب واخلامرٓ يْمٕمـ اجلٚمٌ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ  ،أي ٕزواضمٝمـ ،إ

َـّ هلؿ  .وحتريٙم٤ًم ًمِمٝمقهتؿ ،اؾمتدقم٤مًء عمٞمٚمٝمؿ ،ُيٌديـ ُمقاوع زيٜمتٝم

ٚمت٤مء ُمـ اًمٜم٤ًّمء :وم٘مد ُروي ًّ  (2) .واعمره٤مء ،أٟمف ًمٕمـ اًم

ٚمت٤مء ًّ  .اًمتل ٓ شمٙمتحؾ :واعمره٤مء ،اًمتل ٓ خُتّْم٥م :وم٤مًم

 (3) .واعمٗمًٚم٦م ،اعُمًّقوم٦م :وًمٕمـ اهلل

 :واعمٗمًٚم٦م ،ؾمقف أومٕمؾ :ىم٤مًم٧م ،ًمتل إذا دقم٤مه٤م زوضمٝم٤م امم اعمُٕم٤مذةا :وم٤معُمًّقوم٦م

 ﴿.وهل همػم طم٤مئض ،أٟم٤م طم٤مئض :ىم٤مًم٧م ،هل اًمتل إذا دقم٤مه٤م   4   

  ﴾ /زيٜم٦ًم يتزّيٜمقن هب٤م ُمـ احُلكّم  ،أقمٓمٞم٧م ومرقمقن وىمقُمف :أي ،46اًمٙمٝمػ

 .وطُمًـ اًمّّمقرة ،اًم٘م٤مُم٦م وـمقل ،وصّح٦م اًمٌدن ،اًمّزيٜم٦م اجلامل :وىمٞمؾ.واًمّثٞم٤مب

                                                           

 .1ح  5/381 اًم٘مرآن ، اًمٌحراين : ، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم 418شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1

، ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ، اًمؼموضمردي :  2/387اٟمٔمر : اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ، اسمـ إصمػم :  ((2

 .2ح  16/583

، اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م ،  7/242اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((3

 .2/171اًمزخمنمي : 
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 ﴿    ﴾ /وطُمًـ هبجتٝم٤م ،زهرهت٤م :أي ،15هقد. 

 ﴿    3  ﴾ /ووقئٝم٤م [251]سمُحًٜمٝم٤م  :أي ،6اًمّم٤موم٤مت. 

وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف  ،وضمٕمٚمف قمغم صقرٍة متٞمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٜمّٗمس ،حتًلم اًمٌمء :واًمتزّيـ

امء قمغم وضمٍف يتٛمتع اًمّرائل هل٤م ًّ   .زّيـ اًم

 ،ُمع ُم٤م هلؿ ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م سم٤مًمتٗمّٙمر ومٞمٝم٤م ،ذًمؽ أقمٔمؿ اًمٜمّٕمٛم٦م قمغم اًمٕم٤ٌمد وذم

 .وآؾمتدٓل هب٤م قمغم ص٤مٟمٕمٝم٤م
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اء املضمومت (  ) فصل الز 

 

﴿   ﴾ /ومٝمق زسمقر، شم٘مقل:  ،ويمّؾ يمت٤مٍب ذم طمٙمٛمف ،مجع زسمقر ،43اًم٘مٛمر

 .وزسمرت اًمّرضمؾ إذا زضمرشمف ،إذا يمتٌتف ،زسمرت اًمٙمت٤مب

ومٝمق  ،ٕن أصٚمٝمام خيتٚمػ :وُمٕمٜم٤ممه٤م واطمد ،مه٤م مجٌع سملم اًمّزسمر واًمٙمت٤مب :ىمٞمؾ

 .يمت٤مب ًمْمّؿ طمروٍف سمٕمْمٝم٤م امم سمٕمض

ًمٙمثرة  وإٟمام ؾُمّٛمل زسمقر داود :عم٤ِم ومٞمف ُمـ اًمّزضمر قمغم ظمالف احلّؼ  :وزسمقر

 .ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمقاقمظ واًمّزواضمر

 ﴿            ﴾ /وهق مجع  ،يُمت٤ٌمً  :أي ،53اعم١مُمٜمقن

 زسمقر.

يم٤مًمٞمٝمقد  ،ويمٗمروا سمام ؾمقاه٤م ،وضمٕمٚمقه يُمت٤ًٌم داٟمقا هب٤م ،شمٗمّرىمقا ذم ديٜمٝمؿ :واعمٕمٜمك

 .يمٗمروا سم٤مًم٘مرآن ،يمٗمروا سم٤مإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن واًمٜمّّم٤مرى

 .أطمدصمقا يُمت٤ًٌم حيتّجقن هب٤م عمذاهٌٝمؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ
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ٙمقن :وىُمرأ ًّ ع زسمرة، أي شمٗمّرىمقا ومٝمل مج ،مج٤مقم٤مت خُمتٚمٗم٦م :وُمٕمٜم٤مه ،زسمرًا سم٤مًم

 .ضمٕمٚمقا ديٜمٝمؿ يُمت٤ًٌم خُمتٚمٗم٦م :وُمٕمٜم٤مه ،أطمزاسم٤مً 

﴿      ﴾ /وهل اجلٛمَٕم٦م  ،مجع زسمرة :اًمّزسمر ،96اًمٙمٝمػ

 .اعُمٜمٔمّٛم٦م اعُمجتٛمٕم٦م ُمـ احلديد واًمّّمٗمر وٟمحقمه٤م

 .اقمٓمقين ىمٓمع احلديد :أي ،آضمتامع :وأصٚمف

 ﴿  3        ﴾ /أًمٙمؿ اًمؼماءة ُمـ اًمٕمذاب ذم  :أي ،43اًم٘مٛمر

٤مًمٗم٦م ًّ  .أٟمف ًمـ ُيّمٞمٌٙمؿ ُم٤م أص٤مب إُُمؿ احل٤مًمٞم٦م ،اًمٙمت٥م اًم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /ذم اًمٙمت٥م  :أي ،52اًم٘مٛمر

 .وهذا إؿم٤مرة امم أهنؿ همػم ُمٖمٗمقٌل قمٜمٝمؿ .اًمتل يمتٌٝم٤م احلَٗمَٔم٦م

ٕٟمف ُمـ  :ع ذًمؽ ُمٙمتقٌب قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمٙمت٤مب اعمحٗمقظأن يٛمٜم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .قمغم اًمتٗمّمٞمؾ ،ىمٌؾ أن يٙمقن ،أقمٔمؿ اًمِٕمؼَمة ذم قمٚمؿ ُم٤م يٙمقن

 ﴿      ﴾ /وهق  ،هق اًم٘مٜمديؾ :اًمّزضم٤مضم٦م ،35اًمٜمقر

 .[250]وهق ضمقهٌر ُمّمٜمقع ُمـ احلّم٤مة وُمٚمح اًم٘مغم  ،واطمد اًمّزضم٤مج

وم٤معمّم٤ٌمح ومٞمف  ،أٟمف أصٗمك اجلقاهر :٤مًمّذيمرووم٤مئدة اظمتّم٤مص اًمّزضم٤مج سم :ىمٞمؾ

 . (1)سم٘مٚم٥م حمّٛمد  :ووُمّنت اًمّزضم٤مضم٦م ذم سمٕمض إظم٤ٌمر .أوقء

                                                           

 .7/599، ُمديٜم٦م اعمٕم٤مضمز ، اًمٌحراين :  8/382اًمٙمٚمٞمٜمل : اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ،  ((1
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 . (1)سم٢مؾمامقمٞمؾ  :وذم سمٕمْمٝم٤م

 . (2)سمّمدر قمكّم  :وذم سمٕمْمٝم٤م

 . (3)أب اًمرؾمقل ،سمٕمٌد اهلل :وذم سمٕمْمٝم٤م

 ﴿             ﴾ /ك قمـ ُٟمحّ  :أي ،185آل قمٛمران

 .ٟمحٞمّتف ومتٜمّحك :أي :زطمزطمتف ومتزطمزح :ُي٘م٤مل ،وهل اًمّتٜمحٞم٦م ،ُمـ اًمّزطمزطم٦م ،اًمٜم٤ّمر

﴿ <     ﴾ /اًمذي  ،اعُمزّيـ ،اًم٘مقل اعمٛمقه :أي ،112آٟمٕم٤مم

 .وٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف وٓ أصؾ ،ُيًتحًـ فم٤مهره

 .إذا زّيٜمف ،زظمرومف زظمروم٦مً  :ُي٘م٤مل ،اعُمزّيـ :واعُمزظمرف

ٜمتف :زظمرومتف :ُي٘م٤مل ،ل طُمًـ اًمٌمءيمام :واًمّزظمرف ًّ  .أي طم

 .ُزّيٜم٧م سمُحًـ إًمقان :أي (4)ُزظمروم٧م اجلٜم٦ّم ٕهٚمٝم٤م  :وُمٜمف

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /أي ،24يقٟمس: 

 .وأضمٜم٤مس اًمٜم٤ٌّمت ،وهبجتٝم٤م سم٠مٟمقاع إًمقان ،طُمًٜمٝم٤م

                                                           

 .6/83اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .1/242،  ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م ، اسمـ ؿمٝمرآؿمقب:  158اٟمٔمر : اًمتقطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((2

 .6/84اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((3

 .5/363ر : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد : اٟمٔم ((4
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ /وضمٕمٚمٜم٤م هلؿ ُمع  :أي :ذه٤ٌمً  :يأ ،35اًمزظمرف

  .ذًمؽ ذه٤ٌمً 

 3   ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /أي:  ،93آهاء

 .ُمـ ذه٥م

طمّتك أُمر  ،أٟمف مل يدظمؾ اًمٙمٕم٦ٌم :وُمٜمف احلدي٨م ،اًمٜمّ٘مقش :اًمّزظمرف :وىمٞمؾ

 (1) .وإصٜم٤مم ،أي اًمّتّم٤موير ،سم٤مًمّزظمرف ومٜمُّحل

 .٤مع اًمٌٞم٧موُمت ،هق اًمُٗمَرش :وىمٞمؾ

ًم٘مّٚمتٝم٤م وطم٘م٤مرهت٤م قمٜمده،  :هم٤مي٦م ُم٤م يتٛمٜم٤مه ومٞمٝم٤م ،ٕقمٓمل اًمٙم٤مومر ذم اًمّدٟمٞم٤م :واعمٕمٜمك

 .وًمٙمٜمف ؾمٌح٤مٟمف مل يٗمٕمؾ ذًمؽ عم٤ِم ومٞمف ُمـ اعمٗمًدة

 ﴿      7     ﴾ /ُيريد سم٤معمجرُملم  :ىمٞمؾ ،122ـمف

 .ؾمقد اًمقضمقه ،ٕمٞمقنحُينمون ُزرق اًم ،اًمذيـ اختذوا ُمع اهلل إهل٤مً 

ٜمقر ،اخلية ذم ؾمقاد اًمٕملم :وُمٕمٜمك اًمّزرىم٦م ًّ  .يمٕملم اًم

 .شُمرى ُزرىم٤ًم وهل قُمٛمل ،قُمٛمٞم٤مً  :ُزرىم٤مً  :وىمٞمؾ.ذم هذا شمِمقيف اخلٚمؼ :واعمٕمٜمك

 .ئمٝمر ذم قمٞمقهنؿ يم٤مًمّزرىم٦م ،قِمٓم٤مؿم٤مً  :وىمٞمؾ 

                                                           

، اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ، اسمـ  4/139اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .2/299إصمػم: 
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 ﴿      ﴾ /يقم  :يٕمٜمل ،ومٚماّم رأوا اًمٕمذاب ىمري٤ٌمً  :أي ،27اعمٚمؽ

 .واعُمراد سمف اعمًت٘مٌؾ ،أن اًمّٚمٗمظ ُم٤مضٍ  :وىمٞمؾ .ُُمٕم٤ميٜم٦مً  :وىمٞمؾ .اًم٘مٞم٤مُم٦م

ورأوا ُم٤م ُأقمدَّ هلؿ ُمـ  ،ورأوا اًم٘مٞم٤مُم٦م ىمد ىم٤مُم٧م [251]إذا سُمٕمثقا  :واعمٕمٜمك

 .ُٟم٥ًم هذا اًم٘مقل امم أيمثر اعمٗمنيـ ،اًمٕمذاب

وُمٜمف اعمزدًمٗم٦م:  ،وهق ُمّمدر يًتقي ومٞمف اًمقاطمد واجلٛمع :اًم٘مرسم٦م :واًمّزًمٗم٦م

 .ُزًمٗم٤مً  :وىمد دُمٛمع اًمّزًمٗم٦م ،ًم٘مرسمف ُمـ ُمّٙم٦م

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /صالة اًمٕمِم٤مء  :أي ،114هقد

 .ٕهن٤م أىمرب اًمّّمٚمقات امم اًمّٚمٞمؾ :أظمرة

 (1) .أن اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء ُزًمٗمت٤م اًمّٚمٞمؾ :وُروي قمـ رؾمقل اهلل 

 .اعمٜمزًم٦م :سمٛمٕمٜمك ،مجع زًمٗم٦م ،سمٗمتح اًماّلم ،اًمّزًَمػ :وىمٞمؾ

  .ُمثؾ احلٚمؿ ،ومٝمق واطمد ،سمْمّؿ اًماّلم :وىُمرأ

ومٞمٙمقن ُمثؾ ىمري٥م  ،وضمّقز سمٕمْمٝمؿ أن يٙمقن مجٕم٤ًم قمغم زًمٞمػ ُمـ اًمّٚمٞمؾ

وأٟمف ُم٤م قُمٚمِؿ أن  ،أن اًمّزًَمػ سم٤مًمٗمتح أضمقد ذم اجلٛمع :.وطُمٙمل قمـ سمٕمْمٝمؿوىمرب

 .زًمٞمٗم٤ًم ُيًتٕمٛمؾ ذم اًمّٚمٞمؾ

 ﴿3      ﴾ /ىُمرسمك :أي ،37ؾم٠ٌم. 

                                                           

 .132، دقم٤مئؿ آؾمالم ، اًمٜمٕمامين :  3/271اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1



 641 .................................ي٥م اًم٘مرآناًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همر

 .ومزًمٗمك اؾمؿ اعمّمدر ،شم٘مري٤ٌمً  :وىمٞمؾ

   4 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /ىمرسم٦ًم ويمراُم٦مً  :أي ،25ص. 

﴿    ﴾ /مجع  :واًمّزُمر .وزُمرًة سمٕمد زُمرة ،ومقضم٤ًم سمٕمد ومقج :أي ،71اًمزُمر

  هل٤م صقت يمّمقت اعمزُم٤مر. ،وهل اجلامقم٦م ،زُمرة

 .أصقات يم٤مٟم٧م ًمف ُُمًتحًٜم٦م :هلو ُمزاُمػم داود  :وُمٜمف

 .وىمٞمؾ:هؿ مج٤مقم٤مت ذم شمٗمرىم٦م،سمٕمْمٝمؿ إصمر سمٕمض

﴿   ﴾ /ىمرن يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝم٤م امم ؿمٙمٚمف، ووّٛمف  :أي:، ىمٞمؾ7اًمتٙمقير

 .وىمد ُيٕمؼّم هب٤م قمـ اًمّروح ،واًمٜمّٗمس هب٤م قمـ اإلٟم٤ًمن ،إًمٞمف

 وسمِمٙمٚمف ُمـ أهؾ اجلٜم٦ّم. ،ىمرن يمّؾ إٟم٤ًمن سمِمٙمٚمف ُمـ أهؾ اًمٜم٤ّمر :وم٤معمٕمٜمك

 .ومتّمػم أطمٞم٤مء ،ُرّدت إرواح امم إضم٤ًمد :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .ُمـ اٟم٤ًمٍن أو ؿمٞمٓم٤من ،ُي٘مرن اًمٖم٤موي سمٛمـ أهمقى :وىمٞمؾ

أي ىُمرٟم٧م ٟمٗمقس اًمّّم٤محللم ُمـ اعم١مُمٜملم سم٤محلقر اًمٕملم،  :زّوضم٧م :وىمٞمؾ

 .وىُمرٟم٧م ٟمٗمقس اًمٙم٤مومريـ سم٤مًمِّمٞم٤مـملم

﴿4    ﴾ /ؿ اعمقت قمغم شمٚمؽطمّتك أدريمٙم :أي ،2اًمتٙم٤مصمر 

 احل٤مل. 

 .[252]ومل شمتقسمقا  ،طمّتك ُُمّتؿ قمغم ذًمؽ :وىمٞمؾ

 .طمّتك قمددشمؿ إُمقات ذم اًم٘مٌقر :أي :وىمٞمؾ
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زاره يزوره زي٤مرًة،  ،يم٢مشمٞم٤من اعم٠مًمقف قمغم همػم إىم٤مُم٦م ،إشمٞم٤من اعمقوع :واًمّزي٤مرة

ٌّف اخلّط سمام ُيقِهؿ أٟمف ظمّط ومالن وًمٞمس سمف ،وُمٜمف زّور شمزويراً   .إذا ؿُم

 ﴿         ﴾ /حييون  :أي ،72اًمٗمرىم٤من ٓ

واًمّزور  :ىمٞمؾ .اًمنّمك :اًمّزور :وىمٞمؾ .ويدظمؾ ومٞمف اًمٗمحش واًمٖمٜم٤مء ،جم٤مًمس اًم٤ٌمـمؾ

 ،أقمٞم٤مد أهؾ اًمّذُم٦م :اًمّزور :وىمٞمؾ  .وٓ يمذب ومقق اًمنّمك سم٤مهلل ،اًمٙمذب :ذم اًمّٚمٖم٦م

ٕم٤مٟملم وهمػمه٤م ًّ   (1) .ويوهق اعمر ،اًمٖمٜم٤مء :هق :وىمٞمؾ .يم٤مًم

 .أهنؿ ٓ يِمٝمدون ؿمٝم٤مدة اًمّزور :ومٞمٙمقن اعُمراد ،يٕمٜمل ؿمٝم٤مدة اًمّزور :وىمٞمؾ

 .سمام ُيقهؿ أٟمف طمّؼ  ،متقيف اًم٤ٌمـمؾ :وأصؾ اًمّزور

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /اًمٙمذب. :يٕمٜمل،32احل٩م 

ّٓ ذيٙم٤ًم هق ًمؽ ،ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ :هق شمٚمٌٞم٦م اعمنميملم :وىمٞمؾ ف وُم٤م متٚمٙم ،إ

 (2) .وؾم٤مئر إىمقال اعمُٚمٝمٞم٦م ،أٟمف يدظمؾ ومٞمف اًمٖمٜم٤مء :وُروي  .ُمٚمٙمؽ

قمدًم٧م ؿمٝم٤مدة  ،ي٤م أهّي٤م اًمٜم٤ّمس :وم٘م٤مل ،أٟمف ىم٤مم ظمٓمٞم٤ٌمً  وُروي قمـ رؾمقل اهلل 

 ﴿ :صمؿ ىمرأ ،اًمّزور سم٤مًمنمك سم٤مهلل           

      ﴾ /(1) .32احل٩م 

                                                           

 .66/262، سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  6/326خ اًمٓمقد : اٟمٔمر : هتذي٥م إطمٙم٤مم ، اًمِمٞم ((1

 .7/511اٟمٔمر : اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمقد :  ((2



 643 .................................ي٥م اًم٘مرآناًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همر

 .وؿمٝم٤مدة اًمّزور ،ىمد مجع ذم اًمٜمّٝمل سملم قم٤ٌمدة اًمقصمـ :ُيريد أٟمف

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /ذيم٤ُم ويمذسم٤ًم،  :أي ،4اًمٗمرىم٤من

 .طملم زقمٛمقا أن اًم٘مرآن ًمٞمس ُمـ اهلل

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 6        ﴾ /أن  :يمذسم٤مً  :أي ،2اعمج٤مدًم٦م

 .يم٤من يم٤مذسم٤مً  ،وًمٞم٧ًم يمذًمؽ ،إذا ضمٕمؾ فمٝمر اُمرأشمف يمٔمٝمر أُمف ،ٔم٤مِهراعمُ 

 

                                                                                                                                        

، ُمًٜمد  5/297، حترير إطمٙم٤مم ، اًمٕمالُم٦م احلكم :  8/164اٟمٔمر : اعمًٌقط ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((1

 .4/178أمحد سمـ طمٜمٌؾ : 
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 645 .................................ي٥م اًم٘مرآناًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همر

 

 

 

 

 

 
 
 ينلس  ا صل  ف
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 647 .................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

 

 

 

ين املفتوحت (  ) فصل الس 

 

 

﴿    ﴾ /وسمرأه ُمـ يمّؾ  ،وأصمٜمك قمٚمٞمف سمام هق أهٚمف ،ٟمزهف :أي ،1احلديد

 .ؾمقء

وُم٤م ًمٞمس سمٕم٤مىمؾ  ،وُمٕمٜمًك  ،وًمٗمٔم٤مً  ،واقمت٘م٤مداً  ،أن اًمٕم٘مالء ُيًٌحقٟمف ىمقًٓ  :ىمٞمؾ

 ،شُمًٌحف سمام ومٞمف ُمـ إدًّم٦م اًمّداًم٦م قمغم وطمداٟمٞمتف ،ُمـ ؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت واجلامدات

قمغم أٟمف ٓ ُيِمٌف  ،وقمغم اًمّّمٗم٤مت اًمتل سم٤ميـ هب٤م مجٞمع ظمٚم٘مف، وُم٤م ومٞمف ُمـ احلج٩م

 .[253]ومٕمؼّم ؾمٌح٤مٟمف قمـ ذًمؽ سم٤مًمّتًٌٞمح  ،وأن ظمٚم٘مف ٓ َيِمٌٝمف ،ظمٚم٘مف

 ﴿1      ;   ﴾ /ضمٕمؾ اًمِمٞمئلم، أو  :اًمّتًقي٦م ،29اًمٌ٘مرة

 .ؾمّقي٧م اًمِمٞمئلم وم٤مؾمتقي٤م :ُي٘م٤مل ،إؿمٞم٤مء قمغم اؾمتقاء

امء ًّ أهٚمؽ اًمٜم٤ّمس  :يم٘مقهلؿ ،أُم٤م اؾمؿ ضمٜمس يدّل قمغم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم :واًم

يمام ىمٞمؾ:  ،أو مجع ؾماموة وؾمامئ٦م ،وًمذا مجع اًمّْمٛمػم اًمٕم٤مئد إًمٞمف :اًمّديٜم٤مر واًمّدرهؿ

امء ُمٜمٗمٓمر سمف :وم٘مٞمؾ ،وُيذيّمر أظمرى ،وًمذًمؽ ُي١مٟم٨م ُمّرةً  ًّ  .اًم

 



لمومّمؾ     ..................................................648 ًّ  اًم

اموات يم٤مٟم٧م ؾمامًء ومقق ؾمامء:وىمٞمؾ ًّ وشمٙمقن ،ومٝمل ذم اًمّت٘مدير واطمدة،أن اًم

  وأرض أقم٘م٤مل. ،صمقب أظمالق:يمام ُي٘م٤مل،اًمقاطمدة مج٤مقم٦م

 وٓ أُم٧م. ،سمال ومٓمقر ،ٕمٚمٝمـ ؾمٌع ؾماموات ُُمًتقي٤متضَم  :٘مٝمـٚمَ وُمٕمٜمك ظَم 

اموات هل إومالك أو همػمه٤م واظمُتٚمَِػ ذم ًّ  :وم٘مٞمؾ ،أن اًم

أن اهلٞمقيلم  :وأطمًٜمٝم٤م أن ُي٘م٤مل ،ًمقضمقه همػم ظم٤مًمٞم٦م قمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ،هل همػمه٤م

ومٚمٙم٤ًم  ،إٟمام ضمٕمٚمقا ًمٙمّؾ يمقيم٥م ُمـ اًمٙمقايم٥م اًمًّٞم٤مرة ،اًم٘م٤مئٚملم سمتٕمدد إومالك

وهل اعمُٕمؼّم قمٜمٝم٤م سم٤مًمُٗمٚمؽ اًمّثقاسم٧م  ،وضمٕمٚمقا ومٚمؽ اًمٜمّجقم ،سمٕمْمٝم٤م ومقق سمٕمض

اّدقمقا أن همػم  ،وهل اًمٗمٚمؽ اًمّت٤مؾمع ،حت٧م ومٚمؽ إومالك اعمحدد ًمٚمجٝم٤مت ،٤مومقىمٝم

ٌع يمّٚمٝم٤م ذم اًمٗمٚمؽ اًمؼموج ًّ  .اًمًّٞم٤مرات اًم

وهل  ،قمغم أن اًمّثقاسم٧م ىمد ضُمٕمٚم٧م زيٜم٦ًم ًمٚمًامء اًمّدٟمٞم٤م ،ويدًّمف اًمٙمت٤مب اعمجٞمد

امء إومم ًّ امء اًمّدٟمٞم٤م :اًمتل هل أىمرب قمغم إرض ،اًم ًّ  يمام ذم ،وًمذا ؾُمّٛمٞم٧م سم٤مًم

 ىم٤مل .ًمٞمّمّح اًمقصػ ،ومال سمّد أن يٙمقن ومقىمٝم٤م ؾماموات ،سمٕمض إظم٤ٌمر

 ﴿شمٕم٤ممم:           3 ﴾ /امم ىمقًمف 6اًمّم٤موم٤مت ،

 ﴿ :شمٕم٤ممم        4   ﴾ /8اًمّم٤موم٤مت.  

امء اًمّدٟمٞم٤م،  قمغم أن اًمِّمٞم٤مـملم يًؽمىّمقن ،ودًّم٧م أي٦م أيْم٤مً  ًّ ٛمع ُمـ ومقق اًم ًّ اًم

 ،وًمق ٓ ظمقف اًمّتٓمقيؾ، ًمًٌٓمٜم٤م اًمٙمالم ومٞمف ،ومُٞمٛمٜمٕمقن ُمـ اًمّدظمقل وآؾمؽماق

 .وومٞمام ذيمرٟم٤مه يمٗم٤مي٦م ًمٚمٕم٤مروملم سم٤مٓصٓمالح
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 ﴿         ﴾ /وم٠مقمٓمٞمٜم٤مه ُمـ يمّؾ  :أي ،84اًمٙمٝمػ

 قِمٚماًم يت٥ًٌم سمف امم 
ٍ
 .يٌٚمغ سمف امم طم٤مضمتفو ،إرادشمف[ 254]رء

ُم٤م يًتٕملم سمف اعمٚمقك قمغم ومتح اًمٌالد،  ،وأشمٞمٜم٤مه ُمـ يمّؾ رء ؾم٤ٌٌمً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وحُم٤مرسم٦م إقمداء

 ﴿ :يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،وآشمٞمٜم٤مه ُمـ يمّؾ رء ؾمٌٞمالً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ      

            ﴾ /ويمّؾ ُم٤م  ،ؾمٌٞمٚمف :أي ،37-36هم٤مومر

 .ومٝمق ؾم٥ٌم ،وصؾ ؿمٞمئ٤ًم امم رء

 .ؾم٥ٌم :وًمٚم٤ٌمب ،ؾم٥ٌم :وًمٚمحٌؾ ،ؾم٥ٌم :ُي٘م٤مل ًمٚمٓمريؼ امم اًمٌمء

 

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم    ﴾ /ُمـ  ،هبٛمزة اًم٘مٓمع،وم٤مشمٌع :ىُمرأ ،85اًمٙمٝمػ

أو اشمٌع ُم٤م هق قمٚمٞمف  ،أو اشمٌع أُمره ؾم٤ٌٌمً  ،وم٤مشمٌع ؾم٤ًٌٌم ؾم٤ٌٌمً  :وشم٘مديره ،سم٤مب إومٕم٤مل

وم٢مذا ٟم٘مٚمتف سم٤مهلٛمزة شمٕمّدى امم  ،ع يتٕمّدى قمغم ُمٗمٕمقٍل واطمدٍ ٕن شمٌ :ؾم٤ٌٌمً 

﴿ُمٗمٕمقًملم،يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:            ﴾ 

 ،ومحذف إطمدى اعمٗمٕمقًملم.62هقد/

ادمف ذم  :وم٤معمٕمٜمك ،وهق يتٕمّدى امم ُمٗمٕمقٍل واطمدٍ  ،قمغم اًمّتٗمٕمٞمؾ ،وىُمرأ آ: وم٤مشمٌع

٥ٌم اًمذي ُيٜم٤مل سمف صالح ُم٤م أُمٙمـ ُمٜمف ،وأُمرٟم٤مه سمف ،يمّؾ وضمٍف وضمٝمٜم٤مه ًمف ًّ  .اًم
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 .وأصمرًا واطمدًا ذم ؾمٚمقيمف ،اشمٌع ـمري٘م٤مً  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف     0     ﴾ /ومٚمٞمِمدد وصٚمٝم٤م  :أي ،15احل٩م

  .ذم ؾم٘مٗمف

امء اعمٕمرووم٦م :وىمٞمؾ ًّ  .ومٚمٞمٓمٚم٥م ؿمٞمئ٤ًم يّمؾ سمف امم اًم

 ﴿       ﴾ /ي٘مٌْمقن  ،أهن٤م اعمالئٙم٦م :ىمٞمؾ ،3اًمٜم٤مزقم٤مت

٤مسمح سم٤مًمٌمء  ،صمؿ يدقمقهن٤م طمّتك شمًؽميح ،يًّٚمقهن٤م ؾماًل رومٞم٘م٤مً  ،أرواح اعم١مُمٜملم ًّ يم٤مًم

 .ذم اعم٤مء ُيرُمل سمف

امء ُُمنقملم ،أهن٤م اعمالئٙم٦م :وىمٞمؾ ًّ وهذا يمام ُي٘م٤مل ًمٚمٗمرس  ،يٜمزًمقن ُمـ اًم

 .إذا أهع ذم ضمريف :ؾم٤مسمح :اجلقاد

 .شمًٌح ذم ومٚمٙمٝم٤م ،هن٤م اًمٜمّجقمأ :وىمٞمؾ

  ﴿ :وىم٤مل شمٕم٤ممم  ;    ﴾ /33آٟمٌٞم٤مء.  

﴿ :يم٘مقًمف ،شمًٌح ذم قمدوه٤م ،وىمٞمؾ: هل: ظمٞمؾ اًمٖمزاة    

   ﴾ /1اًمٕم٤مدي٤مت.    

