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Bahasa arab merupakan salah satu bahasa yang paling banyak dituturkan di dunia. Bahasa 

Arab adalah bahasa peribadahan umat muslim di seluruh dunia, kitab suci Al-Quran menggunakan 

bahasa Arab. Sebagai kitab suci, umat muslim tentunya harus mampu memahami isi kandungan Al-

Quran melalui berbagai ilmu tata bahasa arab salah satunya adalah ilmu nahwu. Isim jinis dan isim 

‘alam merupakan salah satu materi dalam ilmu nahwu yang banyak terdapat di dalam Al-Quran, 

namun masih banyak yang belum memahaminya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (0). Bentuk-bentuk isim jinis dan isim alam di dalam 

Al-Quran, (3). Makna-makna isim jinis dan isim alam di dalam Al-Quran. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten. Hasil Penelitian yang dapat diperoleh  

adalah sebagai berikut: (0) bentuk isim jinis di dalam Al-Quran ada 3 yaitu jam’iy dan ifrodiy, 

sementara bentuk isim alam di dalam Al-Quran ada 3 yaitu mufrod dan murokkab. (3) makna isim 

jinis jam’iy yaitu isim jinis yang menunjukkan lebih dari dua, dan makna isim jinis ifrodiy yaitu isim 

jinis yang menunjukkan sedikit atau banyak namun lafadznya satu. Sedangkan makna isim alam 

mufrod yaitu isim alam satu kata, dan isim alam murokkab yaitu isim alam yang lebih dari satu kata. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 التمهيد

اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت، كعلى آلو كصحبو أٚتعُت.  
 أشهد أف ال إلو إال اهلل، كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو، الذل ال نيب  بعده.

لية، اإلسالمِت  اٟتكومية سومطرة الشما ىذه الرسالة اليت تشرط َب كلية علم الًتبية كالتعليم باٞتامعة 
ٖتليل اسم اٞتنس كاسم العلم ُب ٞتامعة كموضوع ىذه الرسالة  ىي: ىذه اشرط من أحد شركط لتدريس َب 

 .القرآف الكرًن

 الصاٟتُت، كال بد للباحثبنفسو ُب كتابة ىذا البحث اٞتامعة كلكن ٔتساعدة ىؤالء  ما قاـ الباحث 
 كىم:أف تقدًن الشكر ٢تم، 

ية قد ريباين منذ طفلة تربية حسنة حفظهما اهلل. كقد ربياين بًتبية ين احملبوبُت أيب رمضاف كأمي شرقلدكا .ُ

 حسنة.

 .٤تبوبُت ىنا: حسٍت عائشة، رٛتي ىسيبواف، كفضيلة ىسيبوافٌب واخأل .ِ

 ا١تاجستَتذك ا٢تادم  الدكتوراألستاذ الدكتور شاه خالد نسوتيوف ا١تاجستَت ا١تشريف األكؿ كاألستاذ  .ّ

 ا١تشرؼ الثاين ُب كتابة ىذا البحث.

 األستاذ سالـ الدين اجملستَت شعبة تدريس اللغة العربية. .ْ

، األستاذ معمور ٫تداف، كأستاذتاف ٫تا أمي ذكالفهم اجملستَت، األستاذ اجملستَت األستاذ عبد ا٠تالق .ٓ

 ُب إ٘تاـ ىذه الرسالة. اعدتاينكمس كفطرم ىداية ىاسيبواف اللذاف قد ربتاين ىداية فوربا

 ك األستاذات ُب شعبة تدريس اللغة العربية الذين قد علموين دائما. ألستاذ .ٔ

 ٤تبوبُت : ناسب صالُت، خَت اإلحساف، ٤تمد ذكي موردم يألصدقائ .ٕ



 .أنا سر٬تار، أ٧تي تَتتا سارم ، نوُب: دكم أرتيك فوترم، خَت النساء ٤تبوبات يألصدقائ .ٖ

 شعبة تدريس اللغة العربية.ألصدقائي ُب  .ٗ

سالـ آخر الكالـ كالعس اهلل تعاىل أف ٬تعل أعما٢تم خالصة لوجة اهلل ك أف ٬تزيهم جزاء كثَتا . 
 عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو

 َُِٖميداف،  
  إعداد 
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 بالب األولال

 مقدمة

 بحثخلفية ال . أ

 "اللغة العربية ىي كاحدة من اللغات العا١تية اليت يستخدمها البشر للتواصل بعضها بعضا، كُب كتاب 
Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya" ، ذكرت أف اللغة العربية ىي كاحدة من اللغات الرئيسية ُب العامل

لغتها  اليت تستخدـ اللغة العربية بوصفكالبلداف  ُ.إنسانية َََ،َََ،ََِاليت يتحدث هبا أكثر من 
السكاف ىم من  ةف غالبيأ ى، كتنص ٖتديدا علفريقياإألكسط إىل مشاؿ ا الشرؽ الرٝتية تقع إىل حد كبَت ُب

 .ا١تسلمُت

ُب  . كالعامية كالعربيةالفصحى  ، تنقسم اللغة العربية إىل لغتُت ٫تا اللغة العربيةعيارىايتعلق ٔتكفيما 
الورقية كاجملالت  اٞتريدة ةة ُب ا١تناسبات الرٝتية كُب كتابىي اللغة ا١تستخدماللغة العربية ، استخدامها

ىي اللغة العربية  ةميعاف الأف الكرًن. كُب حُت آالقر هبا  ا١تستعملةاللغة  ىي ذلك. اللغة العربية  غَتكالصحف ك 
الذم ذلك. كمعظم اجملتمع احمللي  غَت بيةة اجملتمع كُب السوؽ ك ا١تستخدمة ُب اٟتياة اليومية ُب ا١تنزؿ كُب

  الفصحى العربية من ُب العربية العامية ف يكوف أكثر استخداماأىل الرٝتية ٯتيل إ لغتوك  يستخدـ اللغة العربية
 .ندكنيسياإُب  ما ٨تنك

شعائر الدينية.  ال ىةاليت يستخدمها ا١تسلموف ُب ٦تارس، كىي اللغة ُب العبادة سلمُتا١تالعربية ىي لغة 
كلو تصح العبادة  ،وته ُب عبادأقر  ما ينامع ال يعرؼك عبد باستخداـ اللغة العربية تي فأكيف ٯتكن للمسلم 

. كل األشياء ا١تتعلقة دعائو ينامع عرؼيال كلكن  مسلم دعوف ي. ككييقوؿ ىو بدكف أف ال يعرؼ معاين ما
اللغة بتخدـ أيضا ، كٚتيع العبادات تسةالشريعة االسالميدر ا، كىي مصإلسالـ متطابقة مع اللغة العربيةبا

 .اللغة العربية وفستخدما١ت مُب ىذا العامل ى ةقوؿ كل مسلم كمسلمنف أ، ٯتكن العربية. التايل
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قواعد اللغة العربية ُب ة كيد ١تعرفأالعامل يتوقع من ا١تستخدمُت بالتمن مستخدمي اللغة العربية ُب  كثَت
م استخداـ القواعد علم أ، ةكصحيح ةالعربية اليت ىي جيد ـ القواعدو ة ك٢تا باستخداـ علالكتابالكالـ ك 

 .رؼالصك  النحو

ُب ٣تاالت  الًتكيز، كلكن ا١تزيد من رؼالصك  النحوعلم قل الغارقُت ُب أكثَت من الناس  الواقع،ُب كاف 
 النحوعلم ف دراسة إ. التايل، فالكرًن فآف ندرس كنطبق ٤تتويات القر أعلينا  الـز. ك ةالعلـو اليت ىي مشًتك

 ، كلكن ةاللغة االندكنيسي ةف قد نشر ُب ترٚتآف القر أرغم من ال ى. علالكرًن فآالقر  ُب تشمل أيضا رؼالصك 
 ة٢تا قيم رؼالصك  النحو متعلٌ ك ات. داألمن خالؿ فهم العلم من استخداـ  ، بلفقط الًتٚتةب ستهنا ليأنفهم 
ٖتتنا كلكن إذا  ننظر ما أمر الدنياعندما ُب " تقريبا اهف معنأ ْتيثىناؾ حديث النيب  .تعايل اهلل ندع ةخاص

 ِ."فوقنا ما ننظرفلالدينية ُب أمر كانت 

 ٭تدث ،رؼالصك  النحوعلم  العامل الذين ال يعرفوف ىذا للغة العربية ُبامستخدمُت العدد الكبَت من 
ُب اللغة العربية ىي لغة  ، كالنظرالعربية نفسهاها بسبب عدـ االىتماـ لدراسة اللغة ن، ممتعددةب اسبأب ذلك
 .هاألنو يستغرؽ كقتا طويال لتعلم، ك النظر ُب تعلم اللغة العربية أمر صعب ةأجنبي

ف اهلل ىو الكشف أاٟتياة  ةُب قبض لمسلمُتل أك ا١تعتمد كتاب ا١تقدسكاف  ف الكرًن  آف القر أعتقد نك 
صدؽ ال ت ةلديها قو  ب االكت اىذ ّ.ُترسلاألنبياء كا١ت ختم صلى اهلل عليو كسلم ط النيبوسب ةالنسانيعن ا

ا اٍلقيٍرآفى عىلىى م نوعأتتجاكز قدره  جىبىلو لىرىأىيٍػتىوي خىاًشعنا ميتىصىدِّعنا ، قاؿ اهلل تعاىل ُب كتابو الكرًن : لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى
ا لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريٍكفى  مضموف الرسائل ا١تقدمة إىل األنبياء  لورسأكقد  ْ.ًمٍن خىٍشيىًة اهلًل كىتًٍلكى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضرًبػيهى

لوف ا١تسلموف يسج يكوف حىت اعية للمسلمُت من ٚتيع جوانبها.الربانيُت األساس للحياة الفردية كاالجتم
يكوف ُب الكرًن ىو ف آ، فاف القر ف. كلذلكآىل القر الدعوة إ ىرد علاٟتياة بال ةقو  ىبداية كجودىا ك٭تصلوف عل
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، فاف اٟتياة ف الكرًنآف الفهم السليم ضد القر . كبدك ُب دينوا١تختلفة الثقة من ا١تسلمُت كا٠تربات  صدكر
 ٓ.كيدأالفهم بالت ةالفكر كثقافة ا١تسلمُت ستكوف صعبك 

 بالطبع. ككذلك اٟتاؿ بالعربية لديها العديد من ا٠تصائص ٔتا ُب ذلك ة٥تتلفخصائص ل لغة لديها ك
كن تعلمها متنوعة من العلـو اليت ٯت ة. كىناؾ ٣تموعة٢تا معاف ٥تتلف ف يكوفأكاحد من ا١تفردات العربية ٯتكن 

، لعركض، كاةغالبالك  ،فبياال، ك عاينا١ت، ك قطنا١ت، ك رؼالصك  ،النحوعلم  ، كدات، ا١تفر مثال ُب فهم اللغة العربية
 كىلم جرا.

كمبتدأ  ، فاعلكال عل١تستفادة. بدءا من الفكثَت من النقاش حوؿ ا١تواد ا، ىناؾ  علم النحوُب ككاف 
، سوؼ يناقش بحث. كلكن ُب ىذه الغَت ذلك، ك زيميتال، ك ا١تنادل، ك علمالاسم ، ك نساٞتاسم ، ك خربك 

ف أ. كمن ا١تفًتض القرآف الكرًنموجودة ُب اليت  نحوم المن ا١تواد عل ةا١تشاكل اليت ىي ُب كاحد ثالباح
 .ين اٞتمل الناطقة بالعربية بشكل صحيحااللغة العربية من أجل فهم مع فدرسو ييدرس الطالب الذين 

وا العديد من الذين مل يفهم ، كثَت من الناس الذين يدرسوف اللغة العربية ال يزاؿ ىناؾُب الواقعككاف 
، ىذا ىو كاحد من ا١تواد ٔتا ُب ذلك ا١تواد اليت ىي مهمة ُب تعلم اللغة قيقةُب اٟتك . اسم اٞتنس كاسم العلمب

 .النبوم ُب اٟتديث ف الكرًن كآكثَت جدا ُب القر   ماأهن، كالتذكَت بالعربية 

يات آفهم لال يستطيعوف  مهنأكن حقيقة ، كلالكرًنف آالقر  ةقراءب وفٯتكن منهم كثَتاجملتمع ا١تسلم اآلف  
. إذا كاف خطأت فهموحىت  باٟترفية بعضهم فهم كاف. ك أخط كفر فسكثَت منهم ي، ك صحيحا ف الكرًنآالقر من 

باحث للف ينتشر أيضا إىل ا١تسلمُت اآلخرين. ىذا ىو ما دفع كأصبح السبب الرئيسي أ، ٮتشى  فهمو خطأ
 لبحث.اىذا قياـ ب

اليت  آية هافي. ك شريعةيات ا١تتعلقة با١تسائل الالنور ىناؾ عدد من اآل ةُب سور كاف ،  سبيل ا١تثاؿ ىكعل
 همبعضف أ. بل كثَتا  أةمر العورة إل سًتها ُب اجملتمع حوؿ دركليت ن. ككانت ا١تشاكل اأةالعورة للمر  سًتصف تت

ف الكرًن الذم آفهم القر  أخطاء ُب ،إىل ذلك ةضافاإل .فيو كاجبليس  للمرأة ف ارتداء اٟتجابأ وفيقول
كثَت من الناس يقولوف بفهم . ُٓيو اآل ١تائدةا ةُب سور  "أكلياء" ى كلمةعل فهمبالُب بلدنا فيما يتعلق  حدث
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ف معناه ىو مساعد أ قاؿ اآلخريق ا١توالية، ك معناه ىو صدأف  همبعض، كيقوؿ كلمةالىذه  حوؿ معٌت د عدمت
 .يقولوف معناه ىو الزعيم هم، ككذلك بعضأك عشاؽ

، تكوف فيها كلمة "ا١تًلَّةى"، َُِ:ُِب فهم سوره البقرة  ف الكرًن ٭تدث أيضاآأخطاء أخرل ُب فهم القر 
 .الرغبة نوأالدين، كىناؾ أيضا يقوؿ  ة ىوكلمالىذه  كمعظم الناس يفهموف معٌت

 وى كاف علم النحو،  ىذه اٟتالةف. ُب آمن القر كىذا ٭تدث بسبب االفتقار إىل العلم ُب فهم آيات 
كالنحو أكىل أكال "العمريطي  دمةُب ا١تق ذكر نوإف ،ل صحيح. لذاف بشكآلفهم آيات القر  اآللة من العلـو كاحد

 ٔ."أف يعلم إذ الكالـ دكنو لن يفهم

مواد  النحوعلم ، كالعديد من الدركس ُب كرًنف الآالقر  آياتجدا ُب فهم  مؤثر حوالفهم لعلم النعدـ 
ف يكوف للطالب الذين ككاف ُب اٟتقيقة أ. سم العلمكا سم اٞتنسا١تتعلقة باىي ا١تادة  منها. تهادراسعلى أقل 

 من كثَت  نوأالباحث ا٠تاصة  ةلتجرب. ككفقا سم اٞتنس كاسم العلمفهموا ايدرسوف اللغة العربية ٬تب اف ي
. سم العلمااسم اٞتنس ك  ال يزاؿ ىناؾ العديد من الذين مل يفهموا لغة العربيةعلم ال كطالب ب العلمالط
 عكسو. ذلككك، سم العلما يى كلكن ُب اٟتقيقة اسم اٞتنساليت ىي  كلمةفهم المعظمهم ك 

اسم "تحليل  ٖتت ا١توضوع أف يبحث ْتثا الباحث أراد، ١تذكورةالتوضيحات ا إىل تلكنظر لاكب
 ."الكريمالقرآن في  الجنس واسم العلم

 تحديد البحث . ب

ا كاحد الباحث أخذف،  نس كاسم العلماٞت سمف الكرًن ىناؾ كثَت من اآُب القر أف الباحث  ألر ما بعد
ف الكرًن آمن القر  ةف يقاؿ كل سور أ. ألنو ٯتكن ف الكرًنآالقر  كل سورة من  ُب سم اٞتنس كاسم العلممن ا
اسم اٞتنس كاسم  عاينكم صور ىىذا البحث عل ُبالباحث حٌدد ٍب  .اسم العلمك  اٞتنس ماسمن  كثَت ىناؾ
 .ف الكرًنآُب القر  التضامن العلم

 أسئلة البحث . ت
                                                           

 .ُص.  )دار السالمة(، ،نظم العمريطى على منت األجركميةشرؼ الدين ٭تي العمريطى، ٔ



 هي كما يلي:ف ا البحثُب ىذ أما أسةلة البحث

 ؟ القرآف الكرًن ُب العلمسم انس ك اٞتسم ا صور كيف .ُ

 ؟ القرآف الكرًن ُب العلمسم انس ك اٞتسم ا معاين كيف .ِ

 أهداف البحث . ث

 إىل: بحثال هتدؼ ىذه

 القرآف الكرًن ُب العلمسم انس ك اٞتسم ا صور ةفعر ١ت .ُ

 القرآف الكرًن ُب العلمسم انس ك اٞتسم ا معاين ةف١تعر  .ِ

 

 فوائد البحث . ج

 :كاستنادا إىل األىداؼ البحثية ا١تذكورة أعاله ، فاف فوائد ىذا البحث ىي كما يلي

 فوائد النظريةال .ُ

للغة العربية علي كجو التحديد ُب تطوير ا١تواد التعليمية با ةا٬تابي ةا البحث إىل تقدًن مسا٫تكيهدؼ ىذ
ف الكرًن آالقر ف تقدـ الرابطة أيضا فوائد لتطوير علـو أإىل ذلك، من ا١تتوقع  ة. االضافلماسم اٞتنس كاسم العب

 .القرآف الكرًنُب  سم اٞتنس كاسم العلمابعلي كجو التحديد 

 فوائد العمليةال .ِ

 لدراساتل . أ

للحصوؿ علي معلومات لتدريب أنفسهم ُب ا١تشاكل اليت  ةاستخداـ نتائج ىذا البحث كحاكي نكٯتك
 .القرآف الكرًنُب  سم اٞتنس كاسم العلمابف. خصوصا آلقر ا ةأك ترٚت فآالقر  ـو ث ُب نطاؽ علٖتد

 لمؤسسات التعليميةل . ب



سم ابكخصوصا  النحوعلم ُب ف الكرًن آللقر  ةعلميهالدراسات للكٯتكن استخداـ نتائج ىذا البحث 
 .، للمقارنة كالنظر ُب تطبيق كتطوير تعلم اللغة العربية اليـوالقرآف الكرًنُب  اٞتنس كاسم العلم

 هيكل البحث . ح

كالنهاية. يتكوف اٞتزء  تولثالثو أجزاء: اٞتزء األكؿ، كاحمل ىذا البحث يرٌتب علىُب  ككاف ىيكل البحث
 ة، كبياف صفحلصفحة، كالتخريجا ى، كموافقو مشرؼ علعنواف ة، كصفحكؿ من كرقو غالؼ، كشعاراأل

القائمة. سيتم ٕتميع احملتوم  ة، صفحة٣ترد ة، صفحالتصدير ة، صفحالشعار ة، كصفحةكيد االصالأت
 :ترد تفاصيلها فيما يلي أبواب ةوف ُب ىذا البحث ُب ٜتس١تضماألساسي أك ا

 ةمقدم األكؿ لبابا

أسةلة ك ك ٖتديد البحث، ، البحثخلفية لف من ا١تشاكل أاألمور اليت تت سوؼ يعرض بعض بابالىذا 
 .ىيكل البحث، ك البحث، كفوائد ، كأىداؼ البحثالبحث

 اإلطار النظرم الثاين بابلا

 كفيو. اكتقسيم االذم يتضمن تعريف، سم العلماباسم اٞتنس ك ـ و فها١ت سوؼ تكشف عن بابىذا ال
 .قرآف الكرًنـ و فهميقدـ عن 

 البحث منهجالباب الثالث 

، البحثموضوع ك  ، كأدكات البحث،نوع البحث لف منأالبحث كيت منهج بابىذا السيحدد 
 .البيانات ةصحطريقة ، ك ٖتليل البيانات طريقة، ك ٚتع البيانات طريقة، ك مصادر البياناتك 

 عرض البيانات كٖتليلهاالرابع  بابال

 .القرآف الكرًن ُبلم اٞتنس كالع اسمين اكا١تع الصور باب عنسيستعرض ىذا ال

 خا٘تةا٠تامس  بابال

 .قًتاحاتاالك  الصةا٠ت بابكيتضمن ىذا ال



 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 قرآن الكريم مفهوم . أ

 القرآف ُب اللغة .ُ

 اختيلف فيو ىل ىو مهموز أك غَت مهموز، على قولُت :

 الشافعي.األكؿ : أنو غَت مهموز، كبو يقرأ ابن كثَت، كىو قوؿ 

 الثاين : أنو مهموز، كعليو األكثر.

 ٍب اختيلف فيو أىل العلم من جهة االشتقاؽ كعدمو، على قولُت أيضا.

 األكؿ : أنو علم على كتاب اهلل تعاىل، مثل التوراة كاإل٧تيل، كىو قوؿ الشافعي.

 ٕواؿ متعددة.الثاين : أنو مشتق، لكن اختلف أصحاب ىذا القوؿ ُب األصل الذم اشتق منو على أق

 اه. فقد كاف معنقرأ يقرأ قراءة كقرآنا اليت معناه شيء قابل للقراءة : من الكلمة خوذأُب اللغة مالقرآف 
مع. كيقاؿ ذلك ألنو اٞتك  مضلا عٌتالقراة ٔت مصدر منالقراف. القراف أيضا شكل  ةلقراءالنصيحة للمسلمُت 

 ٖ.القراف الكرًن ٚتع بعض اٟتركؼ كالكلمات كاٞتمل ا١ترتبة بدقو ُب منظم كصحيح فٌ أيبدك ك

 القرآف ُب االصطالح .ِ

، بواسطة جربيل عليو السالـ،  مصلى اهلل عليو كسلىو كالـ اهلل ا١تنٌزؿ على ٤تمد  القرآف ُب االصطالح
اليت يتم سبحانو كتعاىل. ـ اهلل ىو كال احصطالاالقرآف  ،كتاب مناىل العرفاف  ُب ك ٗا١تعجز بأقصر سورة منو.
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 وقبلكي،  مإىل النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسل سبحانو كتعاىلع طبعة مباشرة من اهلل يل متسليمها من قبل جرب 
 َُ.تغيَت ف من جيل إىل جيل دكفو ا١تسلم

يقيم القدًن ف ىو قدًن على معاين العقيدة كمعٌت الكونونات فقط، كما ال يزاؿ آكقاؿ أندم ركزا القر 
٤تكمات  الدنيا(، ككلها مشحونة ٔتعٌت اءىو ُب بيت العزة )ٝت افسين كالماكشف القرآف  كىكذا   .على النطق

صلى اهلل عليو  ٤تمد على األرض كقبلو أنزؿ ات، ُب حُت أف القرآفمتشاهباليت ىي إشارة أك عودة آيات 
ات، متشاهبآيات نفسي، ألنو ال ٭تتوم على الـ ٖتتوم على كال اللفظي، ىو كالـ ختم األنبياء ىو كما  مكسل

 ُُ.أيضا ٤تكمات وأك معانيو ىاتو آيكلكن 

كالـ اهلل ا١تعجز ا١تنزؿ على خاًب األنبياء  :ىو صطالحالقرآف ُب االأف وؿ الفقو صأ علماء ؿكقا
ا١تتعبد بتالكتو،  كا١ترسلُت بواسطة األمُت جربيل عليو السالـ ا١تكتتب على ا١تصاحف ا١تنقوؿ إليا بالتواتر،

 ُِا١تبدكء بسورة الفاٖتة ١تختم بسورة الناس.

كالقرآف "قرأ" : تأٌب ٔتعٌت اٞتمع كالضم، كالقراءة : ضم اٟتركؼ كالكلمات بعضها إىل بعض ُب الًتتيل، 
نىا ٚتىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي ) فىًإذىا قػىرىٍأنىاهي فىاتًَّبٍع ( ُُٕب األصل كالقراءة : مصدر قرأ قراءة كقرآنا. قاؿ تعاىل : "ًإفَّ عىلىيػٍ

(. أم قرأتو، فهو مصدر على كزف "فيعالف" بالضم : كالغفراف كالشكراف، ُٖ-ُٕ(" )القيامة : ُٖقػيٍرآنىوي)
 تقوؿ : قرأتو قرءان كقراءة كقرآنا، ٔتعٌت كاحد، ٝتي بو ا١تقركء تسمية للمفعوؿ با١تصدر.

فصار لو كالعلم الشخصى. كيطلق   مهلل عليو كسلصلى اكقد خص القرآف بالكتاب ا١تنٌزؿ على ٤تمد 
باالشًتاؾ اللفظى على ٣تموع القرآف، كعلى كل آية من آياتو، فإذا ٝتعت من يتلو آية من القرآف صح أف 

 (َِْتقوؿ إنو يقرأ القرآف : "كىًإذىا قيرًئى اٍلقيٍرآفي فىاٍستىًمعيٍوا لىوي كىأىٍنًصتػيٍوا". )األعراؼ : 

ء إىل أف لفظ القرآف غَت مهموز األصل ُب االشتقاؽ، إما ألنو كضع علما مرٕتال كذكر بعض العلما
على الكالـ ا١تنٌزؿ على النيب صلعم  كليس مشتقا من "قرأ"، كإما ألنو من قرف الشيء بالشيء إذا ضمو إليو، 

 كؿ.كىذا رأم مرجوح، كالصواب األ –أك من القرائن ألٌف آياتو يشبو بعضها بعضا فالنوف أصلية 
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كالقرآف الكرًن يتعذر ٖتديده بالتعاريف ا١تنطقية ذات األجناس كالفصوؿ كا٠تواص، ْتيث يكوف تعريفو 
حدا حقيقيا، كاٟتد اٟتقيقى لو ىو استحضاره معهودا ُب الذىن أك مشاىدا باٟتس كأف تشَت إليو مكتوبا ُب 

تقوؿ : ىو من "ًبٍسًم اهلًل الرٍَّٛتًن الرًَّحٍيًم ا١تصحف أك مقركءا باللساف فتقوؿ : ىو ما بُت ىاتُت الدفتُت، أك 
" )الفاٖتة : ُ)  (ٔ( ... إىل قولو : "ًمنى اٍٞتًنًَّة كىالنَّاًس". )الناس : ِ-ُ( اٟتىٍمدي لًلًَّو رىبِّ اٍلعىالىًمٍُتى

ى ٤تمد كيذكر العلماء تعريفا لو يقٌرب معناه كٯتيزه عن غَته، فيعرفونو بأنو : "كالـ اهلل، ا١تنٌزؿ عل
صلعم، ا١تتعبد بتالكتو". ؼ"الكالـ" جنس ُب التعريف، يشمل كل كالـ، كإضافتو إىل "اهلل" ٮترج كالـ غَته 

 من اإلنس كاٞتن كا١تالئكة.

ادنا ًلكىًلمىاًت رىيبٍِّ لىنىًفدى اٍلبىٍحري   ك "ا١تنٌزؿ" ٮترج كالـ اهلل الذم استأثر بو سبحانو : "قيٍل لٍَّو كىافى اٍلبىٍحري ًمدى
نىا ٔتًٍثًلًو مىدىدنا" )الكهف :  ـه َُٗقػىٍبلى أىٍف تػىنػٍفىدى كىًلمىاتي رىيبٍِّ كىلىٍو ًجةػٍ (، "كىلىٍو أى٪تَّىا ُب اأٍلىٍرًض ًمٍن شىجىرىةو أىٍقالى

بػٍعىة أىٍْتيرو مَّا نىًفدىٍت كىًلمىاتي اهلًل".)لقماف :   (ِٕكىاٍلبىٍحري ٯتٌده ًمٍن بػىٍعًدًه سى

كتقييد ا١تنٌزؿ بكونو على : ٤تمد صلعم ٮترج ما أنزؿ على األنبياء قبلو كالتوراة كاإل٧تيل كغَت٫تا. ك 
رج قراءات اآلحاد، كاألحاديث القدسية  ألف  -إف قلنا إهنا منزٌلة من عند اهلل بألفاظها –"ا١تتعٌبد بتالكتو" ٮتي

لى كجو العبادة، كليست قراءة اآلحاد كاألحاديث التعبد بتالكتو معناه األمر بقراءتو ُب الصالة كغَتىا ع
 ُّالقدسية كذالك.

 :، ىناؾ ٜتسة عوامل ىامة على األقل تصبح عوامل ٦تيزة للقرآف كىيذكورةكبناء على التعريف ا١ت

النيب  ـىو ٣ترد الوحي من اهلل(، كليس كال)ـ جربيل اهلل سبحانو كتعاىل، كليس كال ـالقرآف ىو كال . أ

 وفزميل مـ الناس العاديُت، فهالقرآف فقط(، كليس كالالقابل على  ىوم )صلى اهلل عليو كسل

 .١تمارسة ذلك فقط
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 .ُٔ-ُْ، )القاىرة، مكتبة كىبة(، ص. مباحث ُب علـو القرآفمناع خليل القطاف، الشيخ  



الكتب اليت أعطيت لؤلنبياء  .ال تعطى لؤلنبياء السابقُت صلى اهلل عليو كسلم حملمدالقرآف ىو  . ب

 كالتوراةكتاب الذم أعطي لداكد، السابقُت ال تسمى القرآف كلكن ٢تا أٝتاء أخرل؛ زابور ىو اسم ال

 عليو السالـ.١توسى، كاإل٧تيل ىو الكتاب الذم أعطى لعيسى  تأعطي

حىت اٟتاضر كا١تستقبل ال ٯتكن  نزكلومن بداية  بٍت آدـالقرآف ىو معجزة، حىت ُب تاريخ  . ت

 .ياتاآلأك  أقصر السورةك  ىا اللغةأ واألحد أف يتطابق القرآف، بشكل فردم أك ٚتاعي، حىت لو كان

تلك لكذب، كيتم لٔتعٌت القرآف مقبوؿ كركاه كثَت من الناس الذين ىم مستحيل  ركم متواترا . ث

 .نايعل إىل كقت متوالياحىتمن كقت  لركايةا

من بُت القراءات العديدة، قراءة القرآف فقط  .قراءة القرآف يتم تسجيلو كمؤسسة خَتية العبادة . ج

 سورةاآليات أك ال ينايعرؼ معناه، خاصة إذا كاف يعرؼ مع الب توقراء كلو كافتعترب ُب العبادة، 

القراءات األخرل ال تعترب عبادة إال إذا كانت مصحوبة النوايا  .كقادر على ٦تارسة ذلك ىاقرأياليت 

 ُْ.العلم طلباٟتسنة مثل 

 القرآف الكرًن اتكطبيع اءاٝت .ّ

من  كـررل، فإف القرآف ىو األكبعبارة أخدرجة. ٚتيعها إىل ارتفاع الدكر كال للقرآف أٝتاء كثَتة تشَت
القرآف كاف كعالكة على ذلك،  . كتابال كر،الذ التنزيل،  الفرقاف،ىي  كمن بُت أٝتاء القرآف. الكتب اإل٢تية

مثل ك  كالنذير البشَتك  بارؾكا١ت العزيزك  الشفاء كا١توعظةكالرٛتة ك كا٢تدل  نورالكرٯتة كال كصاؼبعض األ أيضا ولدي
 ُٓذالك.