ٗمـ :وىمٞمؾ ًّ  .شمًٌح ذم اعم٤مء اًم
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 ﴿       ﴾ /ٕهن٤م ؾمٌ٘م٧م  :ئٙم٦مأهن٤م اعمال :ىمٞمؾ ،4اًمٜم٤مزقم٤مت

  .واًمٕمٛمؾ اًمّّم٤مًمح ،واإليامن ،اسمـ آدم سم٤مخلػم

 .أهن٤م شمًٌؼ اًمِّمٞم٤مـملم سم٤مًمقطمل امم إٟمٌٞم٤مء :وىمٞمؾ

 .امم اجلٜم٦ّم [255]أهن٤م شمًٌؼ أرواح اعم١مُمٜملم  :وىمٞمؾ

وىمد قم٤ميٜم٧م  ،شمًٌؼ امم اعمالئٙم٦م اًمذيـ ي٘مٌْمقهن٤م ،أهن٤م ٟمٗمس اعم١مُمـ :وىمٞمؾ

 .ء صمقاسمف ويمراُمتفوًم٘م٤م ،ؿمقىم٤ًم امم رمح٦م اهلل ،اًمّنور

ػم ،أهن٤م اًمٜمّجقم :وىمٞمؾ ًّ  .شمًٌؼ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ذم اًم

 .شمًٌؼ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ذم احلرب ،أهن٤م اخلٞمؾ :وىمٞمؾ

﴿   ;    ﴾ /٤مسمغ ،11ؾم٠ٌم ًّ  اًمّت٤مم ُمـ اًمّٚم٤ٌمس. :اًم

 .اقمٛمؾ ُمـ احلديد دروقم٤ًم شم٤مُّم٤مت :ىمٚمٜم٤م ًمف :أي

 ،ٟمف أطم٥مَّ أن ي٠ميمؾ ُمـ يم٥ًم يدهٕ وإٟمام أٓن شمٕم٤ممم احلديد ًمداود  :ىمٞمؾ

ويم٤من يٌٞمٕمٝم٤م وي٠ميمؾ  ،ويم٤من أول َُمـ اختذه ،وقمّٚمٛمف ُصٜمٕم٦م اًمدرع ،وم٠مٓن احلديد ًمف

 ويتّمّدق ُمٜمف. ،وُيٓمٕمؿ قمٞم٤مًمف ،ُمـ صمٛمٜمٝم٤م

ٟمِٕمَؿ اًمٕمٌد أٟم٧م،  :أن اهلل أوطمك امم داود  :ىم٤مل وُروي قمـ اًمّّم٤مدق 

ّٓ أٟمؽ شم٠ميمؾ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل وم٠مٓن اهلل ًمف  ،٤مطم٤مً أرسمٕملم صٌ ومٌٙمك داود  ،إ

 احلديد.
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ومٕمٛمؾ صمالصمامئ٦م وؾمّتلم درقم٤ًم،  ،ومٞمٌٞمٕمٝم٤م سم٠مًمػ درهؿ ،ويم٤من يٕمٛمؾ يمّؾ يقم درقم٤مً 

 (1) .وم٤مؾمتٖمٜمك قمـ سمٞم٧م اعم٤مل ،وم٤ٌمقمٝم٤م سمثالث ُم٤مئ٦م وؾمّتلم أًمٗم٤مً 

﴿      ﴾ /وهق ُم٠مظمقٌذ ُمـ َهد  :ٟمٔمٛمف :هد احلديد ،11ؾم٠ٌم

قمِدل ذم ٟم٩ًم  :أي :سملم سمٕمض طمروومف وسمٕمض إذا شم٤مسمع ،اًمٙمالم يند هداً 

 .اًمّدروع

 .وزّراد ،ّهاد :وُمٜمف ىمٞمؾ ًمّم٤مٟمٕمٝم٤م

 .وٓ همالفم٤ًم ومُتٙمن احلََٚمؼ  ،ٓ دمٕمؾ اعم٤ًمُمػم ِدىم٤مىم٤ًم ومت٘مٚمؼ :واعمٕمٜمك :ىمٞمؾ

 .اعم٤ًمُمػم اًمتل ذم طَمَٚمؼ اًمّدروع :اًمّند :وىمٞمؾ

ّٙمر ومجٕمؾ يتٗم ،قمٜمد أول درٍع قمِٛمٚمٝم٤م طمي داود  أن ًم٘مامن  :طُمٙمل

ٟمِٕمَؿ  :وىم٤مل ،صمؿ ىم٤مم ومٚمًٌٝم٤م ،ومل ي٠ًمًمف طمّتك ومرغ ُمٜمٝم٤م ،وٓ يدري ُم٤م ُيريد ،ومٞمٝم٤م

 .قمٜمد ذًمؽ: اًمّّمٛم٧م طِمٙمٛم٦م، وىمٚمٞمٌؾ وم٤مقمٚمف وم٘م٤مل ًم٘مامن  ،ضُمٜم٦ّم احلرب هذه

 ﴿             ﴾ /اظمُتٚمِػ ذم  ،32وم٤مـمر

 .سم٤مجلٜم٦ّم َُمـ ُم٣م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل  :فاعمراد ُمٜم :اعُمراد ُمٜمف، وم٘مٞمؾ

٤مسمؼ :وىمٞمؾ ًّ  .هق اًمذي أؾمٚمؿ ىمٌؾ اهلجرة :اًم

٤مسمؼ :وىمٞمؾ ًّ  .اًمذي سم٤مـمٜمف ظمػٌم ُمـ فم٤مهره :اًم

 

                                                           

  8/222اًمٓمؼمد :  اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، ((1
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٤مسمؼ سم٤مخلػمات :وىمٞمؾ ًّ  .اإلُم٤مم  :اًم

٤مسم٘مقن اعمُ٘مّرسمقن ُمـ اًمٜم٤ّمس :وىمٞمؾ ًّ  .هؿ اًم

 .[256]هؿ اًمّّمح٤مسم٦م  :وىمٞمؾ

 .إن ؿم٤مء اهلل ،دوؾمٞم٠ميت ُمزيد شمٗمّمٞمؾ ًمذًمؽ ذم ًمٖم٦م ُم٘متّم

﴿   4 ;     3 ﴾ /سم٤مدروا اًمٕمقارض  :أي ،21احلديد

 .وؾم٤مرقمقا امم ُم٤م ُيقضِم٥م اًمٗمقز ذم أظمرة ،اًم٘م٤مـمٕم٦م قمـ إقمامل اًمّّم٤محل٦م

 ﴿      ﴾ /يًٌؼ اًمّٚمٞمؾ اًمٜمّٝم٤مر. :أي ،42يس ٓ 

سمؾ يتٕم٤مىم٤ٌمن يمام ىمّدره  ،وًمٞمس سمٞمٜمٝمام يقم ،ع ًمٞمٌؾ وٓ هن٤مرٓ جيتٛم :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .اهلل شمٕم٤ممم

يمٜم٧م  :ىم٤مل ،سم٤مإلؾمٜم٤مد قمـ إؿمٕم٨م سمـ طم٤مشمؿ ،ذم شمٗمًػمه (1)وروى اًمٕمٞم٤مر 

ذم إيقان  ،واعم٠مُمقن ،واًمٗمْمؾ سمـ ؾمٝمؾ طمٞم٨م اضمتٛمع اًمّرو٤م  ،سمخراؾم٤من

  : وم٘م٤مل اًمّرو٤م ،ومُقوٕم٧م اعم٤مئدة ،احلػمي سمٛمرو

اًمٜمّٝم٤مر ظُمٚمؼ ىمٌؾ أم اًمّٚمٞمؾ؟  :وم٘م٤مل ،ؾم٠مًمٜمل سم٤معمديٜم٦م ،إهائٞمؾأن رضماًل ُمـ سمٜمل 

وم٘م٤مل اًمٗمْمؾ  ،ومٚمؿ يٙمـ قمٜمدهؿ ذم ذًمؽ رءٌ  ،وم٠مداروا اًمٙمالم :ىم٤مل ؟ومام قمٜمديمؿ

 .أصٚمحؽ اهلل ،أظمؼمٟم٤م هب٤م : ًمٚمرو٤م 

                                                           

اًمرواي٦م همػم ُمقضمقدة ذم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ، وٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف اًمٓمؼمد ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن :  ((1

 .53ح  4/387، قمٜمف ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي :  8/275
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 .؟ُمـ اًم٘مرآن أم ُمـ احل٤ًمب ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل

 .ُمـ ضمٝم٦م احل٤ًمب :ىم٤مل ًمف اًمٗمْمؾ

واًمٙمقايم٥م ذم  ،٤مًمع اًمّدٟمٞم٤م اًمّنـم٤منأن ـم ،ىمد قمٚمِٛم٧م ي٤م ومْمؾ :وم٘م٤مل 

 ،واًمِّمٛمس ذم احلٛمؾ ،واعُمِمؽمي ذم اًمّنـم٤من ،ومزطمؾ ذم اعمٞمزان ،ُمقاوع ذومٝم٤م

ذم اًمٕم٤مذ ُمـ  ،ومذًمؽ يدّل قمغم يمٞمٜمقٟم٦م اًمِّمٛمس ذم احلٛمؾ ،واًم٘مٛمر ذم اًمّثقر

امء ًّ  .اًمّٓم٤مًمع، ووؾمط اًم

  ﴿:وذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وم٤مًمٜمّٝم٤مر ظُمٚمؼ ىمٌؾ اًمّٚمٞمؾ     

8             ﴾ /أي:ىمد ؾمٌ٘مف اًمٜمّٝم٤مر.42يس، 

 ﴿       ﴾ /يمام يٗمقت  ،وم٤مئتلم اهلل :أي ،39اًمٕمٜمٙمٌقت

٤مسمؼ ًّ  .سمؾ أدريمٝمؿ أُمر اهلل ،اًم

 ﴿         3          ﴾ /41اًمٜم٤ًمء، 

 .وٓ فمٝمقراً  ،ًمـ جيٕمؾ اهلل ًمٚمٞمٝمقد قمغم اعم١مُمٜملم ٟمٍماً  :أن اعُمراد :ىمٞمؾ

ًمـ جيٕمؾ اهلل ًمٚمٙم٤مومريـ ؾمٌٞماًل قمغم اعم١مُمٜملم سم٤محلّج٦م، وإن ضم٤مز أن :أي :وىمٞمؾ

 ًمٙمـ اعم١مُمٜملم ُمٜمّمقرون سم٤مًمدًٓم٦م واحلّج٦م.،يٖمٚمٌقهؿ سم٤مًم٘مّقة
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ٕن هَمَٚم٦ٌم اًمٙمّٗم٤مر ًمٚمٛم١مُمٜملم ًمٞمس  :وًمق محٚمٜم٤مه قمغم اًمَٖمَٚم٦ٌم ًمٙم٤من صحٞمح٤مً  :ىمٞمؾ

 ،ًمٚمٙمّٗم٤مر [157]وًمٞمس يمذًمؽ هَمَٚم٦ٌم اعم١مُمٜملم  ،وم٢مٟمف ٓ يٗمٕمؾ اًم٘مٌٞمح ،مم٤م ومٕمٚمف اهلل

 .وم٢مٟمف جيقز أن ُيٜم٥ًم إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف

ٕٟمف ُمذيمقٌر قُم٘مٞم٥م ىمقًمف:  :ًمـ جيٕمؾ هلؿ ذم أظمرة قمٚمٞمٝمؿ ؾمٌٞمالً  :وىمٞمؾ

﴿  3  6         ﴾ /141اًمٜم٤ًمء. 

واًم٘مٝمر،  ،أٟمف إن صم٧ٌم هلؿ ؾمٌٞمٌؾ قمغم اعم١مُمٜملم ذم اًمّدٟمٞم٤م، سم٤مًم٘متؾ :سملّم اهلل ؾمٌح٤مٟمف

٦ٌَم ،وإه ،واًمٜمّٝم٥م ومٚمـ جيٕمؾ هلؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٚمٞمٝمؿ  ،وهمػم ذًمؽ ُمـ وضمقه اًمَٖمٚم

 .ؾمٌٞمالً 

 ﴿    :  ﴾ /وىمد شُمًّٛمك  ،هق أسمق قمرب اًمٞمٛمـ يمّٚمٝم٤م :ىمٞمؾ ،22اًمٜمٛمؾ

 .اًم٘مٌٞمٚم٦مسمف 

وم٘م٤مل:  ؟أرضمؾ هق أو إُمرأة ،قمـ ؾم٠ٌم ؾُمئؾ رؾمقل اهلل  :(1)وذم احلدي٨م 

وم٠مُم٤م  ،وشمِم٠مم ُمٜمٝمؿ أرسمٕم٦م ،شمٞم٤مَُمـ ُمٜمٝمؿ ؾمّت٦م ،وًَمَد قمنمةً  ،هق رضمٌؾ ُمـ اًمٕمرب

ومحػم، وم٘م٤مل رضمّؾ  ،وإٟمامر ،وإؿمٕمرون ،وُمذطم٩م ،ويمٜمدة ،وم٤مٕزد :اًمذيـ شمٞم٤مُمٜمقا

 .وسمجٞمٚم٦م ،ظمثٕمؿىم٤مل: اًمذيـ ُمٜمٝمؿ:  ؟ُم٤م إٟمامر :ُمـ اًم٘مقم

 .وهم٤ًمن ،وخلؿ ،وضُمذام ،ومٕم٤مُِمٚم٦م :وأُم٤م اًمذيـ شمِم٠مُمقا

                                                           

، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم، اًمٗمٞمض  7/376اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .5/231، اًمدر اعمٜمثقر ، اًمًٞمقـمل :  15ح  4/215اًمٙم٤مؿم٤مين : 
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 .اًم٘مٌٞمٚم٦م اًمذيـ هؿ أوٓد ؾم٠ٌم سمـ يِمج٥م سمـ ىمحٓم٤من ،وم٤معُمراد سم٠ًٌم ه٤م هٜم٤م

﴿      ﴾ /ح٥م ،164اًمٌ٘مرة ًّ ح٤مب ُُمِمتٌؼ ُمـ اًم ًّ و  ،اًم

 ،ر ُُمٜمًح٥ميمام شمًح٥م اعمرأة ذيٚمٝم٤م، ويمّؾ ُُمٜمج ،ضمّر اًمٌمء قمغم وضمف إرض

امء. ًّ  وؾُمّٛمل ؾَمح٤مسم٤ًم ٟٓمجراره ذم اًم

ح٤مب :وىمٞمؾ ًّ  أو ُمـ اًمٌحر. ،سمخ٤مرات شمّمٕمد ُمـ إرض :أن اًم

 ﴿  5 3 9  ﴾ /حٞمؼ ،31احل٩م ًّ حقق ،اًمٌٕمٞمد :اًم ًّ اًمٜمّخٚم٦م  :واًم

 .اًمّٓمقيٚم٦م

ٌُٕمد :وم٤معُمراد ومٝمق ؾمحٞمؼ: أي ُمثؾ  ،ؾمحؼ اعمٙم٤من :ُمـ ىمقهلؿ ،سمٕمٞمٌد ُُمرط ذم اًم

 .ق سمٕمٞمد وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك ومٝم ،سمُٕمد

 ﴿       ﴾ /٤مطمؾ ،39ـمف ًّ  .ؿم٤مـمئ اًمٌحر :اًم

 ﴿    ﴾ /د ،93اًمٙمٝمػ ًّ  :ووع ُم٤م يٜمتٗمل سمف اخلقف، ُي٘م٤مل :اًم

 .ؾمّده يًّده

 .ٕٟمف ؾمّد قمٚمٞمف ـمريؼ آوٓمراب :ؾمّد ُمًدهؿ :وُمٜمف

داد واًمّّمقاب :وُمٜمف ًّ  .اًم

وهق احل٤مرض سملم ي٠مضمقج  ،ن اًمّٚمذان ضمٕمؾ اًمّردم سمٞمٜمٝماماجلٌال :واًمًّديـ

 .وُمزاورهتؿ ،وُم٠مضمقج
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ديـ :وىمٞمؾ ًّ  ،ٕٟمف ًمق يم٤من هٜم٤مك ؾمدٌّ  :اعمقوع اًمذي ومٞمف اًمًّدان اًمٞمقم :أراد سم٤مًم

 .مل يٙمـ ًمٓمٚمٌٝمؿ اًمًّد ُمٕمٜمًك 

 .ٓ اعمٜمٗمتح ،اعمقوع اعمًدود :واًمًدّ 

﴿      ﴾ /9اًمٜم٤ًمء،  ًّ ٚمٞمؿ ُمـ ظمٚمؾ  :ديداًم ًّ اًم

 اًمٗم٤ًمد.

 .[258]شم٘مقل ؾمددشمف أؾمّده ؾمّدًا  ،ُمـ ؾمّد اخلٚمؾ :وأصٚمف

 .ُُمقاوم٘م٤ًم ًمٚمنمع واحلّؼ  ،ُُمّمٞم٤ًٌم قمدًٓ  :أي :ىمقًٓ ؾمديداً 

 .أٟمف ُيريد ىمقًٓ ٓ ظمٚمؾ ومٞمف :وىمٞمؾ

 .وىمقٍل مجٞمؾ ،ومٚمُٞمخ٤مـمٌِقا اًمٞمت٤مُمك سمخٓم٤مٍب طمًـ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ﴿     ﴾ /أن ُمٕمٜم٤مه اًمُٞمن :ىمٞمؾ ،134آل قمٛمران. 

 .اًمّنور :وىمٞمؾ

 ﴿    ﴾ /ٕٟمف يني سمجري٤مٟمف: أي: ىمد  :اًمٜمّٝمر :اًمّني ،24ُمريؿ

 .وشمٓمٝمريـ ُمـ اًمٜمّٗم٤مس ،ضمٕمؾ رسّمؽ حت٧م ىمدُمٞمؽ هنرًا شمنمسملم ُمٜمف

 وم٠مرؾمؾ اهلل اعم٤مء ومٞمف عمريؿ. ،ويم٤من هنرًا ىمد اٟم٘مٓمع ُمٜمف اعم٤مء :ىمٞمؾ

 .ومٔمٝمر ُم٤مٌء قمذب ،رضب ضمؼمئٞمؾ سمرضمٚمف :وىمٞمؾ

 جيري ،سمرضمٚمف سمؾ رضب قمٞمًك  :وىمٞمؾ
ٍ
 .ومٔمٝمر قملم ُم٤مء

 .هق اًمنّميػ اًمّرومٞمع :واًمّني .اًمّني قمٞمًك  :وىمٞمؾ
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 ﴿        ﴾ /أقمامل سمٜمل آدم :اًمّنائر :ىمٞمؾ ،9اًمٓم٤مرق، 

 .وهل هائر سملم اهلل واًمٕمٌد ،واًمٗمرائض اًمتل ُأوضم٧ٌم قمٚمٞمف

 ،طمّتك ئمٝمر ظمػمه٤م ُمـ ّذه٤م ،تؼم شمٚمؽ اًمّنائر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مخُت  :أي :وشُمٌغم

 .وُُم١مّدهي٤م ُمـ ُُمْمٞمٕمٝم٤م

 ؟ُم٤م هذه اًمّنائر اًمتل شُمٌغم هب٤م اًمٕم٤ٌمد ذم أظمرة ؾُمئؾ رؾمقل اهلل  :ىمٞمؾ

واًمٖمًؾ  ،واًمقوقء ،واًمّزيم٤مة ،واًمّّمٞم٤مم ،هل أقمامًمٙمؿ ُمـ اًمّّمالة :هائريمؿ :ىم٤مل

 :وم٢من ؿم٤مء ىم٤مل اًمّرضمؾ ،ل يمّٚمٝم٤م هائر ظمٗمّٞم٦مٕن إقمام :ويمّؾ ُمٗمروضٍ  ،ُمـ اجلٜم٤مسم٦م

 ﴿  :ومذًمؽ ىمقًمف ،ومل يتقو٠م ،شمقو٠مت :ىم٤مل ،وإن ؿم٤مء ،ومل ُيّمؾِّ  ،صّٚمٞم٧م  

      ﴾. (1) 

  ،ُئمٝمر اهلل أقمامل يمّؾ أطمٍد ٕهؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىمٞمؾ
ٍ
طمّتك يٕمٚمٛمقا قمغم أّي رء

 .ويٙمقن ومٞمف زي٤مدة هور ًمف ،أصم٤مسمف

 قم٤مىمٌف، ويٙمقن  ،ُئمٝمر قمٛمٚمف ،أهؾ اًمٕم٘مقسم٦م وإن يٙمـ ُمـ
ٍ
ًمٞمٕمٚمٛمقا قمغم أّي رء

  .ذًمؽ همؿٌّ ًمف

 وُم٤م أوٛمره ُمـ إيامٍن أو يمٗمر. ،ُم٤م أّهه ُمـ ظمػٍم أو ذٍّ  واًمّنائر:

 

                                                           

، قمٜمف اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،  12/323اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

  .22/262اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل : 
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 ﴿        ﴾ /اعمًٚمؽ :اًمّنب ،61اًمٙمٝمػ. 

 إرض: وُي٘م٤مل ًمٚمذاه٥م ذم ،ٓ ٟمٗم٤مذ ًمف ،اعمحٗمقر ذم إرض :وُمٕمٜم٤مه ذم اًمّٚمٖم٦م

ُمًٚمٙم٤ًم يذه٥م ومٞمف، وذًمؽ أن ُمقؾمك  ،وم٤مختذ احلقت ـمري٘مف ذم اًمٌحر ،أي :ؾم٤مرب

 طمقشم٤ًم ـمرّي٤ًم. :شمزّودوا طمقشم٤ًم ممٚمقطم٤ًم، وىمٞمؾ ،وومت٤مه 

طمّتك اٟمتٝمٞم٤م امم صخرٍة قمغم ؾم٤مطمؾ  ،صمؿ اٟمٓمٚم٘م٤م يٛمِمٞم٤من قمغم ؿم٤مـمئ اًمٌحر

س يقؿمع سمـ ومجٚم ،قملم احلٞم٤مة [261]ُيًّٛمك  ،وقمٜمده قملم ُم٤مء ،ومآوي٤م إًمٞمٝم٤م ،اًمٌحر

ومٕم٤مش  ،وم٤مٟمتْمح قمغم احلقت رٌء ُمـ ذًمؽ اعم٤مء ،وشمقو٠م ُمـ شمٚمؽ اًمٕملم ،ٟمقن

ّٓ  ،وضمٕمؾ ييب سمذٟمٌف اعم٤مء ،ووصم٥م ذم اعم٤مء ومٙم٤من ٓ يًٚمؽ ـمري٘م٤ًم ذم اًمٌحر إ

﴿ :ومذًمؽ ُمٕمٜمك ىمقًمف ،ص٤مر ُم٤مًء ضم٤مُمداً             ﴾ 

 .61اًمٙمٝمػ/

 ﴿  7  ﴾ /جيري قمغم  ،ؿمٕم٤مٌع ُيتخٞمؾ يم٤معم٤مء :اًمّناب ،39اًمٜمقر

 .وطملم يِمتّد احلّر  ،إرض ٟمّمػ اًمٜمّٝم٤مر

 .جيري يم٤معم٤مء :أي ،ٕٟمف يٜمنب :هاب :وإٟمام ىمٞمؾ

﴿      ﴾ /٤مرب :ىمٞمؾ ،12اًمرقمد ًّ  .اجل٤مري سمنقم٦م :اًم

  .اًمّذاه٥م ذم إرض :وىمٞمؾ

 ،ذم ُمذهٌف :أي ،َُمـ هق ؾم٤مًمٌؽ ذم هسمف :يأ :ُمٕمٜمك ؾم٤مرٌب سم٤مًمٜمّٝم٤مر :ىمٞمؾ

 .ُم٤مٍض ذم طمقائجف سم٤مًمٜمّٝم٤مر
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يمام يرى ُم٤م أفمٝمره وقء اًمٜمّٝم٤مر،  ،أٟمف يرى ُم٤م أظمٗم٤مه فمٚمٛم٦م اًمّٚمٞمؾ :وُمٕمٜم٤مه

 .سمخالف اعمخٚمقىملم اًمذيـ خُيٗمل قمٚمٞمٝمؿ اًمّٚمٞمؾ أطمقال أهٚمف

سم٠من  :ُُمٕمّٚمالً  ،وصّححف سمٕمْمٝمؿ ،وَُمـ هق ُُمًتؽٌم ذم اًمٜمّٝم٤مر :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 (1) .إذا دظمؾ ذم يُمٜم٤مؾمف ،اٟمنب اًمقطمش :ٕمرب شم٘مقلاًم

﴿      5  ﴾ /وهق  ،مجع هسم٤مل :اًمّناسمٞمؾ ،52اسمراهٞمؿ

 .اًم٘مٛمٞمص

﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:   6        3   6 ﴾ 

 ،ًمّّمقف وهمػمهوا ،واًمٙمّت٤من ،اًم٘مٛمٞمص ُمـ اًم٘مٓمـ :ُيٕمتؼم إولو  .81اًمٜمحؾ/

 .واًمث٤مين: اًمّدروع احلديد

 ﴿ 3         ﴾ /اًمّناح اجلٛمٞمؾ ،28آطمزاب: 

 .وٓ ُُمِم٤مضمرٍة سملم اًمّزوضملم ،اًمّٓمالق ُمـ همػم ظمّمقُم٦مً 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /أي ،49آطمزاب: 

 .َـّ ُمـ همػم فمٚمٍؿ قمٚمٞمٝم ،ـمٚم٘مقهـ ـمالىم٤ًم ًمٚمًٜم٦ّم

َـّ قمـ اًمٌٞم٧م :وىمٞمؾ ومال يٚمزُمٝم٤م اعم٘م٤مم ذم ُمٜمزل  ،وم٢مٟمف ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م قمّدة ،هطمقه

 .سمٖمػم ضمٗمقٍة وٓ أذّي٦م ،هاطم٤ًم مجٞمالً  ،اًمّزوج

                                                           

 اًمٙمٜم٤مس : هق اًمقضم٤مر أو اجلحر ًمٚمحٞمقان ، ًم٤ًمن اًمٕمرب ، اسمـ ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة )يمٜمس(. ((1
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اح  ،هق دومع اعُمتٕم٦م سمح٥ًم اعمٞمنة واًمٕمنة ،اًمّناح اجلٛمٞمؾ :ؾٞموىم واًمنَّ

 .اإلرؾم٤مل :سم٤مًمٗمتح

 ﴿     ﴾ /هيع اعُمج٤مزات ًمٚمٕم٤ٌمد  :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،222اًمٌ٘مرة

 ﴿:وجيري جمرى ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وأن وىم٧م اجلزاء ىمري٥ٌم  ،قمغم أقمامهلؿ    

            ﴾ /77اًمٜمحؾ . 

وسمٛم٘مداره ومٝمق  ،ٕن اجلزاء أيمّٗم٤مء ًمٚمٕمٛمؾ ،سم٤محل٤ًمب [260]وقمؼّم قمـ اجلزاء 

 .أي يمٗم٤مين :ًمٌمءأطمًٌتٜمل ا :ُي٘م٤مل ،طم٤ًمب ًمف

ٓ يِمٖمٚمف  ،أٟمف حُي٤مؾِم٥م أهؾ اعمقىمػ ذم أوىم٤مت ُينه :أن اعُمراد سمف :وىمٞمؾ

 يمام ٓ يِمٖمٚمف ؿم٠مٌن قمـ ؿم٠مٍن.،طم٤ًمب أطمٍد قمـ طم٤ًمب همػمه

  (1) حُي٤مؾِم٥م اخلالئؼ يمّٚمٝمؿ ذم ُم٘مدار عمح اًمٌٍم. ،أٟمف شمٕم٤ممم :وذم اخلؼم

   .سم٘مدر طمٚم٥م اًمِّم٤مة :وذم آظمر

 (2) يمام يرزىمٝمؿ دومٕم٦ًم. ،٤مؾِم٥م اخلٚمؼ دومٕم٦مً أٟمف حُي ،وذم اخلؼم:أن ُمٕمٜم٤مه

                                                           

، قمٜمف اًمتٗمًػم إصٗمك ، اًمٗمٞمض  ٤2/51من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد : اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم ((1

 .1/98اًمٙم٤مؿم٤مين : 

، قمٜمف شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي :  2/51اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

 .731ح  1/222
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واإلضم٤مسم٦م هلؿ ُمـ همػم  ،أٟمف شمٕم٤ممم هيع اًم٘مٌقل ًمدقم٤مء ه١مٓء ،أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

وسمح٨ٍم قمـ اعم٘مدار اًمذي يًتحّ٘مف يمّؾ داٍع، يمام حيتٌس اعمخٚمقىمقن  ،اطمت٤ٌمٍس ومٞمف

 .وآطمت٤ًمبًمإلطمّم٤مء 

إٟمام ُيٕمٓمقن  ،١مٓءُيريد أٟمف ٓ طم٤ًمب قمغم ه :أٟمف ىم٤مل ،وُروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس

هذه ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ، ىمد دم٤موزُت هب٤م قمٜمٙمؿ، وهذه  :ومّٞم٘م٤مل هلؿ ،يمتٌٝمؿ سم٠ميامهنؿ

 (1) .ىمد و٤مقمٗمتٝم٤م ًمٙمؿ ،طمًٜم٤مشمٙمؿ

ومٝمق  ،هع هقم٦ًم وهقم٤مً  :ُي٘م٤مل ،هق اًم٘مّمػم اعمّدة ،واًمّنيع ُمـ اًمٕمٛمؾ

 .هيع

﴿   ﴾ /يٙمقن ُمع اًمّٚمٞمؾ ،دائاًم امم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :يٕمٜمل ،71اًم٘مّمص ٓ 

 .أو ُمع اًمٜمّٝم٤مر ًمٞمؾ ،هن٤مر

 أي ـمقيؾ. :وًمٞمٌؾ هُمد ،اًمّدائؿ اًمذي ٓ يٜم٘مٓمع :يمٗمرىمد :واًمّنُمد

 ﴿        ﴾ /ٕم٤مدة ،125هقد ًّ  ،وّد اًمِّم٘م٤موة :اًم

ٕم٤مدة ًّ  .ىمّقة أؾم٤ٌمب اًمٜمّٕمٛم٦م :واًم

 

                                                           

ٟمقار ، اعمجٚمز : ، قمٜمف سمح٤مر إ 2/52اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

7/254. 
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 ﴿     ﴾ /ؾمُٞمٚمزُمقن اًمٜم٤ّمر اعُمًّٕمرة  :أي ،12اًمٜم٤ًمء

ٕمر ،طمراقًمإل ًّ  .واؾمتٕمرت اًمٜم٤ّمر ذم احلٓم٥م ،اؿمتٕم٤مل اًمٜم٤ّمر :واًم

ٕمػم اؾمٌؿ ًمٓمٌ٘م٦م ُمـ ـمٌ٘م٤مت ضمٝمٜمّؿ :وذم اخلؼم ًّ  (1) .أن اًم

﴿  ;   ﴾ /اًمٙمَت٦ٌم ُمـ اعمالئٙم٦م. :يٕمٜمل :ىمٞمؾ ،15قمٌس 

ٗمراء سم٤مًمقطمل :يٕمٜمل :وىمٞمؾ ًّ ٗم٤مرة ،سملم اهلل شمٕم٤ممم وسملم ُرؾمٚمف ،اًم ًّ        .ُمـ اًم

 .يٙمتٌقهن٤م وي٘مرؤوهن٤م ،٘مّراءهؿ اًم :وىمٞمؾ

ٗمرة اًمٙمرام اًمؼمرة. ،احل٤مومظ ًمٚم٘مرآن :ىم٤مل وُروي قمـ اًمّّم٤مدق  ًَّ  ( 2)ُمع اًم

ٗمَرة ًّ  ،وواطمد إؾمٗم٤مر ؾِمٗمر ،واطمدهؿ ؾم٤مومر ،اًمَٙمَت٦ٌم ٕؾمٗم٤مر احِلٙمٛم٦م :واًم

إذا  ،وؾمٗمرت اًم٘مقم ،اعمرأة إذا يمِمٗم٧م قمـ وضمٝمٝم٤م :ُمـ ىمقهلؿ ،اًمٙمِمػ :وأصٚمف

 ،وشم٠مديتف [261]ٕمٚم٧م اعمالئٙم٦م إذا ٟمزًم٧م سمقطمل اهلل ومج ،أصٚمح٧م سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمّّمٚمح

 .يم٤مًمًٗمػم اًمذي ُيّمٚمح سملم اًم٘مقم

ٗمر، سمٛمٕمٜمك يمِمػ اًمٖمٓم٤مء ًّ أهنؿ ُي١مّدون  :ومٝمق ُمـ ضمٝم٦م :وقمغم ضمٕمٚمف ُمـ اًم

ويٙمِمٗمقن سمف اًمٖمٓم٤مء قماّم اًمتٌس قمٚمٞمٝمؿ ُمـ إُمقر  ،اًمٙمت٤مب امم إٟمٌٞم٤مء واعمًرؾمٚملم

 .اعمٙمٜمقٟم٦م طم٘م٤مئ٘مٝم٤م

                                                           

 .6/9، شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين :  25/248اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمرازي :  ((1

 . 96ح  115، إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  2ح  2/623اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((2
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 ﴿          ﴾ /ُيريد امم اخلرف، وأرذل  :ىمٞمؾ ،5اًمتلم

 .وٟم٘مّم٤من اًمٕم٘مؾ ،اًمٕمٛمر، واهلرم

٤مومٚمقن ًّ واًمِّمٞمخ اًمٙمٌػم، أؾمٗمؾ  ،وإـمٗم٤مل (1)واًمّزُمٜمك  ،هؿ اًمْمٕمٗم٤مء :واًم

 .صمؿ رددٟم٤مه امم اًمٜم٤ّمر :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ  .ه١مٓء مجٞمٕم٤مً 

ظمٚم٘مٜم٤مهؿ ذم  :أي :٤مروقمغم هذا وم٤معُمراد سمف اًمٙمٗمّ  ،قمغم أؾمٗمؾ ُمـ سمٕمض :واعمٕمٜمك

ومرددٟم٤مهؿ امم اًمٜم٤ّمر ذم أىمٌح  ،ومٙمٗمروا ،ُُمٙمّٚمٗملم ،قُم٘مالء ،أطمراراً  ،أطمًـ ظِمٚم٘م٦م

 .صقرة

﴿         ﴾ /َُمـ هٚمؽ ٟمٗمًف :، أي132اًمٌ٘مرة ّٓ  ،إ

 .أوؾَّ ٟمٗمًف :وىمٞمؾ .وأوسم٘مٝم٤م

  .ومٝمق ضم٤مهٌؾ ًمٜمٗمًف ،ٕن َُمـ ضَمِٝمَؾ ظم٤مًم٘مف :ضَمِٝمؾ ىمدَره :وىمٞمؾ

﴿ :سمام ومٞمٝم٤م ُمـ أي٤مت اًمّداًم٦م قمغم أن هل٤م ص٤مٟمٕم٤مً  ،ضَمِٝمؾ ٟمٗمًف :وىمٞمؾ  

    ﴾ /11اًمِمقرى. 

﴿   ﴾ /ضم٤مهالً  :أي ،282اًمٌ٘مرة. 

 ُم٤م ضم٤مز ًمف أن ُيداَيـ.  ،وًمق يم٤من ضم٤مهاًل ذم أطمقاًمف ،اجل٤مهؾ سم٤مٕطمٙم٤مم :واعُمراد

                                                           

   .وهؿ اعمرى ، شم٤مج اًمٕمروس ، اًمزسمٞمدي ، ُم٤مدة ) زُمـ ( ((1
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ٗمٞمف ًّ ٗمف ،اجل٤مهؾ :واًم ًّ ٗمٞمف: خلّٗم٦م وإٟمام ،اخلّٗم٦م :وأصؾ اًم ًّ  ؾُمّٛمل اجل٤مهؾ سم٤مًم

 .قم٘مٚمف

ٗمٞمف هٜم٤م :ىمٞمؾ ًّ   .ـمٗمالً  ،صٖمػماً  :وىمٞمؾ .اجل٤مهؾ سم٤مإلُمالء :واعمُراد سم٤مًم

 .اعمٌّذر :وىمٞمؾ .جمٜمقٟم٤مً  :وىمٞمؾ .قم٤مضمزًا أمحؼ :وىمٞمؾ

﴿       ﴾ /وشم٘مديره ؾُمّٗمٝمقا  ،ضمٝمالً  :أي ،142آٟمٕم٤مم

 .سمام ومٕمٚمقه ؾمٗمٝم٤مً 

ٗمف واًمٜمّزق واًمٗمرق سملم ًّ ٗمف :اًم ًّ واًمٜمّزق:  ،قمجٚم٦م يدقمقا إًمٞمٝم٤م اهلقى :أن اًم

وَُمـ ضمٕمٚمف وّد احلٚمؿ، وم٘مد ضمٕمٚمف سمٛمٕمٜمك  ،ُمـ ضمٝم٦م طمّدة اًمّٓمٌع واًمٖمٞمظ ،قمجٚم٦مٌ 

 اًمٜمّزق.

 ﴿ 1     7   ﴾ /ذم ضمٝم٤مًم٦مٍ  :أي ،66آقمراف. 

ّٓ أٟمف ىم٤مل ،ٟمراك ؾمٗمٞمٝم٤مً  :وُمٕمٜم٤مه ٟمراك ُمٜم٤ّم  :أي :٤ٌمًمٖم٦مقمغم ضمٝم٦م اعمُ  ،ذم ؾمٗم٤مه٦مٍ  :إ

 .ذم ؾمٗم٤مه٦مٍ 

﴿  :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /[ 262]مل حيٛمٚمٜمل  :أي ،67آقمراف

ٗم٤مه٦م ًّ  .قمغم هذا اإلظم٤ٌمر اًم

﴿  ﴾ /أرادوا ٟمٗمٞمٝمؿ إسمٚمٞمس :ىمٞمؾ .ضم٤مهٚمٜم٤م :أي ،4اجلـ. 
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﴿      ﴾ /امء :هق ،5اًمٓمقر ًّ وهل يم٤مًمً٘مػ  ،اًم

 .رومٕمٝم٤م اهلل ،ضًمألر

 ﴿    ﴾ /وم٤مؾمتدلَّ هب٤م  ،أٟمف ٟمٔمر ذم اًمٜمّجقم :ىمٞمؾ ،89اًمّم٤موم٤مت

 ،أٟمف ىمد طمي وىم٧م قمّٚمتف :أراد ،إين ؾم٘مٞمؿ :وم٘م٤مل ،قمغم وىم٧م مُحًّك يم٤مٟم٧م شمٕمت٤مده

 .وزُم٤من ٟمقسمتٝم٤م

 ،وطم٤من اًمقىم٧م اًمذي شمٕمؽميٜمل ومٞمف احلُّٛمك ،إين ؾم٠مؾم٘مؿ ٓ حم٤مًم٦م :ومٙم٠مٟمف ىم٤مل

   ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،اعُمِم٤مِرف ًمٚمٌمء سم٤مؾمؿ اًمداظمؾ ومٞمف وىمد ُيًّٛمك

     ﴾ /32اًمزُمر. 

 .ـمٚم٤ًٌم ًمألطمٙم٤مم ،قمغم طم٥ًم ُم٤م يٜمٔمره اعُمٜمّجٛمقن ،ومل يٙمـ ٟمٔمره ذم اًمٜمّجقم

ٕهنؿ يم٤مٟمقا يتٕم٤مـمقن قمٚمؿ اًمٜمّجقم،  :أٟمف ٟمٔمر ذم اًمٜمّجقم يمٜمٔمرهؿ :وىمٞمؾ

ومؽميمقه فمٜم٤ًم ُمٜمٝمؿ أن  ،أين ؾم٘مٞمؿ :وم٘م٤مل قمٜمد ذًمؽ ،ىمقهلؿ وم٠مومهٝمؿ أٟمف ي٘مقل سمٛمثؾ

 .ٟمجٛمف يدّل قمغم ؾم٘مٛمف

 ،أٟمف ؾمُٞمً٘مَٛمف ذم وىم٧م ُُمًت٘مٌؾ ،أن يٙمقن اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمٛمف سم٤مًمقطمل :وجيقز

أو اشمّم٤مًمف سمآظمر  ،أُم٤م ـمٚمقع ٟمجٍؿ قمغم وضمٍف خمّمقص ،وضمٕمؾ اًمٕمالُم٦م قمغم ذًمؽ

 .قمغم وضمٍف خمّمقص
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﴿ :ىم٤مل ،شمٚمؽ اإلُم٤مرة ومٚماّم رأى إسمراهٞمؿ      ﴾ 

  .شمّمدي٘م٤ًم سمام أظمؼمه اهلل شمٕم٤ممم ،89اًمّم٤موم٤مت/

يمام ىمّّمف اهلل شمٕم٤ممم ذم  ،وم٤مؾمتدّل هب٤م ،ٟمٔمر ذم اًمٜمّجقم ٟمٔمر شمٗمّٙمرٍ  :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 قمغم يمقهن٤م حُمَدصم٦م همػم ىمديٛم٦م. ،ؾمقرة إٟمٕم٤مم

  ﴿ :وأؿم٤مر سم٘مقًمف  ﴾ ٦م اًمٜمّٔمر، وًمٞمس قمغم قمغم أٟمف ذم طم٤مل ُُمٝمٚم

 ُمـ اًمٕمٚمؿ ،ي٘ملٍم ُمـ إُمر
ٍ
 .وٓ ؿمٗم٤مء

 .يمام ُيًّٛمك اًمٕمٚمؿ سم٠مٟمف ؿمٗم٤مء ،وىمد ُيًّٛمك اًمِّمؽ سم٠مٟمف ؾم٘مؿ

٘مؿ قمٜمد زوال اًمِّمؽ ًّ وُوّٕمَػ هذا  .ويمامل اعمٕمروم٦م ،وإٟمام زال قمٜمف هذا اًم

 .سم٠من ؾمٞم٤مق أي٦م يٛمٜمع ُمٜمف :اًمقضمف

﴿وم٢من ىمقًمف        5      ﴾/امم هذا اعمقوع  ،84اًمّم٤موم٤مت

 ،وأٟمف يم٤من يم٤مُمؾ اعمٕمروم٦م ،ُيٌلّم أٟمف مل يٙمـ ذم زُم٤مٟمف ُمٝمٚم٦م اًمٜمّٔمر ُمـ ىمّّمتف 

 .ظم٤مًمص اًمٞم٘ملم واًمٌّمػمة

 ﴿وىمٞمؾ:أن ُمٕمٜمك ىمقًمف:   ﴾ [263]  أين ؾم٘مٞمؿ اًم٘مٚم٥م، أو

 .وٓ شُمٌٍم ،وهل ٓ شمًٛمع ،طُمزٟم٤ًم ُمـ إسار اًم٘مقم قمغم قم٤ٌمدة إصٜم٤مم ،اًمرأي

ُُمدسمرة،  ،خمٚمقىم٦م ،ومٙمرشمف ذم أهن٤م حُمَدصم٦م :ويٙمقن قمغم هذا ُمٕمٜمك ٟمٔمره ذم اًمٜمّجقم

 .طمّتك قمٌدوه٤م ،وشَمٕمّجٌف يمٞمػ ذه٥م قمغم اًمٕم٘مالء ذًمؽ ُمـ طم٤مهل٤م
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 .واهلل ُم٤م يم٤من ؾم٘مٞماًم،  وُم٤م يمّذب :أهنام ىم٤مٓ قمٜمٝمام  (1) وذم رواي٦م اًمٕمٞم٤مر

وُيٛمٙمـ أن يٙمقن قمغم  :ىمٞمؾ ،٤مه٤مومُٞمٛمٙمـ أن حُيٛمؾ قمغم أطمد اًمقضمقه اًمتل ذيمرٟم

  :سمٛمٕمٜمك ،وضمف اًمّتٕمريض

وُم٤م  .وإن مل يٙمـ سمف ؾم٘مؿ ذم احل٤مل ،ومٝمق ؾم٘مٞمؿ ،أن يمّؾ َُمـ يُمت٥م قمٚمٞمف اعمقت

ب صمالث يمذسم٤مت أن إسمراهٞمؿ  :ُروي   :ىمقًمف :يمذَّ

﴿   ﴾ /وىمقًمف: ،89اًمّم٤موم٤مت﴿    2﴾ 

  .63آٟمٌٞم٤مء/

 ( 2) .أهن٤م أظمتل ،ذم ؾم٤مرة وىمقًمف

 ،ؾم٠ُمؾم٘مؿ :أي (3)ُيٛمٙمـ أن حُيٛمؾ أيْم٤ًم قمغم اعمٕم٤مريض ،ومٕمغم ومرض صّحتف

 .وومٕمٚمف يمٌػمهؿ هذا

وإن يم٤من اًمّٔم٤مهر ُمٜمف ٟمًٌتف اًمٗمٕمؾ امم اًمٙمٌػم، وًمٙمٜمف ُيٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٗم٤مقمؾ 

 .حمذووم٤مً 

 

 

                                                           

   .5/193ر إٟمقار ، اعمجٚمز : ، قمٜمف سمح٤م 49ح  2/184شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((1

، ومل يرشمض 7/97، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  2/65اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمرازي :  ((2

 .اًمٕمٚمامء سم٠ممجٕمٝمؿ هذه اًمرواي٦م وأُمث٤مهل٤م : ٕن ومٞمٝم٤م ُم٤م خُي٤مًمػ قمّمٛم٦م إٟمٌٞم٤مء 

 .يٕمٜمل سم٤معمٕم٤مريض اًمتقري٦م قمـ اًمٌمء سم٤مًمٌمء ((3
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 اًمّديـ.وؾم٤مرة أظمتف ذم  ،وهذا ظمؼمه ،أي وَمٕمٚمف َُمـ وَمٕمٚمف، ويٙمقن يمٌػمهؿ ُمٌتدأ

 (1) .أن ذم اعمٕم٤مريض عمٜمدوطم٦م قمـ اًمٙمذب :وىمد ورد ذم اخلؼم

ومُٞمٗمٝمؿ ُمٜمف همػم ُم٤م ي٘مّمده،  ،أن ي٘مقل اًمّرضمؾ ؿمٞمئ٤ًم ي٘مّمد سمف همػمه :واعمٕم٤مريض

ٕٟمف  :وٓ جيقز ذًمؽ قمغم إٟمٌٞم٤مء ،وم٢من اًمٙمذب ىمٌٞمٌح ًمٕمٞمٜمف ،وٓ يٙمقن ذًمؽ يمذسم٤مً 

وُيٕمؼّم قمٚمامء اًمٌٞم٤من قمـ  ،٤مئف قمـ ذًمؽضمّؾ ُأُمٜم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وأصٗمٞم ،يرومع اًمّث٘م٦م سم٘مقهلؿ

 .ذًمؽ سم٤مإلهب٤مم وسمقسمقا ًمف سم٤مسم٤ًم ذم قمٚمؿ اًمٌٞم٤من

 ﴿   3   5  ﴾ /٤مق ًمإلٟم٤ًمن ،42اًم٘مٚمؿ ًّ وؾم٤مق  ،اًم

 .ومٝمق ؿمجرة ،ويٌ٘مك صٞمٗم٤ًم وؿمت٤مءً  ،ويمّؾ ٟم٧ٌٍم ًمف ؾم٤مق ،اًمِّمجرة: ُم٤م شم٘مقم قمٚمٞمف

ُيريدون  (2)٤مق ويمِمٗم٧م قمـ ؾم ،ىم٤مُم٧م احلرب قمغم ؾم٤مق :وشم٘مقل اًمٕمرب 

 .ؿمّدهت٤م

ُيِمّٛمر قمـ  ،حيت٤مج امم اجلدَّ ومٞمف ،أن اًمّرضمؾ إذا وىمع ذم أُمٍر قمٔمٞمؿ :وأصؾ هذا

٤مق ذم ُمقوع اًمِمّدة [264]وم٤مؾمُتٕمػم  ،ؾم٤مىمٞمف ًّ  .اًمٙمِمػ قمـ اًم

اًمذي شمٔمٝمر ومٞمف إهقال  ،ومٚمٞم٠مشمقا هبؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم :أي :وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك أي٦م

 .واًمِّمدائد

 

 

                                                           

  .2/354احلدي٨م ، اًمزخمنمي :  اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م ((1

  .1/481اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  ((2
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 .و قمـ إُمر اًمِّمديد اًمٗمٔمٞمعيقم يٌد :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

وجيٚمس اًمرّب شمٕم٤ممم قمغم  ،ُيٜمنم اًمٜم٤ّمس ًمٚمح٤ًمب ،ُمـ أن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م :وُم٤م ىمٞمؾ

وُيرهيؿ  ،ومٞمٙمِمػ اًمرّب قمـ ؾم٤مىمف ،ويتٔمّٚمؿ اعُمتٔمّٚمٛمقن قمٜمده ُمـ فم٤معمٞمٝمؿ ،اًمٕمرش

اجلرح اًمذي أص٤مسمف ُمـ ؾمٝمؿ ٟمٛمرود، ويًتدقمٞمٝمؿ اًمٕمٗمق، ومذًمؽ مم٤م ُيْمحؽ 

 .اًمّثٙمغم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /ذم ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،29اًم٘مٞم٤مُم٦م: 

 .سم٠مُمر اًمّدٟمٞم٤م ،ؿمّدة أُمر أظمرة :اًمتّٗم٧م

 .سمح٤مل احلٞم٤مة ،اًمتّٗم٧م طم٤مل اعمقت :وىمٞمؾ

ومٞمّمػم يمجٚمٍد، يٚمتػُّ  ،ٕٟمف ُيذِه٥م اًم٘مّقة :اًمتّٗم٧م ؾم٤مىم٤مه قمٜمد اعمقت :وىمٞمؾ

 .سمٕمْمف سمٌٕمض

وُيرؾمؾ إظمرى،  ،رضمٚمٞمف ومال يزال قمغم إطمدى ،هق أن يْمٓمرب :وىمٞمؾ

 .ويٚمّػ إطمدامه٤م سم٤مٕظُمرى

 .إطمدامه٤م سم٤مٕظمرى اًمتٗم٤مف :هق :وىمٞمؾ

٤مىملم ذم اًمٙمٗمـ اًمتٗم٤مف :هق :وىمٞمؾ ًّ  .اًم

ؿمّدة يمرب اعمقت، سمِمّدة هقل  :وهق ،اًمتّٗم٧م ؾم٤مق اًمّدٟمٞم٤م سم٤ًمق أظمرة :وىمٞمؾ

 .اعمٓمٚمع
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ّٓ ضم٤مءه  ،ومال خيرج ُمـ ؿمّدةٍ  ،أٟمف شمت٤مسمٕم٧م قمٚمٞمف اًمِّمدائد :واعمٕمٜمك ذم اجلٛمٞمع إ

 .أؿمّد ُمٜمٝم٤م

﴿     6     ﴾ /ٙمر  :ىمٞمؾ ،67اًمٜمحؾ ًّ اًم

 :إول :ذم اًمّٚمٖم٦م قمغم أرسمٕم٦م وضمقه

ٙمقن :واًمث٤مًم٨م ،ُم٤م ـمٕمؿ ُمـ اًمّٓمٕم٤مم :واًمث٤مين ،ُم٤م أؾمٙمر ُمـ اًمنّماب ًّ وُمٜمف  ،اًم

 .ُمـ ىمقًمؽ ؾمٙمر ؾمٙمراً  ،اعمّمدر :واًمّراسمع ،أي ؾم٤ميمٜم٦م :ًمٞمٚم٦م ؾم٤ميمرة

﴿اًمتحٞمػّم، ذم ىمقًمف: وُمٜمف اًمّتًٙمػم: 3    ﴾ /15احلجر. 

﴿  :وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك أي٦م      6 ﴾  وهق يمّؾ ُم٤م ُيًٙمِر ُمـ

 .اًمنّماب يم٤مخلٛمر

 واًمّتٛمر. ،واًمّرـم٥م ،واًمّزسمٞم٥م ،يم٤مخلؾِّ  :ُم٤م ُأطمّؾ ُمٜمٝمام :واًمّرزق احلًـ

ٙمر :وم٘م٤مل ؟ٔي٦مأٟمف ؾُمئؾ قمـ هذه ا ،وقمـ اسمـ قم٤ٌمس ًّ ُم٤م طمُرم ُمـ صمٛمره٤م،  :اًم

ـ ًّ  (1) .ُم٤م أطمّؾ ُمـ صمٛمره٤م :واًمّرزق احل

سمٕمد ذًمؽ ذم ؾمقرة  [265]وٟمزل حتريٛمٝم٤م  ،ٟمزًم٧م أي٦م ىمٌؾ حتريؿ اخلٛمر :ىمٞمؾ

  .اعم٤مئدة

                                                           

اعمح٘مؼ ،  زسمدة اًمٌٞم٤من ، 2/355 : احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم : اٟمٔمر ((1

 .693 إردسمٞمكم:



لمومّمؾ     ..................................................672 ًّ  اًم

ٕٟمف شمٕم٤ممم  :أم مل يٙمـ ،ؾمقاٌء يم٤من اخلٛمر طمراُم٤مً  ،ٓ طم٤مضم٦م امم ذًمؽ :وىمٞمؾ

 ،واخلٛمر ُمـ أذسمتٝمؿ ،هبذه اًمّثٛمرات وقمدّد أٟمٕم٤مُمف قمٚمٞمٝمؿ ،ظم٤مـم٥م اعمنميملم

 .ومٙم٤مٟم٧م ٟمٕمٛم٦ًم قمٚمٞمٝمؿ

ٙمر :وىمٞمؾ ًّ واًمّرزق  ،مم٤م حيؾُّ  ،ُم٤م ُينمب ُمـ أٟمقاع إذسم٦م :أن اعُمراد سم٤مًم

ـ ًَ ـ ،ُم٤م ُي١ميمؾ :احل ًَ  .اًمّٚمذيذ :واحل

 .شمتخذون ُمٜمف أصٜم٤موم٤ًم ُمـ إذسم٦م وإـمٕمٛم٦م :وم٤معمٕمٜمك

ٕٟمف ؾمٌح٤مٟمف إٟمام أظمؼم قمـ  :ٜمٌّٞمذىمد أظمٓم٠م َُمـ شمٕمّٚمؼ هبذه أي٦م ذم حتٚمٞمؾ اًم :ىمٞمؾ

أٟمف ؾمٌح٤مٟمف أظمؼم  :واًمقضمف ومٞمف ،وم٠مي ُرظمّم٦ٍم ذم هذا اًمّٚمٗمظ ،ومٕمٍؾ يم٤مٟمقا يتٕم٤مـمقٟمف

ومرق سملم  وٓ ،وم٤مختذوا ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق حُمّرم قمٚمٞمٝمؿ ،ًمٞمٜمتٗمٕمقا هب٤م ،أٟمف ظمٚمؼ هذه اًمّثامر

 ﴿ :وسملم ىمقًمف ،ىمقًمف هذا    3     3  ﴾ 

 .92اًمٜمحؾ/

 ﴿    3     ﴾ /ضم٤مءت همٛمرة اعمقت  :أي ،19ق

ٙمر ُمـ اًمنّماب ،وشمٖمٚم٥م قمغم قم٘مٚمف ،اًمتل شمٖمِمك اإلٟم٤ًمن ،وؿمّدشمف ًُ  .يم٤مًم

﴿  4  3     ﴾ /أن دقمقاشمؽ مم٤م  :أي :ىمٞمؾ ،123اًمتقسم٦م

  .شُمًّٙمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ

 .أن اهلل ىمد ىمٌِؾ ُمٜمٝمؿ ،ر وـمٛم٠مٟمٞمٜم٦موىم٤م:وىمٞمؾ .رمح٦ًم هلؿ :وىمٞمؾ
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 .شمثٌٞم٧ٌم هلؿ :وىمٞمؾ

 ﴿      3 ﴾ /ٙمـ ،96آٟمٕم٤مم ًّ  :أي ،اًمذي ُيًٙمـ إًمٞمف :اًم

 .وشمتقّدقمقن ومٞمف ،ضمٕمؾ اًمّٚمٞمؾ ؾمٙمٜم٤ًم شمًٙمٜمقن ومٞمف

واًمٜمّٝم٤مر  ،سم٠من ضمٕمؾ اًمّٚمٞمؾ ًمٚمًٙمقن ،ٟمٌف اهلل ؾمٌح٤مٟمف قمغم قمٔمٞمؿ ٟمٕمٛمتف

 .قمغم يمامل ىمدرشمف وطمٙمٛمتف ودلَّ سمتٕم٤مىمٌٝمام ،ًمٚمتٍّمف

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   6  3 ﴾ /ُمقوٕم٤ًم  :أي ،82اًمٜمحؾ

 .مم٤م ُيتخذ ُمـ احلََجر واعمَدر ،شمًٙمٜمقن ومٞمف

وأًم٦م اًمتل يٙمقن هب٤م شمً٘مٞمػ  ،واعمدر ،ظمٚمؼ اخلِم٥م ،أٟمف ؾمٌح٤مٟمف :وذًمؽ

ٙمـ :ىمٞمؾ  .اًمٌٞمقت وسمٜم٤مؤه٤م ًّ   .اعمًٙمـ :اًم

ٙمـ :وىمٞمؾ ًَّ   .وسمًٙمقهن٤م أهؾ اًمدار ،ف اًمدارسمٗمتح اًمٙم٤م ،اًم

ٙمـ :وُمٜمف احلدي٨م ًّ  (1) .أن اًمّرُم٤مٟم٦م ًمتِمٌع اًم

ٙمقن اًمذي هق وّد احلريم٦م ،وأصٚمف ًّ ومه٤م ُمـ ضمٜمس إيمقان اًمتل  ،ُمـ اًم

 (2) .يٙمقن اجلًؿ هب٤م يم٤مئٜم٤ًم ذم اجلٝم٤مت

                                                           

 .17/117، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ، اًمٓمؼمي :  2/153اًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م ، اًمزخمنمي : اٟمٔمر :  ((1

، همري٥م احلدي٨م ، اسمـ ؾمالم :  6/184اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

4/343. 
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 ﴿ 6   6   ﴾/ٙمٞمٜم٦م اًمتل  :ىمٞمؾ[ 266] 248اًمٌ٘مرة ًّ أن اًم

 (.1)قمـ قمكمّ  ،هل٤م وضمٌف يمقضمف اإلٟم٤ًمن ،هّٗم٤موم٦م ُمـ اجلٜم٦ّم ومٞمٝم٤م ريٌح 

وهق  ،ُمـ اًمّزسمرضمد واًمّزُمرد ،ورأس يمرأس اهلّرة ،يم٤من هل٤م ضمٜم٤مطم٤من :وىمٞمؾ

 (2اعمروي)

 .يم٤من ومٞمف آي٦م يًٙمٜمقن إًمٞمٝم٤م :وىمٞمؾ

 .قمٜمد وىمقع آظمتالف ،ُيٙمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٌٞم٤من ،روٌح ُِمـ اهلل :وىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     6   ﴾ /قمغم  :أي ،42اًمتقسم٦م

 .وقَمٚمِؿ أهنؿ همػم واصٚملم إًمٞمف ،أًم٘مك ذم ىمٚمٌف ُم٤م ؾَمَٙمـ سمف :أي حمّٛمد

﴿    4    ﴾ /ُمـ قملمٍ  ،اًمّزٟمجٌٞمؾ :أي :ىمٞمؾ ،18آٟم٤ًمن، 

 .ؾمٚمًٌٞمالً  :شُمًّٛمك شمٚمؽ اًمٕملم

الؾم٦م :وىمٞمؾ ًّ  أهن٤م شُمًٚمًؾ ذم احلٚمؼ. :يٕمٜمل ،هق صٗم٦ٌم عم٤ِم يم٤من ذم هم٤مي٦م اًم

شمٜمٌع ُمـ أصؾ  ،وذم ُمٜم٤مزهلؿ ،ٕهن٤م شمًٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمّٓمرق :ؾُمّٛمل ؾمٚمًٌٞمالً  :وىمٞمؾ

 .ُمـ ضمٜم٦ّم قمدن امم أهؾ اجلٜم٤من ،اًمٕمرش

 .ُيٍّمومقهن٤م طمٞم٨م ؿم٤مؤوا ،ٕهن٤م يٜم٘م٤مد ُم٤مؤه٤م هلؿ :ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ :وىمٞمؾ

                                                           

 .13/442، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  3ح  5/257اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

، قمٜمف شمٗمًػم اًمّم٤مذم، اًمٗمٞمض  2/144اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

 .248ح  1/276ًمٙم٤مؿم٤مين: ا
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ٚمًٌٞمؾ :وىمٞمؾ ًّ ٝمؾ اًمّٚمذيذ :اًم ًّ  ،وؾمٚم٤ًمل ،ذاب ؾمٚمًؾ :ُي٘م٤مل ،اًمنّماب اًم

 .وؾمٚمًٌٞمؾ

﴿ 2       ﴾ /آذويمؿ سم٤مًمٙمالم،  :، أي19آطمزاب

 .وظم٤مصٛمقيمؿ سم٠مًمًٜم٦ٍم ؾمٚمٞمٓم٦م ذرسم٦م

اقمٓمقٟم٤م  :وي٘مقًمقن ،وىم٧م ىمًٛم٦م اًمٖمٜمٞمٛم٦م ،سمًٓمقا أًمًٜمتٝمؿ ومٞمٙمؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ٚمؼ .ومٚمًتؿ سم٠مطمّؼ ُمٜم٤ّم ،اقمٓمقٟم٤م ًّ  :ص٤مح، وُمٜمف :أي :وؾمٚمؼ،أصٚمف اًمّيب :واًم

 أؾمٛمٕمتف اعمٙمروه. وؾمٚم٘متف سم٤مًمٙمالم: ومّمٞمح، وُُمّمٚمؼ:،ظمٓمٞم٥م ؾمٚمٞمؼ

﴿  3    ﴾ /وم٠مدظمؾ ذًمؽ اعم٤مء يٜم٤مسمٞمع :أي ،21اًمزُمر. 

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 36    ﴾ /أي: ُم٤م أوىمٕمٙمؿ ومٞمٝم٤م.42اعمدصمر ، 

 ﴿     ﴾ /ُيٕمٞمؾ ُم٤مًمِٙم٤ًم واطمدًا، ،ظم٤مًمّم٤مً  :أي ،29اًمزُمر 

ٟم٤مل صمٛمرة  ،وَُمـ يم٤من هبذه اًمّّمٗم٦م .وٓ ي٠مُمؾ ؾمقاه ،ٓ يِمقب سمخدُمتف ظمدُم٦م همػمه

 .يمريامً  ،ىم٤مدراً  ،ٓ ؾمٞمّام إذا يم٤من اعمخدوم طمٙمٞمامً  ،ظمدُمتف

ٚمؿ ًمٚمّرضمؾ طمّ٘م٤ًم: قمكّم  :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ أب ضمٕمٗمر  ًّ  اًمّرضمؾ اًم

 (1) .وؿمٞمٕمتف

                                                           

 .11ح  24/161،سمح٤مر إٟمقار،اعمجٚمز:2/299اٟمٔمر:ُمٜم٤مىم٥م آل أب ـم٤مًم٥م،اسمـ ؿمٝمرآؿمقب: ( (1
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 ﴿    3     ﴾ /ص٤محَلقيُمؿ :يٕمٜمل [267] 92اًمٜم٤ًمء، 

وأًم٘مٞم٧م إًمٞمؽ زُم٤مُمل،  ،أًم٘مٞم٧م إًمٞمؽ ىمٞم٤مدي :يمام ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ ،واؾمتًٚمٛمقا ًمٙمؿ

ٚمؿ .وأٟم٘م٤مد ُٕمره ،إذا اؾمتًٚمؿ ًمف ًّ  .اًمّّمٚمح :واًم

 ﴿      6    ﴾ /طمّٞم٤ميمؿ  :أي ،94اًمٜم٤ًمء

 .أو أٟم٘م٤مد واؾمتًٚمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم ،سمتحّٞم٦م أهؾ اإلؾمالم

ٚمؿ :وىُمرأ ًِّ لم ،اًم ًّ  .ُمّمدر أؾمٚمؿ ،اإلؾمالم :وُمٕمٜم٤مه ،سمٙمن اًم

ٚمؿ :وىُمرأ ًَّ لم ،اًم ًّ  .سمٗمتح اًم

إذا يم٤من ٓ  ،ومالٌن ؾَمَٚمؿ :ًم٧ًم ُم١مُمٜم٤ًم، ُي٘م٤مل ،ٓ شم٘مقًمقا عمَِـ ٓ ُي٘م٤مشمٚمٙمؿ :وُمٕمٜم٤مه

 .خُي٤مًمِط أطمداً 

 ﴿     5 5  ﴾ /وُُمٜمك أهؾ  ،هلؿ ؾمالمٌ  :أي ،58يس

  .ومٞمًٛمٕمقٟمف ُمـ اهلل ،٦م أن ُيًّٚمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿاجلٜمّ 

ؾمالٌم قمٚمٞمٙمؿ ُمـ  :ي٘مقًمقن ،شمدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يمّؾ سم٤مب ،أن اعمالئٙم٦م :وىمٞمؾ

  .رسّمٙمؿ اًمّرطمٞمؿ

 ﴿     ﴾ /جقد ،أصّح٤مء :أي ،43اًم٘مٚمؿ ًّ ومال  ،ُيٛمٙمٜمٝمؿ اًم

 يًجدون. 

  .ومٚمؿ يٗمٕمٚمقا ،أهنؿ يم٤مٟمقا ُي١مَُمرون سم٤مًمّّمالة ذم اًمّدٟمٞم٤م :يٕمٜمل
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  .ومال جُيٞمٌقن ،طمّل قمغم اًمٗمالح :يم٤مٟمقا يًٛمٕمقن :وىمٞمؾ

ّٓ ذم اًمذيـ يتخّٚمٗمقن قمـ اجلامقم٤مت. ،وىمٞمؾ: ُم٤م ٟمزًم٧م هذه أي٦م  إ

  :أهنام ىم٤مٓ ذم هذه أي٦م وُروي قمٜمٝمام 

وسمٚمٖم٧م اًم٘مٚمقب  ،وؿمخّم٧م إسمّم٤مر ،ودظمٚمتٝمؿ اهلٞم٦ٌم ،ُأومِحؿ اًم٘مقم

جقد  ،اعمذًّم٦مو ،واخلزي ،عم٤ِم دظمٚمتٝمؿ ُمـ اًمٜمّداُم٦م ،احلٜم٤مضمر ًّ وىمد يم٤مٟمقا ُيدقمقن امم اًم

 (1)وهؿ ؾم٤معمقن.