 القرآف الكرًنُب تول احملتصنيف  .ْ
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 Anshori, Ulumul Quran, h.18-19 
15

 Anshori, Ulumul Quran, h .20 



كبسبب النطاؽ الواسع للمشاكل الواردة ُب القرآف، ٭تاكؿ العلماء صياغة النقاط الرئيسية حملتول القرآف 
كإىل جانب الصيغ  .كمع ذلك، فإف الصيغ ال تصف ٘تاما ٤تتول كامل من احملتول القرآف .بشكل منهجي

 ُٔ.كالبعض اآلخر يبدك عا١تياا١تختلفة، ىناؾ اختالفات ُب طريقة الكشف، كبعض الصيغ ا١تفصلة، 

 :القرآف ُب التصنيف نظر العلماء ُب صياغة ٤تتولكفيما يلي عرض ٥تتلف كجهات 

 :بارم ىوالطبن جرير كفقا ال . أ

 التوحيد (ُ

 األخبار (ِ

 ُٕالديانات (ّ

تسعة ٤تتويات رئيسية حملتول القرآف الكرًن الذم ًب إدراجو  عرض فيو لقاٝتيال كيلتأُب كتاب الك  . ب

:القرآف الكرًن على النحو التايل ُب علـو بشعبية ٖتفظ بُت بعض ا١تتحمسُت شهورا١ت عرشالُب 

  

 أال إ٪تا القرآف تسعة أحرؼ # سأنبيكها ُب بيت شعر بال ملل

 ُٖمثلحالؿ، حراـ، ٤تكم متشابو # بشَت، نذير، قصة عظة 

تنص على أف مضموف تعاليم القرآف  ”Pengantar Ulumul Qur’an“ ٣تفوؽ زىدم ُب كتابككاف  . ت

صلى الكرًن ٭تتوم على ٜتسة مبادئ، ألف الغرض الرئيسي ا١تستمدة من القرآف الكرًن إىل ٤تمد 

 :ىو أف ٖتاؿ إىل البشرية ىو نقل ا١تبادئ ا٠تمسة الواردة ُب القرآف كىي ماهلل عليو كسل

 التوحيد (ُ
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 Bisri Affandi, Dirasat Islamiyah II, (Surabaya, Anika Bahagia Offset, 0222), h. 05 

 .ُِٗ-ُِٖ(، ص. ُٕٗٗ)بَتكت، دار الفكر، اإلتقاف ُب علـو القرآف اٞتزء الثاين، جالؿ الدين السيوطي،  ُٕ
 .َُْ(، ص. ُٖٕٗبَتكت، دار الفكر، ) ٤تاسن التأكيل اجمللد التاسع،القاٝتي،  ُٖ



 سبحانو كتعاىل د من اهلليالوعد ك الوع (ِ

 عبادة (ّ

 طريقة ككيفية ٖتقيق السعادة (ْ

 ُٗمصلى اهلل عليو كسل ٤تمد قصص البشرية قبل (ٓ

 اسم الجنس فهومم . ب

على حقيقة موجودة  اٌل اسم اٞتنس ما كاف داَّ "اعلم أفب إليو الز٥تشرم بقولو: ھ ابن يعيش عٌما ذعرٌب 
: كرجل تٌص بواحد دكف آخر من أفراد جنسو: ىو الذم ال ٮتاسم اٞتنسكُب رأم أخرل أٌف  َِكذكات كثَتة".

 ُِكامرأة كدار ككتاب كحصاف.

فأما  ،إفرادم جنس ٚتعي، كالثاين يقاؿ لو اسم جنس أحد٫تػا يقاؿ لو اسم: اسم اٞتنس على نوعُت
با، تكوف ُب ا١تفرد  الغ كبُت كاحػده بالتاءاثنُت، كيفٌرؽ بينو  من اسم اٞتنس اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر

للواحد  ءممثل ك ء ُب الػداؿ على اٞتمعازيادة الت كلمة، كرٔتا كانتك  كشجر، كمنو كلم كبقرة كبقر كشجرة
فأٌما اسم ، ركميك  د كالكثيػر بالياء، كزنج كز٧تٌي، كرـكاحد يكوف الفرؽ بُت الو قك  .رأىةو للكثَت، كىو نادكىمك 

 .كخل كزيت كثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد، كماء كذىبى الاإلفػرادم فهو: ما يصػدؽ علاٞتنس 

بُت اسم اٞتنس  بينها كبُت مفردىا بالتاء كما يفٌرؽ يفٌرؽ َتا من ٚتوع التكسَتثفإف قلت: فإيٌن أجػد ك
ى لاٞتنس اٞتمعٌي كما كاف ع اسمماذا أيفٌرؽ بُت بميدنل ككاحده ميػٍديىةه، فقىػٍريىةه، ك  ككاحػده، ٨تو: قػيرنل ككاحده

 ؟ ىذا الوجو من اٞتموع

األكؿ: أٌف اٞتمػع ال بٌد أف  والوج :فا من كجهُتالأٌف بُت النوعُت اخت فاٞتواب على ذلك أف تعلم 
ترل  فأما اسم اٞتنس اٞتمعي فال يلـز فيو ذلك، أفال، ع احملفوظة ا١تعركفةو معينة من زنات اٞتم يكوف على زنة

أٌف الضمَت ى عماؿ العريب جرل علتكالوجو الثاين: أف االس  زنات اٞتمع را ال يوافق زنة منجرا كٙتشأف بقرا ك 
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 Majfuk Zuhdi, Pengantar Ulumul Qur’an, (Surabaya: Bina Ilmu, 0222), h. 01-31 

 .ِٔ، )مصر، ادارة الطباعة ا١تنَتية(، ص. ، اٞتزء األكؿشرح ا١تفصلالشيخ لعامل العالمة جامع الفوائد موٌفق الدين يعيش،  َِ
21

 .َُٖ ص. (،ُّٗٗصرية، ع)بَتكت، ا١تكتبة ال جامع الدركس العربيةالشيخ مصطفى غاليُت،  



: " إليو يصعد وتشابو علينا" كقول بقرال قوؿ اهلل تعاىل: "إفٌ ا كاٞتمعي مذكػر  كما أشبو يرجع إىل اسم اٞتنس
 ثا، كما ٕتد ُب قولونعود الضمَت إليو مؤ ي اؿ العريب جرل على أفػا اٞتمع فإٌف االستعممٌ فأ " الطيب الكلم
"، ككقوؿ: "غيرىفان ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىٍ سبحانو ا غيرىؼه مىٍبًنيَّةه" كقولو: "٢تىيٍم غيرىؼه ًمٍن فػىٍوًقهى تعاىل ُب  :رالشاع ًتهىا األىنٍػهىاري

 ِِ.غيرىًؼ اٞتىنًَّة العيليا الَّيت كىجىبىت ٢تىيم ىيناؾى ًبسىعيو كافى مىشكورً 

غَت  سمفاال ككال٫تا ينقسم إىل اسم غَت صفة ك اسم ىو صفة. : اسم عُت كاسم معٌتىلإينقسم ك 
الصفة ٨تو رجل كفرس كعلم كجهل. كالصفة ٨تو راكب كجالس كمفهـو كمضمر. قاؿ الشارح ا١تراد باسم 

سا غَت ك٨تو٫تا من ا١ترئيات، فاألسم غَت الصفة ما كاف جن: ما كاف شخصا يدركو البصر، كرجل كفرس عُتال
مأخوذ من فعل ٨تو رجل كفرس كعلم كجهل. كالصفة ما كاف مأخوذا من الفعل، ٨تو اسم الفاعل اسم 

كضارب كمضركب كما أشبههما من الصفات الفعلية كأٛتر كأصفر كما أشبههما من صفات اٟتلية ا١تفعوؿ  
 ِّكبصرل كمغرىب ك٨تو٫تا من صفات النسبة.

، . فهي اٝتاء أجناساـه، كاٝتاء االستفكاٝتاء الشرط، كاٝتاء ا١توصولةكمنو الضمائر: كاٝتاء اإلشارة، 
راد باسم . كليس ا١تتص بواحد دكف غَته من أفراد جنسو، فهو ٮتكيقابلو العلم ألهنا ال ٮتتص بفرد دكف آخر.

أهنا ال ، غَت . فالضمائر مثال، معارؼوز اطالقو على كٌل فرد من اٞتنس، بل ما ٬تاٞتنس ما يقابل ا١تعرفة
صلح للخاطب. ك . كيصح أف ٗتاطب بو كل من ي. فإف "أنت" ضمَت للواحد ا١تخاطبٗتتص بفرد دكف آخر
يصح أف . ك متكلم الواحد. ك "أنا" ضمي للكيصح أف يكٌت بو عن كل مذكر غائب. "ىو" ضمَت للغائب

د دكف آخر. كقس على . فأنت ترل أف معناىا يتناكؿ كل فرد. كال ٮتتص بواحيكٌت بو عن نفسو كل متكلم
 ِْ.ذلك أٝتاء اإلشارة كاألٝتاء ا١توصولة
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)دار شرح ابن عقيل قاضي القضاة هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقلي ا١تصر ا٢تمداىن اٞتزء األكؿ، ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  
 .ُٓـ(، ص.  َُٖٗالًتاث القاىرة، 

23
 ِٔ، ص. ...شرحلعامل العالمة جامع الفوائد موٌفق الدين يعيش، االشيخ  

24
 .َُٖ ، ص.جامع الدركس...الشيخ مصطفى غاليُت،  



 اسم العلممفهوم  . ت

ما كضع ١تسمى معُت : ىو العلمكُب كتاب أخرل أف  ِٓالعلم ىو االسم الذم يعُت مسٌماه مطلقا،
 ِٔ: جعفر، كغضنفر، كزينب كشاة كمصر.٨تو ،بدكف احتياج إىل قرينة خارجة عن ذات لفظو

 :باعتبار الوضع إىل ثالثة أنواعالعلم  قسمكين

 .ما كضع أٌكال ليدٌؿ على الذات، ٨تو عمر كعثماف:  االسم ( أ

ـٌ ا١تؤمنُت، كابن كالكنية  ( ب ـٌ أك ابن أك بنت، ٨تو أبو البشر، كأ : ىي كٌل مركب إضاُب صدره أب أك أ

 .مالك، كبنت النعماف

 كسيف الدكلة كالنقصواٟتٌمار.كاللقب : ما يراد بو مدح مسٌماه أك ذٌمو، ٨تو ٚتاؿ الدين  ( ت

 إىل نوعُت :كينقسم العلم باعتبار االستعماؿ 

 .كعمر كسعاد   يستعمل ُب شيء آخر قبل علمٌيتو،مرٕتل : كىو ما كضع من أكؿ األمر علما، كمل ( أ

عن مصدر كفضل، أك  امعمالو فيو قبل العلمية كالنقل، إمنقوؿ : كىو ما نقل من شيء سبق است ( ب

عن اسم جنس كأسد، أك عن فعل كيحي كأٛتد ، أكعن صفة كمحرز ك٤تمد كسعيد كٛتٌاد، أك 

 عن مرٌكب كجاد ا١توىل كسيبويو.

 كينقسم العلم باعتبار اللفظ إىل نوعُت :

، ٨تو سعيد. كحكمو أف يعرب على حسب العوامل إال إذا كاف ٦تنوعا من الصرؼ فيجٌر ا١تفرد ( أ

 و أٛتد.بالفتحة ٨ت

                                                           
 .ُُٖ، ص. شرح...٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  ِٓ
 .ٕٖ )مكتبة األداب(، ص. قواعد اللغة العربية العالمة حفٍت ناصف كأصدقاءىا،  ِٔ



٨تو نور الدين. فحكمو أف يعرب صدره على حسب العوامل، ك٬تٌر  (إف كاف اضافيا)، كا١تركب ( ب

إال إذا  ، ٨تو بعلبٌك. فحكمو أف ٯتنع من الصرؼ (إف كاف مزجيا)عجزه با١تضاؼ دائما. كا١تركب 

كاف ٥تتوما بويو، ٨تو سيبويو فيبٌت على الكسر. كا١تركب )إف كاف إسناديا( ٨تو جاد اٟتق، كتأٌبط 

ك٭تكى على حالتو األصلية كتقٌدر على آخره حركات شرٌا فحكمو أف يبقى على حالو قبل العلمية. 

 اإلعراب.

 إىل نوعُت :كينقسم العلم باعتبار معناه 

 ص بواحد دكف غَت من أفراد جنسوخصى : كىو اسم ٮتتعلم ش ( أ

 ِٕ.أفرادهعلم جنسى : كىو ما كضع للجنس برٌمتو بقطع النظر عن  ( ب
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 .َٗ-ٖٖ ص. دار الكتب العلمية/دار الفكر(، بَتكت،)القواعد االساسية للغة العربية، السيد اٛتد ا٢تامشي،  



 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث . أ

(  أك ما يسمى أيضا بتحليل ا١تضموف، Content analysisىذا البحث ُب دراسة ٖتليل احملتول ) الباحثكضع 

ككاف   طريقة ٖتليل ا١تضموف الوصفي. كلها بيانات كثيقية. تعقد الباحثألف البيانات ا١توجودة ُب ىذا البحث كانت  

 ىذا البحث ىو ْتث النهج الوصفي.

ىي ٖتليل لتصور ا١تضموف أك نسخة ا١تعينة تفصيال. ىذا التحليل اليقصد  طريقة ٖتليل ا١تضموف الوصفي 

 .   ِٖالختبار فرض أك ا١تتعلق بُت متغَت. ىذا التحليل لتوصيف كتصوير النواحي كا٠تصائص من اٞتملة مطلقا

 أجرم هبدؼ استكشاؼىو ْتث  الستكشاُبا. البحث الستكشاُبأما من ناحية أىدافو فالبحث ىي ْتث ا

 Library research) (ينظر إىل موضوع البحث ىذا البحث ا١تكتيب ما. لكن عندِٗثو لبحاليت أصبحت ىدفا ل ةظاىر ال

ألف موضوع البحث كتب الذم يتعلق ٔتسألة البحث. البحث ا١تكتيب ىو البحث يعقد باستخداـ ا١تراجع إما الكتب ك 

 .َّالبحثية من الدراسة السابقة التقارير سجل ككذلك

ٖتليل اسم اٞتنس كالعلم ُب عو وضألف م لنحو كعلم التفسَتىي كجهة علم انظرم ُب ىذا البحث لككجهة ا

 .القرآف الكرًن

 أدوات البحث  . ب

. كاف أداة ْتثهية أداة أك كسيلة تستخدـ من قبل الباحثُت ىو الباحث نفسو للبحث أداةك كُب ْتث النوعي

 كنتائج أفضل. ْتيث يتم ٚتع البيانات أكثر سهولة.ٞتمع البيانات ْتيث ٕتمع البياف أسهل انطرؽ 
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 Eriyanto, Analisis Isi, (Jakarta: Kencana Media Group, 3100), h. 30 

29
 Kuntjojo, Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 3112) , h. 2 

30
 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia, 3113), h. 00 



 موضوع البحث  . ت

 القرآف الكرًن.موضوع البحث ُب ىذا البحث ىو 

 مصادر البيانات . ث

لبيانات البحوث. ينقسم مصادر ا دعم كما ا١تستخدمة اٟتقيقة، ا١تواد من ا١تقابلة األدلة مذكرة كصفي البيانات

 البيانات الثانوية.ية ك اىل قسمُت: البيانات األساس

اإلستبانة. البيانا يتعلق با١تتغَتات اٟتصوؿ على ا١تالحظة، كاٟتوار ك  ىي مأخوذ من ٣تاؿ يةاألساسالبيانات  -ُ

ا١تدركسة. ا١تثاؿ متغَت العمر، التعليم، الوظيفة كاآلخر يسمى البيانات الدموغرافية أك اإلجتماعى 

 .القرآف الكرًن ىي ىذا البحث ُب يةاألساسالبيانات ك  .ُّاإلقتصادم

مباشر من خالؿ الوسيلة  غَت بشكل باحثوف عليها حصل اليت البحثية البيانات البيانات الثانوية ىي مصدر -ِ

 .ِّ)حصلت كسجلت ا١تؤسسة ا١ترتبطة أك الطرؼ األخر(

 كأما البيانات الثانوية كما تلي:

 شيخ مصطفى غاليُتتأليف  ةجامع الدركس العربي -

 لعالمة حفٍت ناصف كأصدقاءىاا تأليف قواعد اللغة العربية  -

 ٛتد ا٢تامشيأسيد  تأليفالقواعد االساسية للغة العربية  -

 لعامل العالمة جامع الفوائد موٌفق الدين يعيشاشيخ  تأليفكؿ اٞتزء األ شرح ا١تفصل -

 عبد اهلل بن عقيل العقيلى ا١تصرل ا٢تمدافهباء الدين  تأليف شرح ابن عقيل -

 اماـ جالؿ الدين السيوطي كاماـ جالؿ الدين احمللي تأليف القرآف الكرًن تفسَت -

 عبد الرٛتن بن ناصر السعدمتأليف  تيسَت الكرًن الرٛتن ُب تفسَت كالـ ا١تناف -
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 طريقة جمع البيانات . ج

ت عن األشياء الطريقة ا١تستخدمة ُب ىذا البحث طريقة الوثائق. رأل أريكونتو أف طريقة الوثائق ىي ْتث البيانا

كاتب الشورل كجدكؿ االعماؿ ت ك اللوحة التذكارية كالنقوش ك أك متغَت السجل كاٞتدكؿ كالكتب كاٞترائد كاجملال

 .ّّكغَته

صورة حىت  الفاٖتة ةصور  القرآف الكرًن منهما ُب ي٫تا كمعانور عن ص علمكال نساٞتاسم  كىكذا سيوثق الباحث

 كما تلي:  فهي أما ا٠تطوات ا١تعقدة هبا .الناس

 ٚتع البيانات ا١تتعلقة بالبحث، ُب ىذه ا١ترحلة سجل الباحث مصادر البيانات ا١تتعلقة ٔتسألة البحث. .ُ

 تنقيح البيانات اجملتمعة، عمل الباحث إختار كل البيانات ا١تطابقة ٔتسألة البحث.  .ِ

 عرض البيانات ا١تنقحة، تقدـ البيانات ا١تختارات. .ّ

 ٖتليل البيانات ا١تعرضة. .ْ

 تلخيص البيانات. .ٓ

 طريقة تحليل البيانات . ح

 Contentٚتعت البيانات بطريقة الوثائق فبعده ٖتليل البيانات. استخدـ ىذا البحث التحليل الضمٍت )

analysisالبيانات الوصفيات ٖتلل ٔتضمونو، لسبب ذلك ىذا التحليل يسمى بالتحليل الضمٍت .)ّْ. 