 .وًمذًمؽ اسمتٚمقا ،واًمؽّمك عم٤ِم هُنقا قمٜمف ،يًتٓمٞمٕمقن إظمذ سمام ُأُمروا سمف :أي

  :وىمٞمؾ

ومٞمّمػم  ،ّمٚم٥م فمٝمقر اعمٜم٤موم٘ملموشمُ  ،ومٞمًجد اعم١مُمـ ،ُي١مّذن اعُم١مّذن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .وٟمداُم٦مً  ،ؾمجقد اعمًٚمٛملم طمنًة قمغم اعمٜم٤موم٘ملم

ٗم٤مومٞمد :وذم اخلؼم ًّ ٗم٤مومٞمد(2) .أٟمف شمّمػم فمٝمقر اعمٜم٤موم٘ملم يم٤مًم ًّ ٗمقد :واًم ًّ  ،مجع اًم

 .ُُمٕمّرب ؾمٞمخ ،طمديدة شُمِمقى هب٤م اًمّٚمحؿ، واعمٕمروف صٞمخ :وهق :يمتٜمّقر

 ﴿    3   3   ﴾ /ٚمقى :ىمٞمؾ ،57اًمٌ٘مرة ًّ هق  :اًم

امين ًّ  .[268]ٓ واطمد ًمف  ،ـم٤مئٌر ُيِمٌف اًم

 

                                                           

 .15ح4/7، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  2ح154اٟمٔمر : اًمتقطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  ( (1

اًمّم٤مذم، اًمٗمٞمض ، قمٜمف اًمتٗمًػم  12/97اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

 .43ح  5/214اًمٙم٤مؿم٤مين : 



لمومّمؾ     ..................................................678 ًّ  اًم

ٚمقىوؾُمئؾ  ًّ  (1) .هل اعُمرهم٦م :وم٘م٤مل ؟اسمـ قم٤ٌمس قمـ اًم

ـ اًمّٚمقن، ـمقيؾ  ،ـم٤مئٌر أسمٞمض :وؾمٙمقهن٤م ،وومتح اًمّراء ،سمْمؿ اعمٞمؿ ًَ طم

امين ،اًمّرضمٚملم ًّ امء ،سم٘مدر اًم ًّ  .ي٘مع ذم اعمٓمر ُمـ اًم

امين :هل :وىمٞمؾ ًّ ٚمقى :وىمٞمؾ .اًم ًّ وهق أـمقل ؾم٤مىم٤ًم  ،ـم٤مئٌر ٟمحق احلامُم٦م :اًم

ٚمقى :وىمٞمؾ .وقمٜم٘م٤مً  ًّ  .اًمٕمًؾ :اًم

﴿    ﴾ /ؿ ،صم٘م٥م اإلسمرة :وهق ،42آقمراف ًَّ لم ،واًم ًّ  ،سمٗمتح اًم

 .اًمّث٘م٥م :ووّٛمٝم٤م

ؿ اًم٘م٤مشمؾ :وُمٜمف ًُّ طمتّك يّمؾ امم اًم٘مٚم٥م،  ،ٕٟمف يٜمٗمذ سمٚمٓمٗمف ذم ُم٤ًمّم اًمٌدن :اًم

 .ؾمٛمقم :ومجٕمف ،ومٝمق ؾمؿّ  :ويمّؾ صم٘م٥ٍم ذم اًمٌدن ًمٓمٞمػ ،ومٞمٜم٘مض سمٜمٞمتف

﴿     ﴾ /ُمـ ٟم٤مٍر هل٤م ريٌح طم٤مّرة شم٘متؾ.:،أي27احلجر 

 .واًمّّمقاقمؼ شمٙمقن ُمٜمٝم٤م ،هل ٟم٤مٌر ٓ دظم٤من هل٤م :وىمٞمؾ

ٛمقم :وىمٞمؾ ًّ    .اًمٜم٤ّمر اعمُٚمتٝم٦ٌم :اًم

ٛمقم :وىمٞمؾ ًّ  .ُأظمذ ُمـ دظمقهل٤م سمٚمٓمٗمٝم٤م ذم ُم٤ًمُم اًمٌدن ،اًمّريح احل٤مّرة :اًم

ٛمقم ،ؾمّؿ يقُمٜم٤م يًؿ :ُي٘م٤مل ًّ  .إذا ه٧ٌّم ومٞمف ريح اًم

                                                           

،  2/412، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل:  4/322اٟمٔمر : اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م ، اسمـ إصمػم :  ((1

 .وومٞمٝم٤م يمٚمٝم٤م : اعمرقم٦م سمدل اعمرهم٦م ، واًمٔم٤مهر أهن٤م وهؿ ُمـ اًمٜم٤ّمؾمخ
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 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  5  5   ﴾ /شمدظمؾ  ،ذم ريٍح طم٤مّرة :أي ،42اًمقاىمٕم٦م

 .وظمروىمٝمؿ ،ُم٤ًمُّمٝمؿ

﴿    ﴾ /ُُمٕمروقن. ،ٓهقن ،هم٤مومٚمقن:، أي61اًمٜمجؿ 

ًمٞمِمٖمٚمقا اًمٜم٤ّمس  ،يم٤مٟمقا إذا ؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن قم٤مروقه سم٤مًمٖمٜم٤مء ،اًمٖمٜم٤مء :هق :وىمٞمؾ

 .قمـ إؾمامقمف

ٛمقد ًّ ٤مُمد ،اًمّٚمٝمق :واًم ًّ  .َيًٛمد ؾَمٛمد :ُي٘م٤مل ،اًماّلهل :واًم

﴿      ﴾ /أي: شمتحدصمقن  :شمًٛمرون سم٤مًمّٚمٞمؾ :أي ،67اعم١مُمٜمقن

 .ذم ُمٕم٤مئ٥م اًمٜمٌّّل 

ّٛمر ًُّ  .يتحّدصمقن ًمٞمالً  :أي :يًٛمرون ،اًم٘مقم :واًم

٤مُمر :وىمٞمؾ ًّ ٛمرة :وىمٞمؾ .ومج٤مقم٦م ،ىمد يٙمقن واطمد :اًم ًّ وهل  ،أٟمف ُأظِمذ ُمـ اًم

قاد واًمٌٞم٤مض، وم٘مٞمؾ ًّ ٛمر حلدي٨م :اًمّٚمقن اًمذي سملم اًم ًّ ٕهنؿ ي٘مٕمدون ذم  :اًمّٚمٞمؾ اًم

  .فمّؾ اًم٘مٛمر يتحّدصمقن

ٛمر فمّؾ اًم٘مٛمر :وىمٞمؾ ًّ  .ؾم٤مُمر :وهق مجع ،وىمقم ؾُمّٛمراً  ،أن اًم

﴿    6 ﴾ /هق يمٜم٤مي٦م قمـ اًمٞمٝمقد  :ىمٞمؾ ،41اعم٤مئدة

 .قمـ اًمٞمٝمقد ظم٤مّص٦م :وىمٞمؾ  .واعمٜم٤موم٘ملم

ُمؽ ًم٘مقٍم آظمريـ مل ؾماّمقمقن يمال ،ًمُٞمٙمّذسمقا قمٚمٞمؽ ،ؾماّمقمقن ىمقًمؽ :واعمٕمٜمك

 .ؾماّمقمقن يمالُمؽ إذا رضمٕمقا إًمٞمٝمؿ ،ي٠مشمقك ًمُٞمٙمّذسمقا قمٚمٞمؽ
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وأهؾ ظمٞمؼم مل  ،قمٞمقٌن قمٚمٞمؽ، ٕهنؿ يم٤مٟمقا رؾُمؾ ظمٞمؼم [271]هؿ  :أي

 .حييوا

ؾماّمقمقن ًم٘مقل آظمريـ أرؾمٚمقهؿ  ،أي ىم٤مئٚمقن ًمٚمٙمذب :ُمٕمٜمك ؾماّمقمقن :وىمٞمؾ

وإن أومت٤ميمؿ  ،٤مجلَٚمد ومخذوهسم إن أومت٤ميمؿ حمّٛمد :وم٘م٤مًمقا هلؿ ،ذم ىمّّم٦م زاٍن حُمَّمـ

 ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٕمرومقا طُمٙمؿ اًمّرضمؿ اًمذي ذم اًمّتقراة. :سم٤مًمّرضمؿ ومال شم٘مٌٚمقه

وإن  ،إن أومت٤ميمؿ سم٤مًمدي٦م وم٤مىمٌٚمقه :ىم٤مًمقا ،إٟمام يم٤من ذًمؽ ذم ىمتٞمٍؾ ُمٜمٝمؿ :وىمٞمؾ

 .وم٤مطمذروا (1) أومت٤ميمؿ سم٤مًم٘مقد 

 .وسمٜمل ىمريْم٦م ،يم٤من ذًمؽ ذم أُمر سمٜمل اًمٜمّٔمػم :وىمٞمؾ

أي  :ٓ ُيًٛمع ُمـ ومالٍن ىمقًمف :ُي٘م٤مل ،أي ىم٤مسمٚمقن ًمف :ذبوُمٕمٜمك ؾماّمقمقن ًمٚمٙم

 .ٓ ي٘مٌؾ اهلل عمَِـ مَحِده

ًمُٞمٙمذسمقا قمٚمٞمؽ،  ،أهنؿ يًٛمٕمقن ُمٜمؽ :أن ُمٕمٜم٤مه :وهق ،وومٞمف وضمٌف آظمر :ىمٞمؾ

امع ُمـ اجل٤مؾمقس ًّ  .واًم

 ﴿   3 ﴾ /وُم٤م ارشمٗمع ُمٜمٝم٤م. ،ؾم٘مٗمٝم٤م :أي ،28اًمٜم٤مزقم٤مت 

ٛمؽ ًّ ٕٟمف ِذه٤مب اجلًؿ سم٤مًمت٠مًمٞمػ امم  :ؾ اًمٕمٛمؼوهق ُُم٘م٤مسم ،آرشمٗم٤مع :واًم

 .وسم٤مًمٕمٙمس صٗم٦م اًمٕمٛمؼ ،ضمٝم٦م اًمٕمٚمقِّ 

اموات :واعمًٛمقيم٤مت ًّ  .ٓرشمٗم٤مقمٝم٤م :اًم

                                                           

 ، ُم٤مدة ) ىمقد (. اًم٘مقد : هق ىمتؾ اًمٜمّٗمل سم٤مًمٜمّٗمس ، اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ، اسمـ ؾمٞمدة ((1
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﴿            ﴾/أي: مل ُيًؿَّ أطمٌد ىمٌٚمف.7ُمريؿ، 

 .مل شمٚمد اًمٕمقاىمر ُمثٚمف وًمداً  :أي :وىمٞمؾ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /َُمثاًل وؿمٌٞمٝم٤مً  :أي ،65ُمريؿ. 

ّٓ هق :وىمٞمؾ  .هؾ شمٕمٚمؿ أطمدًا يًتحّؼ أن ُيًّٛمك إهل٤ًم إ

ىم٤مدرًا قمغم اًمّثقاب  ،مُمٞمت٤مً ،حُمٞمّٞم٤مً ،رازىم٤مً ،هؾ شمٕمٚمؿ أطمدًا ُيًّٛمك إهل٤مً :وىمٞمؾ

وهذا اؾمتٗمٝم٤مم  ،وم٢مذا مل شمٕمٚمؿ ذًمؽ وم٤مًمزم قم٤ٌمدشمف ،طمّتك ٟمٕمٌده ،واًمٕم٘م٤مب ؾمقاءٌ 

 .ـ ُيًّٛمك سمٚمٗمٔم٦م: اهللٓ شمٕمٚمؿ ُمَ  :أي :سمٛمٕمٜمك اًمٜمّٗمل

 ﴿     ﴾ /ح٤مب :أي ،43اًمٜمقر ًّ  .وقء سمرق اًم

ٜم٤م ًّ  .اًمّرومٕم٦م :ُم٘مّمقرًا سم٤مًمّْمقء وسم٤معمدّ  ،واًم

﴿     ﴾ /وهل: وضمف إرض وفمٝمره٤م. ،14اًمٜم٤مزقم٤مت 

ٕن قمٛمٚمٝم٤م ذم اًمٜم٧ٌّم سم٤مًمّٚمٞمؾ واًمٜمّٝم٤مر،  :إٟمام ؾُمّٛمٞم٧م إرض ؾم٤مهرة:وىمٞمؾ

   .صمؿ ص٤مرت اؾماًم ًمٙمّؾ أرضٍ  ،دائ٥ٌم 

وهؿ ذم  [270]ٕهن٤م أول ُمقاىمػ اجلزاء  ،قمرص٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م :اعمُراد سمذًمؽ :وىمٞمؾ

 .ٓ ٟمقم ومٞمف ،ؾمٝمرٍ 

ٕٟمف  ،ؾم٤مهرة: أي ذات ؾمٝمر :شُمًّٛمل اًمٕمرب وضمف إرض ُمـ اًمٗمالة :وىمٞمؾ

 .ظمقوم٤ًم ُمٜمٝم٤م ،ُيًٝمر ومٞمٝم٤م
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 ﴿   ﴾ /ي١مٟمس اًم٘مقم ،141اًمّم٤موم٤مت،  ًّ ٝم٤مم قمغم ؾمٌٞمؾ سم٠من أًم٘مقا اًم

 .أي ىم٤مرقمٝمؿ :اًم٘مرقم٦م

ٝم٤مم ،اعمُ٘م٤مرقم٦م :واعُم٤ًممه٦م ًّ  .ُم٠مظمقذ ُمـ إًم٘م٤مء اًم

﴿  ;  ﴾ /أي:ٓهقن قماّم جي٥م قمٚمٞمٝمؿ.11اًمذاري٤مت، 

 .ذم قمٛمًك ُُمؽمددون :وىمٞمؾ .هؿ ذم والهلؿ ُُمتامرون :وىمٞمؾ

ٝمق :وىمٞمؾ ًّ ًمٖمٛمرة ومتٙمقن ا ،صمؿ اًمٖمٛمرة ،صمؿ اًمٖمٗمٚم٦م ،أن أول ُمراشم٥م اجلٝمؾ اًم

وقماّم ُيراد  ،أي هؿ ذم هم٤مي٦م اجلٝمؾ، ؾم٤مهقن قمـ احلّؼ  :قم٤ٌمرة قمـ اعُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اجلٝمؾ

 .هبؿ

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     ﴾ /هؿ اًمذيـ  :ىمٞمؾ ،5اعم٤مقمقن

 .ُي١مظمرون اًمّّمالة قمـ أوىم٤مهت٤م

وٓ خي٤مومقن قمٚمٞمٝم٤م  ،ُيريد اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ٓ يرضمقن هل٤م صمقاسم٤ًم إن صّٚمقا :وىمٞمؾ

طمّتك يذه٥م وىمتٝم٤م، وم٢مذا يم٤مٟمقا ُمع اعم١مُمٜملم  ،ومٝمؿ قمٜمٝم٤م هم٤مومٚمقن ،قم٘م٤مسم٤ًم إن شمريمقا

 وإذا مل يٙمقٟمقا ُمٕمٝمؿ مل ُيّمّٚمقا. ،صّٚمقه٤م ري٤مءً 

﴿ :إٟمام ىم٤مل :وىمٞمؾ   ﴾  /ومل ي٘مؾ ذم صٚمقاهتؿ: ٕن  ،5اعم٤مقمقن

ٝمق اًمذي ي٘مع ًمإلٟم٤ًمن ذم صٚمقاشمف ًّ  .ُمـ همػم قمٛمٍد، ٓ ُيٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف ،اًم

  .صّٚمقا أم مل ُيّمّٚمقا ،ٓ ُي٤ٌمًمقن ،ؾم٤مهقن قمٜمٝم٤م :ؾوىمٞم
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  .هؿ اًمذيـ يؽميمقن اًمّّمالة :وىمٞمؾ

  .وإن وم٤مهتؿ مل يٜمدُمقا ،صّٚمقه٤م ري٤مءً  ،اًمذيـ إن صّٚمقه٤م :وىمٞمؾ

 .وٓ ؾمجقده٤م ،وٓ ُيتّٛمقن ريمققمٝم٤م ،هؿ اًمذيـ ٓ ُيّمّٚمقهن٤م عمقاىمٞمتٝم٤م :وىمٞمؾ

 .ُُمٚمتٗمت٤مً  ،هق اًمذي إذا ؾمجد ىم٤مل سمرأؾمف هٙمذا وهٙمذا :وىمٞمؾ

﴿ :ؾم٠مًمتف قمـ ىمقًمف :ىم٤مل قمـ أب قمٌد اهلل  (1)وقمـ يقٟمس سمـ قماّمر    

      ﴾  /أهل وؾمقؾم٦م اًمِّمٞمٓم٤من؟ وم٘م٤مل ،5اعم٤مقمقن: ٓ، 

وذم  (2)وًمٙمـ أن يٖمٗمٚمٝم٤م، ويدع أن ُيّمكّم ذم أول وىمتٝم٤م. ،يمّؾ أطمٍد ُيّمٞمٌف هذا

 (3) .واًمّتقاين قمٜمٝم٤م ،٤مهق اًمؽّمك هل :ىم٤مل ،رواي٦ٍم أظمرى

 (4) .هق اًمتْمٞمٞمّع هل٤م :ىم٤مل ،وذم أظمر

مل ُي٘مٍّموا هب٤م  ،ذم مجٞمع أقمامهلؿ [271]هؿ اًمذيـ ُيراؤون اًمٜم٤ّمس  :وىمٞمؾ

 .آظمالص

                                                           

ًمف ُمروي٤مت ذم يم٤مُمؾ  يقٟمس سمـ قمامر ، اًمّمػمذم اًمتٖمٚمٌل ، صم٘م٦م ن ُمـ رضم٤مل اإلُم٤مم اًمّم٤مدق  ((1

  .( 6715) 512اًمزي٤مرات ، واًمٙم٤مذم ، اعمقؾمققم٦م اًمرضم٤مًمٞم٦م اعمٞمنة ، اًمؽماب : 

ح  4/114، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم :  1/117اٟمٔمر : وم٘مف اًم٘مرآن ، اًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي :  ((2

4558. 

قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر ‘  5/548اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((3

 .4559ح  4/114اًمٕم٤مُمكم: 

 .2/443، جمٛمع اًمٌحريـ ، اًمٓمرحيل :  82/6اٟمٔمر : سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  ((4
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 ﴿      ;   ﴾ /اًمّتٌديؾ ذم  :ىمٞمؾ ،72اًمٗمرىم٤من

 .واخلػم سمٕمٚمٛمف سمٕمد اًمنّم  ،د ٟمًٞم٤مٟمفوذيمر اهلل سمٕم ،إـم٤مقم٦م اهلل سمٕمد قمّمٞم٤مٟمف :اًمّدٟمٞم٤م

وحم٤مؾمـ إقمامل ذم اإلؾمالم،  ،ُيٌدهلؿ اهلل سم٘م٤ٌمئح أقمامهلؿ ذم اًمنّمك :وىمٞمؾ

  .وسم٤مًمّزٟم٤م قمّٗم٦ًم وإطمّم٤مٟم٤مً  ،وسم٘متؾ اعم١مُمٜملم ىمتؾ اعمنميملم ،سم٤مًمنّمك إيامٟم٤مً 

ٞمئ٦م قمـ اًمٕمٌد :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ ٧ٌّم سمدهل٤م احلًٜم٦م ،أن يٛمحقا اًم  .وُيث

 ﴿  7        ﴾ /ضمقاب اًم٘مٌٞمح  :هق :ىمٞمؾ ،42اًمِمقرى

 .ُمـ همػم أن شمٕمتدي ،أظمزاك اهلل :شم٘مقل ،أظمزاك :إذا ىم٤مل

ٕهن٤م ذم  :وؾَمّٛمك اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٞمئ٦م ،يٕمٜمل اًمِ٘مّم٤مص ذم اجلراطم٤مت واًمّدُم٤مء :وىمٞمؾ

 3  ﴿ :يمام ىم٤مل ،ُُم٘م٤مسمٚم٦م إومم 3        

3   3 ﴾ /194اًمٌ٘مرة. 

 ﴿   ﴾ /أي قمقرة أظمٞمف :ىمٞمؾ ،31اعم٤مئدة. 

 .اجلٞمٗم٦م ؾمقأشمف :وم٘مٞمؾ ،ٕٟمف يم٤من شمريمف طمّتك أٟمتـ :ُيريد ضمٞمٗم٦م أظمٞمف :وىمٞمؾ

قأة ًّ   .إذا أشم٤مه سمام يتٙمرهف ،ؾم٤مء يًقء ؾمقءً  :ُي٘م٤مل ،اًمتٙمّره :وأصؾ اًم

 .إفمٝم٤مرهٕٟمف يًقء ص٤مطمٌف  :رج ؾمقأةًمٚمٕم :وىمٞمؾ
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  ﴿:ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف          ﴾ /22آقمراف ،

 .قمقراهتام :أي

 ﴿ :وىمقًمف شمٕم٤ممم 3  ﴾ /26آقمراف. 

 ﴿           ﴾ /ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،34ومّمٚم٧م:  ٓ

ٞمئ٦م ،اًمتل هل اإلؾمالم ،ٜم٦مشمًتقي اعمّٚم٦م احلً ًّ  .اًمتل هل اًمٙمٗمر ،واعمّٚم٦م اًم

 .وٓ إقمامل اًم٘مٌٞمح٦م ،ٓ شمًتقي إقمامل احلًٜم٦م :وىمٞمؾ

ٞمئ٦م ،ٓ شمًتقي اخلّمٚم٦م احلًٜم٦م :وىمٞمؾ ًّ  ،ومال يًتقي اًمّّمؼم واًمٖمْم٥م ،واًم

 .واًمٕمٗمق واإلؾم٤مءة ،واعُمداراة واًمٖمْم٥م ،واحلٚمؿ واجلٝمؾ

 ﴿ 7    ﴾ /وم٢من اًمّرضمؾ إذا ٟمذر  ،ُم٤م يم٤مٟمقا ُيًّٞمٌقٟمف :لوه ،123اعم٤مئدة

ومٙم٤مٟم٧م  ،ٟم٤مىمتل ؾم٤مئ٦ٌم :وم٘م٤مل ،أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ ،أو اًمؼمء ُمـ قمّٚم٦مٍ  ،ًم٘مدوٍم ُمـ ؾمٗمر

 .وٓ مُتٜمع ُمـ ُمرقمًك  ،وٓ خُتغّم قمـ اعم٤مء ،ٓ ُيٜمتٗمع هب٤م

[ 272]ويم٤من اًمّرضمؾ ُيًّٞم٥م  ،أي شُمٕمتؼ هل٤م :هل اًمتل شُمًّٞم٥م ًمألصٜم٤مم :وىمٞمؾ

دٟم٦م ،ءُمـ ُم٤مًمف ُم٤م يِم٤م ًّ ومُٞمٓمِٕمٛمقن ُمـ ًمٌٜمٝم٤م  ،وهؿ ظمَدُم٦م آهلتٝمؿ ،ومٞمجلء سمف قمغم اًم

ٌٞمؾ ًّ  .وٟمحق ذًمؽ ،أسمٜم٤مء اًم

٤مئ٦ٌم :وىمٞمؾ ًّ َـّ ذيمر ،هل اًمٜم٤ّمىم٦م إذا شم٤مسمٕم٧م سملم قمنم إٟم٤مث :أن اًم  ،ًمٞمس ومٞمٝم

ّٓ وٞمػ ،ومل جيّزوا وسمره٤م ،ؾُمّٞم٧ٌم ومٚمؿ يريمٌقه٤م ومام ٟمتج٧م سمٕمد  ،ومل ينمب ًمٌٜمٝم٤م إ

 .صمؿ خُتغّم ؾمٌٞمٚمٝم٤م ُمع أُمٝم٤م ،٤مؿُمؼَّ أذهن ،ذًمؽ ُمـ أٟمثك
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٤مئ٦ٌم ًّ  ،إذا ضمرى قمغم وضمف إرض ،ُمـ ؾم٤مب اعم٤مء ،وم٤مقمٚم٦م ،واًمٌحػمة واًم

وهل  ،وأصٚمف اعُمخاّلة ،أي شمريمتٝم٤م شمًٞم٥م طمٞم٨م ؿم٤مءت :ؾَمّٞم٧ٌم اًمّداسم٦م :وُي٘م٤مل

ٞم٦ٌم ًّ  .إذا ُمْم٧م ُمًتٛمرة ،واٟم٤ًمسم٧م ،ؾم٤مسم٧م احلّٞم٦م :ُأظمذت ُمـ ىمقهلؿ ،اًم

 ﴿        0 ﴾ /إذا ٟمزل اًمٕمذاب سم٠مومٜمٞمتف  :أي ،177اًمّم٤موم٤مت

 دورهؿ.

٤مطم٦م ًّ  .أي سمدارهؿ :وىمٞمؾ .وومْم٤مئٝم٤م اًمقاؾمع ،ومٜم٤مء اًمّدار :واًم

﴿     ﴾ /ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕم٤ٌمدة :أي ،39آل قمٛمران. 

  .يمرياًم قمغم رسّمف :وىمٞمؾ .وطُمًـ اخلُٚمؼ ،واًمتُّ٘مك ،ذم احلٚمؿ :وىمٞمؾ

ُُمٓم٤مقم٤ًم. وىمٞمؾ: ؾمّٞمد اعم١مُمٜملم،  :وىمٞمؾ .ًمرسّمف ُُمٓمٞمٕم٤مً  :وىمٞمؾ .وم٘مٞمٝم٤ًم قم٤معم٤ِمً  :وىمٞمؾ

 .سم٤مًمّرئ٤مؾم٦م قمٚمٞمٝمؿ

أٟمف أهٌؾ ًمتٛمٚمٞمٙمف شمدسمػم َُمـ جي٥م  :وهق ،واجلٛمٞمع يرضمع قمغم أصٍؾ واطمد :ىمٞمؾ

 .عم٤ِم قمٚمٞمف ُمـ هذه إطمقال :قمٚمٞمف ـم٤مقمتف

قاد  ،ؾمّٞمد اًم٘مقم :وم٘مٞمؾ ،ُم٠مظمقٌذ ُمـ ؾمقاد اًمِّمخص :واًمًّٞمد ًّ سمٛمٕمٜمك ُم٤مًمؽ اًم

 .اًمذي جي٥م ـم٤مقمتف عم٤مًمٙمفوهق اًمِّمخص  ،إقمٔمؿ

 ﴿       ﴾ /وؾماّمه  .وضمدا زوضمٝم٤م قمٜمد اًم٤ٌمب :أي ،25يقؾمػ

 .ؾمّٞمدًا ٕٟمف ُم٤مًمؽ أُمره٤م
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﴿     ﴾ /أي:ؾمقـمف اًمذي رضهبؿ سمف اًمٕمذاب. ،13اًمٗمجر 

قط اًمذي ُيٕمرف،  ،َص٥مَّ قمٚمٞمٝمؿ ىمًط قمذاٍب  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ًّ يم٤مًمٕمذاب سم٤مًم

 .أراد ُم٤م قُمذسمقا سمف

وم٠مضمرى قمغم اًمٕمذاب اؾمؿ  ،أن يمّؾ رء قمّذب اهلل سمف ومٝمق ؾمقط :وىمٞمؾ

قط جم٤مزاً  ًّ ٌّف ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمذاب اًمذي أطمّٚمف هبؿ ،اًم سم٤مٟمّم٤ٌمب  ،وأًم٘م٤مه قمٚمٞمٝمؿ ،ؿم

قط، وشمقاشمره قمغم اعميوب ًّ  طمّتك هُيٚمٙمف. ،اًم

قط :وىمٞمؾ ًّ  وإن مل يٙمـ صمؿ قمذاٍب سمًقط. ،اؾمؿ اًمٕمذاب [273]اًم

قط ًّ قط ىمًط قمذاب خُي٤مًمط  ،ٕمْمف سمٌٕمضظمٚمط اًمٌمء سم :وأصؾ اًم ًّ ومٙم٠من اًم

قط ،اًمّٚمحقم واًمّدُم٤مء ًّ  .يمام خُي٤مًمٓمٝم٤م اًم

 ﴿      ﴾ /٤مقم٦م :ىمٞمؾ ،187آقمراف ًّ اًمتل  ،هل اًم

 .يٛمقت ومٞمٝم٤م اخلٚمؼ

هق وىم٧م ومٜم٤مء  :وهق وىم٧م ىمٞم٤مم اًمٜم٤ّمس ذم احلنم. وىمٞمؾ :هل اًم٘مٞم٤مُم٦م :وىمٞمؾ

٤مقم٦م شم٘مع قمغم يمّؾ زُم٤من ،اًمٕمنةأي وىم٧م  :ؾم٤مقم٦م اًمٕمنة ،اخلٚمؼ ًّ  .ٕن اًم

﴿       ﴾ /ُي٘م٤مل: ؾم٤مغ  ،ضم٤مئزًا ذم طمٚمقىمٝمؿ :أي ،66اًمٜمحؾ

 .وؾمقهمتف وأؾمٖمتف ،اًمّٓمٕم٤مم ذم احلٚمؼ

ٛمٝم٤م قمغم اًمقضمف اًمذي اىمتْم٤مه  ،اًمٙمٌد ُُمًّٚمٓم٦م قمغم هذه إصٜم٤مف :ىمٞمؾ ًّ ومُٞم٘م

 .اًمّتدسمػم اإلهلل
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ـٍ أسمٞمض ؾم٤مئغ، ُمـ  ،سملّم ؾمٌح٤مٟمف عمِـ ُيٜمٙمر اًمٌٕم٨م أن َُمـ ىَمِدَر قمغم إظمراج ًمٌ

ىم٤مدٌر قمغم إظمراج اعمقشمك ُمـ إرض، ُمـ  ،ُمـ همػم أن خيتٚمط هب٤م ،سملم اًمٗمرث واًمّدم

 ُمـ أسمداهنؿ سم٠مسمدان همػمهؿ
ٍ
 .همػم أن خيتٚمط سمٌمء

﴿    3 3  ﴾ /ىم٤مل يٕم٘مقب :أي ،18يقؾمػ إذ  :هلؿ

وًمٙمـ زّيٜم٧م أٟمٗمًٙمؿ  ،ومل ي٘متٚمف اًمّٚمّمقص ،مل ي٠ميمٚمف اًمّذئ٥م اهتٛمتؿ يقؾمػ 

 .أُمرًا قمٚمٛمتٛمقه

طمتّك  ،همػم اًمذي ىمٚمتٛمقه ؾمّٝمؾ سمٕمْمٙمؿ ًمٌٕمض أُمرًا ذم يقؾمػ  :وىمٞمؾ

 .ؾمّٝمؾ قمٚمٞمٙمؿ ومٗمٕمٚمتٛمقه

 ﴿       ﴾ /زّيـ هلؿ ظمٓم٤مي٤مهؿ ،25حمٛمد. 

 .قاهؿإذ دقم٤مهؿ امم ُم٤م ُيقاومؼ ُُمرادهؿ وه ،أقمٓم٤مهؿ ؾم١مهلؿ وُأُمٜمٞمتٝمؿ :وىمٞمؾ

﴿5    ﴾/ُمـ همػم قمّٚم٦م،صحٞمح ؾمٚمٞمؿ،، أي: وأٟم٧م ؾمقّي 12ُمريؿ.  

 .صمالصم٦م أي٤مم ،ُمـ همػم ُمرضٍ  ،اقمت٘مؾ ًم٤ًمٟمف :ىمٞمؾ

وم٢مٟمف يم٤من ي٘مرأ اًمّزسمقر، ويدقمق  ،وٓ ظمرس ،ُمـ همػم سم٠مسٍ  ،اقمت٘مؾ ًم٤ًمٟمف :وىمٞمؾ

ٌّحف،وٓ ُيٛمٙمٜمف أن ُيٙمّٚمؿ اًمٜم٤ّمس،وهذا أُمٌر ظم٤مرٌج قمـ اًمٕم٤مدة ،امم اهلل  .وُيً

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  ﴾ /ـمري٘م٤ًم ُُمًت٘مٞماًم، ُُمٕمتدًٓ  :أي ،43ُمريؿ، 

 .همػم ضم٤مئٍز سمؽ قمـ احلّؼ امم اًمْمالل
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﴿    ﴾ /اًمّّم٤مئٛمقن :أي ،112اًمتقسم٦م. 

 (1).اًمّّمٞم٤مم [274]ؾمٞم٤مطم٦م ُأُمتل  :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 ٤مئ٥م اهلل شمٕم٤ممم.وىمٞمؾ:هؿ اًمذيـ يًٞمحقن ذم إرض،ومٞمٕمتؼمون سمٕمج

 .يًٞمحقن ذم إرض ًمٓمٚمٌف ،هؿ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ :وىمٞمؾ

٤مئح ًّ وُمٜمف  ،إذا اؾمتٛمر ذم اًمّذه٤مب ،يًٞمح ؾمٞمح٤مً  ،ُمـ ؾم٤مح ذم إرض :واًم

ٞمح ًّ ٓؾمتٛمراره قمغم اًمّٓم٤مقم٦م  ،ؾم٤مئح٤مً  :وُمـ ذًمؽ ُيًّٛمك اًمّّم٤مئؿ ،اعم٤مء اجل٤مري :اًم

 .ذم شمرك اعُمِمتٝمك

﴿;    ﴾ /٤مت ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم.أي ُم٤موٞم:، ىمٞمؾ5اًمتحريؿ 

 .ُُمٝم٤مضمرات :وىمٞمؾ .ص٤مئامت :وىمٞمؾ

ٕٟمف يًتٛمر ذم اإلُم٤ًمك قمـ اًمّٓمٕم٤مم، يمام  ،ؾم٤مئح :وإٟمام ىمٞمؾ ًمٚمّّم٤مئؿ :ىمٞمؾ

٤مئح ذم إرض ًّ  .يًتٛمر اًم

﴿    ﴾/ىمٞمؾ:ؾمٞمٜم٤مء:اؾمؿ ُمٙم٤من اًمذي سمف ضمٌؾ ـمقر. 22اعم١مُمٜمقن ، 

ُأوٞمػ  ،طمج٤مرٍة سمٕمٞمٜمٝم٤م اؾمؿ :هل :وىمٞمؾ.طمٌِمّٞم٦م :وىمٞمؾ .هل ٟمٌٓمّٞم٦م :وىمٞمؾ

 .ضمٌؾ اًمؼميم٦م :ومٙم٠مٟمف ىمٞمؾ ،اًمؼميم٦م :ؾمٞمٜم٤مء :وىمٞمؾ.اجلٌؾ إًمٞمٝم٤م

 

                                                           

شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم، احلقيزي : ، قمٜمف  5/132اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .16/223، شمٗمًػم اًمرازي :  366ح  2/274
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 .اًمٙمثػم اًمِّمجر ،اجلٌؾ اعمُِمّجر :ـمقر ؾمٞمٜم٤مء :وىمٞمؾ

 .وهق ُم٤م سملم ُمٍم وأيٚم٦م وىمٞمؾ:هق اجلٌؾ اًمذي ُٟمقدي ُمٜمف ُمقؾمك 

لم ،ىُمرأ:ؾمٞمٜم٤مء ًّ  ٕن ومٕمالن ٓ ،ٓ ًمإلحل٤مق ،ومتٙمقن اهلٛمزة ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ،سمٗمتح اًم

ّٓ ذم اعُمْم٤مقَمػ  ومال جيقز أن ُيٚمحؼ سمف رء. ،يٙمقن إ

وهق همػم ُمٜمٍمف قمغم  ،وم٤مهلٛمزة ومٞمٝم٤م ُمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ اًمٞم٤مء ،ؾمٞمٜم٤مء سم٤مًمٙمن :وىُمرأ

ومّم٤مر  ،ومألٟمف ضُمِٕمؾ اؾمؿ سم٘مٕم٦مٍ  ،وأُم٤م قمغم اًمث٤مين ،أُم٤م قمغم إول ومٔم٤مهرٌ  ،اًمقضمٝملم

 .ؾُمّٛمٞم٧م هبٞمٕمص ،سمٛمٜمزًم٦م اُمرأة

 ﴿   4  ﴾ /واؾمت٘مرَّ فمالُمف ،ؾمٙمـ :أي ،2اًمْمحك. 

  :إذا ؾمجك :وىمٞمؾ
ٍ
 .أي همّٓمك سم٤مًمّٔمٚمٛم٦م يمّؾ رء

 .إذا أىمٌؾ فمالُمف :وىمٞمؾ

جق ًّ ٙمقن :واًم ًّ  .إذا هدأ وؾمٙمـ ،ؾمجك يًجق :ُي٘م٤مل ،اًم

 ﴿    ﴾ /أو مج٤مقم٦م ُم٤مّرة ،ىم٤مومٚم٦م وروم٘م٦م :أي ،12يقؾمػ، 

٤مئر ًّ  ،ًتقي ومٞمٝم٤م اعُمذيّمر واعم١مّٟم٨موي ،واًمّت٤مء ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م ،ُمثؾ اًمّٚمقاُم٦م ،ُُم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ اًم

ػم ،وشم٠مٟمٞم٨م اًمٗمٕمؾ سم٤مقمت٤ٌمر اجلامقم٦م ًّ  .يم٤مًمٍّماوم٦م، واًمّت٤مء ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ،أو ٟم٦ًًٌم امم اًم
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ين املضمومت (  ) فصل في الس 

 

 

﴿   ﴾ /وىمٓمٕم٤ًم ٕقمامًمٙمؿ. ،راطم٦ًم ٕسمداٟمٙمؿ :أي ،47اًمٗمرىم٤من 

٤ٌمت :ىمٞمؾ ًّ  .وح ذم سمدٟمفواًمرّ  ،أن ي٘مٓمع قمـ احلريم٦م :اًم

٤ٌمت ًّ  إذا طمٚم٘مف. ،ؾم٧ٌم رأؾمف يًٌتف ؾمٌت٤مً  :وُمٜمف ،ىمٓمع اًمٕمٛمؾ:واًم

٧ٌم ًّ  .[275]وهق يقم ىمٓمع اًمٕمٛمؾ  :وُمٜمف يقم اًم

﴿     ﴾ /وشمٕمٔمٞماًم قمـ أن يٕمٚمؿ اًمٖمٞم٥م  ،شمٜمزهي٤ًم ًمؽ :أي ،32اًمٌ٘مرة

 .أطمٌد ؾمقاك

 .شمٜمزهي٤ًم ًمؽ قمـ آقمؽماض ذم طمٙمٛمؽ :وىمٞمؾ

وم٘م٤مًمقا: شمٜمزهي٤ًم ًمؽ قمـ  ،ضمقا اجلقاب خمرج اًمّتٕمٔمٞمؿأهنؿ أرادوا أن خُير :وىمٞمؾ

 .وإن يمٜم٤ّم ٓ ٟمٕمٚمؿ وضمف احلٙمٛم٦م ذم أومٕم٤مًمؽ ،ومٕمؾ يمّؾ ىمٌٞمٍح 
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 .أٟمف قمغم وضمف اًمتٕمّج٥م ًم١ًماهلؿ قماّم ٓ يٕمٚمٛمقٟمف :وىمٞمؾ

ٌّح٧ُم اهلل شمًٌٞمح٤مً  :ُي٘م٤مل ،ٟمّم٥ٌم قمغم اعمّمدرّي٦م :وؾمٌح٤مٟمؽ ٌُح٤مٟم٤مً  ،ؾم  ،وؾم

  .٤مم اعمّمدروؾمٌح٤من اؾمؿ ي٘مقم ُم٘م ،وم٤معمّمدر شمًٌٞمح

﴿    ﴾ /الم:، ىمٞمؾ16اعم٤مئدة ًّ هق اهلل شمٕم٤ممم، وُمٕمٜم٤مه: ؾمٌؾ :اًم

الم ًّ  .وهق اإلؾمالم ،وهق اًمنّميٕم٦م اًمتل ّذقمٝم٤م ًمٕم٤ٌمده ،اًم

الُم٦م ُمـ يمّؾ ُمّم٤موّم٦م وُمّية :وىمٞمؾ ًّ ّٓ ُم٤م ُي٘مّٞمد سمف ،أٟمف اًم ٕٟمف ي١مول امم  :إ

الُم٦م ،اًمٜمّٗمع ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم ًّ الم  ،َُمـ اشمٌع ومٞمف امم رو٤م اهلل ،أي هيدي امم ـمريؼ اًم ًّ وم٤مًم

الُم٦م ًّ  .يم٤مًمّْمالل واًمّْمالًم٦م ،واًم

﴿  ﴾ /وهق ؿمّدة اإلٟمحٜم٤مء. ،ُريّمٕم٤مً  :ُمٕمٜم٤مه :، ىمٞمؾ58اًمٌ٘مرة 

 .ظم٤موٕملم ُُمتقاوٕملم ،ادظمٚمقه٤م :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وم٤مؾمجدوا هلل ؿمٙمراً  ،وم٢مذا دظمٚمتٛمقه ،ادظمٚمقا اًم٤ٌمب ،ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 ﴿       ﴾ /أرؾمؾ قمذهب٤م قمغم  :أي :ىمٞمؾ ،6اًمتٙمقير

 .طمّتك اُمتألت ،ُم٤محلٝم٤م، وُم٤محلٝم٤م قمغم قمذهب٤م

ومّم٤مرت اًمٌحقر يمّٚمٝم٤م سمحرًا واطمدًا،  ،ومّجر سمٕمْمٝم٤م ذم سمٕمض :أن اعمٕمٜمك :وىمٞمؾ

 .ويرشمٗمع اًمؼمزخ
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ومذه٥م  ،ي٧ًٌم :وىمٞمؾ .ومّم٤مرت ٟم٤مرًا شمْمٓمرم ،أي ُأوىمدت :ؾٌمّجرت :وىمٞمؾ

اًمذي يًٞمؾ ُمـ  ،ُُمٚمئ٧م ُمـ اًم٘مٞمح واًمّّمديد :وىمٞمؾ .ومٚمؿ يٌؼ ومٞمٝم٤م ىمٓمرةً  ،ُم٤مؤه٤م

 وأراد سمح٤مر ضمٝمٜمّؿ:ٕن سمحقر اًمّدٟمٞم٤م ىمد ومٜمٞم٧م. ،أسمدان أهؾ اًمٜم٤ّمر ذم اًمٜم٤ّمر

جر ًّ  .ممٚمقٌء سم٤مًمٜم٤ّمر :وشمٜمقٌر ُمًجقر ،اعمٚمئ :وأصؾ اًم

﴿ 2   ﴾ /ح٧م :ىمٞمؾ ،42اعم٤مئدة ًّ  هق احلرام. :اًم

ًّ  :وُروي قمـ اًمٜمٌّّل   (1) .هق اًمّرؿمقة ذم احلٙمؿ ،ح٧مأن اًم

ح٧م :وىمٞمؾ ًّ وقم٥ًم  ،ويم٥ًم احلّج٤مم ،وُمٝمر اًمٌٖمّل  ،اًمّرؿمقة ذم احلٙمؿ  :اًم

 ،وطمٚمقان اًمٙم٤مهـ [276]واعمٞمت٦م  ،واخلٛمر ،وصمٛمـ اًمٙمٚم٥م (2)اًمٗمحؾ 

 .وآؾمتجٕم٤مل ذم اعمٕمّمٞم٦م

ح٧م أٟمقاع يمثػمة :وُروي ًّ   . (3) أن اًم

ح٧م، أىمقالوىمٞمؾ  .ومٝمق اًمٙمٗمر سم٤مهلل ،وم٠مُم٤م اًمّرؿم٤م ذم احلٙمؿ ًّ  :ذم اؿمت٘م٤مق اًم

 :أطمده٤م

 .ٕٟمف يٕم٘م٥م قمذاب آؾمتئّم٤مل واًمٌقار ،إٟمام ؾُمّٛمل ؾُمحت٤مً  :أٟمف احلرام

 

                                                           

، اًمٞمٜم٤مسمٞمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ، ُمرواريد :  298ح  2/129اٟمٔمر : قمقازم اًمئ٤مزم ، اسمـ أب مجٝمقر آطم٤ًمئل :  ((1

13/182  

 .2/155وهق رضاب اًمٗمحؾ ، وصمٛمٜمف أضمرشمف ، اعمًٌقط ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((2

 .26ح  332، اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّّمدوق :  3ح  5/127ًمٙمٚمٞمٜمل : اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، ا ((3
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 ومٞمٝمٚمؽ هالك آؾمتئّم٤مل.  ،ٕٟمف ٓ سمريم٦م ومٞمف ٕهٚمف :إٟمام ؾُمّٛمل ؾُمحت٤مً  :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

 ،ٟمحق صمٛمـ اًمٙمٚم٥م ،ٕٟمف اًم٘مٌٞمح اًمذي ومٞمف اًمٕم٤مر :إٟمام ؾُمّٛمل ؾُمحت٤مً  :وصم٤مًمثٝم٤م

 .هذا يًح٧م ُمروءة اإلٟم٤ًمن ومٕمغم ،واخلٛمر

ح٧م ًّ وُي٘م٤مل  ،أي اؾمت٠مصٚمف :ؾمحتف وأؾمحتف :ًي٘م٤مل ،آؾمتئّم٤مل :وأصؾ اًم

 .وأؾمح٧م ُم٤مًمف، أومًده وأذهٌف ،أي اؾمت٠مصؾ :إؾمح٧م :ًمٚمح٤مًمِػ

 ﴿       ﴾ /أي  :هذا دقم٤مٌء قمٚمٞمٝمؿ ،11اعمٚمؽ

 .ؾمح٘م٤مً  ،وأسمٕمدهؿ ُمـ اًمٜمّج٤مة ،أؾمح٘مٝمؿ اهلل

حؼ ًّ أي أًمزُمٝمؿ اهلل ؾمح٘م٤ًم  :أؾمح٘مٝمؿ اهلل إؾمح٤مىم٤ًم وؾُمح٘م٤مً  :ُي٘م٤مل ،ٌٕمداًم :واًم

 .وم٤مؾمح٘مٝمؿ إؾمح٤مىم٤مً  :وشم٘مديره ،ومج٤مء اعمّمدر قمغم همػم ًمٗمٔمف ،قمـ اخلػم

﴿  8  ﴾ /دى ،ٓ ُي١مَُمر وٓ ُيٜمٝمك ،36اًم٘مٞم٤مُم٦م ًُّ  اعمٝمٛمؾ. :واًم

﴿4   9    ﴾ /س اًمّنوريم٤مئٜملم قمغم جم٤مًم :أي ،47احلجر. 

ر :ومجٕمف ،ُمقـم٠م ًمٚمنور ،اعمجٚمس اًمّرومٞمع :واًمّنير  .إهة واًمنُّ

 ﴿  5   ﴾ /طم٤مئٌط ُمـ ٟم٤مٍر،  :اًمّنادق :ىمٞمؾ ،29اًمٙمٝمػ

 .حُيٞمط هبؿ
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وهق اًمذي ذم  ،يّمؾ إًمٞمٝمؿ ىمٌؾ وصقهلؿ إًمٞمٝم٤م ،هق دظم٤مُن اًمٜم٤ّمر وهلٌٝم٤م :وىمٞمؾ

4﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  9   5  ﴾ /32اعمرؾمالت.  

ٌّف ذًمؽ سم٤مًمّنادق ،أراد أن اًمٜم٤ّمر أطم٤مـم٧م هبؿ ُمـ مجٞمع ضمقاٟمٌٝمؿ :وىمٞمؾ  .ومِم

  .اًمٗمًٓم٤مط اعُمحٞمط سمام ومٞمف :واًمٌنادق

 صمقٌب ُيدار طمقل اًمٗمًٓم٤مط. :اًمّنادق :وىمٞمؾ

 ﴿   ﴾ /يمٞمػ سمًٓمٝم٤م اهلل ووؾّمٕمٝم٤م، ُي٘م٤مل:  :أي ،22اًمٖم٤مؿمٞم٦م

وؾمّٓمح٧م اًم٘مؼم شمًٓمٞمح٤ًم، إذا  ،سمًٓمٝم٤م :أي : إرض وؾمّٓمحٝم٤مؾمّٓمح اهلل

ٓمح ًّ  .(1)وهق ظمالف شمًٜمٞمٛمف  ،ضمٕمٚم٧م أقماله يم٤مًم

 ﴿  9      ﴾ /ذم ٟم٤مٍر ُُمًّٕمرة :أي :ىمٞمؾ ،24اًم٘مٛمر. 

 .قمٜم٤مء وقمذاب :أي :وىمٞمؾ

 ﴿      ﴾ /وُم٤م يً٘م٤مه٤م ،وذهب٤م ُمـ اعم٤مء :أي ،13اًمِمٛمس: 

  ﴿ :[277]يمام ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف  ،ومال شمزامحقا ومٞمف :أي        

3   5  5 ﴾ /155اًمِمٕمراء . 

٘مٞم٤م ًّ  .واًمٜمّّمٞم٥م ُمٜمف ،احلّظ ُمـ اعم٤مء :واًم

                                                           

ٜم٤مم ، ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ  ((1 ًّ اًمتًٜمٞمؿ : ظمالف اًمتًٓمٞمح ، وهق ضمٕمؾ ؾمٓمح اًم٘مؼم سمِمٙمٍؾ ُمثٚم٨م يم٤مًم

 .ُمٜمٔمقر ، ُم٤مدة ) ؾمٜمؿ (
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 ﴿ 3    ﴾ /ؾُمّدت وقُمّٓمٚم٧م :أي :ىمٞمؾ ،15احلجر. 

واًمٕمرب  ،قمـ أن شمٜمٔمر ،ػّمت وؾمٙمٜم٧محت :وىمٞمؾ .ُأهمِمٞم٧م وقمٛمٞم٧م :وىمٞمؾ

 ؾمٙمرت اًمّريح ؾمٙمٜم٧م. :شم٘مقل

 ﴿    3  3 ﴾ /ُمـ ؿمّدة اخلقف واًمٗمزع :أي ،2احل٩م. 

﴿   3 3 0 ﴾ /ُمـ اًمنّماب ،2احل٩م. 

ٕهنؿ  :ًمِمّدة ُم٤م يٛمّر هبؿ ،يم٠مهنؿ ؾُمٙم٤مرى ُمـ ذهقل قم٘مقهلؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

ٙمران ًّ  .يْمٓمرسمقن اوٓمراب اًم

سمْمّؿ  ،ؾُمٙم٤مرى وؾَمٙم٤مرى :واجلٛمع ،ؾمٙمرى واُمرأة ،رضمٌؾ ؾمٙمران :ىم٤مًمقا

لم وومتحٝم٤م ًّ ّٓ أن اًم٘مراءة سم٤مًمْمؿّ  ،اًم   .إ

 ﴿  7      ﴾ /الًم٦م :ىمٞمؾ ،12اعم١مُمٜمقن ًّ اعم٤مء يًٞمؾ  :أراد سم٤مًم

 .ُمٜمف شمقًّمدت ُمـ ـملم ظَمٚمؼ آدم  ،ُمـ اًمٔمَّٝمر ؾماًل 

 .ٜمّٓمٗم٦م ُمـ ـملمؾُمّٚم٧م شمٚمؽ اًم ،ُمـ ٟمٓمٗم٦مٍ  :أي :وىمٞمؾ

 .اؾمتُؾَّ ُمـ أديؿ إرض أن آدم  :أراد :وىمٞمؾ

الًم٦م ًّ  .يم٤مًمٙم٤ًمطم٦م اؾمٌؿ عم٤ِم ُيٙمًح ،اؾمٌؿ عم٤ِم ُيًؾُّ ُمـ اًمٌمء :واًم

 .ؾُمالٓت وؾمالئؾ :واجلٛمع ،واًمقًمد ؾُمالًم٦م وؾمٚمٞمٚم٦م ،ؾُمالًم٦م :وشُمًّٛمك اًمٜمّٓمٗم٦م

الًم٦م ًّ الًم٦م. :واًم ًّ  صٗمقة اًمٌمء اًمتل خيرج ُمٜمٝم٤م اًم
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 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم  7        ﴾ /وُيًّٛمك ُم٤مء 8اًمًجدة ،

 ُمـ صٚمٌف. ٟٓمًالًمف :ؾمالًم٦م :اًمرضمؾ

﴿    ﴾ /ٚمٓم٤من هٜم٤م ُمٕمٜم٤مه:  ،سمره٤مٟم٤ًم وطمّج٦م :أي ،151آل قمٛمران ًّ واًم

 .ومًٚمٓم٤من اعمٚمِؽ: ىمقشمف ،اًم٘مّقة :وأصٚمف .احلّج٦م واًمؼمه٤من

ٚمٓم٤من ًّ  .ًم٘مّقشمف قمغم دومع اًم٤ٌمـمؾ :اًمؼمه٤من :واًم

 ﴿     ﴾ /أي وؾَّ قمٜمّل ُم٤م  :أي طمّجتل :ىمٞمؾ ،29احل٤مىم٦م

 .يمٜم٧م أقمت٘مده طمّج٦مً 

وهنٞمل ذم دار اًمّدٟمٞم٤م، قمغم ُم٤م يمٜم٧م  ،وأُمري ،هٚمؽ قمٜمّل شمًّٚمٓمل :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وٓ هنل ،ومال أُمر زم ،ُُمًّٚمٓم٤ًم قمٚمٞمف

﴿    ﴾ /35إٟمٕم٤مم ًّ  امء ودرضم٤ًم.، أي: ُمّمٕمدًا ذم اًم

ّٚمؿ ًُ الُم٦م :اًمّدرج :واًم ًّ  ٕٟمف اًمذي يًٚمؽ قمغم ُمّمٕمدك. :وهق ُم٠مظمقٌذ ُمـ اًم

 ﴿ :وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾  امء ،أي ُمرىمًك ًّ  .وُمّمٕمد امم اًم

 ﴿       ﴾ /اًمّٓمري٘م٦م  :اًمًٜم٦ّم ،38آٟمٗم٤مل

ػمة ٟمٔم٤مئر ًّ  .واًم
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وم٘مد ُمْم٧م ؾُمٜم٦ّم اهلل  ،وأّسوا قمغم اًمٙمٗمر ،وا امم اًم٘مت٤ملوإن يٕمقد :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ

وإه  [278]ويم٧ٌم أقمداء اًمّديـ  ،وقمداوشمف ذم ٟمٍم اعم١مُمٜملم ،ذم آسم٤مئٙمؿ

 .وآؾمؽمىم٤مق

 ٕهن٤م يم٤مٟم٧م دمري قمٚمٞمٝمؿ.  :وأو٤مف اًمًٜم٦ّم إًمٞمٝمؿ ،حتذيرًا هلؿ ،وإٟمام ذيمر ذًمؽ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم        ﴾ /أو٤مف اًمًٜم٦ّم امم  ،77آهاء

 .ٕهن٤م يم٤مٟم٧م دمري قمغم أيدهيؿ :اًمّرؾمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           ﴾ /أو٤مف اًمًٜم٦ّم  ،43وم٤مـمر

 .ٕٟمف هق اعُمجري هل٤م :امم ٟمٗمًف

 ﴿  3   ﴾ /ـٌ ُِمـ اهلل ذم إُُمؿ  :أي ،137آل قمٛمران ؾُمٜم

٤مًمٗم٦م ًّ وشمٌ٘مٞم٦م آصم٤مرهؿ ذم  ،سم٤مٓؾمتئّم٤مل ،وضمحدوا ٟمٌّقهتؿ ،إذ يمّذسمقا رؾمٚمف ،اًم

 .وآشمٕم٤مظ ًمالقمت٤ٌمر ،اًمّدي٤مر

ـٌ  :وىمٞمؾ   .أُمث٤مل :ؾُمٜم

ـٌ  :وىمٞمؾ ٤مًمػ ،واًمًٜم٦ّم إُُم٦م ،ُأُمؿ :ؾُمٜم ًّ ٜمـ :ُي٘م٤مل ذم اًم ًّ ٤مًمٗم٦م   :اًم ًّ  أي إُُمؿ اًم

 .أهؾ ؾُمٜمـ :وىمٞمؾ
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 اهلل قمٜمٝمؿ. إذا اشمٌٕمقه٤م ريض  ،ىمد ُمْم٧م ًمٙمّؾ ُأُم٦ٍم ؾُمٜم٦ّم وُمٜمٝم٤مج :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .وُِمـ ذًمؽ ؾُمٜم٦ّم رؾمقل اهلل  ،اًمّٓمري٘م٦م اعمجٕمقًم٦م ًمُٞم٘متدى هب٤م :اًمًٜم٦ّم :ىمٞمؾ

 .(1)ىمقٍم ؾُمٜم٦ّم وإُم٤مُم٤م  وًمٙمّؾ  :ىمقًمف :وُمٜمف

ٜم٦ّم :وىمٞمؾ ًُ َـّ اعم٤مء :ُي٘م٤مل ،آؾمتٛمرار ذم ضمٝمتف :أصؾ اًم إذا صٌٌتف طمّتك  ،ؾم

ٙملم سم٤معمقؾمك ،يٗمٞمض ُمـ أومٜم٤مئف ًّ َـّ اًم  .دهإذا أُمّره قمٚمٞمف ًمتحدي ،وؾم

ـ :وُمٜمف ًّ ٜم٤من: ٓؾمتٛمرار  ،ٓؾمتٛمراره٤م قمغم ُمٜمٝم٤مج ،واطمد إؾمٜم٤من :اًم ًّ واًم

ـ اؾمتٛمرار اًمّٓمريؼ ،اًمّٓمٕمـ سمف ًّ  .واًم

 ﴿   7   ﴾ /ٜمٌٚم٦م ،261اًمٌ٘مرة ًّ أؾمٜمٌّؾ  :يم٘مقًمف ،قمغم وزن ومٜمٕمٚم٦م :اًم

ٜمٌؾ ،سمٛمٕمٜمك ؾمٜمٌؾ ،اًمّزرع ًّ وهق إرؾم٤مل  :اإلؾم٤ٌمل :وإصؾ ومٞمف.إذا ص٤مر ومٞمف اًم

ؽم وٟمحقهاًم ؽم سم٤مإلسمدال ،ًّ ًّ ٜمٌؾ ،ومٙمام ُيًؽمؾمؾ اًم ًّ وٕٟمف  ،ُيًؽمؾمؾ اًمّزرع سم٤مًم

 يمام ُيًؽم سم٤مإلؾم٤ٌمل. ،ص٤مر ومٞمف طم٥مٌّ ُمًتقر

﴿  <  ﴾ /ٜمدس ،31اًمٙمٝمػ ًّ ُم٤م رقَّ ُمـ اًمّدي٤ٌمج، واطمده  :اًم

 .ؾُمٜمدؾم٦م

 ﴿       ﴾/ٝمؾ ،74آقمراف ًّ ظمالف اجلٌؾ، وهق ُم٤م  :اًم

 .ٞمف ُمِمّ٘م٦ٌم قمغم اًمٜمّٗمسًمٞمس وم

 

                                                           

 .، وًمٞمس ذم ديقاٟمف 4/65، يمام ذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي : اًم٘مقل قمجز سمٞم٧م ًمٚمٌٞمد ((1
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ٝمقل ًمُٞمّمّٞمٗمقا ومٞمٝم٤موإٟمام ا :شمٌٜمقن ذم ؾمٝمقهل٤م اًمّدور واًم٘مّمقر :أي ًّ  .ختذوا ذم اًم

 ﴿    9 0 ﴾ /قر هٜم٤م :ىمٞمؾ ،13احلديد ًّ طم٤مئٌط سملم اجلٜم٦ّم  :اًم

قر .هق اًمذي ُيًّٛمك سم٤مٕقمراف :وُي٘م٤مل ،واًمٜم٤ّمر ًّ  .احل٤مئط :واًم

 ﴿ ; ﴾ /قرة :ىمٞمؾ ،23اًمٌ٘مرة ًّ اعمؽُممج٦م  ،ـم٤مئٗم٦ٌم ُمـ اًم٘مرآن :اًم

 .اًمتل أىمّٚمٝم٤م صمالث آي٤مت

قر  ،ٕهن٤م ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًم٘مرآن حمدودة :أُم٤م ُمـ ؾمقر اعمديٜم٦م :وهل ًّ وأُم٤م ُمـ اًم

قر سمٛمٜمزًم٦م اعمٜم٤مزل واعمراشم٥م [281]ٕن  :اًمتل هل اًمرشمٌّٞم٦م ًّ  .اًم

ٕهن٤م  :ومُ٘مٚم٧ٌم مهزهت٤م واواً  ،اًمذي هق اًمٌ٘مّٞم٦م ُمـ اًمٌمء :وأُم٤م ُمـ اًم١ًمر سم٤مهلٛمزة

 .ىمٓمٕم٦م ُمـ اًم٘مرآن

قرة دُمٛمع قمغم ؾمقر ًّ قر ًمٚمٛمديٜم٦م ،يمٖمروم٦م وهُمرف ،واًم ًّ جُيٛمع قمغم أؾم٤مر،  ،واًم

 .يمٜمقٍر قمغم أٟمقار

قرة ًّ ومٙمّؾ ؾمقرٍة ُِمـ  ،أن يمّؾ ُمٜمزًم٦ٍم رومٞمٕم٦ٍم ومٝمل ؾمقرة :وىمٞمؾ ذم شمٗمًػم اًم

٘م٤مرئ ُمٜمٝم٤م قمغم ُمٜمزًم٦ٍم يرشمٗمع اًم ،رومٞمعٍ  ،وُمٜمزٍل قم٤ملٍ  ،اًم٘مرآن سمٛمٜمزًم٦م درضم٦ٍم رومٞمٕم٦مٍ 

 .ُأظمرى، امم أن يًتٙمٛمؾ اًم٘مرآن
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 ﴿    ﴾ /صمؿ  ،يم٤مٟمقا يٕمٌدوهن٤م ،هذه أؾمامء أصٜم٤مم :ىمٞمؾ ،23ٟمقح

 .قمٌدهت٤م اًمٕمرب ذم ُم٤م سمٕمد

ومٜمِم٠م ىمقم  وٟمقح يم٤مٟمقا سملم آدم  ،أن هذه أؾمامُء ىمقٍم ص٤محللم :وىمٞمؾ

يم٤من  ،ق صّقرشمؿ صقرهؿًم :وم٘م٤مل هلؿ إسمٚمٞمس ،ي٠مظمذون أظمذهؿ ذم اًمٕم٤ٌمدة ،سمٕمدهؿ

 .ومٗمٕمٚمقا ،أٟمِمط ًمٙمؿ وأؿمقق قمغم اًمٕم٤ٌمدة

يم٤مٟمقا يٕمٌدوهنؿ،  ،أن اًمذيـ يم٤مٟمقا ىمٌٚمٙمؿ :وم٘م٤مل هلؿ إسمٚمٞمس ،ومٜمِم٠م سمٕمدهؿ ىمقمٌ 

 .يم٤من ذًمؽ اًمقىم٧م ،ومٛمٌدأ قم٤ٌمدة إوصم٤من ،ومٕمٌدوهؿ

وحيقل سمٞمٜمف  ،قمغم ضمٌٍؾ سم٤مهلٜمد حيرس ضمًد آدم  يم٤من ٟمقح  :وىمٞمؾ

 ،أن ه١مٓء يٗمخرون قمٚمٞمٙمؿ :وم٘م٤مل هلؿ إسمٚمٞمس ،ا سم٘مؼمهًمئاّل يٓمقومق :وسملم اًمٙمّٗم٤مر

 ،وأٟم٤م ُأصّقر ًمٙمؿ ُمثٚمف ،وإٟمام هق ضمًد ،دوٟمٙمؿ ويزقمٛمقن أهنؿ سمٜمق آدم 

 ،وؾمقاع ،ودّ  :وهل ،ومحٚمٝمؿ قمغم قم٤ٌمدهت٤م ،ومٜمح٧م مخ٦ًم أصٜم٤مم ،شمٓمقومقن سمف

 .وٟمن ،ويٖمقث ،ويٕمقق

ؽّماب، ومٚمؿ شمزل وـمّٛمٝم٤م اًم ،دومـ اًمّٓمقوم٤من شمٚمؽ إصٜم٤مم ،ومٚماّم يم٤من أي٤مم اًمٖمرق

ومٕمٌدوه٤م  ،وم٤مختذت ىمْم٤مقم٦م وّداً  ،ُمدومقٟم٦ًم طمتّك أظمرضمٝم٤م اًمِّمٞمٓم٤من عمنميمل اًمٕمرب

 .طمّتك ص٤مرت امم يمٚم٥م ،صمؿ شمقارصمٝم٤م سمٜمقه إيم٤مسمر وم٤مٕيم٤مسمر ،سمدوُم٦م اجلٜمدل

ومذهٌقا سمف امم  ،وأظمذ سمٓمٜم٤من ُمـ ـمل يٖمقث ،وهق قمٜمدهؿ ،ومج٤مء اإلؾمالم

 .ومٕمٌدوه زُم٤مٟم٤مً  ،ُُمراد
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 ومٗمروا سمف قمغم سمٜمل احلرث سمـ يمٕم٥م.  ،رادوا أن يرقمقه ُمٜمٝمؿأ ،صمؿ أن سمٜمل ٟم٤مضمٞم٦م

طمّتك  ،شمقارصمقه سمٜمقه إيمؼم وم٤مٕيمؼم [280]صمؿ  ،ومٙم٤من ًمٙمٝمالن ،وأُم٤م يٕمقق

ومٙم٤من ٔل ذي  ،وأُم٤م ؾُمقاع .ومٙم٤من خلثٕمؿ يٕمٌدوٟمف ،وأُم٤م ٟمن .ص٤مر امم مهدان

  .اًمٙمالغ يٕمٌدوٟمف

سمدوُم٦م  ومٙم٤مٟم٧م ودّ  ،ص٤مرت امم اًمٕمرب أن أوصم٤من ىمقم ٟمقح  :وىمٞمؾ

ق ويم٤من يٕمق ،ويم٤من يٖمقث ًمٌٜمل همٓمٞمػ ُمـ ُمراد ،اجلٜمدل، وؾمقاع سمدي٤مر هذيؾ

وأُم٤م اًمٕمّزى  ،ويم٤من اًماّلت ًمث٘مٞمػ ،ُمـ محػم عويم٤من ٟمن ٔل ذي اًمٙمال ،حلدان

ٚمٞمؿ ًُ  ،ومٙم٤مٟم٧م هلذيؾ ،وأُم٤م ُمٜم٤مة ،وٟمي، وؾمٕمد سمـ سمٙمر ،وضمِمؿ ،وهمٓمٗم٤من ،ومٚم

 .وٟم٤مئٚم٦م، وهٌؾ ومألهؾ ُمّٙم٦م ،وأُم٤م إؾم٤مف

ويم٤من  ،ويم٤مٟم٧م ٟم٤مئٚم٦م طمٞم٤مل اًمّريمـ اًمٞمامين ،٤مل احلجر إؾمقدويم٤من إؾم٤مف طمٞم

 .صمامٟمٞم٦م قمنم ذراقم٤مً  ،هٌؾ ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم

ويٖمقث قمغم  ،وؾمقاع قمغم صقرة إُمرأةٍ  ،يم٤من وّد قمغم صقرة رضمؾٍ  :وىمٞمؾ

 .وٟمن قمغم صقرة ٟمٍن ُمـ اًمّٓمػم ،ويٕمقق قمغم صقرة ومرس ،صقرة أؾمد

 ﴿ 3   ﴾ /ف قمغم اًمٗمري٘ملمشمًتقي ُم٤ًمومت :أي ،58ـمف. 

 .أي قمدًٓ سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ :ؾمقي :وىمٞمؾ
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اًمٜمّّمػ سملم  :وؾمّقى اعمٙم٤من ،يٙمقن اًمٜمّّمػ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ :ُُمٜمّمٗم٤مً  :وىمٞمؾ

 .اًمٗمري٘ملم

 .ومٕمٌؾ ُمـ اًمّتًقي٦م ،ؾمّقي :وىمٞمؾ

 .واًمٙمن ،سم٤مًمٗمتح :ىُمرأ
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ين املكسورة (  ) فصل الس 

 

 ﴿ 2     6  ﴾ جؾ :ىمٞمؾ ،124ٕٟمٌٞم٤مء/ا ًّ  :اًم

 .صحٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م اًمٙمت٥م

 .أو اعمٙمتقب ،يمام ٟمٓمقي اًمّّمحٞمٗم٦م اعمجٕمقًم٦م ًمٚمٙم٤مشم٥م ،ٟمٓمقهي٤م :أي

جؾ َُمَٚمٌؽ  :وىمٞمؾ ًّ  .يٙمت٥م أقمامل اًمِٕم٤ٌمد ،أن اًم

 .إذا ُرومٕم٧م إًمٞمف ،هق َُمَٚمؽ يٓمقي يمت٥م سمٜمل آدم :وىمٞمؾ

 .اؾمؿ يم٤مشم٥ٍم يم٤من ًمٚمٜمٌّّل  :وىمٞمؾ

 ﴿  9   ﴾ ُُمٕمّرب ؾمٜمگ ويمّؾ،  ،ؾمّجٞمؾ :ىمٞمؾ ،82قد/ه

وأهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس ُم٤م ضمرت سمف قم٤مدهتؿ ذم  ،سملّم سمذًمؽ صالسمتٝم٤م وُُم٤ٌميٜمتٝم٤م ًمٚمؼمد

 .ؾم٘مقط اًمؼمد ُمـ اًمٖمٞمقم

﴿ :وُي١ميده ىمقًمف شمٕم٤ممم ،اًمّٓملم :أن اًمًّجٞمؾ :وىمٞمؾ         

    ﴾ /74احلجر. 
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امء ،ٕمّٚمؼ ذم اهلقاءأٟمف سمحٌر ُمُ  :وىمٞمؾ ًّ  .ُمٜمف ُأٟمزًم٧م احلج٤مرة ،سملم إرض واًم

 .هق أضمر :وىمٞمؾ

 .ص٤مرت سمٛمٜمزًم٦م إرضم٤مء ،ـُمٌخ [281]ىمد  ،هق ـملم :وىمٞمؾ

 .ومُِمدّدت ،يم٤من أصؾ احلج٤مرة ـمٞمٜم٤مً  :وىمٞمؾ

ومٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ احلج٤مرة ُُمٜمّزًم٦م ُمـ  ،اؾمٌؿ ُمـ أؾمامء اًمّدٟمٞم٤م ،أن اًمًّجٞمؾ :وىمٞمؾ

امء اًمّدٟمٞم٤م ًّ  .اًم

 .احلج٤مرة اًمِّمديدة :هق :وىمٞمؾ

واًمٕمرب شُمٕم٤مىم٥م سملم اًمٜمّقن واًماّلم، ومُ٘مٚم٧ٌم  ،سمٛمٕمٜمًك  ،ؾمّجٞمؾ وؾمّجلم :وىمٞمؾ

 .اًمٜمّقن ه٤م هٜم٤م ُٓم٤مً 

أهن٤م ُمثؾ اًمٕمٓمّٞم٦م ذم  :ومت٘مديره ،إذا أقمٓمٞمتف ،أٟمف ُُمِمتؼٌّ ُمـ أؾمجٚمتف :وىمٞمؾ

 .اإلدرار

جؾ :وىمٞمؾ ًّ جؾ :ومت٘مديره ،وهق اًمدًمق اًمٕمٔمٞمٛم٦م ،أٟمف ُمـ اًم ًّ ذم  أهن٤م ُمـ ُمثؾ اًم

 .اإلرؾم٤مل

 .ويم٠مهن٤م ُُمرؾمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ ،إذا أرؾمٚمتف ،أٟمف ُمـ أؾمجٚمتف :وىمٞمؾ

 .ومٙم٠مٟمف ؾُمِجٚم٧م هلؿ ،وهق اًمٙمت٤مب ،أٟمف ُمـ اًمًّجٞمؾ :وىمٞمؾ

 .يَمت٥َم اهلل قمٚمٞمٝمؿ أن ُيٕمذهبؿ هب٤م :واعُمراد

﴿ ﴾ /لم :ىُمرأ ،33يقؾمػ ًّ وسم٤مًمٗمتح  ،وهق اؾمؿ اعمٙم٤من ،سمٙمن اًم

 ٜمع قمـ اًمّتٍمف ذم احلٌس.وهق اعم ،ؾمجـ يًجـ ؾمجٜم٤مً  ُمّمدر،
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﴿         ﴾ /ىمٞمؾ:ؾمّجلم ذم إرض  ،7اعمٓمٗمٗملم

ٗمغم:أي يَمت٥م ذم يمت٤مهبؿ،أهنؿ يٙمقٟمقن ذم ؾمّجلم ًّ ٤مسمٕم٦م اًم ًّ  .اًم

 (1)ؾمّجلم أؾمٗمؾ ؾمٌع أرولم. :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ رؾمقل اهلل 

 .هق ُمقوع ضمٜمد إسمٚمٞمس :وىمٞمؾ

 .اًمٗمّج٤مر ُيقوع هٜم٤مكأن يمت٤مب قمٛمؾ  :واعمٕمٜمك

 واًمٗمٚمؼ ضُم٥مٌّ ذم ضمٝمٜمّؿ ُُمٖمّٓمك. ،أن ؾمّجلم ضُم٥مٌّ ذم ضمٝمٜمّؿ ُمٗمتقح :وىمٞمؾ

ُم٤م يمت٥م اهلل شمٕم٤ممم قمغم اًمٙمّٗم٤مر، سمٛمٕمٜمك  :أي :اًمًّجلم اؾمٌؿ ًمٙمت٤مهبؿ :وىمٞمؾ

 .اعُمًّٛمك ؾمجٞمٜم٤مً  ،أوضمٌف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اجلزاء ذم هذا اًمٙمت٤مب

جـ ًّ ًم٘مقًمف  ،اًمٕمرب شمٕمرومف وُم٤م يم٤مٟم٧م ،اًمذي هق اًمِمّدة ،ويٙمقن ًمٗمٔمف ُمـ اًم

 ﴿ :شمٕم٤ممم  1     ﴾ /ًمٞمس ذًمؽ مم٤م يمٜم٧م شمتٕمٚمؿ  :أي ،8اعمٓمٗمٗملم

جلم .وٓ ىمقُمؽ ًّ جـ :واًم ًّ  .ومٕمٞمٌؾ ُمـ اًم

جلم :وىمٞمؾ ًّ جـ قمغم اًمّتخٚمٞم٦م ومٞمف :اًم ًّ  ٕن هذا اًمقزن ًمٚمُٛم٤ٌمًمٖم٦م. ،هق اًم

 ﴿     ﴾ /لم وسمْمٛمٝم٤م،  :ىُمرأ ،112اعم١مُمٜمقن ًّ سمٙمن اًم

 يمٜمتؿ هتزؤون وشمًخرون ُمٜمٝمؿ. :يٙمقن ُمٕمٜم٤مه :ومٕمغم اًمٙمن

                                                           

 .12/151، شمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل :  55/52، اعمجٚمز :  اٟمٔمر : سمح٤مر إٟمقار ((1
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روقا  [282]اٟمٔمروا قمغم ه١مٓء  :ىم٤مًمقا ،أهنؿ يم٤مٟمقا إذا آذوا اعم١مُمٜملم :وىمٞمؾ

وًمٞمس ورائٝمؿ آظمرة وٓ  ،ـمٛمٕم٤ًم ذم صمقاب أظمرة ،ُمـ اًمّدٟمٞم٤م سم٤مًمٕمٞمش اًمّدينء

 ﴿ :ومٝمق ُمثؾ ىمقهلؿ ،صمقاب    5     ﴾ /32اعمٓمٗمٗملم. 