التحليل ا١تضموف ىو تقنية البحث ٞتعل االستدالؿ ( Klaus Krippendorfقاؿ كلوس كريفيندكرؼ )

( أف التحليل ا١تضموف ىوطريقة Eriyanto. كقاؿ ايرينتو )35ك صحيح البيانات باىتماـ سياقها   (replicable)ا١تمثل

 .36البحث لتعليم ك تلخيص النتيجة عن مظاىر بانتفاع الوثائق أك النسخة 
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 ُب ٖتليل البيانات ُب ىذا البحث كما يلي: أما ا٠تطوات اليت تضع الباحث

 .اختيار البيانات، ىو سعي لفرز  كحدة إىل األجزاء ا١تتشابو -ُ

تنقيح البيانات، أكلو ٖتديد كحدة األجزء األصغر ا١توجودة ُب البيانات اليت ٘تلك ا١تعٌت عندما يرتبط  بًتكيز  -ِ

ل الًتميز. جعل الًتميز ىو توفَت رمز ك مشاكل البحوث. بعد اف حصلت كحدة، ا٠تطوة التالية ىي جع

 .على كل كحدة لكي تبقى أف تبحث البيانات من أم مصادر

ٖتديد كإعداد كتفسَت البيانات منهجية  :ا٠تطوة التالية ىي عرض البيانات اليت تشملتنقيح البيانات  بعد -ّ

 .كموضوعية ك شاملة كمعنوية

 ليل ا١تضموف.ٖتليل البيانات، ُب ىذا البحث تستخدـ الباحثة ٖت -ْ

 تلخيص البيانات، خلصت الباحثة نتائج البحث كفقا لفةة كا١تعٌت. -ٓ

 صحة البيانات طريقة . خ

١تا كانت البيانات اليت ٚتعت الباحثة متوفرة كاملة ال بد ٢تا ضماف على تلك البيانات اجملموعة قبل أف ٖتلل 

 كتفسرىا لتكوف نتائج البحث صاٟتة ضابطة.

بد للباحثة أف تقـو بعملية ضماف صحة البيانات لتقرير صحة البيانات ُب ىذا البحث أثناء عملية التحليل ال 

طريقة ا١تقارنة ىي من إحدل طرؽ لضماف البيانات  كتشافات الصحيحة استخدـ الباحثفللحصوؿ على البيانات كاإل 

ىذه الطريقة  ـ الباحثنات أك للموازنة كاستخدباستخداـ عامل أك الشيء خارج البيانات نفسو لضماف تلك البيا

 ّٕا١تقارنة بُت البيانات ا١توجودة عندما كجدت االختالفات بينهن.
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 الباب الرابع

 ليلهاحوت عرض البيانات

 عرض البيانات . أ

 ُب القرآف الكرًن سم اٞتنسصور ا .ُ

 اإلفرادم اٞتمعي السورة كاآلية الرقم
 اٟتٍىٍمدي  - ِالفاٖتة :  .ُ
 - اٍلًكتىابي  ِالبقرة :  .ِ
 - طىيػٍرنا ْٗآؿ عمراف :  .ّ
 - ًنسىآءن  ُالنسآء :  .ْ
 ًإٍبٍو  - ّا١تآئدة :  .ٓ
 - اأٍلىنٍػعىاـً  ُِْاألنعاـ :  .ٔ
 - دىارى  ُْٓاألعراؼ:  .ٕ
 - ًفةىةو  ُٔاألنفاؿ :  .ٖ
 - طىآئًفىةه  ُِِالتوبة :  .ٗ

 - أيمَّةن  ُٗيونس :  .َُ
 - دىآبَّةو  ٔىود :  .ُُ
ا ُِيوسف :  .ُِ  - كىلىدن
 - ىىادو  ٕالرعد :  .ُّ
 يػىٍوـى  - ْْإبراىيم :  .ُْ
 - آيىاتً  ُٖاٟتجر :  .ُٓ
 - شىرىابه  ٗٔالنحل :  .ُٔ
 - قػىٍريىةو  ٖٓاإلسرآء :  .ُٕ
ا ُِالكهف :  .ُٖ  - مىٍسًجدن
 - صىًبيًّا ُِمرًن :  .ُٗ
 مىآءن  - ّٓطو :  .َِ
ا ُٓاألنبيآء :  .ُِ  - حىًصٍيدن



 - حىٍرؼو  ُُ: اٟتج  .ِِ
 قػىٍرننا - ُّا١تؤمنوف :  .ِّ
 عيٍصبىةه  - ُُالنور :  .ِْ
 - آ٢ًتىةن  ّالفرقاف :  .ِٓ
 - ًشٍربه  ُٓٓالشعرآء :  .ِٔ
 ًعٍلمنا - ُٓالنمل :  .ِٕ
ًديٍػنىةى  ُٓالقصص :  .ِٖ  - اٍلمى
 - أىٍكلًيىآءى  ُْالعنكبوت :  .ِٗ
 سيٍلطىاننا - ّٓالرـك :  .َّ
ًبٍيلى  - ُٓ: لقماف  .ُّ  سى
 - كىيلي  ْالسجدة :  .ِّ
 - جينػيٍوده  ٗاألحذاب :  .ّّ
 - رىجيلو  ٕسبأ :  .ّْ
 - ا٠ٍتىٍلقً  ُفاطر :  .ّٓ
بًّا ّّيس :  .ّٔ  - حى
 - ًشهىابه  َُالصافات :  .ّٕ
 - فػىٍوجه  ٗٓص :  .ّٖ
 - اإًلٍنسىافى  ْٗالزمر :  .ّٗ
 - رىسيٍوالن  ّْغافر :  .َْ
 الشَّر   - ْٗ:  فٌصلت .ُْ
 حىسىنىةن  - ِّالشورل :  .ِْ
 - زيٍخريفنا ّٓالزخرؼ :  .ّْ
 - قػىٍومنا ِٖالدخاف :  .ْْ
 - رًٍزؽو  ٓاٞتاثية :  .ْٓ
 - نػىفىرنا ِٗاألحقاؼ :  .ْٔ
 ذىٍنبً  - ٤ُٗتمد :  .ْٕ
ٍينً  - ِٖالفتح :  .ْٖ  الدِّ
 ااٍلًٍسمي  - ُُاٟتجرات :  .ْٗ



ةن  ُُؽ :  َٓ  - بػىٍلدى
نىةى  ُْالذاريات :  .ُٓ  - ًفتػٍ
 - ًغٍلمىافه  ِْالطور :  .ِٓ
 - النٍَّجمً  ُالنجم :  .ّٓ
 - نػىهىرو  ْٓالقمر :  .ْٓ
 - اأٍلىنىاـً  َُالرٛتاف :  .ٓٓ
 - أىٍزكىاجنا ٕالواقعة :  .ٔٓ
 - زًيٍػنىةه  َِاٟتديد :  .ٕٓ
 اجملىًلسً  - ُُاجملادلة :  .ٖٓ
 حىاجىةن  - ٗاٟتشر :  .ٗٓ
 الس ٍوءً  - ِا١تمتحنة :  .َٔ
يػٍره  - ُُالصف :  .ُٔ  خى
 اٟتًٍٍكمىةى  - ِاٞتمعة :  .ِٔ
 - جينَّةن  ِا١تنافقوف :  .ّٔ
 - ميٍؤًمنه  ِالتغابن :  .ْٔ
 مىٍعريٍكؼو  - ٔالطالؽ :  .ٓٔ
 - مىآلًئكىةه  ٔالتحرًن :  .ٔٔ
 اٍلميٍلكي  - ُا١تلك :  .ٕٔ
 ذًٍكره  - ِٓالقلم :  .ٖٔ
 - اٍلمىلىكي  ُٕاٟتاقة :  .ٗٔ
 نىٍصبو  - ّْا١تعارج :  .َٕ
 نىارنا - ِٓنوح :  .ُٕ
ا ِٔاٞتن :  .ِٕ  - أىحىدن
 - طىعىامنا ُّا١تزمل :  .ّٕ
 مىرىضه  - ُّا١تدثر :  .ْٕ
 اٍلًفرىاؽي  - ِٖالقيامة :  .ٕٓ
 ًحٍُته  - ُاإلنساف :  .ٕٔ
 - ًظلي  َّا١ترسالت :  .ٕٕ



 - نػىبىاتنا ُٓالنبأ :  .ٖٕ
 - مىٍرعىى ُّالنازعات :  .ٕٗ
 - قىٍضبنا ِٖعبس :  .َٖ
 - نػىٍفسه  ُْالتكوير :  .ُٖ
 - صيٍورىةو  ٖر : ااالنفط .ِٖ
 أىسىاًطيػٍري  - ُّا١تطففُت :  .ّٖ
 طىبػىقنا - ُٗاالنشقاؽ :  .ْٖ
 - شىاًىدو  ّالربكج :  .ٖٓ
 - حىاًفظه  ْالطارؽ :  .ٖٔ
 - الص حيفً  ُٖ:  األعلى .ٕٖ
ًبلً  ُٕالغاشية :  .ٖٖ  - اإٍلً
 رىب   - ِِالفجر :  .ٖٗ
 - كىاًلدو  ّالبلد :  .َٗ
 مىنٍ  - ٗالشمس :  .ُٗ
 - الذَّكىرى  ّاليل :  .ِٗ
 - نًٍعمىةً  ُُالضحى :  .ّٗ
 ييٍسرنا - ٓالشرح :  .ْٗ
 - تػىٍقًوًنٍو  ْالتُت :  .ٓٗ
ا َُالعلق :  .ٔٗ  - عىٍبدن
 - الر ٍكحي  ْالقدر :  .ٕٗ
 اٍلبػىيػِّنىةي  - ُالبينة :  .ٖٗ
 أىٍخبىارى  - ْالزلزلة :  .ٗٗ

 - ٚتىٍعنا ٓالعاديات :  .ََُ
 - أيـ   ٗالقارعة :  .َُُ
 - النًَّعٍيمً  ٖالتكاثر :  .َُِ
 خيٍسرو  - ِالعصر :  .َُّ
 - ٫تيىزىةو  ُا٢تمزة :  .َُْ
 - ًحجىارىةو  ْالفيل :  .َُٓ



 خىٍوؼو  - ْالقريش :  .َُٔ
 - اٍلمىاعيٍوفى  ٕا١تاعوف :  .َُٕ
 اأٍلىبٍػتػىري  - ّالكوثر :  .َُٖ
 مىا - ِالكافركف :  .َُٗ
 نىٍصري  - ُالنصر :  .َُُ
 - اٍمرىأىةي  ْاللهب :  .ُُُ
 - الصَّمىدي  ِاإلخالص :  .ُُِ
 - حىاًسدو  ٓالفلق :  .ُُّ
 - النَّاسً  ٔالناس :  .ُُْ

 

 ُب القرآف الكرًن العلمسم صور ا .ِ

 ا١تركب ا١تفرد سورة/ آية رقم
 - اهلل ُالفاٖتة :  .ُ
 - بىاًبلى  َُِالبقرة :  .ِ
 - التػٍَّورىاةى  ّآؿ عمراف :  .ّ
 - يػىٍعقيٍوبى  ُّٔالنسآء :  .ْ
ـى  ّا١تائدة :  .ٓ  - اإًلٍسالى
 - القيٍرآفي  ُٗاألنعاـ :  .ٔ
 - اًٍبًلٍيسى  ُُاألعراؼ :  .ٕ
ـً  - ّْاألنفاؿ :  .ٖ  ا١تٍسًجًد اٟتٍىرىا
 - اٍلمىًسٍيحي  َّالتوبة :  .ٗ

 - ميٍوسىى ٕٓيونس :  .َُ
 - ٙتىيٍودى  ُٔىود :  .ُُ
 - يػيٍوسيفي  ْيوسف :  .ُِ
 - العىٍرشً  ِالرعد :  .ُّ
 - عىادو  ٗإبراىيم :  .ُْ
 - صىٍلصىاؿو  ِٔاٟتجر :  .ُٓ



 - الذٍِّكرى  ْْالنحل :  .ُٔ
 اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىا - ُاإلسراء :  .ُٕ
 - سيٍنديسو  ُّالكهف :  .ُٖ
 - مىٍرًنىى  ُٔمرًن :  .ُٗ
 شىجىرىًة ا٠ٍتيٍلدً  - َُِطو :  .َِ
 - اٍلفيٍرقىافى  ْٖاألنبياء :  .ُِ
 - ذىىىبو  ِّاٟتج :  .ِِ
 - اٍلًفٍردىٍكسى  ُُا١تؤمنوف :  .ِّ
 - فػيريٍكجى  ِالنور :  .ِْ
 - اٍلًكتىابى  ّٓ:  الفرقاف .ِٓ
 - بػىٍيضىآءي  ّّالشعرآء :  .ِٔ
 - سيلىٍيمىافى  ُٓالنمل :  .ِٕ
 - ىىامىافى  ٔالقصص :  .ِٖ
بػيٍوتً  ُْالعنكبوت :  .ِٗ  - العىٍنكى
 - الر ٍكـي  ِالرـك :  .َّ
 - ليٍقمىافى  ُِلقماف :  .ُّ
 - العىزًٍيزً  ٔالسجادة :  .ِّ
 - ًعٍيسى  ٕاألحذاب :  .ّّ
 - دىاكيدى  َُسبأ :  .ّْ
 - ٛتيٍره  ِٕفاطر :  .ّٓ
 - الشٍَّمسي  ّٖيس :  .ّٔ
 - الزَّقػ ٍوـي  ِٔالصافات :  .ّٕ
 أىٍصحىابي اأٍلىٍيكىةً  - ُّص :  .ّٖ
 - جىهىنَّمى  َٔالزمر :  .ّٗ
 - قىاريٍكفى  ِْا١تؤمن :  .َْ
 دىاريا٠ٍتيٍلدً  - ِٖفٌصلت :  .ُْ
 - اًبٍػرىاًىٍيمى  ُّالشورل :  .ِْ
 أيِـّ اٍلًكتىابً  - ْالزخرؼ :  .ّْ