خري٦م سم٤مًمٙمن :ىمٞمؾ ًّ  .وسم٤مًمْمّؿ ُمـ اًمٕمٌقدي٦م ،ُمـ اهلزء ،اًم

ّٓ أن اًمٙمن أيمثر ،ي٠ميت سم٤مًمٙمن وسم٤مًمْمؿّ  ،أٟمف سمٛمٕمٜمك اهلزؤ :وىمٞمؾ وسمٛمٕمٜمك  ،إ

ّٓ سم٤مًمْمؿّ   .اًمٕمٌقدّي٦م ٓ ي٠ميت إ

ٕٟمف  :واشمٗم٘مقا قمغم اًمْمّؿ ذم اًمّزظمرف ،ٓظمتالف ذم اًمّتٗمًػم:وىمد ىُمرأ هٜم٤م هبام

خرة ًّ  واٟم٘مٞم٤مد سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ذم إُمقر. ،هٜم٤مك ُمـ اًم

وشمٍمومقهنؿ ذم أقمامًمٙمؿ  ،أٟمٙمؿ شمًتٕمٌدوهنؿ :قمغم ىمراءة اًمْمؿّ  ،وُمٕمٜم٤مه هٜم٤م

 .يمره٤ًم سمٖمػم أضمر ،وطمقائجٙمؿ

 ﴿  9  7 ﴾ /در ،28اًمقاىمٕم٦م ًّ  .ؿمجرة اًمٜمٌّّقة :اًم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم  4    ﴾ /14اًمٜمجؿ.  

٤مسمٕم٦م ،هل ؿمجرٌة قمـ يٛملم اًمٕمرش :ىمٞمؾ ًّ امء اًم ًّ اٟمتٝمك اًمٞمٝم٤م قمٚمؿ يمّؾ  ،ومقق اًم

 .َُمَٚمؽ

 .ومُٞم٘مٌض ُمٜمٝم٤م ،إًمٞمٝم٤م يٜمتٝمل ُم٤م يٕمرج ُمـ إرواح :وىمٞمؾ

وم٠ُموٞمٗم٧م  ،وهذه اًمِمجرة طمٞم٨م اٟمتٝمك إًمٞمف اعمالئٙم٦م ،آٟمتٝم٤مءُمقوع  :واعُمٜمتٝمك

 .إًمٞمٝم٤م يٜمتٝمل أرواح اًمِّمٝمداء :وىمٞمؾ .إًمٞمف
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وإًمٞمٝم٤م يٜمتٝمل ُم٤م يٕمرج  ،وي٘مٌض ُمٜمٝم٤م ،ٝمل ُم٤م هيٌط سمف ُمـ ومقىمٝم٤مإًمٞمٝم٤م يٜمت :وىمٞمؾ

 .ومُٞم٘مٌض ُمٜمٝم٤م ،ُمـ إرواح

امء :وىمٞمؾ ًّ  :وىمٞمؾ .وُم٤م هيٌط ُمـ ومقىمٝم٤م ُمـ أُمر اهلل ،إًمٞمٝم٤م يٜمتٝمل ُم٤م يٕمرج امم اًم

 .هل ؿمجرة اًمٜمٌّّقة :وىمٞمؾ .هل ؿمجرة ـمقسمك

 ﴿     ﴾ /َـّ ذم ٓ شمُ  :أن ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،235اًمٌ٘مرة قاقمدوه

 .واعمُقاقمدة ذم اًمّن شمدقمق قمغم ُم٤م ٓ حيؾُّ  ،ٕهن٤م أضمٜمٌّٞم٦م ،اًمّن 

يم٤من اًمّرضمؾ يدظمؾ قمغم اعمرأة ُمـ أضمؾ اًمّزٟمٞم٦م،  :ىم٤مل ،اًمّزٟم٤م :أن ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

  .ومٜمُٝمقا قمـ ذًمؽ ،وهق ُُمٕمّرض ًمٚمٜمٙم٤مح

أين  :أن ي٘مقل هل٤م :هق :وىمٞمؾ .أٟمف اًمٕمٝمد قمغم آُمتٜم٤مع ُمـ شمزوي٩م همػمك :وىمٞمؾ

ٓ شمّمٗمقا  :ومٛمٕمٜم٤مه ،أن اًمّن هق اجُلامع :وىمٞمؾ .ومال شُمٗمّقشمٞمٜمل ٟمٗمًؽ ،٤ميمحِؽ ٟم

 قم٘مدة اًمٜمّٙم٤مح ذم اًمّن. :أن اًمّن  :وىمٞمؾ.وٓ شمذيمروه ،أٟمٗمًٙمؿ سمٙمثرة اجلامع

 [283]ٓ شمٕمروقا  :أٟمف ىم٤مل ُم٤م ُروي قمـ اًمّّم٤مدق  ،وجيٛمع هذه إىمقال

َـّ اًمٜمّٙم٤مح واًمّتزوي٩م  (1)ُمققمدك سمٞم٧م ومالن. :هل٤مأن ي٘مقل  ،وُمـ اًمّن  :ىم٤مل ،هل

 

 

                                                           

، قمٜمف ضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م ،  2/122اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .1489ح  22/453اًمؼموضمردي : 
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 ،واًمنّمف ذم احل٥ًَم ،اإلظمٗم٤مء ذم اًمٜمّٗمس :قمغم صمالصم٦م أوضمف :واًمّن ذم اًمّٚمٖم٦م

 .واجلامع ذم اًمٗمرج ُمـ دوهن٤م ،أي ذم صٛمٞمٛمٝمؿ ،ومالن ذم ّه ىمقُمف :ُي٘م٤مل

﴿ ﴾ /ٕن  :وٓ ؿمجٌر، وٓ سمٜم٤مء ،أي مل يٙمـ هب٤م ضمٌٌؾ :، ىمٞمؾ92اًمٙمٝمػ

ومٙم٤مٟمقا إذا ـمٚمٕم٧م اًمِّمٛمس يٖمقرون ذم اعم٤مء  ،سمٜم٤مءأروٝمؿ مل يٙمـ يث٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م 

 وإذا همرسم٧م شمٍّمومقا ذم أُمقرهؿ. ،وإهاب

 (1) .مل يٕمٚمٛمقا ُصٜمٕم٦م اًمٌٞمقت :ىم٤مل وُروي قمـ أب ضمٕمٗمر 

ؽم سم٤مًمٙمن ًّ تقر :واًم ًّ  .وإؾمت٤مر ،واطمد اًم

 ﴿      ﴾ /ضمٕمٚمتؿ أهؾ ؾم٘م٤مي٦م احل٤مج :أي ،19اًمتقسم٦م، 

ؾم٘مٞمٝمؿ  :أو ضمٕمٚمتؿ ؾم٘م٤مي٦م احل٤مج يم٤مإليامن سم٤مهلل، وؾم٘م٤مي٦م احل٤مج ،ـ آُمـيمٛمَ 

 .اًمنّماب

 .يً٘مقن احل٤مج ذم اعمقؾمؿ ،يم٤من ٟمٌٞمذ زسمٞم٥م :ىمٞمؾ

 .أهنؿ يم٤مٟمقا يً٘مقن احلجٞم٩م اعم٤مء واًمنّماب :وىمٞمؾ

٘م٤مي٦م ،وهق آًم٦م شُمتخذ ًمً٘مل اعم٤مء :سم٤مًمٙمن :ىُمرا ًّ ٘مل أيْم٤ًم،  :واًم ًّ ُمّمدر يم٤مًم

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمـ إول         ﴾ /72يقؾمػ .

٘م٤مي٦م هٜم٤م :وىمٞمؾ ًّ  .واًمّّمقاع واطمد ،اًم

                                                           

 .2/486، قمٜمف اًمؼمه٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٌحراين:  84ح  2/352اٟمٔمر : شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر :  ((1
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٘م٤مي٦م :وىمٞمؾ ًّ صمؿ ضُمٕمؾ ص٤مقم٤ًم ذم  ،هل اعمنمسم٦م اًمتل ينمب ُمٜمٝم٤م اعمٚمؽ :أن اًم

ٜملم اًمِّمداد اًم٘مح٤مط ًّ  .ُيٙم٤مل سمف اًمٓمٕم٤مم ،اًم

 ،ومّْم٦مٍ يم٤من ُمـ  :وىمٞمؾ .يم٤من ُمـ ومّْم٦ٍم وذه٥ٍم  :وىمٞمؾ .يم٤من ُمـ ذه٥م :وىمٞمؾ

 .ُُمرّصٕم٦ٌم سم٤مجلقاهر

 ﴿   7  ﴾ /ٚمًٚم٦م ،32احل٤مىم٦م ًّ طمَٚمٌؼ ُُمٜمتٔمٛم٦م يمّؾ واطمدٍة ُمٜمٝم٤م  :اًم

 .ذم إظمرى

وشمًٚمًؾ اًمٌمء إذا اؾمتٛمرَّ  ،إذا قم٘مد ؿمٞمئ٤ًم ُمٜمف سمٌمء ،ؾمٚمًؾ يمالُمف :وُي٘م٤مل

ٌََؾ رء  .قمغم اًمقٓء ؿمٞمئ٤ًم ىِم

ٚمًٚم٦م :ىمٞمؾ ًّ ن طمٚم٘م٦ًم ُمٜمٝم٤م ُووٕم٧م قمغم وًمق أ ،أن مجٞمع أهؾ اًمٜم٤ّمر ذم شمٚمؽ اًم

 .ضمٌٍؾ ًمذاب ُمـ طمّره٤م

 ﴿       2 ﴾ /أي  :ذم اإلؾمالم :أي ،228اًمٌ٘مرة

. ،ادظمٚمقا ذم اًمّّمٚمح :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ .دوُمقا ومٞمام دظمٚمتؿ ومٞمف  ومحٚمٝم٤م قمغم اًمّٓم٤مقم٦م أقمؿُّ

 (1) .اًمدظمقل ذم اًمقٓي٦م :أن اعُمراد سمف [284]وُروي 

 

 

                                                           

، شمٗمًػم ضمقاُمع اجل٤مُمع، اًمٓمؼمد:  2/185تٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد : اٟمٔمر : اًم ((1

1/222. 
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 ﴿      ﴾ /ٞمامء ،273اًمٌ٘مرة ًّ اًمٕمالُم٦م اًمتل ُيٕمرف هب٤م  :اًم

 .اًمٌمء

أي شمٕمرف طم٤مهلؿ سم٤مًمٜمّٔمر قمغم  ،ٕٟمف قمالُم٦م ُرومٕم٧م ًمٚمٔمٝمقر :آرشمٗم٤مع :وأصٚمف

   .عم٤ِم ُيرى ومٞمٝم٤م ُمـ قمالُم٦م اًمٗم٘مر ،وضمقهٝمؿ

 .اًمذي هق ؿمٕم٤مر اًمّّم٤محللم ،عم٤ِم ُيرى ُمـ اًمتخِّمع واخلْمقع :وىمٞمؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      ﴾ /أي: قمالُمتٝمؿ  :ىمٞمؾ ،29اًمٗمتح

 .أن شمٙمقن ُمقاوع ؾمجقدهؿ أؿمدُّ سمٞم٤مو٤مً  ،يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 .يم٤مًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌدر ،يٙمقن ُمقاوع ؾمجقدهؿ :ىمٞمؾ

ٓ قمغم  ،ٕهنؿ يًجدون قمغم اًمؽّماب ،اًمؽّماب قمغم اجل٤ٌمه :هق :وىمٞمؾ

 .هق اًمّّمٗمرة واًمٜمّحقل :وىمٞمؾ  .إصمقاب

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم           0 ﴾ /أي ،41اًمرمحـ: 

 .سم٢مُم٤مرات اخلزي :وىمٞمؾ .وُزرىم٦م اًمٕمٞمقن ،وهل ؾمقاد اًمقضمقه ،سمٕمالُمتٝمؿ

﴿     4   ﴾/ػمة واًمّٓمري٘م٦م ُمـ اًمٜمّٔم٤مئر.21ـمف ًّ  ،اًم

احل٤مًم٦م  أي ؾمٜمُٕمٞمده٤م امم :احل٤مًم٦م :وهٜم٤م سمٛمٕمٜمك ،ُمرور اًمٌمء ذم ضمٝم٦مٍ  :وُمٕمٜم٤مه

 .قمّم٤مً  ،إُومم

 ﴿     ﴾ /ؾمٞمٜملم وؾمٞمٜم٤مء واطمدٌ  :ىمٞمؾ ،2اًمتلم. 
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ـ :ُمٕمٜم٤مه :أن ؾمٞمٜملم :وىمٞمؾ ًَ ضمٌؾ اخلػم اًمٙمثػم: ٕٟمف  :ويم٠مٟمف ىمٞمؾ ،اعُم٤ٌمرك احلَ

  .يمثػم اًمٜم٤ٌّمت واًمِّمجر :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ .إو٤موم٦م شمٕمريػ

 ٖم٦م اًمٜمٌط.وؾمٞمٜم٤مء سمٚم ،وىمٞمؾ: ان يمّؾ ضمٌؾ ومٞمف ؿمجرة ُمثٛمرة، ومٝمق ؾمٞمٜملم
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 ) فصل الّشني ادفتوحة (

 

﴿     3   5  ﴾ /اؾمٌؿ ي٘مع قمغم إُمر  :اًمِم٠من ،61يقٟمس

ُم٤م شمٙمقن أٟم٧م ي٤م  :أي ؟وُم٤م طم٤مًمؽ ؟وُم٤م سم٤مًمؽ ؟ُم٤م ؿم٠مٟمؽ :شم٘مقل ،واحل٤مل

ُمـ شمٌٚمٞمغ  ،أُمقر اًمّديـوذم أُمٍر ُمـ  ،ذم طم٤مٍل ُمـ إطمقال حمّٛمد 

 .وهمػم ذًمؽ ،وشمٕمٚمٞمؿ اًمنّميٕم٦م ،اًمّرؾم٤مًم٦م

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم      5  ﴾ /أن ؿم٠مٟمف  :ىمٞمؾ ،29اًمرمحـ

وهمػم  ،وُمرض آظمريـ ،وقم٤مومٞم٦م ىمقمٍ  ،وإُم٤مشم٦م آظمريـ ،ؾمٌح٤مٟمف إطمٞم٤مء ىمقمٍ 

ل وإُُمقر إظُمرى اًمت ،واإلقمٓم٤مء ،واحلرُم٤من ،واإلٟمج٤مء ،ذًمؽ ُمـ اإلهالك

 .ٓ حُتَم

 ،وُيٗمّرج يمرسم٤مً  ،أن يٖمٗمر ذٟم٤ٌمً  :ُمـ ؿم٠مٟمف :أٟمف ىم٤مل وُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 (1) .ويْمع آظمريـ ،ويرومع ىمقُم٤مً 

                                                           

 .17ح  4/71، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  1151ح  522اٟمٔمر : إُم٤مزم ، اًمِمٞمخ اًمٓمقد :  ((1
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ًمقطم٤ًم ُمـ دّرة سمٞمْم٤مء  ،أن مم٤م ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم :أٟمف ىم٤مل ،وقمـ اسمـ قم٤ٌمس

يٜمٔمر اهلل ومٞمف يمّؾ يقم  ،ويمت٤مسمف ٟمقر ،ىمٚمٛمف ٟمقر ،ي٤مىمقشم٦م محراء دومت٤مه [285]

ويٗمٕمؾ  ،وُيٕمّز وُيذلُّ  ،وحُيٞمل وُيٛمٞم٧م ،خيٚمؼ ويرزق ،تلم ٟمٔمرةً صمالث ُم٤مئ٦م وؾم

  ﴿ :ومذًمؽ ىمقًمف ،ُم٤م يِم٤مء     5  ﴾. (1) 

٧ٌم  :طملم ىم٤مًمقا ،ٟمزًم٧م ذم اًمٞمٝمقد :وىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ ًّ أن اهلل ٓ ي٘ميض يقم اًم

 (2) .ؿمٞمئ٤مً 

ّدٟمٞم٤م، أطمدمه٤م ُمّدة أي٤مم اًم ،أن اًمّدهر يمّٚمف قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم يقُم٤من :وىمٞمؾ

 :ذم اًمٞمقم اًمذي ُمّدة اًمّدٟمٞم٤م ،وم٤مًمِم٠من اًمذي هق ومٞمف .وأظمر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

وؿم٠من يقم  ،واإلقمٓم٤مء واعمٜمع ،سم٤مُٕمر واًمٜمّٝمل، واإلطمٞم٤مء واإلُم٤مشم٦م آظمت٤ٌمر

 .واًمّثقاب واًمٕم٘م٤مب ،اجلزاء واحل٤ًمب :اًم٘مٞم٤مُم٦م

قمًٙمرًا ُمـ  ،أن خُيرج يمّؾ يقم صمالصم٦م قم٤ًميمر :ؿم٠مٟمف ضمّؾ ذيمره :وىمٞمؾ

وقمًٙمرًا ُمـ  ،وقمًٙمرًا ُمـ إرطم٤مم امم اًمّدٟمٞم٤م ،ٔسم٤مء امم إرطم٤ممأصالب ا

 .صمؿ يرحتٚمقن مجٞمٕم٤ًم امم اهلل شمٕم٤ممم ،اًمّدٟمٞم٤م امم اًم٘مؼم

                                                           

 : ، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد 312ح  322اٟمٔمر : شمٗمًػم أب محزة اًمثامزم :  ((1

9/338.  

قمٜمف اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ،  9/338اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((2

  .22/257اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل : 
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ومال شمٖمٗمؾ قمـ  ،ودومع اعمْم٤مرِّ قمٜمؽ ،إيّم٤مل اعمٜم٤مومع إًمٞمؽ :ؿم٠مٟمف :وىمٞمؾ

 .ـم٤مقم٦م َُمـ ٓ يٖمٗمؾ

﴿   8        ﴾ /ُمتك ُم٤م اؾمت٤مذٟمؽ  :أي ،62اًمٜمقر

 .أن يذهٌقا ًمٌٕمض ُمٝمامهتؿ وطمقائجٝمؿ ،ه١مٓء اعم١مُمٜمقن

﴿  ;  4   ﴾ /وأسمٞمض ،أمحر ،خُمتٚمٗم٦م إًمقان :أي ،53ـمف، 

 .ويمّؾ ًمقٍن ُمٜمٝم٤م زوج ،وأصٗمر ،وأظمي

ُم٤م يّمٚمح ًمٓمٕم٤مم  :ومٛمٜمٝم٤م ،واعمٜم٤مومع ،واًمّٓمٕمقم ،خُمتٚمٗم٦م إًمقان :وىمٞمؾ

ُم٤م يّمٚمح ًمٖمػم اإلٟم٤ًمن ُمـ  :وُمٜمف ،ٗمّٙمرُم٤م يّمٚمح ًمٚمت :وُمٜمٝم٤م ،اإلٟم٤ًمن

 .أصٜم٤مف احلٞمقان

4 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم   ﴾ /ظمذهلؿ اهلل  ،ُُمتٗمرىم٦م ،خُمتٚمٗم٦م :أي ،14احلنم

 .سم٤مظمتالف يمٚمٛمتٝمؿ

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم 3  4    ﴾ /أن أقمامًمٙمؿ خمتٚمٗم٦م،  :يٕمٜمل ،4اًمٚمٞمؾ

 .وقمٛمٌؾ ًمٚمٜم٤ّمر ،ومٕمٛمٌؾ ًمٚمجٜم٦ّم

وؾم٤مٍع  ،وؾم٤مٍع ذم هاليمف ،وم٤ًمٍع ذم ومٙم٤مك رىمٌتف :ٗمّرقأن ؾمٕمٞمٙمؿ عمُت :وىمٞمؾ

ُمـ سم٤مب رضب،  ،ؿم٧مَّ إُمر ؿمّت٤مً  :ُمـ ىمقهلؿ ،وؾم٤مٍع ًمٚمُٕم٘مٌك ،ًمٚمّدٟمٞم٤م
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 :قمغم ومٕمغم ،ؿمّتك [286]وىمقم  ،اًمِّمت٤مت :وآؾمؿ ،إذا شمٗمّرق ،وؿُمت٤مت

 .ُمتٗمرىمقن

﴿           ﴾ /أن أسمّم٤مر :يٕمٜمل ،97آٟمٌٞم٤مء 

ٓ شمٙم٤مد شمٓمرف ُمـ ؿمّدة ذًمؽ  :أي :شمِمخص ذم ذًمؽ اًمٞمقم ،اًمذيـ يمٗمروا

ؿمخص اعم٤ًُمومر  :ُمـ ىمقهلؿ ،يٜمٔمرون امم شمٚمؽ إهقال ،اًمٞمقم وهقًمف

إذا ٟمٔمر  ،وؿمخص سمٍمه ،ُمـ سمٚمٍد امم سمٚمد ،إذا ظمرج ُمـ ُمٜمزًمف ،ؿمخقص٤مً 

 .يم٠مٟمف ظمرج إًمٞمف ،إًمٞمف

﴿      3 ﴾ /واجلٜمقد ،حلرسىمّقيٜم٤م ُُمٚمٙمف سم٤م :أي ،22ص، 

 .واًمُٕمّدة ،واهلٞم٦ٌم، ويمثرة اًمٕمدد

﴿   9 ﴾ /هق:شمٓم٤ميٌر ُمـ اًمٜم٤ّمر ذم اجلٝم٤مت32اعمرؾمالت،. 

﴿    ﴾ /وم٢من أًمقاٟمف خُمتٚمٗم٦م، ُمٜمف  ،اًمٕمًؾ :وهق ،69اًمٜمحؾ

 .وُمٜمف ُم٤م ييب امم احُلٛمرة ،وُمٜمف ُم٤م هق أصٗمر ،ُم٤م هق ؿمديد اًمٌٞم٤مض

ومٞمجٕمٚمٝم٤م اهلل  ،شمتٜم٤مول أًمقاٟم٤ًم خُمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٜم٤ٌّمت واًمّزهر أن اًمٜمّحؾ :وذًمؽ

 .خيرج ُمـ سمٓمقهن٤م ،قمغم أًمقاٍن خُمتٚمٗم٦مٍ  ،شمٕم٤ممم قمًالً 

  :وم٘مٞمؾ ،واظمُتٚمػ ذم يمٞمٗمٞم٦م إظمراضمٝم٤م
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وإٟمام ىم٤مل  ،يم٤مًمّريؼ اًمذي خيرج ُمـ ومؿ سمٜمل آدم ،أهن٤م شُمٚم٘مٞمف ُمـ أومقاهٝم٤م

﴿ ؾمٌح٤مٟمف       ﴾ /ًمئاّل ُئمـ أهن٤م  :ومٞمٝم٤مُمـ  :ومل ي٘مؾ ،69اًمٜمحؾ

 .ومل خيرج ُمـ سمٓمٜمٝم٤م ،شُمٚم٘مٞمف ُمـ ومٞمٝم٤م

 .ومل ُيٕمٚمؿ سمٕمد صّح٦م أطمد اًم٘مقًملم ،أٟمف ومْمٚمُتٝم٤م :وىمٞمؾ

ٓؾمتٕمالم طم٤مهل٤م  ،ووٕمقا هل٤م يُمٜم٤ًّم ُمـ اًمّزضم٤مج ،أن طمٙمامء اإلومرٟم٩م :وُٟمِ٘مؾ

صمؿ  ،ومٚمّٓمختف أوًٓ سم٤مًمِّمٛمع إؾمقد ،وأؾمٙمٜمقه٤م ومٞمف ،قمٜمد إظمراج اًمٕمًؾ

 .ومٕمٛمل قمٚمٞمٝمؿ قمٛمٚمٝم٤م ،ج اًمٕمًؾاؿمتٖمٚم٧م ذم إظمرا

﴿    3    ﴾ /اشمًع ىمٚمٌف ًمٚمٙمٗمر،  :أي ،126اًمٜمحؾ

 .وـم٤مسم٧م ٟمٗمًف ًمف

﴿        ﴾ /ومٜمّٙمؾ هبؿ شمٜمٙمٞماًل، وأصّمر  :أي ،57آٟمٗم٤مل

 .ومٞمٝمؿ شم٠مصمػماً 

ٜمٔمروا سم٠من ي ،ويٓمردهؿ ويٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ ٟم٘مض اًمٕمٝمد ،ُينّمد هبؿ ُمـ سمٕمدهؿ

خم٤موم٦م أن  ،ويتٗمّرىمقا ذم اًمٌالد ،ومال يٜم٘مْمقا اًمٕمٝمد ،ومٞمٝمؿ، ومٞمٕمتؼموا هبؿ

اومٕمؾ هبؿ ومٕماًل  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ .وأن حيّؾ هبؿ ،شُمٕم٤مُمٚمٝمؿ سمٛمثؾ ُم٤م قم٤مُمٚمتٝمؿ سمف

سمٚمٖم٦م  ،ؾمّٛمع هبؿ ،أن ُمٕمٜمك ّذد هبؿ :وىمٞمؾ .شُمٗمّرق هبؿ ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ ،ُمـ اًم٘متؾ

 .اًمّتٗمريؼ قمغم اوٓمراب :واًمّتنميد [287]ىمريش 
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﴿  3   ﴾ /وهَن٩َِم ُم٤م ووح  ،سملّم ًمٙمؿ :أي ،13اًمِمقرى

 .واًمؼماءة ُمـ اًمنّمك ،واًمّتقطمٞمد ،ُمـ اًمّديـ

ٕهنام  :اعمنمقم٦م واًمنّميٕم٦م :وُمٜمف ،سملّم وأفمٝمر :أي :وّذع اهلل ُمـ اًمّديـ

 .ذم ُمٙم٤مٍن ُمٕمٚمقٍم فم٤مهٍر ُمـ إهن٤مر

﴿    4  7       ﴾/صمؿ ضمٕمٚمٜم٤مك ي٤م :،أي18اجل٤مصمٞم٦م

ـٍ  حمّٛمد   وىمقُمف. سمٕمد ُمقؾمك  :يٕمٜمل ،وـمري٘م٦مٍ  ،وُمٜمٝم٤مٍج  ،قمغم دي

يم٤مًمنّميٕم٦م اًمتل  ،اًمًٜم٦ّم اًمتل َُمـ ؾمٚمؽ ـمري٘مٝم٤م وصؾ امم اًمٌٖمٞم٦م :واًمنّميٕم٦م

 ،ُمـ إُمر واًمٜمّٝمل ،ومٝمل قمالُم٦م ُمٜمّمقسم٦م قمغم اًمّٓمريؼ ،هل ـمريؼ امم اعم٤مء

 .يمام ُي١مّدي ذًمؽ امم اًمقصقل امم اعم٤مء ،ُي١مّدي امم اجلٜم٦ّم

﴿   3   ﴾ /اٟمٗمردت ُمـ أهٚمٝم٤م امم ُمٙم٤مٍن ذم ضمٝم٦م  :أي ،16ُمريؿ

 .وىمٕمدت ٟم٤مطمٞم٦ًم ُمٜمٝمؿ ،اعمنمق

ومخرضم٧م ذم يقم ؿمديد  ،ومتٗمكّم رأؾمٝم٤م ،أهن٤م متٜم٧ّم أن دمد ظمٚمقةً  :وىمٞمؾ

 .ومجٚم٧ًم ذم ُمنمق ًمٚمِمٛمس ،اًمؼمد

﴿  7    7  ﴾ /أي ٓ يٗملء قمٚمٞمٝم٤م فمّؾ  :ىمٞمؾ ،35اًمٜمقر

وٓ  ،وٓ ؿمجر ،ٓ ُئمّٚمٝم٤م ضمٌؾ ،ومٝمل ص٤مطم٦ٌم ًمٚمِّمٛمس ،ذٍق وٓ همرٍب 

 .ومزيتٝم٤م يٙمقن أصٗمك ،يمٝمػ
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وٓ  ،ٓ شُمّمٞمٌٝم٤م اًمِّمٛمس إذا همرسم٧م ،أهن٤م ًمٞم٧ًم ذىمّٞم٦م :ويٙمقن اعمٕمٜمك

سمؾ هل ذىمّٞم٦م همرسمّٞم٦م، أظمذت  ،ٓ شُمّمٞمٌٝم٤م اًمِّمٛمس إذا ـمٚمٕم٧م ،هل همرسمّٞم٦م

 .ٝم٤م ُمـ إُمريـسمحٔمّ 

 .ومتٙمقن ذىمّٞم٦م أو همرسمّٞم٦م ،أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ ؿمجر اًمّدٟمٞم٤م :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

وٓ هل سم٤مرزة ٓ  ،ًمٞم٧ًم ذم ُم٘مٜمّقة ٓ شُمّمٞمٌٝم٤م اًمِّمٛمس :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

 .سمؾ ُيّمٞمٌٝم٤م اًمِّمٛمس واًمّٔمؾ ،ُيّمٞمٌٝم٤م اًمّٔمؾ

ٕن ُم٤م اظمُتص  :وٓ ُمـ ؿمجر اًمٖمرب ،ًمٞم٧ًم ُمـ ؿمجر اًمنّمق :وىمٞمؾ

 ،ًمٙمٜمٝم٤م ُمـ ؿمجر اًمِّم٤مم ،وأوٕمػ وقءً  ،٤من أىمؾُّ زيت٤مً يم ،سم٢مطمدى اجلٝمتلم

 .وهل ُم٤م سملم اًمنّمق واًمٖمرب

﴿              ﴾ /هق يمّؾ ُم٤م  :ىمٞمؾ ،64آهاء

 .ويمّؾ وًمد زٟم٤م ،وُأظمذ سمٖمػم طمّ٘مف ،ُأصٞم٥م ُمـ طمرامٍ 

 ،وسمحػمة ،أٟمف أُمرهؿ أن جيٕمٚمقه٤م ؾم٤مئ٦ٌم :أن ُُمِم٤مريمتٝمؿ ذم إُمقال :وىمٞمؾ

 وجمًّقهؿ. ،وٟمٍّموهؿ ،أهنؿ هقدوهؿ :وذم إوٓد ،همػم ذًمؽ [288]و 

 .ومٚمف ومٞمف ِذك ،أو ومرٍج طمرام ،أن يمّؾ ُم٤مٍل طمرام :وىمٞمؾ

 ،وقمٌد احلرث ،قمٌد ؿمٛمس :شمًٛمٞمتٝمؿ ،أن اعُمراد سم٤مٕوٓد :وىمٞمؾ

 .ىمتؾ اعمقؤدة ُمـ أوٓدهؿ :هق :وىمٞمؾ .وٟمحقمه٤م
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﴿        ﴾ /إن دقمقٟم٤م ُمع اهلل إهل٤ًم  :ُمٕمٜم٤مه ،14اًمٙمٝمػ

 .هم٤مي٦ًم ذم اًمٌٓمالن ،ومٚم٘مد ىمٚمٜم٤م إذن ىمقًٓ جُم٤موز ًمٚمحّؼ  ،آظمر

  .اخلروج قمـ احلّد سم٤مًمٖمٚمّق ومٞمف :واًمِّمٓمط

ٌُٕمد :وأصٚمف وؿِمٓم٤مـم٤ًم  ،شمِمطُّ ؿمٓمٓم٤مً  ،وؿمّٓم٧م اجل٤مري٦م ،جُم٤موزة احلّد ذم اًم

ق ،إذا ضم٤موزت احلّد ذم اًمّٓمقل ،وؿَمٓم٤مـم٦م ًّ إذا ضم٤موز اًم٘مدر  ،موأؿمطَّ ذم اًم

 .سم٤مًمٖمٚمّق ومٞمف

   ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /4اجلـ ،

 .واخلروج قمـ احلّؼ  ،اًمّنف ذم فمٚمؿ اًمٜمّٗمس :اًمِّمٓمط

ودقم٤مئٝمؿ امم  ،ذم إهمقاء اخلٚمؼ ،يم٤من خُيرج قمـ احلّؼ  ،وم٤مقمؽمومقا سم٠من إسمٚمٞمس

 .اًمّْمالل

وهق اًمٙمذب ذم اًمّتقطمٞمد  ،احلّؼ  أي ىمقًٓ سمٕمٞمدًا ُمـ :ؿمٓمٓم٤مً  :وىمٞمؾ

 .واًمٕمدل

﴿       ﴾ /وأؿمٓم٠م اًمّزرع  ،ومراظمف :أي :ىمٞمؾ ،29اًمٗمتح

 .أي ُُمٗمرخ :ومٝمق ُُمِمٓمئ

 .إذا أظمرضم٧م همّمقهن٤م ،أؿمٓم٠مت اًمِّمجرة سمٖمّمقهن٤م :وىمٞمؾ
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وم٤مًمّزرع  ،وأصح٤مسمف هذا َُمثؾ رضسمف اهلل شمٕم٤ممم سمٛمحّٛمد  :ىمٞمؾ

يمام  ،ويم٤مٟمقا ذم وٕمٍػ وىمّٚم٦م ،واعم١مُمٜمقن طمقًمف ،واًمِّمٓمئ أصح٤مسمف حمّٛمد

ومٙمذًمؽ اعم١مُمٜمقن، ىمّقى  ،وشمالطمؼ ،وىمقي ،صمؿ همٚمظ ،يٙمقن أول اًمّزرع رىمٞم٘م٤مً 

 .واؾمتقوا قمغم إصمر أُمرهؿ ،طمّتك اؾمتٖمٚمظ ،سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً 

﴿          ﴾ /ُٟمقدي ُمقؾمك :أي ،32اًم٘مّمص  ُمـ

 :وهق اًمِّمط، واجلٛمع ،ضم٤مٟمٌف :اجل٤مٟم٥م إيٛمـ ًمٚمقادي، وؿم٤مـمئ اًمقادي

 .اًمِّمقاـمئ

﴿        ﴾ /ٟمحقه :أي ،144اًمٌ٘مرة. 