 - ديخىافو  َُالدخاف :  .ْْ
 يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً  - ِٔاٞتاثية :  .ْٓ
 ًكتىابي ميٍوسىى - ُِاألحقاؼ :  .ْٔ
 - ٤تيىمَّدو  ٤ِتمد :  .ْٕ
ٍيلً  ِٗالفتح :  .ْٖ  - ااًل٧تًٍ
 - تػىوَّابه  ُِاٟتجرات:  .ْٗ
 - قػىٍلبه  ّٕؽ :  َٓ
 - الرَّزَّاؽي  ٖٓالذاريات :  .ُٓ
 - الط ٍورً  ُالطور :  .ِٓ
نَّةي اٍلمىٍأكىل - ُٓالنجم :  .ّٓ  جى
 - سىقىرى  ْٖالقمر :  .ْٓ
 - اٍلمىٍرجىافي  ٖٓالرٛتاف :  .ٓٓ
 - ًسٍدرو  ِٖالواقعة :  .ٔٓ
 - يىدً  ِٗاٟتديد :  .ٕٓ
 - ٜتىٍسىةو  ٕاجملادلة :  .ٖٓ
 - ا٠تىاًلقي  ِْاٟتشر :  .ٗٓ
 أىٍصحىاًب اٍلقيبػيٍورً  - ُّا١تمتحنة :  .َٔ
 - اىٍٛتىدي  ٔالصف :  .ُٔ
 - اٟتًٍمىارً  ٓاٞتمعة :  .ِٔ
 - قػيليٍوبً  ّا١تنافقوف :  .ّٔ
 - النػ ٍورً  ٖالتغابن :  .ْٔ
 اٍليػىٍوـً اآلًخرً  - ِالطالؽ :  .ٓٔ
 - ًجرٍبًٍيلي  ْالتحرًن :  .ٔٔ
 - الشَّيىاًطٍُتً  ٓا١تلك :  .ٕٔ
 صىاًحًب اٟتٍيٍوتً  - ْٖالقلم :  .ٖٔ
 - أيذيفه  ُِاٟتاقة :  .ٗٔ
 - اليىًمٍُتً  ّٕا١تعارج :  .َٕ
 - نػيٍوحنا ُنوح :  .ُٕ



 - ا٢ٍتيدىل ُّاٞتن :  .ِٕ
افى  ُٕا١تزمل :  .ّٕ  - اٍلوًٍلدى
 - الص ٍبحً  ّْا١تدثر :  .ْٕ
 - كيجيٍوهه  ِِالقيامة :  .ٕٓ
 - ًفضَّةو  ُٓاإلنساف :  .ٕٔ
 يػىٍوـً اٍلفىٍصلً  - ُّا١ترسالت:  .ٕٕ
 - الر ٍكحي  ّٖالنبأ :  .ٖٕ
 كىاًد اٍلميقىدَّسً  - ُٔالنازعات:  .ٕٗ
 - نيٍطفىةو  ُٗعبس :  .َٖ
 - شىٍيطىافو  ِٓالتكوير :  .ُٖ
ٍينً  - ُٓاالنفطر :  .ِٖ  يػىٍوـى الدِّ
 - كىٍيله  ُا١تطففُت :  .ّٖ
 - ظىٍهرً  َُاالنشقاؽ:  .ْٖ
 - لىٍوحو  ِِالربكج :  .ٖٓ
 - الص ٍلبً  ٕالطارؽ :  .ٖٔ
 - الص حيفً  ُٖاألعلى :  .ٕٖ
 - عىٍُتو  ٓالغاشية :  .ٖٖ
 - اٍلفىٍجرً  ُالفجر :  .ٖٗ
 - ًلسىاننا ٗالبلد :  .َٗ
 - الشٍَّمسً  ُالشمس :  .ُٗ
 - اآٍلًخرىةى  ُّاليل :  .ِٗ
 - الض حىى ُالضحى :  .ّٗ
 - صىٍدرى  ُاالنشرة :  .ْٗ
 - التػٍُِّتً  ُالتُت :  .ٓٗ
 - عىلىقو  ِالعلق :  .ٔٗ
 - اٍلقىٍدرً  ٓالقدر :  .ٕٗ
 جىنَّاتي عىٍدفو  - ٖالبينة :  .ٖٗ
 - ذىرَّةو  ٕالزلزاؿ :  .ٗٗ



 - صيٍبحنا ّالعاديات :  .ََُ
اًكيىةه  ٗالقارعة :  .َُُ  - ىى
 - اٞتٍىًحٍيمى  ٔالتكاثر :  .َُِ
 - اٍلعىٍصرً  ُالعصر :  .َُّ
ةً  ْا٢تمزة :  .َُْ  - اٟتٍيطىمى
 - أىبىابًٍيلى  ّالفيل :  .َُٓ
 - قػيرىٍيشو  ُالقريش :  .َُٔ
 - كىٍيله  ْا١تاعوف :  .َُٕ
ٍوثػىرى  ُالكوثر :  .َُٖ  - الكى
 - - الكافركف :  .َُٗ
 ًدٍيًن اهللً  - ِالنصر :  .َُُ
 أىيبٍ ٢تىىبو  - ُاللهب :  .ُُُ
 - اىحىده  ُاإلخالص :  .ُُِ
 - اٍلفىلىقً  ُالفلق :  .ُُّ
 - صيديٍكرً  ٓالناس :  .ُُْ

 

 

 ا١تعاين اسم اٞتنس ُب القرآف الكرًن .ّ

 معناه اسم اٞتنس سورة/ آية رقم
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: ٚتلة خربية  اٟتٍىٍمدي  ِالفاٖتة :  .ُ

اهلل ٔتضموهنا على أنو تعاىل  قصد هبا الثناء على
مالك ٞتميع اٟتمد من ا٠تلق أك مستحق ألف 

كقاؿ  ّٖ٭تمدكه، كاهلل علم على ا١تعبود ْتق.
السعدم: ىو الثناء على اهلل بصفات الكماؿ، 
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)دار ابن كثَت، دمشق، تفسَت اإلمامُت اٞتاللُت، جالؿ الدين ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد احمللي كجالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي،   
 .ُق(، ص.  َُْٕ



كبأفعالو الدائرة بُت الفضل كالعدؿ، فلو اٟتمد 
 ّٗالكامل ّتميع الوجوه.

الذم يقرؤه كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلًكتىابي  ِالبقرة :  .ِ
كقاؿ السعدم: أم: ىذا الكتاب  ٤َْتمد.

العظيم الذم ىو الكتاب على اٟتقيقة، ا١تشتمل 
على ما مل تشتمل عليو كتب ا١تتقدمُت 

 ُْكا١تتأخرين من العلم العظيم، كاٟتق ا١تبُت.
بإرادتو كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  طىيػٍرنا ْٗ:آؿ عمراف .ّ

فخلق ٢تم ا٠تفاش ألنو أكمل الطَت خلقا فكاف 
يطَت كىم ينظركنو فإذا غاب عن أعينهم سقط 

كقاؿ السعدم: أم: طَتا لو ركح تطَت  ِْميتا.
 ّْبإذف اهلل.

  ْْكثَتة.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:   ًنسىآءن  ُالنسآء :  .ْ
 ْٓمعصية.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًإٍبٍو  ّ ا١تآئدة : .ٓ

كقاؿ السعدم بأف ال يأكل حىت يضطر، كال 
 ْٔيزيد ُب األكل على كفايتو.

صاٟتة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اأٍلىنٍػعىاـً  ُِْاألنعاـ :  .ٔ
كقاؿ السعدم:  ْٕللحمل عليها كاإلبل الكبار.

أم بعضها ٖتملوف عليو كتركبونو، كبعضها ال 
تصلح للحمل كالركوب عليها لصغرىا  
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 .ِٕ(، ص. ََِِ)دار السالـ للنشر كالتوزيع، الرياض، تيسَت الكرًن الرٛتن ُب تفسَت كالـ ا١تناف، عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،   
40

 .ِ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
 .ِٗ...، ص. تيسَتعبد الرٛتن بن ناصر السعدم،  41

42
 .ٔٓ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  

43
 .ُّٕص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،   

44
 .ٕٕ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  

45
 . َُٕ.، ص. تفسَت..جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  

46
 .ُِْص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،   

47
 .ُْٔ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  



كالفصالف ك٨توىا، كىي الفرش، فهي من جهة 
 ْٖاٟتمل كالركوب تنقسم إىل ىذين القسمُت.

فرعوف كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  دىارى  ُْٓاألعراؼ: .ٕ
كقاؿ  ْٗكأتباعو كىي مصر لتعتربكا هبم.

السعدم: بعدما أىلكهم اهلل، كأبقى ديارىم 
عربة بعدىم، يعترب هبا ا١تؤمنوف ا١توفقوف 

 َٓا١تتواضعوف.
ٚتاعة من كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:   كمعناه ًفةىةو  ُٔاألنفاؿ :  .ٖ

  ُٓا١تسلمُت يستنجد هبا.
ٚتاعة، كمعناىا كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  طىآئًفىةه  ُِِالتوبة :  .ٗ

كقاؿ السعدم: ٖتصل هبا  ِٓكمكث الباقوف.
 ّٓالكفاية كا١تقصود لكاف أكىل.

على دين كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:   كمعناه أيمَّةن  ُٗيونس :  .َُ
كاحد كىو اإلسالـ، من لدف آدـ إىل نوح، كقيل 

كقاؿ  ْٓمن عهد ابراىيم إىل عمرك بن اٟتٌي.
السعدم: متفقُت على الدين الصحيح، كلكنهم 
اختلفوا، فبعث اهلل الرسل مبشرين كمنذرين، 
كأنزؿ معهم الكتاب ليحكم بُت الناس فيما 

 ٓٓاختلفوا فيو.
ىي ما دٌب كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:   كمعناه دىآبَّةو  ٔىود :  .ُُ

كقاؿ السعدم: أم ٚتيع ما دب على  ٔٓعليها.
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 .َُّص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،   
49

 .ُٖٔ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
50

 .ّّْص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،   
51

 .ُٖٕ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
52

 .َِٔ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
53

 .َْٕ ص. تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،   
54

 .َُِ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
55

 .ُْْص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،  
56

 .ِِِ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  



من آدمي، أك حيواف برم أك كجو األرض، 
ْترم، فاهلل تعاىل قد تكفل بأرزاقهم كأقواهتم، 

 ٕٓفرزقها على اهلل.
ا ُِيوسف :  .ُِ ككاف كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  كىلىدن

كقاؿ السعدم: أم إما ينفعنا كنفع  ٖٓحصورا.
العبيد بأنواع ا٠تدـ، كإما أف نستمتع فيو 
استمتاعنا بأكالدنا، كلعلى ذالك أنو مل يكن ٢تما 

 ٗٓكلد.
نيب يدعوىم كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ىىادو  ٕالرعد :  .ُّ

 َٔإىل رهبم ٔتا يعطيو من اآليات ال ٔتا يقًتحوف.
اع يدعوىم إىل ا٢تدل من كقاؿ السعدم: أم: د

الرسل كأتباعهم، كمعهم من األدلة كالرباىُت ما 
 ُٔيدؿ على صحة ما معهم من ا٢تدل.

ىو يـو كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  يػىٍوـى  ْْإبراىيم :  .ُْ
كقاؿ السعدم: أم: ًصٍف ٢تم صفة  ِٔالقيامة.

تلك اٟتاؿ، كحذٍِّرىم من األعماؿ ا١توجبة 
 ّٔللعذاب، الذم حُت يأٌب ُب شدائده كقالقلو.

 ُْٔب الناقة.كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:   كمعناه آيىاتً  ُٖاٟتجر :  .ُٓ
كقاؿ السعدم: الدالة على صحة ما جاءىم بو 

لناقة، اليت صاحل من اٟتق، اليت من ٚتلتها تلك ا
 ٓٔىي من آيات اهلل العظيمة.
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 .ّّْص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،  
58

 .ِّٕ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
59

 .ْٔٓص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،  
60

 .َِٓ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
61

 .ْٖٕص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،  
62

 .ُِٔ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
63

 .ْٓٗص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،  
64

 .ِٔٔ سَت...، ص.تفجالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
65

 .َّٓص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،  



ىو كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  شىرىابه  ٗٔالنحل :  .ُٔ
 ٔٔالعسل.

أريد كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:   كمعناه قػىٍريىةو  ٖٓاإلسرآء :  .ُٕ
كقاؿ السعدم: أم ما من قرية من  ٕٔأىلها.

القرل ا١تكذبة للرسل، إال البد أف يصيبهم 
 ٖٔىالؾ قبل يـو القيامة، أك عذاب شديد.

ا ُِالكهف :  .ُٖ يصلى فيو، كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  مىٍسًجدن
كقاؿ  ٗٔكفعل ذالك على باب الكهف.

السعدم: أم: نعبد اهلل تعاىل فيو، كنتذكر بو 
 َٕأحوا٢تم، كىذه اٟتالة ٤تظورة.

ابن ثالث كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  صىًبيًّا ُِمرًن :  .ُٗ
كقاؿ السعدم: أم معرفة أحكاـ اهلل  ُٕسنُت.

 ِٕكاٟتكم هبا، كىو ُب حاؿ صغره كصباه.
 ّٕمطرا.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  مىآءن  ّٓطو :  .َِ

 ْٕكقاؿ السعدم: أم: أنزؿ ا١تطر.
ا ُٓاألنبيآء :  .ُِ كالزرع كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:   حىًصٍيدن

كقاؿ  ٕٓاحملصود با١تناجل بأف قتلوا بالسيف.
السعدم: أم: ٔتنزلة النبات الذم قد حصد 

منهم كأينيم، قد ٜتدت منهم اٟتركات، كسكنت 
أ،  -أيها ا١تخاطبوف-األصوات، فاحذركا
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 .ِْٕ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
67

 .ِٕٖ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
68

 .ّٔٓص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،  
69

 .ِٕٗ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
70

 .َٓٓص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،  
71

 .َّٔ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
72

 .َٕٓص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،  
73

 .َُّ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  
74

 .َٗٓص.  تيسَت...،عبد الرٛتن بن ناصر السعدم،  
75

 .ِّّ تفسَت...، ص.جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي،  



تستمركا على تكذيب أشرؼ الرسل، فيحل 
 ٕٔبكم كما حل بأكلةك.

أم شك ُب كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  حىٍرؼو  ُُاٟتج :  .ِِ
عبادتو، شبو باٟتاؿِّ على حرؼ جبل ُب عدـ 

كقاؿ السعدم: أم: كمن الناس من ىو  ٕٕثباتو.
ضعيف اإلٯتاف، مل يدخل اإلٯتاف قلبو، كمل 
ٗتالطو بشاشتو، بل دخل فيو، إما خوفا، كإما 

 ٖٕعادة على كجو ال يثبت عند احملن.
 ٕٗقوما.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  قػىٍرننا ُّا١تؤمنوف :  .ِّ

 كقاؿ السعدم: الظاىر أهنم "ٙتود"قـو صاحل
 َٖعليو السالـ، ألف ىذه القصة تشبو قصتهم.

ٚتاعة من كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  عيٍصبىةه  ُُالنور :  .ِْ
ا١تؤمنُت قالت: حساف بن ثابت، كعبد اهلل بن 

كقاؿ  ُٖأيٌب، كمسطح كٛتنة بنت جحش.
السعدم: أم: ٚتاعة منتسبوف إليكم يا معشر 
ا١تؤمنُت، منهم ا١تؤمن الصادؽ ]ُب إٯتانو كلكنو 

 ِٖاغًت بًتكيج ا١تنافقُت[ كمنهم ا١تنافق.
ىي كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  آ٢ًتىةن  ّالفرقاف :  .ِٓ

كقاؿ السعدم: أم: من أعجب  ّٖاألصناـ.
هم، كنقص العجائب، كأدؿ الدليل على سفه

عقو٢تم، بل أدؿ على ظلمهم كجراءهتم على 
رهبم، أف اٗتذكا آ٢تة هبذه الصفة، ُب كماؿ 
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العجز، أهنا ال تقدر على خلق شيء، بل ىم 
 ٥ْٖتلوقوف، بل بعضهم ٦تا عملتو أيديهم.

نصيب من كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًشٍربه  ُٓٓ: الشعرآء .ِٔ
كقاؿ السعدم: أم: تشرب ماء البةر  ٖٓا١تاء.

يوما، كأنتم تشربوف لبنها، ٍب تصدر عنكم اليـو 
 ٖٔاآلخر، كتشربوف أنتم ماء البةر.

بالقضاء بُت كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًعٍلمنا ُٓالنمل :  .ِٕ
كقاؿ  ٕٖالناس كمنطق الطَت كغَت ذالك.

السعدم: يذكر ُب ىذا القرآف، كينوه ٔتنتو على 
داكد كسليماف ابنو، بالعلم الواسع الكثَت، بدليل 

 ٖٖالتنكَت.
ًديٍػنىةى  ُٓالقصص :  .ِٖ مدينة كمعناىا كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلمى

 ٖٗفرعوف كىي منف بعد أف غاب عها مدة.
أم أصناما كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  أىٍكلًيىآءى  ُْالعنكبوت: .ِٗ

كقاؿ السعدم: ىذا مثل  َٗيرجوف نفعها.
ضربو اهلل ١تن عبد معو غَته، يقصد هبا التعزز 
كالتػَّقىوِّم كالنفع، كأف األمر ٓتالؼ مقصوده، 
فإف مثلو كمثل العنكبوت، اٗتذت بيتا يقيها من 

 ُٗاٟتر كالربد كاآلفات.
حجة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  انناسيٍلطى  ّٓالرـك :  .َّ

 ّٗكقاؿ السعدم: أم: حجة ظاىرة. ِٗككتابا.
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ًبٍيلى  ُٓلقماف :  .ُّ  ْٗطريق.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  سى
كقاؿ السعدم: كىم ا١تؤمنوف باهلل كمالئكتو 
ككتبو كرسلو، ا١تستسلموف لرهبم، ا١تنيبوف إليو، 
كاتباع سبيلهم، أف يسلك مسلكهم ُب اإلنابة 
إىل اهلل، اليت ىي ا٧تذاب دكاعي القلب كإرادتو 
إىل اهلل ٍب يتبعها سعي البدف، فيما يرضي اهلل 

 ٓٗكيقرب منو.
اسم ما كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  كىيلي  ْالسجدة :  .ِّ

كقاؿ السعدم:  ٔٗبزيادة من، أم: ناصر.
 ٕٗيتوالكم ُب أموركم فينفعكم.

من الكفار كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  جينػيٍوده  ٗاألحذاب :  .ّّ
كقاؿ السعدم:  ٖٗمتحزبوف أياـ حفر ا٠تندؽ.

يذكر تعاىل عباده ا١تؤمنُت نعمتو عليهم، ك٭تثهم 
على شكرىا، حُت جاءهتم جنود أىل مكة 
كاٟتجاز من فوقهم، كأىل ٧تد من أسفل منهم، 
كتعاقدكا كتعاىدكا على استةصاؿ الرسوؿ 

 ٗٗكالصحابة، كذلك ُب كقعة ا٠تندؽ.
ىو ف: كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالال رىجيلو  ٕسبأ :  .ّْ

كقاؿ السعدم: يعنوف بذلك الرجل،  ٤ََُتمد.
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كأنو رجل أتى 

فرجة  -بزعمهم-ٔتا يستغرب منو، حىت صار
يتفرجوف عليو، كأعجوبة يستخركف منو، كأنو  
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كيف يقوؿ: "إنكم مبعوثوف" بعدما مزقكم 
البلى، كتفرقت أكصالكم كاضمحلت 

 َُُأعضاءكم؟!.
ُب ا١تآلئكة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ا٠ٍتىٍلقً  ُفاطر :  .ّٓ

كقاؿ السعدم: أم: يزيد بعض  َُِكغَتىا.
٥تلوقاتو على بعض، ُب صفة خلقها، كُب القوة، 
كُب اٟتسن، كُب زيادة األعضاء ا١تعهودة، كُب 

 َُّحسن األصوات، كلذة النغمات.
بًّا ّّيس :  .ّٔ  َُْاٞتالالف: كاٟتنطة.كمعناه كما قاؿ اإلماماف  حى

كقاؿ السعدم: من ٚتيع أصناؼ الزركع، كمن 
 َُٓٚتيع أصناؼ النبات، اليت تأكلو أنعامهم.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: كوكب  ًشهىابه  َُ: الصافات .ّٕ
كقاؿ السعدم: تارة يدركو قبل أف  َُٔمضيء.

يوصلها إىل أكليائو، فينقطع خرب السماء، كتارة 
ٮترب هبا قبل أف يدركو الشهاب، فيكذبوف معها 
مةة كذبة يركجوهنا بسبب الكلمة اليت ٝتعت 

 َُٕمن السماء.
 َُٖٚتع.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  فػىٍوجه  ٗٓص :  .ّٖ

 َُٗكقاؿ السعدم: النار.
 َُُاٞتنس.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اإًلٍنسىافى  ْٗالزمر :  .ّٗ

كقاؿ السعدم: ٮترب تعاىل عن حالة اإلنساف 
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كطبيعتو، أنو حُت ٯتسو ضر، من مرض أك شدة 
 ُُُأك كرب.

أم فلن كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  رىسيٍوالن  ّْغافر :  .َْ
كقاؿ السعدم:  ُُِتزالوا كافرين بيوسف كغَته.

أم: ىذا ظنكم الباطل، كحسبانكم الذم ال 
يليق باهلل تعاىل، فإنو تعاىل اليًتؾ جلقو سدل، 
ال يأمرىم كينهاىم، كيرسل إليهم رسلو، كظٌن 

 ُُّأف اهلل ال يرسل رسوال ظٌن ضالؿ.
الفقر كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الشَّر   ْٗفٌصلت :  .ُْ

كقاؿ السعدم: أم: ا١تكركه،   ُُْكالشدة.
 ُُٓكا١ترض كالفقر كأنواع الباليا.

 ُُٔطاعة.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  حىسىنىةن  ِّالشورل :  .ِْ
، أك حج،  كقاؿ السعدم: من صالة، أك صـو

 ُُٕأك إحساف إىل ا٠تلق.
 ذىبا، ا١تعٌتكمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  زيٍخريفنا ّٓالزخرؼ :  .ّْ

لوال خوؼ الكفر على ا١تؤمن من إعطاء الكافر 
ما ذكر ألعطيناه ذالك لقلة خطر الدنيا عندنا 

كقاؿ  ُُٖكعدـ حظو ُب اآلخرة ُب النعيم.
السعدم: أم: لزخرؼ ٢تم دنياىم بأنواع 

 ُُٗالزخارؼ.
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أم بٍت كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  قػىٍومنا ِٖالدخاف :  .ْْ
كُب اآلية األخرل:  كقاؿ السعدم: َُِإسرآئيل.

 ُُِ)كذلك كأكرثناىا بٍت إسرائيل(.
مطر ألنو كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  رًٍزؽو  ٓاٞتاثية :  .ْٓ

كقاؿ السعدم: كما أنزؿ اهلل  ُِِسبب الرزؽ.
 ُِّمن ا١تاء، الذم ٭تيي بو اهلل البالد كالعباد.

جن نصيبُت كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  نػىفىرنا ِٗ: األحقاؼ .ْٔ
باليمن أك جن نينول ككانوسبعة أك تسعة 
))ككاف صلى اهلل عليو كسلم ببطن ٩تل يصلي 

كقاؿ  ُِْبأصحابو الفجر(( ركاه الشيخاف.
 ُِٓالسعدم: أم: كصى بعضهم بعضا بذلك.

ألجل قيل كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ذىٍنبً  ٤ُٗتمد :  .ْٕ
لو ذلك مع عصمتو لتسنت بو أمتو، كقد فعلو 
قاؿ صلى اهلل عليو كسلم :)إين ألستغفر اهلل ُب  

كقاؿ السعدم: أم:  ُِٔكل يـو مأة مرة(.
اطلب من اهلل ا١تغفرة لذنبك، بأف تفعل أسباب 
ا١تغفرة من التوبة كالدعاء با١تغفرة، كاٟتسنات 

 ُِٕا١تاحية، كترؾ الذنوب كالعفو عن اٞترائم.
ٍينً  ِٖفتح : ال .ْٖ على ٚتيع كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الدِّ

كقاؿ السعدم: باٟتجة  ُِٖباقي األدياف.
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كالربىاف، كيكوف داعيا إلخضائهم بالسيف 
 ُِٗكالسناف.

ا١تذكور من كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ااٍلًٍسمي  ُُ: اٟتجرات .ْٗ
كقاؿ السعدم:  َُّالسخرية كاللمز كالتنابز.

أم: بةسما تبادلتم عن اإلٯتاف كالعمل بشرائعو، 
كما تقتضيو باإلعراض عن أكامره كنواىيو باسم 
الفسوؽ كالعصياف الذم ىو التنابز 

 ُُّباأللقاب.
ةن  ُُؽ :  َٓ يستوم فيو كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  بػىٍلدى

كقاؿ السعدم: كما فيها من  ُِّا١تذكر كا١تؤنث.
إحياء األرض بعد موهتا، دليل على إحياء اهلل 

 ُّّا١توتى، ليجازيهم بأعما٢تم.
نىةى  ُْالذاريات :  .ُٓ كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًفتػٍ

كقاؿ السعدم: أم: العذاب  ُّْتعذيبكم.
كالنار، الذم ىو أثر ماافتتنوا بو، من االبتالء 

 ُّٓكفر كالضالؿ.الذم صَتىم إىل ال
 ُّٔارقاء.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًغٍلمىافه  ِْالطور :  .ِٓ

 ُّٕكقاؿ السعدم: أم: خدـ شباب.
 ُّٖالثريا.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  النٍَّجمً  ُالنجم :  .ّٓ

كقاؿ السعدم: كالصحيح أف النجم، اسم 
 ُّٗجنس شامل للنجـو كلها.
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أريد بو كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  نػىهىرو  ْٓالقمر :  .ْٓ
اٞتنس، كقرلء بضم النوف كاىاء ٚتعا كأسد 
كأسد، كا١تعٌت أهنم يشربوف من أهنارىا ا١تاء 

كقاؿ السعدم:  َُْكاللنب كالعسل كا٠تمر.
 ُُْاألهنار اٞتارية.

للخلق كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اأٍلىنىاـً  َُالرٛتاف :  .ٓٓ
كقاؿ السعدم: أم:  ُِْاإلنس كاٞتن كغَتىم.

 ُّْللخلق.
 ُْْأصنافا.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  أىٍزكىاجنا ٕالواقعة :  .ٔٓ

كقاؿ السعدم: أم: انقسمتم ثالث فرؽ 
 ُْْٓتسب أعمالكم اٟتسنة كالسيةة.

 ُْٔتزيُت.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  زًيٍػنىةه  َِاٟتديد :  .ٕٓ
كقاؿ السعدم: أم: تزينه ُب اللباس كالطعاـ 
كالشراب، كا١تراكب كالدكر كالقصور 

 ُْٕكاٞتاه.]كغَت ذلك[
٣تلس النيب كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اجملىًلسً  ُُاجملادلة :  .ٖٓ

صلى اهلل عليو كسلم كالذكر حىت ٬تلس من 
كقاؿ السعدم:  ُْٖجاءكم كُب قراءة اجملالس.

ن اهلل لعباده ا١تؤمنُت، إذا اجتمعوا ىذا تأديب م
ُب ٣تلس من ٣تالس ٣تتمعاهتم، كاحتاج بعضهم 
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أك بعض القادمُت عليهم للتفسح لو ُب اجمللس، 
فإف من األدب أف يفسحوا لو ٖتصيال ٢تذا 

 ُْٗا١تقصود.
 َُٓحسدا.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  حىاجىةن  ٗاٟتشر :  .ٗٓ

كقاؿ السعدم: أم: ال ٭تسدكف ا١تهاجرين على 
ما آتاىم اهلل من فضلو كخصهم بو من الفضائل 
كا١تناقب اليت ىم أىلها، كىذا يدؿ على سالمة 

 ُُٓصدكرىم، كانتفاء الغل كاٟتقد كاٟتسد عنها.
بالسب كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الس ٍوءً  ِا١تمتحنة :  .َٔ

كقاؿ السعدم: أم: بالقوؿ الذم  ُِٓكالشتم.
 ُّٓيسوء من شتم كغَته.

يػٍره  ُُالصف :  .ُٔ أنو خَت لكم كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  خى
كقاؿ السعدم: فإف فيو ا٠تَت  ُْٓفافعلوه.

الدنيوم من النصر على األعداء، كالعز ا١تناُب 
 ُٓٓللذؿ كالرزؽ الواسع كسعة الصدر كانشراحو.

ما فيو من كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٟتًٍٍكمىةى  ِاٞتمعة :  .ِٔ
كقاؿ السعدم: أم: علم القرآف  ُٔٓاألحكاـ.

كعلم السنة، ا١تشتمل ذلك علـو األكلُت 
 ُٕٓكاآلخرين.
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سًتة على كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  جينَّةن  ِا١تنافقوف :  .ّٔ
كقاؿ السعدم: أم: ترسا  ُٖٓأموا٢تم كدمائهم.

 ُٗٓيتًتسوف هبا من نسبتهم إىل النفاؽ.
ُب أصل كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ميٍؤًمنه  ِالتغابن :  .ْٔ

كقاؿ  َُٔا٠تلقةٍب ٯتيتكم كيعيدكم على ذالك.
السعدم: كذكر أنو خلق العباد، كجعل منهم 
ا١تؤمن كالكافر، فإٯتاهنم ككفرىم كلهم بقضاء اهلل 

 ُُٔكقدره.
ّتميل ُب كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  مىٍعريٍكؼو  ٔالطالؽ :  .ٓٔ

حق األكالد بالتوافق على أجر معلـو على 
كقاؿ السعدم: أم: ليأمر كل  ُِٔاإلرضاع.

كاحد من الزكجُت كمن غَت٫تا اآلخر با١تعركؼ، 
كىو كل ما فيو منفعة كمصلحة ُب الدنيا 

 ُّٔكاآلخرة.
خزنتها كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  مىآلًئكىةه  ٔالتحرًن :  .ٔٔ

 ُْٔعدهتم تسعة عشر كما سيأٌب ُب)ا١تدثر(.
كقاؿ السعدم: أم: غليظة أخالقهم، عظيم 
انتهارىم يفزعوف بأصواهتم كٮتيفوف ٔترآىم، 
كيهينوف أصحاب النار بقوهتم، كٯتتثلوف فيهم 
أمر اهلل، الذم حٌتم عليهم العذاب، كأكجب 

 ُٓٔعليهم شدة العقاب.
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السلطاف كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلميٍلكي  ُا١تلك :  .ٕٔ
كقاؿ السعدم: أم: تعاظم كتعاىل،  ُٔٔكالقدرة.

 ُٕٔككثر خَته، كعم إحسانو.
 ُٖٔكمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: موعظة. ذًٍكره  ِٓالقلم :  .ٖٔ

كقاؿ السعدم: أم: كما ىذا القرآف الكرًن، 
كالذكر اٟتكيم، إال ذكر للعا١تُت، يتذكركف بو 

 ُٗٔمصاحل دينهم كدنياىم.
يعٍت: كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلمىلىكي  ُٕاٟتاقة :  .ٗٔ

كقاؿ السعدم: أم: ا١تالئكة  َُٕا١تآلئكة.
 ُُٕالكراـ.

كُب قراءة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  نىٍصبو  ّْا١تعارج :  .َٕ
 ُِٕبضم اٟترفُت، شيء منصوب كعلم أك راية.