وم٠مُمره اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمتقضّمف امم ٟمّمػ اعمًجد ،أراد سم٤مًمِّمٓمر اًمٜمّّمػ:وىمٞمؾ

 وهق ظمالف أىمقال اعمٗمنيـ. ،طمّتك يٙمقن ُُم٘م٤مسمؾ اًمٙمٕم٦ٌم ،احلرام

اًمِّمٓمر، وُمٜمف:  :٘م٤مل ًمٚمٜمّمػوىمد يُ  [311]وشمِٚم٘م٤مؤه  ،وؿمٓمر اًمٌمء ٟمحقه

 .أي ضمٕمٚمتف ٟمّمٗملم :وؿمٓمرت اًمٌمء ،أي ٟمّمٗمف :اطمٚم٥م ًمؽ ؿمٓمره

﴿    4     ﴾ /ُمـ اًمِّمٓمـ،  ،ُمردهتؿ:،أي14اًمٌ٘مرة

ٌُٕمد  .وـم٤مل ُمٙمثٝمؿ ذم اًمنّم  ،ومٙم٠مهنؿ شم٤ٌمقمدوا قمـ اخلػم ،وهق اًم

 .وهق احلٌؾ اًمّٓمقيؾ اعمْمٓمرب ،هق ُمـ اًمِّمٓمـ :وىمٞمؾ
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 ،وُمٜمٝمؿ َُمـ ضمٕمٚمٝم٤م زائدة ،َُمـ ضمٕمؾ ٟمقن اًمِّمٞمٓم٤من أصٚمّٞم٦م :ُمٜمٝمؿو

 ،إذا سَمُٕمد ،واؿمت٘م٤مىمف ُمـ ؿمٓمـ ،شمِمٞمٓمـ :سم٘مقهلؿ ،واؾمتدًّمقا قمغم أص٤مًمتٝم٤م

ٌُٕمده ُمـ اًمّّمالح واخلػم  ،إذا سمٓمؾ ،ومٝمق ُُمِمتؼٌّ ُمـ ؿم٤مط ،وقمغم اًمّزي٤مدة ،ًم

 .يم٠مٟمف اًمتٝم٥م ذم همْمٌف :واؾمتِم٤مط ،وؿم٤مط إذا همْم٥م

﴿         ﴾ /وإقمالم  ،ُمٕم٤ممل ديـ اهلل :أي ،32احل٩م

 .اًمتل ٟمّمٌٝم٤م اًمّٓم٤مهمٞم٦م

ٌُدن :وىمٞمؾ ،هل ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م يمّٚمٝم٤م :وم٘مٞمؾ :واظمُتٚمػ ذم ذًمؽ  ،هل اًم

 .اؾمتًٜم٤مُمٝم٤م واؾمتح٤ًمهن٤م :وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م

ٌُدن إذا ُأؿمٕمرت ،مجع ؿمٕمػمة :واًمِّمٕم٤مئر سم٠من  ،أي ُأقمٚمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م :وهل اًم

 .ًمُٞمٕمٚمؿ أهن٤م هدي ،ٟم٥م إيٛمـُيِمؼُّ ؾمٜم٤مُمٝم٤م ُمـ اجل٤م

 .اًمتزاُمٝم٤م :وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م ،ؿمٕم٤مئر اهلل ديـ اهلل يمّٚمف :وىمٞمؾ

﴿      ﴾ /سم٤مًمٖملم  ،ؿمٖمٗمٝم٤م :ىُمرأ ذم اعمِمٝمقر ،32يقؾمػ

٤ًٌّم دظمؾ ؿمٖم٤مف ىمٚمٌٝم٤م :اعمُٕمجٛم٦م ظمرىمف ومقصؾ  :أي :وهق همالومف ،أي أطمٌتف طم

 .امم ىمٚمٌٝم٤م
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ُمِمتؼ ُمـ ؿمٕمٗم٤مت  ،يمّؾ ُمذه٥م ذه٥م هب٤م :أي :وىُمرأ سم٤مًمٕملم اعمُٝمٛمٚم٦م

أي ىمد ذه٥م هب٤م  :ومالٌن ُمِمٕمقُف سمٙمذا :ُي٘م٤مل ،أي رؤوس اجل٤ٌمل ،اجلٌؾ

 .احل٥ّم أىمَم اعمذاه٥م

ٌّف قمغم ىمٚمٌٝم٤م ،ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ ُمـ  :وأصٚمف ،ومٙم٤مد حيرىمف حلّدشمف ،وصؾ طم

 .ومٞمّمؾ طمرارة ذًمؽ امم ىمٚمٌف ،اًمٌٕمػم هُيٜم٠ّم سم٤مًم٘مٓمران

﴿       ﴾ /اًمّزوج واًمٗمرد ُمـ اًمٕمدد  :ُمٕمٜم٤مه :ىمٞمؾ ،3اًمٗمجر

سمام ُيْمٌط سمف ُمـ  ،ًمِٕمَٔمؿ ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمٜمّٗمع واًمٜمّٕمؿ ،وهق شمذيمػٌم سم٤محل٤ًمب ،يمّٚمف

 .اعم٘م٤مدير

 ،ٕن مجٞمع إؿمٞم٤مء إُم٤م زوج ،يمّؾ ُم٤م ظمٚم٘مف اهلل شمٕم٤ممم :اًمِّمٗمع واًمقشمر :وىمٞمؾ

 .وإُم٤م ومرد

﴿ :ٕٟمف ىم٤مل،اخلٚمؼ :اًمِّمٗمع :وىمٞمؾ 3    ﴾ /8اًمٜم٠ٌم . 

 .اهلل شمٕم٤ممم :واًمقشمر

 .وُمٜمٝم٤م وشمر ،ؿمٗمع[ 310]ُمٜمٝم٤م  ،اًمّّمالة :اًمِّمٗمع :وىمٞمؾ

 .واًمقشمر يقم قمروم٦م ،اًمِّمٗمع يقم اًمٜمّحر :وىمٞمؾ

 .ويٜمٗمرد يقم قمروم٦م سم٤معمقىمػ ،أن يقم اًمٜمّحر ؿُمِٗمَع سمٞمقم اًمٜمّٗمر سمٕمده :وىمٞمؾ
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 ضمٕمٗمر وُروي ذًمؽ قمـ أب ،واًمقشمر يقم قمروم٦م ،اًمِّمٗمع يقم اًمؽّموي٦م :وىمٞمؾ

  وأب قمٌد اهلل. (1) 

 وهق اًمث٤مًم٨م. ،واًمقشمر اًمٜمّٗمر إظمػم ،أن اًمِّمٗمع اًمٜمّٗمر إول :وىمٞمؾ

 .ؿُمٗمع سمزوضمتف اًمقشمر آدم  :وىمٞمؾ

واًمقشمر اًمٞمقم اًمذي ٓ ًمٞمؾ سمٕمده، وهق يقم  ،اًمِّمٗمع إي٤مم واًمّٚمٞم٤مزم :وىمٞمؾ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م

واًمقضمقد  ،اًمٕمّز واًمذّل  :اًمِّمٗمع صٗم٤مت اعمخٚمقىملم وشمْم٤مّده٤م :وىمٞمؾ

 .واحلٞم٤مة واعمقت ،واًمٕمٚمؿ واجلٝمؾ ،واًم٘مدرة واًمٕمجز ،واًمٕمدم

 ،ٓ جيقز قمٚمٞمف اًمٕمدم واًمٗم٤ًمد ،إذ هق اعمقضمقد :صٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم :واًمقشمر

واحلّل ٓ جيقز قمٚمٞمف  ،واًمٕم٤ممِل ٓ جيقز قمٚمٞمف اجلٝمؾ ،وٓ جيقز قمٚمف اًمٕمجز

 .اعمقت

 .واًمقشمر حمّٛمد  ووم٤مـمٛم٦م  اًمِّمٗمع قمكّم  :وىمٞمؾ

 .واًمقشمر اًمٌٞم٧م احلرام ،اًمِّمٗمع اًمّّمٗم٤م واعمرّوة :وىمٞمؾ

                                                           

، اًمتٗمًػم إصٗمك ،  2/364، ؿمجرة ـمقسمك ، احل٤مئري :  343اٟمٔمر: اعمّم٤ٌمح ، اًمٙمٗمٕمٛمل :  ((1

 .2/1438اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين : 
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سمٕمد صمامين صٚمقات اًمّٚمٞمؾ،  ،واًمقشمر واطمدة ،اًمِّمٗمع ريمٕمت٤من :وقمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء

وؿمٗمٕم٧م  ،وٛمٛمتف امم اًمٗمرد ،ُمـ سم٤مب ٟمٗمع ،ؿمٗمٕم٧م اًمٌمء ؿمٗمٕم٤مً  :ُمـ ىمقهلؿ

 (1) .ضمٕمٚمتٝم٤م ريمٕمتلم اشمٗم٤مىم٤مً  ،اًمّريمٕم٦م

﴿        ﴾ /هق احلٛمرة سملم  :ًمِّمٗمؼا ،16آٟمِم٘م٤مق

 .اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء أظمرة

وهق اًمّرىم٦م قمغم ظمٚمؾ  ،وهق اًمِّمٗمؼ ،وأصٚمف اًمّرىم٦م ،هق اسمٞمْم٤موٝمام :وىمٞمؾ

 .إذا رًق قمٚمٞمف وظم٤مف ،وأؿمٗمؼ يمذا ،ومٞمف

 .سمٕمد ُمٖمٞم٥م اًمِّمٛمس ،هق احلٛمرة اًمّرىمٞم٘م٦م ذم اعمٖمرب :وم٤مًمِمٗمؼ

﴿  4    ;     ﴾ ويمٜمتؿ ي٤م  :أي ،123ران/آل قمٛم

ّٓ  ،قمغم ـمرف طمٗمرٍة ُمـ ضمٝمٜمّؿ أصح٤مب حمّٛمد  مل يٙمـ سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمٙمؿ إ

 .اعمقت

وأؿمٗمك  ،أؿمٗم٤مء :ومجٕمف ،ؿمٗمقان :وُيثٜمّك ،طمرومف :وؿمٗم٤م اًمٌمء ُم٘مّمقراً 

 .وأؿمٗمك اعمريض قمغم اعمقت ،أذف قمٚمٞمف :قمغم اًمٌمء

4 ﴿ :وُمـ ذًمؽ ىمقًمف      9  ﴾ /أي قمغم  ،129اًمتقسم٦م

   .ـمرف ضمرٍف ؾم٤مىمط
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ٌّف سُمٜمٞم٤مهنؿ قمغم ٟم٤مر ضمٝمٜمّؿ ،أن اهلل شمٕم٤ممم :واعُمراد سم٤مًمٌٜم٤مء قمغم ضم٤مٟم٥م هنٍر  ،ؿم

وٓ  ،وم٢مٟمف يٜمٝم٤مر سمٜم٤مؤه ذم اعم٤مء ،ومٙمام أن َُمـ سمٜمك قمغم ضم٤مٟم٥م هذا اًمٜمّٝمر ،ؾم٤مىمط

  .يٜمٝم٤مر ويً٘مط ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمّؿ ،ومٙمذًمؽ سمٜم٤مء ه١مٓء ،يث٧ٌم

وم٢من قمٛمؾ  ،وقمٛمؾ اعمٜم٤مومؼ ،ت٘ملقمٛمؾ اعمُ  [311]أٟمف ٓ يًتقي  :يٕمٜمل

وقمٛمؾ اعمٜم٤مومؼ  ،ُمٌٜملٌّ قمغم أصٍؾ صحٞمٍح صم٤مسم٧م ،اعم١مُمـ اعمُت٘مل صم٤مسم٧ٌم ُمًت٘مٞمؿ

 .وهق واٍه ؾم٤مىمط ،ًمٞمس سمث٤مسم٧ٍم 

﴿       ﴾ /ظم٤مًمٗمقا اهلل :أي ،13آٟمٗم٤مل. 

 .طم٤مرسمقا اهلل :وىمٞمؾ

٘م٤مق وؿم٤مىّمف  ،ٟمِمؼَّ ؿمّ٘مف وم٤م :ُي٘م٤مل ،آٟمٗمّم٤مل :وأصٚمف ،اًمٕمّمٞم٤من :واًمِمِّ

 .ؿم٘م٤مىم٤ًم، إذا ص٤مر ذم ؿمّؼ قمدّوه قمٚمٞمف

 ٕٟمف اٟمٗمّم٤مل اًمٙمٚمٛم٦م قماّم حيتٛمؾ ذم إصؾ.:وُمٜمف:اؿمت٘م٤مق اًمٙمالم

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم ،وُمٜمف       ﴾ /أي ،26قمٌس: 

 .ًمٞمٜم٧ٌم ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤ٌّمت ،ومّّمٚمٜم٤م أضمزاءه٤م

﴿        ﴾ /سم٠مهنؿ ىمًامن:  ،ُمٜمف شمٕم٤ممم إظم٤ٌمرٌ  ،125هقد

 وؾمٕمدائٝمؿ اعمًتحّ٘مقن ًمٚمثقاب. ،أؿم٘مٞم٤مؤهؿ اعمًتحّ٘مقن ًمٚمٕم٘م٤مب

ٕم٤مدة ىمّقة أؾم٤ٌمب اًمٜمّٕمٛم٦م ،ىمّقة أؾم٤ٌمب اًمٌالء :واًمِّم٘م٤مء ًّ   .واًم
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ٕمٞمد َُمـ ؾَمُٕمد  ،واًمِّم٘مّل َُمـ ؿم٘مل سمًقء قمٛمٚمف ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم ًّ واًم

 .سمُحًـ قمٛمٚمف ذم ـم٤مقم٦م اهلل

ومٝمق ( 1)َُمـ ؿم٘مل ذم سمٓمـ ُأُمف  :اًمِّم٘مّل  :أٟمف ىم٤مل وُم٤م ُروي قمـ اًمٜمٌّّل 

 .ُمـ اعمقوققم٤مت

أٟمف ؾمٞمِم٘مك  ،أن اعمٕمٚمقم ُمـ طم٤مًمف :وم٤معُمراد سمذًمؽ ،وقمغم ومرض اًمّمّح٦م

أٟمف  :يمام ُي٘م٤مل ٓسمـ اًمِمٞمخ اهلرم ،سم٤مرشمٙم٤مب اًم٘م٤ٌمئح اًمتل شُم١مّديف امم قمذاب اًمٜم٤ّمر

 .سمٛمٕمٜمك ؾمٞمتٞمّتؿ ،يتٞمؿ

٘م٤موة سمٛمٕمٜمًك  ٘م٤موة واًمِمِّ  .ء ذم ؿم٘مّل ُُمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ اًمقاوواًمٞم٤م ،واًمِمَّ

﴿   2      ﴾ /ومل أيمـ سمدقم٤مئل  :أي ،4ُمريؿ

وُم٤م  ،أٟمؽ ىمد قمقدشّمٜمل سمُحًـ اإلضم٤مسم٦م :واعمٕمٜمك.ومٞمام ُم٣م خُمّٞم٤ًٌم حمروُم٤مً  ،إّي٤مك

ومال خُتٞمٌٜمل ومٞمام  ،وٓ طمرُمتٜمل آؾمتج٤مسم٦م ومٞمام دقمقشمؽ ،ظمٞمٌتٜمل ومٞمام ؾم٠مًمتؽ

 .حترُمٜمل إضم٤مسمتؽ ومٞمام أدقمقكوٓ  ،أؾم٤مًمؽ

 .ومل حيّمؾ ُمٓمٚمقسمف ُمٜمٝم٤م ،إذا شمٕم٥م سمًٌٌٝم٤م ،ؿم٘مل ومالن سمح٤مضمتف :ُي٘م٤مل

                                                           

، ُمًٜمد أمحد  3ح  356، اًمتقطمٞمد ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  39ح  8/81اٟمٔمر : اًمٙم٤مذم ، اًمٙمٚمٞمٜمل :  ((1

، وممـ طمٙمؿ سمقوٕمف ، اًمًٞمد اًمداُم٤مد ذم اًمرواؿمح  8/45، صحٞمح ُمًٚمؿ :  2/176سمـ طمٜمٌؾ : 

 .316 اًمٜمٝم٤مي٦م : ، واًمًٞمد طملم اًمّمدر ذم 285اًمًاموي٦م : 
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  ﴿ :ىمقًمف       ﴾ /أين سمٚمٓمٗمف  :واعمٕمٜمك ،32ُمريؿ

طمّتك مل أيمـ ُمـ اجل٤ٌمسمرة  ،ُُمتقاوٕم٤ًم ذم ٟمٗمز ،يمٜم٧م حُمًٜم٤ًم امم واًمديت ،وشمقومٞم٘مف

 .[312]إؿم٘مٞم٤مء 

﴿ 4    3   3   ﴾ /اًمِّمٙمر :ىمٞمؾ ،42اًمٜمٛمؾ: 

 .ُمع رِضب ُمـ اًمّتٕمٔمٞمؿ ،آقمؽماف سم٤مًمٜمّٕمٛم٦م

 .هق اإلفمٝم٤مر ًمٚمٜمٕمٛم٦م :اًمِّمٙمر :وىمٞمؾ

ومٞمام ظُمٚمِؼ ٕضمٌف،  ،هق سف اًمٕمٌد مجٞمع ُم٤م أٟمٕمٛمف اهلل قمٚمٞمف :اًمِّمٙمر :وىمٞمؾ

ٙمر وؿُم  ،واًمٞم٘ملم سم٤مٕصقل ،ٙمر اًم٘مٚم٥م آقمت٘م٤مدوؿُم  ،ومِمٙمر احلٞم٤مة اًمٕم٤ٌمدة

 ،وسومف ذم وضمقه اًمؼم ،ٙمر اعم٤مل اإلٟمٗم٤مقوؿُم  ،اجلقارح أقمامهل٤م ذم اًمّٓم٤مقم٤مت

 امم همػم ذًمؽ ُمـ وضمقه اًمِّمٙمر. ،وؿمٙمر اجلالل، إقم٤مٟم٦م اًمّْمٕمٗم٤مء

﴿        3 ﴾ /أن ٟمقطم٤م  :ىمٞمؾ ،3آهاء  يم٤من

 ،أو ذب ُم٤مءً  ،أو أيمؾ ـمٕم٤مُم٤مً  ،ويم٤من إذا ًمٌس صمقسم٤مً  ،قَمٌدًا هلل يمثػم اًمِّمٙمر

 .احلٛمد هلل :ؿمٙمر اهلل شمٕم٤ممم، وىم٤مل

 :وذم اٟمتٝم٤مئف ،سم٤مؾمؿ اهلل :أٟمف يم٤من ي٘مقل ذم اسمتداء إيمؾ واًمنّمب :وىمٞمؾ

 .احلٛمد هلل
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اًمّٚمٝمؿ إين ُأؿمٝمدك، :ىم٤مل ،يم٤من إذا أصٌح أو أُمًك أن ٟمقطم٤ًم :وُروي

ـٍ أو دٟمٞم٤مً  ،أن ُم٤م أصٌح أو أُمًك ب ُمـ ٟمٕمٛم٦مٍ  ٛمٜمؽ وطمدك، ٓ ذيؽ وم ،ذم دي

وهذا يم٤من  ،طمّتك شمرى وسمٕمد اًمرو٤م ،وًمؽ اًمِّمٙمر هب٤م قمكمَّ  ،ًمؽ احلٛمد ،ًمؽ

 (1) .ؿمٙمره

  ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     3  ﴾ /اًمٗمرق  :ىمٞمؾ ،13ؾم٠ٌم

َُمـ وىمع  :واًمِّم٤ميمر ،َُمـ شمٙمرر ُمٜمف اًمِّمٙمر :أن اًمِّمٙمقر :سملم اًمِّمٙمقر واًمِّم٤ميمر

 .ُمٜمف اًمِّمٙمر

وذم هذا دًٓم٦م قمغم أن اعم١مُمـ اًمِّم٤ميمر ي٘مّؾ  ،أراد سمف اعم١مُمـ اعمُقطّمد :وىمٞمؾ

 .ذم قمٍم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم     6 ﴾ /ُمٕمٜمك ؿمٙمقر،  :ىمٞمؾ ،32وم٤مـمر

 .وُيثٞم٥م قمٚمٞمف سم٤مًمٙمثػم ،إذ ي٘مٌُؾ سم٤مًمٞمًػم

﴿    2   4     ﴾ /يمّؾ واطمٍد  :أي ،84آهاء

 يٕمٛمؾ قمغم ـمٌٞمٕمتف وظمٚمٞم٘متف اًمتل ختّٚمؼ هب٤م. ،اعم١مُمـ واًمٙم٤مومر  ،ُمٜمٝمؿ

 .وؾمٜمّتف اًمتل اقمت٤مده٤م ،قمغم ـمري٘متف :وىمٞمؾ
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ىم٤مل وهلذا ىم٤مل:  ،وأومم سم٤محلؼِّ قمٜمده ،قمغم ُم٤م هق أؿمٙمؾ سم٤مًمّّمقاب :وىمٞمؾ

﴿ 3       3   ﴾ /أٟمف يٕمٚمؿ أّي  :أي ،84آهاء

 ،اًمّٓمري٘م٦م واعمذه٥م ،واًمِّم٤ميمٚم٦م ،وأهّيام قمغم اًمّْمالًم٦م ،اهلُدىاًمٗمري٘ملم قمغم 

 .يتِمٕم٥م ُمٜمف ـمرق :أي :هذا ـمريؼ ذو ؿمقايمؾ :ُي٘م٤مل

﴿      3    ﴾ /ُمـ ؿمٙمؾ هذا اًمٕمذاب  :أي ،58ص

 .وضمٜمًف [313]

 .ٓ ٟمقٌع واطمد ،ًُمتِم٤مهب٦ٌم ذم اًمِمّدة ،أي أًمقان وأٟمقاع :أزواج

ٙمؾ سم٤مًمٗم  .وسم٤مًمٙمن اًمٜمّٔمػم ،اًمِيب اعمُتِم٤مسمف :تحواًمِمَّ

﴿    ;   ﴾ /أو قم٤مًمٞم٦مً  ،ضم٤ٌمًٓ صم٤مسمت٦مً  :أي ،27اعمرؾمالت. 

 .إذا رومٕمف يمؼماً  ،ؿمٛمخ سم٠مٟمٗمف :وُمٜمف ،اًمٕم٤مًمٞم٦م :واًمِّم٤مخم٤مت

﴿  3        ﴾ /أي سمٖمْم٤مء ىمقمٍ  ،2اعم٤مئدة. 

 .أسمٖمْمتف ،وؿمٜم٤مًء وؿمٜم٤مٟم٤مً  ،٠مً أؿمٜم٠مه ؿمٜم ،ؿمٜم٠مت اًمّرضمؾ :ُي٘م٤مل

﴿         ﴾ /ُُمٌٖمْمؽ هق اعُمٜم٘مٓمع  :أي ،3اًمٙمقصمر

 اعُم٘مٓمع. :واًمِّم٤مٟمئ .قمـ اخلػم
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﴿         ﴾ /ؾَمِٛمٕمقا ًمٚمٜم٤مر صقشم٤ًم ىمٓمٞمٕم٤ًم، ُمثؾ  :أي ،7اعمٚمؽ

يرد قمغم عم٤ِم  :ومٞمٕمٔمؿ سمذًمؽ قمذاهبؿ ،صقت اًمِ٘مدر قمٜمد ومقراهن٤م وهمٚمٞم٤مهن٤م

 .ىمٚمقهبؿ ُمـ هقًمف

ؾُمِٛمع  ،وإذا اؿمتدَّ هلٞم٥م اًمٜم٤ّمر ،يم٤مًمٜمّزع ،صقت شم٘مٓمٞمع اًمٜمََّٗمس :واًمِّمٝمٞمؼ

 .يم٠مهن٤م شمٓمٚم٥م اًمقىمقع ،ُمٜمٝم٤م ذًمؽ اًمّّمقت

 .واًمّزومػم ذم احلٚمؼ ،أن اًمِّمٝمٞمؼ ذم اًمّّمدر :وىمٞمؾ

﴿         ﴾ /شم٠مشمقن اًمّرضم٤مل ذم  :أي ،81آقمراف

 .شمِمتٝمقهنؿ ومت٠مشمقهنؿ :أي ،اؿمتٝم٤مًء ُمٜمٙمؿ ،أدسم٤مرهؿ

وًمٞم٧ًم يم٤مإلرادة: ٕهن٤م ىمد ،واًمِّمٝمقة: ُُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٜمّٗمس سمٗمٕمؾ ُم٤م ومٞمف اًمّٚمذة

ُمـ ومِٕمؾ اهلل  ،واًمِّمٝمقة رضوري٦م ومٞمٜم٤م ،شمدقمق امم اًمٗمٕمؾ ُمـ ضمٝم٦م احِلٙمٛم٦م

 .ؿمٝمقة ،أؿمٝمك ،ؿمٝمٞم٧م :ُي٘م٤مل ،واإلرادة ُمـ ومٕمٚمٜم٤م ،شمٕم٤ممم

﴿           ﴾/طم٥ّم اعمُِمتٝمٞم٤مت. أي ،14آل قمٛمران 

 واًمٌٜملم وهمػممه٤م. ،وهلذا ومّنه٤م سم٤مًمٜم٤ًّمء ،ومل ُيِرد هب٤م ٟمٗمس اًمِّمٝمقة

﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم            ﴾ /ىمٞمؾ:  ،27اًمٜم٤ًمء

 .أهنؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّّم٤مرى :وىمٞمؾ .أن اعمٕمٜمل سمذًمؽ اًمّزٟم٤مة

 أن إظُم٧م طمالل ذم اًمّتقراة. :إذ ىم٤مًمقا ،وىمٞمؾ: أهنؿ اًمٞمٝمقد ظم٤مّص٦م
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﴿            5 ﴾ /أي ظمٚمٞمٓم٤ُم  ،67اًمّم٤موم٤مت

 
ٍ
 .ُيٛمزج ذًمؽ اًمّٓمٕم٤مم هبذا اًمنّماب ،وُمزاضم٤ًم ُمـ ُم٤مء

 .قم٘مقسم٦ًم هلؿ ،ُيٙمرهقن قمغم ذًمؽ [314]أهنؿ  :وىمٞمؾ

 .وهق ٌذ ُمٜمف ،ظمٚمط اًمٌمء سمام ًمٞمس ُمٜمف :واًمِّمقب

﴿    2  ﴾ /عم٤ِم ذم  :يمٜمّك سم٤مًمِّمقيم٦م قمـ احلرب ،7آٟمٗم٤مل

الح :ذات اًمِّمقيم٦م :وىمٞمؾ ،احلرب ُمـ اًمِمّدة ًّ  .ذات اًم

الح ،ُم٤م أؿمّد ؿمقيم٦م سمٜمل ومالن :ُي٘م٤مل ،احلدّ  :واًمِّمقيم٦م ًّ  ،وومالن ؿم٤مٍك ذم اًم

 .وأصٚمف ُمـ: اًمِّمقك ،وؿم٤مك خُمٗمػ ،وؿم٤مك ُمـ اًمِمّٙم٦م ،وؿم٤مئؽ

﴿  3   ﴾ /ومال شمؽمك حلاًم،  ،شمٜمزع إـمراف :أي ،16اعمٕم٤مرج

ّٓ أطمرىمتف ،وٓ ضمٚمداً   .وُأّم اًمّرأس ،شمٜمزع اجلٚمد :وىمٞمؾ .إ

صمؿ يٕمقد  ،يٕمٜمل شم٠ميمؾ اًمّدُم٤مغ يمّٚمف ،شمٜمزع اجلٚمد واًمّٚمحؿ قمـ اًمٕمٔمؿ :وىمٞمؾ

 .يمام يم٤من

 .واطمدهت٤م ؿمقاة ،ضمٚمدة اًمّرأس :واًمِّمقى

 .إيم٤مرع وإـمراف:واًمِّمقى

أي  :رُم٤مه وم٠مؿمقاه :ُي٘م٤مل ،ُم٤م قمدى اعُم٘م٤مشمؾ ُمـ يمّؾ طمٞمقان :ىواًمِّمق

  .أص٤مب همػم ُم٘متٚمف
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٤مق.  :اًمِّمقى ه٤م هٜم٤م :وىمٞمؾ .اخلًٞمس ُمـ اعم٤مل :واًمِّمقى أيْم٤مً  ًّ حلؿ اًم

 .حم٤مؾمـ اًمقضمف :وىمٞمؾ .اًمٕمّم٥م واًمٕم٘م٥م :وىمٞمؾ

﴿         ﴾ /اًمِّمٞم٥م واعمِمٞم٥م واطمد ،4ُمريؿ. 

ٕمراًمِّمٞم٥م سمٞم :وىمٞمؾ  ،دظمقل اًمّرضمؾ ذم طمّد اًمِّمٞم٥م :واعمِمٞم٥م ،٤مض اًمِمَّ

 .وٟمّم٥م ؿمٞم٤ٌمً 

﴿  :ٕٟمف طملم ىم٤مل :قمغم اعمّمدري٦م :وىمٞمؾ ،ىمٞمؾ:قمغم اًمّتٛمٞمٞمز ﴾ 

 .ؿمٞم٤ًٌم وٕمٗم٤مً  :وم٘م٤مل ،ؿم٤مب :يم٠مٟمف ىم٤مل

﴿     ﴾ /طم٤مل اًمِّمٞمخقظم٦م :أي ،54اًمروم. 

﴿      ﴾ /ـ ضم٤موز ؾمٜمّف أرسمٕملم اًمِّمٞمخ ُمَ  :ىمٞمؾ ،72هقد

 .ؾمٜم٦مً 

 .يمٝمؾ :وُم٤م سمٞمٜمٝمام ،َُمـ دم٤موز اًمٌٚمقغ امم صمالصملم ؾمٜم٦مً  :واًمِّم٤مب

 سم٤مًمٙمن. ،ؿمٞمقخ وأؿمٞم٤مخ وؿِمٞمخ٤من :واجلٛمع ،ومقق اًمٙمٝمؾ :وم٤مًمِّمٞمخ
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 ) فصل الّشني ادضمومة (

 

﴿3     ﴾ /اظمتٚمٗمقا ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمّتِمٌٞمف. :، ىمٞمؾ157اًمٜم٤ًمء 

ٌّقا قمٞمًك :أٟمف ىم٤مل ،قم٤ٌمسوُروي قمـ اسمـ   عم٤ّم ُمًخ اهلل شمٕم٤ممم اًمذيـ ؾم

ومجٛمع  ،ومخ٤مف أن يدقمقا قمٚمٞمف ،وهق رأس اًمٞمٝمقد ،سمٚمغ ذًمؽ هيقدا ،وُأُمف سمدقم٤مئف

 ،وُيٕمٞمٜمف قمٚمٞمٝمؿ ،ومٌٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم ضمؼمئٞمؾ يٛمٜمٕمف ُمٜمٝمؿ ،وم٤مشمٗم٘مقا قمغم ىمتٚمف ،اًمٞمٝمقد

﴿ :وذًمؽ ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم          ﴾ /[426] 87اًمٌ٘مرة. 