كقاؿ السعدم: أم: ]كأهنم إىل علم[ يؤٌموف 
كيسرعوف، أم: فال يتمكنوف من االستعصاء 
للداعي، كااللتواء لنداء ا١تنادم، بل يأتوف أذالء 

 ُّٕمقهورين، للقياـ بُت يدم رب العا١تُت.
عوقبوا هبا كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  نىارنا ِٓنوح :  .ُٕ

قاؿ السعدم: ك  ُْٕعقب اإلغراؽ ٖتت ا١تاء.
فذىبت أجسادىم ُب الغرؽ، كأركاحهم للنار 

 ُٕٓكاٟترؽ.
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ا ِٔاٞتن :  .ِٕ من كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  أىحىدن
كقاؿ السعدم: من ا٠تلق، بل انفرد  ُٕٔالناس.

 ُٕٕبعلم الضمائر كاألسرار، كالغيب.
بو ُب يغص كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  طىعىامنا ُّا١تزمل :  .ّٕ

اٟتلق كىو الزقـو أك الضريع أك الغسلُت أك شوؾ 
كقاؿ السعدم:  ُٖٕمن نار ال ٮترج كال ينزؿ.

كذلك ١ترارتو كبشاعتو، ككراىة طعمو كر٭تو 
 ُٕٗا٠تبيث ا١تننت.

شك كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  مىرىضه  ُّا١تدثر :  .ْٕ
كقاؿ السعدم: أم: شك كشبهة  َُٖبا١تدينة.
 ُُٖكنفاؽ.

فراؽ كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلًفرىاؽي  ِٖالقيامة :  .ٕٓ
 ُّٖكقاؿ السعدم: للدنيا. ُِٖالدنيا.

أربعوف كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًحٍُته  ُاإلنساف :  .ٕٔ
كقاؿ السعدم: فذكر أنو مر عليو دىر  ُْٖسنة.

طويل، كىو الذم قبل كجوده، كىو معدـك بل 
 ُٖٓليس مذكورا.

ىو دخاف كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًظلي  َّ: ا١ترسالت .ٕٕ
 ُٖٔجهنم إذا ارتفع افًتؽ ثالث فرؽ لعظمو.
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كقاؿ السعدم: أم: إىل ظل نار جهنم، اليت 
 ُٕٖتتمايز ُب خاللو ثالث شعب.

 ُٖٖكالتُت.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:   نػىبىاتنا ُٓالنبأ :  .ٖٕ
كقاؿ السعدم: يشمل سائر النبات، الذم 

 ُٖٗجعلو اهلل قوتا ١تواشيهم.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: ما ترعاه  مىٍرعىى ُّ: النازعات .ٕٗ

النعم من الشجر كالعشب كما يأكلو الناس من 
األقوات كالثمار، كإطالؽ ا١ترعى عليو 

 َُٗاستعارة.
ىو القت كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  قىٍضبنا ِٖعبس :  .َٖ

 ُِٗكقاؿ السعدم: كىو القت. ُُٗالرطب.
كل نفس كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:   نػىٍفسه  ُْالتكوير :  .ُٖ

كقاؿ  ُّٗكقت ىذه ا١تذكورات كىو يـو القيامة.
السعدم: أم: كل نفس، إلتياهنا ُب سياؽ 

 ُْٗالشرط.
 ُٓٗصلة.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  صيٍورىةو  ٖاالنفطر :  .ِٖ

كقاؿ السعدم: إف ىذا إال من جهلك كظلمك 
كعنادؾ كعشمك، فاٛتد اهلل أف مل ٬تعل 
صورتك صورة كلب أك ٛتار، أك ٨تو٫تا من 

 ُٔٗاٟتيوانات.
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اٟتكايات كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  أىسىاًطيػٍري  ُّا١تطففُت :  .ّٖ
أسطورة بالضم أك  اليت سطرت قدٯتا ٚتع

كقاؿ السعدم: أم: من  ُٕٗأسطارة بالكسر.
ترىات ا١تتقدمُت، كأخبار األمم الغابرين، ليس 

 ُٖٗمن عند اهلل تكربا كعنادا.
حاال بعد كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  طىبػىقنا ُٗ: االنشقاؽ .ْٖ

حاؿ، كىو ا١توت ٍب اٟتياة كما بعدىا من أحواؿ 
دم: أم أطوارا متعددة كقاؿ السع ُٗٗالقيامة.

كأحواال متباينة، من النطفة إىل العلقة، إىل 
ا١تضغة، إىل نفخ الركح، ٍب يكوف كليدا كطفال، 
ٍب ٦تيزا، ٍب ٬ترم عليو قلم التكليف، كاألمر 
كالنهي، ٍب ٯتوت بعد ذالك، ٍب يبعث ك٬تازل 

 ََِبأعمالو.
يـو كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  شىاًىدو  ّالربكج :  .ٖٓ

كقاؿ السعدم: كمشل ىذا كل من  َُِاٞتمعة.
اتصف هبذا الوصف أم: ميٍبًصر كميٍبصىر، 

 َِِكحاضر ك٤تضور، كراءو كمرئي.
كاٟتافظ من كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  حىاًفظه  ْالطارؽ :  .ٖٔ

كقاؿ  َِّا١تآلئكة ٭تفظ عملها من خَت كشر.
السعدم: ٭تفظ عليها أعما٢تا الصاٟتة كالسيةة، 

 َِْكستجازل بعملها احملفوظ عليها.
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أم ا١تنزلة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الص حيفً  ُٖاألعلى :  .ٕٖ
كقاؿ السعدم: )صحف إبراىيم  َِٓقبل القرآف.

كموسى( الذين ٫تا أشرؼ ا١ترسلُت، سول النيب 
 َِٔصلى اهلل عليو كسلم.

ًبلً  ُٕالغاشية :  .ٖٖ كصدرت كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اإٍلً
 َِٕباإلبل ألهنم أشد مالبسة ٢تا من غَتىا.

كقاؿ السعدم: أم: أال ينظركف إىل خلقها 
البديع، ككيف سخرىا اهلل للعباد، كذللها 

 ١َِٖتنافعهم الكثَتة اليت يضطركف إليها.
 َِٗأم أمره.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  رىب   ِِالفجر :  .ٖٗ

كقاؿ السعدم: ك٬تيء اهلل تعاىل لفصل القضاء 
 َُِبُت عباده ُب ظلل من الغماـ.

 ُُِأم آدـ.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  كىاًلدو  ّالبلد :  .َٗ
 ُِِكقاؿ السعدم: أم: آدـ كذريتو.

ظهرىا من كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  مىنٍ  ٗالشمس :  .ُٗ
كقاؿ السعدم: أم: طهر نفسو  ُِّالذنوب.

من الذنوب، كنقاىا من العيوب، كرقٌاىا بطاعة 
 ُِْاهلل، كعاٌلىا بالعلم النافع كالعمل الصاحل.

آدـ كحواء كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الذَّكىرى  ّاليل :  .ِٗ
كا٠تنثى ا١تشكل عندنا ذكر ككل ذكر ككل أنثى، 
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أك أنثى عند اهلل تعاىل فيحنث بتكليمو من 
كقاؿ  ُِٓحلف ال يكلم ذكرا كال أنثى.

السعدم: ككماؿ حكمتو ُب ذالك أف خلق من 
كل صنف من اٟتيوانات اليت يريد بقاءىا ذكرا 
كأنثى، ليبقى النوع كال يضمحل، كقاد كال 
 منهما إىل اآلخر بسلسلة الشهوة، كجعل كال

منهما مناسبا لآلخر، فتبارؾ اهلل أحسن 
  ُِٔا٠تالقُت.

عليك بالنبوة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  نًٍعمىةً  ُُالضحى :  .ّٗ
كقاؿ السعدم: كىذا يشمل النعم  ُِٕكغَتىا.

 ُِٖالدينية كالدنيوية.
 ُِٗسهولة.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ييٍسرنا ٓالشرح :  .ْٗ

كقاؿ السعدم: بشارة عظيمة، أنو كلما كجد 
عسر كصعوبة، فإف اليسر يقارنو كيصاحبو، حىت 
لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليو اليسر 

 َِِفأخرجو.
تعديل كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  تػىٍقًوًنٍو  ْالتُت :  .ٓٗ

كقاؿ السعدم:  أم: تاـ ا٠تلق، ُِِلصورتو.
مة، مل يفقد ٦تا متناسب األعضاء، منتصب القا

 ِِِ٭تتاج إليو ظاىرا أك باطنا شيأ.
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ا َُالعلق :  .ٔٗ ىو النيب كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  عىٍبدن
 ِِّصلى اهلل عليو كسلم.

أم كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الر ٍكحي  ْالقدر :  .ٕٗ
كقاؿ السعدم: أم: يكثر نزك٢تم  ِِْجربيل.

 ِِٓفيها.
أم اٟتجة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلبػىيػِّنىةي  ُالبينة :  .ٖٗ

 ِِٔالواضحة كىي ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم.
 ِِٕكقاؿ السعدم: الواضحة، كالربىاف الساطع.

ٗترب ٔتا عمل كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  أىٍخبىارى  ْالزلزلة :  .ٗٗ
كقاؿ السعدم: أم  ِِٖعليو من خَت كشر.

املُت ٔتا عملوا على ظهرىا من تشهد على الع
خَت كشر، فإف األرض من ٚتلة الشهود الذين 

 ِِٗيشهدكف على العباد بأعما٢تم.
من العدك، كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ٚتىٍعنا ٓالعاديات :  .ََُ

أم صرف كسطو كعطف الفعل على االسم ألنو 
ُب تأكيل الفعل أم كاالٌب عدكف فأكرين 

كقاؿ السعدم: أم: توسطن بو  َِّفأغرف.
 ُِّٚتوع األعداء، الذين أغار عليهم.

فمسكنو كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  أيـ   ٗالقارعة :  .َُُ
كقاؿ السعدم: أم: مأكاه كمسكنو  ِِّىاكية.
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النار، اليت من أٝتائها ا٢تاكية، تكوف لو ٔتنزلة 
األـ ا١تالزمة كما قاؿ تعاىل: )إف عذابو كاف 

 ِّّغراما(.
ما يلتذ بو كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  النًَّعٍيمً  ٖالتكاثر :  .َُِ

ُب الدنيا من الصحة كالفراغ كاألمن كا١تطعم 
كقاؿ السعدم: الذم  ِّْكغَت ذالك.كا١تشرب 

تنعمتم بو ُب دار الدنيا، ىل قمتم بشكره، 
كأديتم حق اهلل فيو، كمل تستعينوا بو على 

 ِّٓمعاصيو، فينعمكم نعيما أعلى منو كأفضل.
ُب كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  خيٍسرو  ِالعصر :  .َُّ

كقاؿ السعدم: كا٠تسار مراتب  ِّٕٔتارتو.
كتة : قد يكوف خسارا مطلقا،  متعددة متفا

كحاؿ من خسر الدنيا كاآلخرة، كفاتو النعيم، 
 ِّٕكاستحق اٞتحيم.

أم كثَت من كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ٫تيىزىةو  ُا٢تمزة :  .َُْ
ا٢تمز كاللمز، أم الغيبة نزلت فيمن كاف يغتاب 
النيب صلى اهلل عليو كسلم كا١تؤمنُت كأمية بن 

كقاؿ  ِّٖبن ا١تغَتة كغَت٫تا.خلف كالوليد 
السعدم: الذم يهمز الناس بفعلو، كيلمزىم 
بقولو، فا٢تماز: الذم يعيب الناس، كيطعن 
عليهم باإلشارة كالفعل، كاللماز: الذم يعيبهم 

 ِّٗبقولو.
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طُت كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًحجىارىةو  ْالفيل :  .َُٓ
 كقاؿ السعدم: أم متفرقة، ٖتمل َِْمطبوخ.

حجارة ٤تماة من سجيل، فرمتهم هبا، كتتبعت 
قاصيهم كدانيهم، فخمدكا ك٫تدكا، كصاركا  
كعصف مأكوؿ، ككفى اهلل شرىم، كرد كيدىم 

 ُُِْب ٨تورىم.
أم من أجلو كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  خىٍوؼو  ْالقريش :  .َُٔ

ككاف يصيبهم اٞتوع لعدـ الزرع ٔتكو كخافوا 
كقاؿ السعدم: فرغد الرزؽ  ِِْجيش الفيل.

كاألمن من ا١تخاكؼ، من أكرب النعم الدنيوية، 
 ِّْا١توجبة لشكر اهلل تعاىل.

كاإلبرة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:   اٍلمىاعيٍوفى  ٕا١تاعوف :  .َُٕ
كقاؿ السعدم: أم  ِْْكالفأس كالقدر كالقصعة.

ٯتنعوف إعطاء الشيء، الذم ال يضر إعطاؤه 
العارية، أك ا٢تبة، كاإلناء، كالدلو، على كجو 

كالفأس، ك٨تو ذالك، ٦تا جرت العادة ببذ٢تا 
 ِْٓكالسماحة بو.

ا١تنقطع عن كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اأٍلىبٍػتػىري  ّالكوثر :  .َُٖ
كل خَت، أك ا١تنقطع العقب، نزلت ُب العاصي 
بن كائل ٝتي النيب صلى اهلل عليو كسلم أبًت عند 

كقاؿ السعدم: أم  ِْٔابنو القاسم.موت 
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ا١تنقطع من كل خَت، مقطوع العمل، مقطوع 
 ِْٕالذكر.

من كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  مىا ِالكافركف :  .َُٗ
كقاؿ السعدم: أم: تربٍَّا ٦تا كانوا  ِْٖاألصناـ.

 ِْٗيعبدكف من دكف اهلل ظاىرا كباطنا.
نبٌيو صلى كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  نىٍصري  ُالنصر :  .َُُ

كقاؿ السعدم:  َِٓاهلل عليو كسلم على أعدائو.
فالبشارة ىي البشارة بنصر اهلل لرسولو، كفتحو 
مكة، كدخوؿ الناس ُب دين اهلل أفواجا، ْتيث 
يكوف كثَت منهم من أىلو كأنصاره، بعد أف كانوا 

 ُِٓمن أعدائو، كقد كقع ىذا ا١تبشر بو.
عطف على كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍمرىأىةي  ْاللهب :  .ُُُ

ضمَت يصلى سوغو الفصل با١تفعوؿ كصفتو 
كقاؿ السعدم: ككانت أيضا  ِِٓكىي أـ ٚتيل.

شديدة األذية لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
تتعاكف ىي كزكجها على اإلٍب كالعدكاف، كتلقي 

أذية الشر، كتسعي غاية ما تقدر عليو ُب 
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كٕتمع على ظهرىا 
من األكزار ٔتنزلة من ٬تمع حطبا، قد أعد لو ُب 

 ِّٓعنقو حبال.
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مبتدأ كخرب كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الصَّمىدي  ِاإلخالص :  .ُُِ
كقاؿ  ِْٓأم ا١تقصود ُب اٟتوائج على الدكاـ.

 ِٓٓالسعدم: أم ا١تقصود ُب ٚتيع اٟتوائج.
أظهر كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  حىاًسدو  ٓالفلق :  .ُُّ

حسده كعمل ٔتقتضاه، كلبيد ا١تذكور من اليهود 
اٟتاسدين للنيب صلى اهلل عليو كسلم، كذكر 
الثالثة الشامل ٢تا ما خلق بعده لشدة 

كقاؿ السعدم: كاٟتاسد ىو الذم  ِٔٓشرىا.
زكا٢تا ٭تب زكاؿ النعمة عن احملسود فيسعى ُب 

 ِٕٓٔتا يقدر عليو من األسباب.
بياف كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  النَّاسً  ٔالناس :  .ُُْ

للشيطاف ا١توسوس أنو جٍت كإنسي، كقولو 
تعاىل: )شياطُت اٞتن كاإلنس( أك من اٞتنة بياف 
لو كالناس عطف على الوسواس كعلى كل 
يشتمل شر لبيد كبناتو ا١تذكورين، كاعًتض 

كؿ بأف الناس ال يوسوس ُب صدكرىم الناس األ
إ٪تا يوسوس ُب صدكرىم اٞتن، كأجيب بأف 
الناس يوسوسوف أيضا ٔتعٌت يليق هبم ُب الظاىر 
ٍب تصل كسوستهم إىل القلب كتثبت فيو 

كقاؿ السعدم:  ِٖٓبالطريق ا١تؤدم إىل ذالك.
كالوسواس كما يكوف من اٞتن يكوف من 

 ِٗٓاإلنس.
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 اسم العلم ُب القرآف الكرًن ا١تعاين .ْ

 معناه اسم العلم سورة/ آية رقم
كمعناه كما قاؿ السعدم: ىو ا١تألوه ا١تعبود،  اهلل ُالفاٖتة :  .ُ

ا١تستحق إلفراده بالعبادة، ١تا اتصف بو من 
 َِٔصفات األلوىية، كىي صفات الكماؿ.