ي٤م ُمٕمنم  :ومٞم٘مقل هلؿ ،ومجٕمٚمقا ي٠ًمًمقٟمف وم٤مضمتٛمع اًمٞمٝمقد طمقل قمٞمًك 

ذم  ضمؼمئٞمؾ وم٠مدظمٚمف ،وم٤ًمروا إًمٞمف ًمٞم٘متٚمقه ،أن اهلل شمٕم٤ممم يٌٖمْمٙمؿ ،اًمٞمٝمقد

امء ،هل٤م روزٟم٦م ذم ؾم٘مٗمٝم٤م ،ظمقظم٦م اًمٌٞم٧م اًمّداظمؾ ًّ  .ومرومٕمف ضمؼمئٞمؾ امم اًم

ًمٞمدظمؾ قمٚمٞمف  ،ـمٞمٓم٤مٟمقس اؾمٛمف ،ومٌٕم٨م هيقدا رأس اًمٞمٝمقد رضماًل ُمـ أصح٤مسمف

وم٠مًم٘مك اهلل  ،ومٔمٜمّقا أٟمف ُي٘م٤مشمٚمف ذم اخلقظم٦م ،وم٠مسمٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ ،ومٚمؿ يره ،ومدظمؾ ،اخلقظم٦م

 .ومٚماّم ظمرج قمغم أصح٤مسمف ىمتٚمقه وصٚمٌقه قمٚمٞمف ؿمٌف قمٞمًك 
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ومل ُيٚمَؼ قمٚمٞمف ؿمٌف ضمًده، وم٘م٤مل سمٕمض  ُأًم٘مل قمٚمٞمف ؿمٌف وضمف قمٞمًك :وىمٞمؾ

 قس.واجلًد ضمًد ـمٓمٞم٤مٟم اًم٘مقم:سم٠من اًمقضمف وضمف قمٞمًك

 وإن يم٤من قمٞمًك وم٠ميـ قمٞمًك  ،إن يم٤من ـمٓمٞم٤مٟمقس :وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ

 .وم٤مؿمتٌف إُمر قمٚمٞمٝمؿ ؟وم٠ميـ ـمٓمٞم٤مٟمقس

وُمٕمف ؾمٌٕم٦م قمنم ُمـ احلقاريلم ذم سمٞم٧ٍم، وم٠مطم٤مـمقا  أشمك قمٞمًك  :وىمٞمؾ

 :ومٚماّم دظمٚمقا قمٚمٞمٝمؿ صػّمهؿ اهلل يمّٚمٝمؿ قمغم صقرة قمٞمًك  وم٘م٤مًمقا هلؿ ،هبؿ

 .٘متٚمٜمّٙمؿ مجٞمٕم٤مً أو ًمٜم ًمٞمؼمزنَّ ًمٜم٤م قمٞمًك  ،ؾمحرمتقٟم٤م

وم٘م٤مل رضمؾ  ،َُمـ ينمي ٟمٗمًف ُمٜمٙمؿ اًمٞمقم سم٤مجلٜم٦ّم :ٕصح٤مسمف وم٘م٤مل قمٞمًك 

 ،وىمتٚمقه ،أٟم٤م قمٞمًك، وم٠مظمذوه :وم٘م٤مل ،ومخرج اًمٞمٝمؿ ،أٟم٤م :ُمٜمٝمؿ اؾمٛمف هظمس

 .ُمـ يقُمف ذًمؽ ورومع اهلل قمٞمًك  ،وصٚمٌقه

 ،وم٘متٚمقه وصٚمٌقه قمغم ُمقوع قم٤مل ،أن روؤؾم٤مء اًمٞمٝمقد أظمذوا إٟم٤ًمٟم٤مً  :وىمٞمؾ

 وىم٤مًمقا: ىمد ىمتٚمٜم٤م قمٞمًك  ،ومتٖمػّمت طمٚمٞمتف ،ّٙمٜمقا أطمدًا ُمـ اًمدٟمقِّ إًمٞمفومل ُيٛم

 ٕهنؿ يم٤مٟمقا أطم٤مـمقا سم٤مًمٌٞم٧م اًمذي ومٞمف قمٞمًك  :ًمُٞمقمهقا سمذًمؽ قمغم قمقاُّمٝمؿ

ذًمؽ  [316]ومخ٤مومقا أن يٙمقن  ،ىمد ُرومع ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ومٚماّم أدظمٚمقه يم٤من قمٞمًك 

 .ومٗمٕمٚمقا ذًمؽ ،ؾم٤ًٌٌم إليامن اًمٞمٝمقد سمف

ويم٤من ىمد أظمذ  ،ٌّف هلؿ هق رضمؾ ُي٘م٤مل ًمف سمقدس زيمري٤م سمقـم٤مأن اًمذي ؿُم  :وىمٞمؾ

أٟم٤م  ،ًم٧ًم سمّم٤مطمٌٙمؿ :وهق ي٘مقل ،ومّمٚمٌقه ودهّلؿ قمغم قمٞمًك  ،صمالصملم درمه٤مً 

 ،ُمع قمنمٍة ُمـ أصح٤مسمف ذم سمٞم٧ٍم  ،أهنؿ طمًٌقا اعمًٞمح :وىمٞمؾ.اًمذي دًمٚمتٙمؿ قمٚمٞمف
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 وم٠مًم٘مك اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ؿمٌف قمٞمًك  وُرومعَ  ،ومدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ رضمٌؾ ُمـ اًمٞمٝمقد

 (1) .وم٘متٚمقا اًمّرضمؾ قمٞمًك

﴿3       ﴾ /ُأطميت  :ُمٕمٜم٤مه :، ىمٞمؾ128اًمٜم٤ًمء

َـّ  ،أٟمٗمس اًمٜم٤ًّمء اًمِّمح َـّ  ،قمغم اٟمّم٤ٌمٍب ُمـ أزواضمٝم َـّ  ،وأُمقاهل وأي٤مُمٝم

ُمـ اًمّرضمؾ واعمرأة اًمِّمح سمحّ٘مف  ،وُأطميت أٟمٗمس يمّؾ واطمدٍ  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ.ُمٜمٝمؿ

ح اعمرأة ي ،ىمٌؾ ص٤مطمٌف وؿُمح  ،واًمٙمًقة وهمػمه٤م ،ٙمقن سمؽمك طمّ٘مٝم٤م ُمـ اًمٜمّٗم٘م٦مومِمُّ

. ،اًمّرضمؾ سم٢مٟمٗم٤مىمف قمغم اًمتل ٓ ُيريده٤م  وهذا أقمؿُّ

 .وسمٖمػمه ُمـ إقمراض ،ويٙمقن سم٤معم٤مل ،إومراٌط ذم احلرص قمغم اًمٌمء :واًمِّمح

 ،وٓ ُي٘م٤مل ذم ذًمؽ سمخٞمؾ ،أي طمريٌص قمغم دواُمٝم٤م :ؿمحٞمح سمٛمقّدشمؽ :ُي٘م٤مل

أن اًمِّمح سمخٌؾ  :وىمٞمؾ ،اًمِّمح واًمٌخؾ واطمدٌ  :ىمٞمؾو.يٙمقن سم٤معم٤مل ظم٤مّص٦م :واًمٌخؾ

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم.ُمع احلرص          ﴾ /وَُمـ يدومع  :أي ،9احلنم

ومل يٛمٜمع ؿمٞمئ٤ًم أُمره اهلل  ،َُمـ مل ي٠مظمذ ؿمٞمئ٤ًم هن٤مه اهلل :وىمٞمؾ.قمٜمف ويٛمٜمع سمخؾ ٟمٗمًف

وُمٜمع اًمّزيم٤مة.     ،مهق أظمذ احلرا:ؿُمح اًمٜمّٗمس :وىمٞمؾ .وم٘مد ُوىمل ؿُمّح ٟمٗمًف ،سم٠مدائف

 (2) .ٓ جيتٛمع اًمِّمح واإليامن ذم ىمٚم٥م رضمٍؾ ُمًٚمؿ :وذم احلدي٨م

                                                           

 .3/233اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

ح  9/42:  ، قمٜمف وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ، احلر اًمٕم٤مُمكم 118،  76اٟمٔمر : اخلّم٤مل ، اًمِمٞمخ اًمّمدوق :  ((2

11472. 
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 (1)ٓ جيتٛمع هم٤ٌمر ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ودظم٤من ضمٝمٜمّؿ ذم ضمقف رضمٍؾ ُمًٚمؿ. :و

﴿         ﴾ /ىمٞمؾ:أي فم٤مهرة قمغم وضمف اعم٤مء163آقمراف ،.  

 .رؤوؾمٝم٤م [317]راومٕم٦م  :وىمٞمؾ .ُُمتت٤مسمٕم٦م :وىمٞمؾ

ٕهن٤م يم٤مٟم٧م آُمٜم٦م  :يم٤مٟم٧م شمنمع قمغم أسمقاهبؿ ُمثؾ اًمٙم٤ٌمش اًمٌٞمض :ىمٞمؾ

ع.يقُمئذٍ  قم٦م واًمنّميٕم٦م ،أصٚمف اًمّٔمٝمقر :واًمنّمّ ٗمٞمٜم٦م  ،وُمٜمف اًمنمِّ ًّ وُمٜمف ذاع اًم

ُمثؾ ؾُمّجد  ،قمغم وزن ومٕمؾ ،مجع ؿم٤مرقم٦م ،وُذقم٤ًم طم٤مل ُمـ احلٞمت٤من ،ًمٔمٝمقره٤م

3﴿.وُريّمع             ﴾ /مجع  :اًمِّمٕمقب :ىمٞمؾ ،13احلجرات

 .ورسمٞمٕم٦م ،ُمي :ُمثؾ ،وهق احلّل اًمٕمٔمٞمؿ ،ؿمٕم٥م

 .ومتٞمؿ ُمـ ُمي ،يمٌٙمر ُمـ رسمٞمٕم٦م ،هل دون اًمِّمٕمقب :وىم٤ٌمئؾ

 وإٟمام ؾُمّٛمٞم٧م سمذًمؽ ًمتِمّٕمٌٝم٤م وشمٗمّرىمٝم٤م. :اًمِّمٕمقب دون اًم٘م٤ٌمئؾ :وىمٞمؾ

 .وسم٤مًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرب ،أراد سم٤مًمِّمٕمقب اعمقازم :وىمٞمؾ

وإؾم٤ٌمط ُمـ سمٜمل  ،ئؾ ُمـ اًمٕمربواًم٘م٤ٌم ،اًمِّمٕمقب ُمـ اًمٕمجؿ :وىمٞمؾ

وهق يمثرة شمٗمّرىمٝمؿ ذم  ،وأصٚمف ُمـ اًمِّمٕم٥م ،اًمِّمٕمقب ُمـ اًمٕمجؿ :إهائٞمؾ.وىمٞمؾ

 وهق ُمـ إوداد.،وؿمٕمٌتف ومّرىمتف،ؿمٕمٌتف مجٕمتف :اًمٜم٥ًّم، وُي٘م٤مل

                                                           

، جمٛمع اًمزوائد ، اسمـ طمجر  2/72اٟمٔمر : اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ، احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري :  ((1

 .5/286اهلٞمثٛمل : 
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﴿ 9     5   ﴾ /ٕم٥م ،32اعمرؾمالت مجع ؿُمٕم٦ٌم، ُمثؾ هُمرف  :اًمِمُّ

 .اًمّٓم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٌمء :وهل :وهمروم٦م

﴿ 4               ﴾ /سمـ اؿُمٕمٞم٥م  :هق :ىمٞمؾ ،85آقمراف

ؿُمٕمٞم٥م سمـ  :هق :وىمٞمؾ .ؿُمٕمٞم٥م سمـ سمقي٥م :هق :وىمٞمؾ .ٟمقسم٦م سمـ ُمديـ سمـ إسمراهٞمؿ

 :ويم٤من ُي٘م٤مل ًمف .وُأم ُمٞمٙم٤مئٞمؾ سمٜم٧م ًمقط ،ُمٞمٙم٤مئٞمؾ سمـ يِمج٥م سمـ ُمديـ سمـ إسمراهٞمؿ

 أصح٤مب إيٙم٦م. وهؿ  ،حُلًـ ُمراضمٕمتف ىمقُمف :ظمٓمٞم٥م إٟمٌٞم٤مء

صمؿ  ،وم٠ُمهٚمٙم٧م سمّمٞمح٦م ضمؼمئٞمؾ ،ُمّرشملم امم ُمديـ ُأرؾمؾ ؿُمٕمٞم٥م  :وىمٞمؾ

 قم٤مش ؿُمٕمٞم٥م  :وىمٞمؾ.وم٠ُمهٚمٙمقا سمٕمذاب يقٍم اًمٔمُّٚم٦م ،ُارؾمؾ امم أصح٤مب إيٙم٦م

.﴿ وشمزّوج سمٜم٧م ًمقط  ،دهرًا ـمقيالً   9   3  ﴾ /ؿمٖمٚمٝمؿ  ،55يس

 [318]ومٞمف أهؾ اًمٜم٤ّمر ُمـ اًمٕمذاب اًمٜمّٕمٞمؿ اًمذي ؿمٛمٚمٝمؿ، وهمٛمرهؿ سمنوره قماّم 

ؿُمٖمٚمقا سم٤مومتْم٤مض  :وىمٞمؾ.وإن يم٤مٟمقا أىم٤مرهبؿ ،ومال يذيمروهنؿ، وٓ هيتٛمقن هبؿ

َـّ يم٤مٕهّٚم٦م :وهق اعمروي قمـ اًمّّم٤مدق  ىم٤مل ،اًمٕمذارى َـّ  ،وطمقاضمٌٝم وأؿمٗم٤مر أقمٞمٜمٝم

 (1) .يم٘مقادم اًمٜمًّقر

 ،قابؿمٖمٚمٝمؿ ذم اجلٜم٦ّم ؾمٌٕم٦م أٟمقاع ُمـ اًمثّ  :وىمٞمؾ.سم٤مؾمتامع إحل٤من :وىمٞمؾ

ضمؾ  ﴿ :سم٘مقًمف ،ومثقاب اًمرِّ        0     ﴾ /46احلجر. 

                                                           

، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض  8/282اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

 .55ح  4/256اًمٙم٤مؿم٤مين : 
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﴿ :وصمقاب اًمٞمد                     ﴾ 

 ﴿ :وصمقاب اًمٗمرج.23اًمٓمقر/     ﴾ /22اًمقاىمٕم٦م. 

 ﴿ :وصمقاب اًمٌٓمـ           ﴾ وصمقاب إذن.19ر/اًمٓمق: ﴿  

            ﴾ /وٟمٔم٤مئره٤م ،62ُمريؿ. 

 ﴿ :وصمقاب اًمٕملم    ﴾ /71اًمزظمرف. 

﴿       6  ﴾ /وؿمٙمقراً  ،ؿمٙمر يِمٙمر ؿمٙمراً  :ُي٘م٤مل ،62اًمٗمرىم٤من: 

أي أراد اًمٜم٤ّمومٚم٦م سمٕمد أداء  :وىمٞمؾ.أي أراد ؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م رسّمف قمٚمٞمف ومٞمٝمام

﴿.ريْم٦ماًمٗم   ﴾ وهؿ يمّؾ طم٤مرٍض قمغم ُم٤م ؿم٤مهدوه ،مجع ؿم٤مهد ،7ج/ؼمواًم، 

 .أُم٤م سمًٛمٍع أو سمٍم

 ﴿ :ىمقًمف شمٕم٤ممم       ﴾ /طمْمقرًا ُمٕمف سمٛمّٙم٦م :أي ،13اعمدصمر،  ٓ

ٗمر ًمٚمتج٤مرة :يٖمٞمٌقن قمٜمف ًّ  .ًمٖمٜم٤مهؿ قمـ ريمقب اًم

﴿          ﴾ /اًم٘مٓمٕم٦م ُمـ  :اًمِمّ٘م٦مو ،اعم٤ًموم٦م :أي ،42اًمتقسم٦م

 .اًمتل َيِمّؼ ريمقهب٤م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ًمٌٕمده٤م ،إرض

وحُيتٛمؾ أن يٙمقن  ،اًمذي هق اًمٜمّٝم٤مي٦م ُمـ اجلٌؾ ،وحُيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ اًمِمّؼ 

ٗمر ،اعم٤ًموم٦م :واًمِّم٘م٦م.ُمـ اعمِمّ٘م٦م ًّ ﴿.واًم   3    ﴾ /38اًمِمقرى، 

 .٤موروا ومٞمفإذا شمِم ،ص٤مر هذا اًمٌمء ؿمقرى سملم اًم٘مقم :ُي٘م٤مل
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أي: ٓ  :وهق اعمُٗم٤موو٦م ذم اًمٙمالم ًمٞمٔمٝمر احلّؼ  ،وهق ومٕمغم ُمـ اعُمِم٤مورة

 .طمّتك ُيِم٤موروا همػمهؿ ومٞمف ،يتٗمّردون سم٠مُمرٍ 

وىمٌؾ  ،يم٤مٟمقا إذا أرادوا أُمرًا ىمٌؾ اإلؾمالم ،إٟمّم٤مر :أن اعمٕمٜمل سم٤مٔي٦م :وىمٞمؾ

  .ؿ سمذًمؽصمؿ قمِٛمٚمقا قمٚمٞمف وم٠مصمٜمك اهلل قمٚمٞمٝم ،اضمتٛمٕمقا وشمِم٤موروا ىمدوم اًمٜمٌّّل 

وورود اًمٜمّ٘م٤ٌمء قمٚمٞمف،  هق شمِم٤مورهؿ طملم ؾمٛمٕمقا سمٔمٝمقر اًمٜمٌّّل  :وىمٞمؾ

 .طمّتك اضمتٛمٕمقا ذم دار أب أيقب قمغم اإليامن سمف واًمٜمٍّمة

 .وذم هذا دًٓم٦م قمغم ومْمؾ اعمُِم٤مورة ذم إُمقر

ّٓ ُهدي  [301]ُم٤م ُمـ رضمٍؾ ُيِم٤مور أطمدًا  :أٟمف ىم٤مل وىمد ُروي قمـ اًمٜمٌّّل  إ

 (1) .امم اًمّرؿمد

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ُمٞمزان احلٙمٛم٦م ، اًمريِمٝمري :  118ح  4/584اٟمٔمر : شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ، احلقيزي : ((1

2/1524.  
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 ) فصل الّشني ادكسورة (

 

﴿       3     ﴾ /هل٤م طمظٌّ ُمـ اعم٤مء :أي ،155اًمِمٕمراء،  ٓ

 .ٓ شُمزامحٙمؿ ومٞمف ،وًمٙمؿ طمظٌّ  ،شُمزامحقه٤م ومٞمف

﴿.احلّظ ُمـ اعم٤مء :واًمنّمب        ﴾ /قمّم٤مسم٦ٌم ُمـ  :أي ،54اًمِمٕمراء

وٓ حُيَم  ،ؾمتامئ٦م أًمػ ،اًمذيـ ىمٚمّٚمٝمؿ ومرقمقنيم٤من اًمنّمذُم٦م  :اًمٜم٤ّمس ىمٚمٞمٚم٦م.ىمٞمؾ

وذذُم٦م يمّؾ .اًمُٕمّم٦ٌم اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ قُمّم٥م يمثػمة :واًمنّمذُم٦م.قمدد أصح٤مب ومرقمقن

   .سم٘مّٞمتف اًم٘مٚمٞمٚم٦م :رء

﴿       ﴾ /واًمنّمقم٦م  وـمري٘م٦م فم٤مهرة.،،أي:ذيٕم٦م48اعم٤مئدة

﴿.واًمنّميٕم٦م واطمدة  3  ﴾ /ًمِّمٕمرىظم٤مًمؼ ا :أي ،49اًمٜمجؿ، 

 .ومال شمتخذوا اعمرسمقب اعمٛمٚمقك إهل٤مً  :أي ،وخُمؽمقمٝم٤م، وُم٤مًمٙمٝم٤م

أطمد أضمداد اًمٜمٌّّل  ،وأّول َُمـ قمٌده٤م أسمق يمٌِم٦م ،أن ظُمزاقم٦م يم٤مٟم٧م شمٕمٌده٤م :وىمٞمؾ

 ٌَؾ ُأُمٝم٤مشمف
عُمخ٤مًمٗمتف إّي٤مهؿ ذم  ،ويم٤من اعمنميمقن ُيًّٛمقٟمف اسمـ أب يمٌِم٦م ،ُمـ ىمِ

 .اًمِّمٕمرىيمام ظم٤مًمػ أسمق يمٌِم٦م همػمه ذم قم٤ٌمدة  ،اًمّديـ

 وهق أطمد يمقيمٌل ذراع إؾمد. ،اًمٜمّجؿ اًمذي ظمٚمػ اجلقزاء واًمِّمٕمرى:
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﴿   0  ﴾ /وسمٕمض اًمٌ٘مر أمح٤مًمٙمؿ  ،حتٛمؾ اإلسمؾ :أي ،7اًمٜمحؾ

ّٓ سمٙمٚمٗم٦ٍم وُمِمّ٘م٦ٍم  ،ٓ ُيٛمٙمٜمٙمؿ أن شمٌٚمٖمقه ُمـ دون إمح٤مل ،اًمّث٘مٞمٚم٦م امم سمٚمٍد سمٕمٞمدةٍ  إ

٤مل، ًمق ٓ أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمّخر هذه إٟمٕم٤مم ومٙمٞمػ سمٌٚمقهمف ُمع إمح ،شمٚمحؼ أٟمٗمًٙمؿ

 .طمّتك محٚم٧م أصم٘م٤مًمٙمؿ امم أيـ ؿمئتؿ ،ًمٙمؿ

ّٓ سم٠من يذه٥م ؿمٓمر  :ومٞمٙمقن اعمُراد ،ُمٕمٜم٤مه اًمِّمٓمر واًمٜمّّمػ :أن اًمِّمؼ :وىمٞمؾ إ

 .أي ٟمّمػ ىمّقة إٟمٗمس ،ىمّقشمٙمؿ

ؼ ؼ، واًمِمَّ  ويمالمه٤م اعمِمّ٘م٦م. ،سمٛمٕمٜمًك  ،سمٙمن اًمِّملم وومتحٝم٤م ،واًمِمِّ

﴿      5   ﴾ /ىمد وم٤مرىمقا احلّؼ  ،ذم ظمالٍف  :أي ،137اًمٌ٘مرة، 

ٙمقا سم٤مًم٤ٌمـمؾ ًّ  (1)يٕمٜمل ذم يمٗمٍر وهق اعمروي :وىمٞمؾ.ومّم٤مروا خُم٤مًمٗملم هلل شمٕم٤ممم ،ومت

 ذم قمداوٍة.  :وىمٞمؾ .وحُم٤مرسم٦م [300]ُُمٜم٤مزقم٦ٍم  ،ذم واللٍ  :وىمٞمؾ

 :ـ اًمِّمؼوُأطمتٛمؾ أن يٙمقن أصٚمف ُم٠مظمقٌذ ُم.واعُمح٤مرسم٦م ،اعُمٜم٤مزقم٦م :واًمِّم٘م٤مق

 .ًمٚمٕمداوة واعُم٤ٌميٜم٦م ،ٕٟمف ص٤مر ذم ؿمّؼ ص٤مطمٌف

ٕن يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام حيرص قمغم ُم٤م  :وُأطمتٛمؾ أن يٙمقن ُم٠مظمقذًا ُمـ اعمِمّ٘م٦م

 .يِمؼُّ قمغم ص٤مطمٌف وُي١مذيف

﴿            ﴾ /وقمداوًة سملم  ،خُم٤مًمٗم٦مً  :أي ،35اًمٜم٤ًمء

 .اًمّزوضملم

                                                           

  .1/427، جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  32اٟمٔمر : شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1
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وم٤معُمتِم٤مىّم٤من يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام ذم ؿمؼٍّ همػم  ،جلّر اًم٤ٌمئـوهق ا ،واؿمت٘م٤مىمف ُمـ اًمِّمؼ

 .أي ذم ٟم٤مطمٞم٦م :ؿمؼِّ ص٤مطمٌف سم٤مًمٕمداوة

﴿  3        ﴾ /أن  ،ٓ يٙمًٌٜمّٙمؿ ظمالذم وُُمٕم٤مدايت :أي ،89هقد

 .ُيّمٞمٌٙمؿ قمذاب اًمٕم٤مضمٚم٦م

 .ٓ حيٛمٚمٜمّٙمؿ قمدوايت قمغم خُم٤مًمٗم٦م رسّمٙمؿ :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

﴿              ﴾ /أي اؾمتٕمٚم٧م قمٚمٞمٜم٤م ؾمٞمئ٤مشمٜم٤م اًمتل  ،126اعم١مُمٜمقن

 .وهق اعمّية اًماّلطم٘م٦م ذم اًمٕم٤مىم٦ٌم :واًمِّم٘مقة واًمِّم٘م٤موة واطمدٌ  .أوضم٧ٌم ًمٜم٤م اًمِّم٘م٤موة

 .ؿم٘مّل  :وُي٘م٤مل عمَِـ طمّمؾ ذم اًمّدٟمٞم٤م قمغم ُمّيٍة وم٤مدطم٦م

﴿   ﴾ /عمَِـ ، أي: ؿمٕمٚم٦م ٟم٤مٍر فم٤مهرة ٕهؾ إرض، سملّمٌ 18احلجر

 .ٟمرى يم٠مهنؿ ُيرُمقن سم٤مًمٜمّجقم ،وٟمحـ ذم رأي اًمٕملم ،رآه

 .ًمِمّدة وٞم٤مئف ،ُييضء وٞم٤مء اًمٜم٤ّمر ،قمٛمقٌد ُمـ ٟمقر :واًمِّمٝم٤مب

ومٙم٤من ي٘مٕمد ذم ،وُمع يمّؾ واطمٍد ؿمٞمٓم٤من ،أٟمف يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يمٝمٜم٦م:وُروي

ٛمع ًّ امء ُم٘م٤مقمد اًم ًّ ومٞمٜمزل وخُيؼم  ،ومٞمًتٛمع ُمـ اعمالئٙم٦م ُم٤م هق يم٤مئـ ذم إرض ،اًم

 .ومُٞمٗمِمٞمف اًمٙم٤مهـ إمم اًمٜم٤ّمس ،اًمٙم٤مهـسمف 
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اموات ومٚماّم سمٕم٨م اهلل قمٞمًك  ًّ  وعم٤ّم سُمٕم٨م حمّٛمداً  ،ُُمٜمٕمقا ُمـ صمٚم٨م اًم

اموات يمّٚمٝم٤م ًّ امء سم٤مًمٜمّجقم ،ُُمٜمٕمقا ُمـ اًم ًّ  (1) .وطُمرؾم٧م اًم

أن اًمِّمٝم٤مب  :وىمٞمؾ.ٕٟمف مل ُير ىمٌؾ زُم٤مٟمف وم٤مًمِّمٝم٤مب ُمـ ُمٕمجزات ٟمٌّٞمٜم٤م 

واًمدًمٞمؾ قمغم  :ىمٞمؾ.وٓ ُي٘متؾ ،ف خُيّٞمؾ وحُيرقأٟم :وىمٞمؾ.حيرق اًمِّمٞم٤مـملم وي٘متٚمٝمؿ

وإٟمام  ومل يٙمـ ىمٌؾ ُمقًمد اًمٜمٌّّل  ٟمٌٞمّٜم٤م  [301]يمقن اًمِّمٝم٥م ُمـ آي٤مت 

اًمذيـ يم٤مٟمقا ُيٛمثٚمقن ذم اًمّنقم٦م  ،أن ؿمٕمراء اًمٕمرب طمدصم٧م سمٕمد وٓدشمف 

ٞمؾ ،سم٤مًمؼمق ًّ مل ُيقضَمد ذم أؿمٕم٤مرهؿ سمٞم٧ٌم واطمٌد ومٞمف ذيمُر  ،وسم٤مٕؿمٞم٤مء اعمُنقم٦م ،وسم٤مًم

 ،اؾمتٕمٛمٚم٧م اًمِّمٕمراء ذيمره٤م ًمٙمقايم٥م اعُمٜم٘مّْم٦م، ومٚماّم طمدصم٧م سمٕمد ُمقًمد اًمٜمٌّّل ا

يم٠مّٟمف يمقيم٥ٌم ذم إصمِر قمٗمري٧م ُمًّقٌد ذم ؾمقاد اًمّٚمٞمؾ :ىم٤مل ذو اًمّرُم٦م

﴿(2)ُمٜمٖمْم٥ُم        ﴾ /وهق  :مجع أؿمٞم٥م :اًمِّمٞم٥م ،17اعمزُمؾ

   ﴿.اعُمٌٞمّض اًمرأس  ﴾ / واًمِّمٞمٕم٦م.ُمـ يمّؾ مج٤مقم٦مٍ  :أي ،69ُمريؿ: 

 .إذا شمٕم٤موٟمقا ،شمِم٤ميع اًم٘مقم :وُمٜمف.اجلامقم٦م اعُمتٕم٤موٟمقن قمغم أُمٍر واطمٍد ُمـ إُمقر

                                                           

، قمٜمف سمح٤مر إٟمقار ، اعمجٚمز :  6/127اٟمٔمر : جمٛمع اًمٌٞم٤من ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن ، اًمٓمؼمد :  ((1

55/68.  

ة ) ىمْم٥م ( وومٞمٝمام : قُمٗمرّي٦م سمدل قمٗمري٧م ، وُمًّقم سمدل ، وشم٤مج اًمٕمروس ، ُم٤مد 111ديقاٟمف :  ((2

   .ُمًقد ، وُمٜم٘مْم٥م سمدل ُمٜمٖمْم٥م



 747 .................................اًمتٌٞم٤من ذم شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن

﴿          ﴾ /أن ُمـ ؿمٞمٕم٦م ٟمقح  :أي ،83اًمّم٤موم٤مت

  إسمراهٞمؿ. وإشم٤ٌمع احلّؼ  ،واًمٕمدل ،أٟمف قمغم ُمٜمٝم٤مضمف وؾمٜمّتف ذم اًمتّقطمٞمد :يٕمٜمل. 

اجلامقم٦م اًمّت٤مسمٕم٦م  :اًمِّمٞمٕم٦م :وىمٞمؾ.إسمراهٞمؿ  أن ُمـ ؿمٞمٕم٦م حمّٛمد  :ُمٕمٜم٤مه :وىمٞمؾ

اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمف  وص٤مر ذم اًمٕمرف، قم٤ٌمرة قمـ ؿمٞمٕم٦م قمكّم سمـ أب ـم٤مًم٥م  ،ًمرئٞمٍس هلؿ

ًمٞمٝمٜم٠ميمؿ  :ىم٤مل وسمٕمده ُمع َُمـ ىم٤مم ُم٘م٤مُمف ُمـ أسمٜم٤مئف.وُروي قمـ أب ضمٕمٗمر  ،قمغم أقمدائف

أُم٤م شمًٛمع  :ىم٤مل ،أن اًمٜم٤ّمس ُيٕمػّموٟمٜم٤م سمذًمؽ :ٚم٧مىم٤مل اًمِّمٞمٕم٦م، ىم ؟ىمٚم٧م وُم٤م هق ،آؾمؿ

﴿ ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف:       ﴾ وىمقًمف: ﴿   

             ﴾ /(1)15اًم٘مّمص 

 ﴿ 3    ﴾ /ٗمل إهقاءخُمتٚم ،خيٚمٓمٙمؿ ومرىم٤مً  :أي ،65آٟمٕم٤مم،  ٓ

ومال يٚمٓمػ هلؿ اًمّٚمٓمػ اًمذي  ،هق أن َيٙمَٚمٝمؿ امم أٟمٗمًٝمؿ :وىمٞمؾ.يٙمقٟمقن ؿمٞمٕم٦ًم واطمدة

٤مًمٗم٦م.وىمٞمؾ ًّ ييب سمٕمْمٙمؿ  :قمٜمك سمف :ُي١مَُمٜمقن قمٜمده، وخُيّٚمٞمٝمؿ ُمـ أًمٓم٤مومف سمذٟمقهبؿ اًم

ويمّؾ ومرىم٦ٍم ؿمٞمٕم٦ٌم قمغم  ،اًمٗمرق :واًمِّمٞمع.سمام ُيٚم٘مٞمف سمٞمٜمٙمؿ ُمـ اًمٕمداوة واًمٕمّمٌّٞم٦م ،سمٌٕمض

 ﴿.[302]طمدة     ﴾ /ذم إُُمؿ  :وىمٞمؾ ،ومرق إّوًملم :أي ،12احلجر

 .إّوًملم

ؿم٤ميع  :ُي٘م٤مل ،وهل اعُمت٤مسمٕم٦م :وأصٚمف ُمـ اعُمِم٤ميٕم٦م ،ويمّؾ ومرىم٦ٍم ؿمٞمٕم٦م ،اًمِٗمرق :واًمِمّٞمع

 .أي شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف :ومالٌن ومالٟم٤ًم قمغم أُمره

                                                           

  .83ح 4/272، قمٜمف اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم ، اًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين :  528اٟمٔمر : شمٗمًػم اًم٘مٛمل :  ((1
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