بلد ُب سواد كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  بىاًبلى  َُِالبقرة :  .ِ
كقاؿ السعدم: ككذلك اتبع اليهود ُِٔالعراؽ.

السحر الذم أنزؿ على ا١تلكُت الكائنُت بأرض 
 ِِٔبابل من أرض العراؽ.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: أم قبلو من  التػٍَّورىاةى  ّآؿ عمراف :  .ّ
كقاؿ السعدم: أم: على  ِّٔالكتاب.
 ِْٔموسى.

ابن كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  يػىٍعقيٍوبى  ُّٔالنسآء :  .ْ
ٮترب تعاىل أنو كقاؿ السعدم:  ِٓٔإسحاؽ.

أكحي إىل عبده كرسولو: من الشرع العظيم، 
كاألخبار الصادقة، ما أكحي إىل ىؤالء األنبياء 

 ِٔٔعليهم الصالة كالسالـ.
ـى  ّا١تائدة :  .ٓ كمعناه كم قاؿ السعدم: أم: اخًتتو كاصطفيتو  اإًلٍسالى

دينا، كما ارتضيتكم لو، فقوموا بو شكرا لكم 
لربكم، كاٛتدكا الذم مٌن عليكم بأفضل 

 ِٕٔاألدياف كأشرفها كأكملها.
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كمعناه كما قاؿ السعدم: أم: كأكحي ىذا  القيٍرآفي  ُٗاألنعاـ :  .ٔ
القرآف ١تنفعتكم كمصلحتكم، ألنذركم بو من 
العقاب األليم، كالنذارة إ٪تا تكوف بذكر ما 

من الًتغيب كالًتىيب، كببياف  ينذرىم بو،
األعماؿ كاألقواؿ الظاىرة كالباطنة، اليت من قاـ 

 ِٖٔهبا فقد قبل النذارة.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: أبا اٞتن   اًٍبًلٍيسى  ُُاألعراؼ :  .ٕ

كقاؿ السعدم: أىب أف  ِٗٔكاف بُت ا١تالئكة.
يسجد لو، تكربا عليو، كإعجابا بنفسو، فوٓتو 

 َِٕلى ذلك.اهلل ع
ا١تٍسًجًد  ّْاألنفاؿ :  .ٖ

ـً   اٟتٍىرىا
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: أف يطوفوا 

كقاؿ السعدم: كقد فعلوا ما يوجب  ُِٕبو.
ذلك، كىو صد الناس عن ا١تسجد اٟتراـ، 
خصوصا صدىم النيب صلى اهلل عليو كسلم 

 ِِٕكأصحابو الذين ىم أكىل بو منهم.
 ِْٕعيسى ابن مرًن.ِّٕ.ىعيس اٍلمىًسٍيحي  َّالتوبة :  .ٗ

كمعناه كما قاؿ السعدم: بن عمراف كليم  ميٍوسىى ٕٓيونس :  .َُ
الرٛتن، أحد أكيل العـز من ا١ترسلُت، كأحد 
الكبار ا١تقتدل هبم، ا١تنزؿ عليهم الشرائع 

 ِٕٓا١تعظمة الواسعة.
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كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: من  ٙتىيٍودى  ُٔىود :  .ُُ
كقاؿ السعدم: كىم عاد الثانية،  ِٕٔالقبيلة.

ا١تعركفوف الذين يسكنوف اٟتجر، ككادم 
 ِٕٕالقرل.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: )ألبيو(  يػيٍوسيفي  ْيوسف :  .ُِ
كقاؿ السعدم: )ألبيو( يعقوب بن  ِٖٕيعقوب.

إسحاؽ بن إبراىيم ا٠تليل عليهم الصالة 
 ِٕٗكالسالـ.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: استواء يليق  العىٍرشً  ِالرعد :  .ُّ
كقاؿ السعدم: العظيم الذم ىو أعلى  َِٖبو.

ا١تخلوقات، استواء يليق ّتاللو كيناسب  
 ُِٖكمالو.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: قـو  عىادو  ٗإبراىيم :  .ُْ
كقاؿ السعدم: كقد ذكر اهلل قصصهم  ِِٖىود.

 ُِّٖب كتابو.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: طُت يابس  صىٍلصىاؿو  ِٔاٟتجر :  .ُٓ

كقاؿ السعدم:  ِْٖيسمع لو صلصلة إذا نقر.
أم: من طُت قد يبس، بعدما ٜتر حىت صار لو 

 ِٖٓصلصلة كصوت، كصوت الفخار.
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 ِٖٔكمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: القرآف. الذٍِّكرى  ْْالنحل :  .ُٔ
كقاؿ السعدم: أم: القرآف الذم فيو ذكر ما 
٭تتاج إليو العباد، من أمور دينهم كدنياىم، 

 ِٕٖالظاىرة كالباطنة.
اٍلمىٍسًجًد  ُاإلسراء :  .ُٕ

 اأٍلىٍقصىا
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: بيت 

كقاؿ السعدم: الذم  ِٖٖا١تقدس لبعده منو.
 ِٖٗ.ىو من ا١تساجد الفاضلة، كىو ٤تل األنبياء

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: ما رٌؽ من  سيٍنديسو  ُّالكهف :  .ُٖ
كقاؿ السعدم: كلباسهم فيها  َِٗالديباج.

اٟترير األخضر من السندس، كىو الغليظ من 
 ُِٗالديباج.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: أم:  مىٍرًنىى  ُٔمرًن :  .ُٗ
كىذا كقاؿ السعدم: عليها السالـ، ِِٗخربىا.

من أعظم فضائلها، أف تذكر ُب الكتاب 
العظيم، الذم يتلوه ا١تسلموف ُب مشارؽ 
األرض كمغارهبا، ٖتسن فيو بأحسن الذكر، 
كأفضل الثناء، جزاء لعملها الفاضل، كسعيها 
الكامل، أم: كاذكر ُب الكتاب مرًن، ُب حا٢تا 

 ِّٗاٟتسنة.
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اإلماماف اٞتالالف: أم اليت كمعناه كما قاؿ  شىجىرىًة ا٠ٍتيٍلدً  َُِطو :  .َِ
كقاؿ السعدم: أم:  ِْٗٮتلد من يأكل منها.

 ِٓٗالشجرة اليت من أكل منها خيلِّدى ُب اٞتنة.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: أم التوراة  اٍلفيٍرقىافى  ْٖاألنبياء :  .ُِ

 ِٔٗالفارقة بُت اٟتق كالباطل كاٟتالؿ كاٟتراـ.
كقاؿ السعدم: كىو التوراة الفارقة بُت اٟتق 

 ِٕٗكالباطل، كا٢تدل كالضالؿ.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: باٞتر أم  ذىىىبو  ِّاٟتج :  .ِِ

كقاؿ  ِٖٗمنهما بأف يرصع اللؤلؤ بالذىب.
السعدم: أم : يسٌوركف ُب أيديهم، رجا٢تم 

 ِٗٗكنساؤىم أساكر الذىب.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: ىو جنة  دىٍكسى اٍلًفرٍ  ُُا١تؤمنوف :  .ِّ

كقاؿ السعدم: الذم ىو  ََّأعلى اٞتناف.
 َُّأعلى اٞتنة ككسطها كأفضلها.

عما ال ٭تل كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  فػيريٍكجى  َّالنور :  .ِْ
كقاؿ السعدم: عن الوطء  َِّ.٢تم فعلو هبا

كعن اٟتراـ ُب قبل أك دبر أكما دكف ذلك، 
 َّّالتمكُت من مسها كالنظر إليها.

 َّْكمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: التوراة. اٍلًكتىابى  ّٓالفرقاف :  .ِٓ
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كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: ذات  بػىٍيضىآءي  ّّالشعرآء :  .ِٔ
كقاؿ السعدم: أم: ٢تا نور عظيم،  َّٓشعاع.

 َّٔال نقص  فيو ١تن نظر إليها.
 َّٕكمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: ابنو. سيلىٍيمىافى  ُٓالنمل :  .ِٕ

كقاؿ السعدم: يذكر ُب ىذا القرآف، كينوه ٔتنتو 
على داكد كسليماف ابن، بالعلم الواسع الكثَت، 

 َّٖبدليل التنكَت.
 َّٗكمعناه كما قاؿ السعدم: كزيره. ىىامىافى  ٔالقصص :  .ِٖ
العنكبوت :  .ِٗ

ُْ 
بػيٍوتً  كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: )اٗتذت كمعناه   العىٍنكى

كقاؿ السعدم: ىذا  َُّبيتا( لنفسها تأكم إليو.
مثل ضربو اهلل ١تن عبد معو غَته، يقصد بو 
التعزز كالتػَّقىوِّم كالنفع، كإف األمر ٓتالؼ 
مقصوده، فإف مثلو كمثل العنكبوت، اٗتذت 

 ُُّبيتا يقيها من اٟتر كالربد كاآلفات.
كىم أىل كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ـي الر كٍ  ِالرـك :  .َّ

الكتاب غلبتها فارس كليسوا أىل كتاب بل 
يعبدكف األكثاف ففرح كفار مكة بذلك، كقالو 
للمسلمُت ٨تن نغلبكم كما غلبت فارس 

. كقاؿ السعدم: كانت الفرس كالرـك  ُِّالرـك
ُب ذلك الوقت من أقول دكؿ األرض، ككاف 
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كالقتاؿ، ما يكوف بُت يكوف بينهما من اٟتركب 
 ُّّالدكؿ ا١تتوازنة.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: منها العلم  ليٍقمىافى  ُِلقماف :  .ُّ
كالديانة كاإلصابة ُب القوؿ، كحكمو كثَتة 
مأثورة، كاف يفيت قبل بعثة داكد كأدرؾ بعثتو 
كأخذ عنو العلم كترؾ الفتيا كقاؿ ُب ذلك: أال 

كقيل لو: أم الناس شٌر؟ أكتفي إذا كفيت، 
 ُّْقاؿ: الذم ال يبايل إف رآه الناس مسيةا.

كقاؿ السعدم: ٮترب تعاىل عن امتنانو على 
عبده الفاضل لقماف باٟتكمة، كىي العلم 

 ُّٓ]اٟتق[ على كجهو كحكمتو.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: ا١تنيع ُب  العىزًٍيزً  ٔالسجادة :  .ِّ

فبعسة علمو، ككماؿ كقاؿ السعدم:  ُّٔملكو.
عزتو، كعمـو رٛتتو، أكجدىا، كأكدع فيها من 

 ُّٕا١تنافع ما أكدع، كمل يعسر عليو تدبَتىا.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: )بن مرًن(  ًعٍيسى  ٕاألحذاب :  .ّّ

بأف يعبدكا اهلل كيدعوا إىل غبادتو كذكر ا٠تمسة 
كقاؿ  ُّٖمن عطف ا٠تاص على العاـ.

السعدم: ٮترب تعاىل أنو أخذ من النبيُت 
كىم ىؤالء ا٠تمسة -عموما، كمن أكيل العـز

خصوصا، ميثاقهم الغليظ كعهدىم -ا١تذكوركف
الثقيل ا١تؤكد، على القياـ بدين اهلل كاٞتهاد ُب 

 ُّٗسبيلو.
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كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: نبوة  دىاكيدى  َُسبأ :  .ّْ
كقاؿ السعدم: أم: كلقد مننا على  َِّككتابا.

عبدنا كرسولنا داكد عليو الصالة كالسالـ، 
كآتيناه فضال من العلم النافع، كالعمل الصاحل، 

 ُِّكالنعم الدينية كالدنياكية.
 ِِّكمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: كصفر. ٛتيٍره  ِٕفاطر :  .ّٓ

كقاؿ السعدم: كمن ذلك اٞتباؿ اليت جعلها 
دا لؤلرض، ٕتدىاجباال مشتكبة، بل اهلل أكتا

جبال كاحدا، كفيها ألواف متعددة، فيها جدد 
بيض أم: طرائق بيض، كفيها طرائق صفر 

 ِّّكٛتر.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: إىل آخره  الشٍَّمسي  ّٖيس :  .ّٔ

من ٚتلة اآلية ٢تم أك آية أخرل كالقمر  
كقاؿ السعدم: ]أم: دائما ٕترم  ِّْكذلك.

١تستقر ٢تا[ قدره اهلل ٢تا، ال تتعداه، كال تقصر 
عنو، كليس ٢تا تصرؼ ُب نفسها، كال استعصاء 

 ِّٓعلى قدرة اهلل تعاىل.
الصافات :  .ّٕ

ِٔ 
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: ا١تعدة ألىل  الزَّقػ ٍوـي 

بتها النار كىي من أخبث الشجر ا١تٌر بتهامة ين
كقاؿ السعدم: طعاـ أىل  ِّٔاهلل ُب اٞتحيم.

 ِّٕالنار.
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أىٍصحىابي  ُّص :  .ّٖ
 اأٍلىٍيكىةً 

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: أم الغيضة، 
كقاؿ  ِّٖكىم قـو شعيب عليو السالـ.

السعدم: أم: األشجار كالبساتُت ا١تلتفة كىم 
 ِّٗقـو شعيب.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: )مثول(  جىهىنَّمى  َٔالزمر :  .ّٗ
كقاؿ  َّّمأكل )للمتكربين( عن اإلٯتاف؟ بلى.

السعدم: ٭تصل هبا االشتفاء منهم، كأخذ حق 
 ُّّاهلل من كل ظامل ككافر.

كمعناه كما قاؿ السعدم: الذم كاف من قـو  قىاريٍكفى  ِْا١تؤمن :  .َْ
موسى، فبغى عليهم ٔتالو، ككلهم ردكا عليو 

 ِّّالرد.أشد 
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: أم إقامة ال  دىاريا٠ٍتيٍلدً  ِٖفٌصلت :  .ُْ

كقاؿ السعدم: أم: ا٠تلود  ّّّانتقاؿ منها.
الدائم، الذم ال يفًت عنهم العذاب ساعة كال 

 ّّْىم ينصركف.
كىم أكلو العـز من كمعناه كما قاؿ السعدم:  اًبٍػرىاًىٍيمى  ُّالشورل :  .ِْ

ا١تذكوركف ُب ىذه اآلية، أعلى ا٠تلق  ا١ترسلُت
 ّّٓدرجة، كأكملهم من كل كجو.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: أصل  أيِـّ اٍلًكتىابً  ْالزخرؼ :  .ّْ
كقاؿ السعدم:  ّّٔالكتاب أم اللوح احملفوظ.

 ّّٕأم: ىذا الكتاب.
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كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: فأجدبت  ديخىافو  َُالدخاف :  .ْْ
األرضواشتد هبم اٞتوع إىل أف رأكا من شدتو  

كقاؿ ّّٖكهيةة الدخاف بُت السماء كاألرض.
كاختلف ا١تفسرين هبذا الدخاف، فقيل السعدم: 

إنو الدخاف الذم يعشى الناس كيعمهم حُت 
تقرب النار من اجملرمُت ُب يـو القيامة، كأف اهلل 
توعدىم بعذاب يـو القيامة، كأمر نبيهم أف 

.ينتظر ذلك   ّّٗاليـو
كإال فلو كصل العلم كمعناه كما قاؿ السعدم:  يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً  ِٔاٞتاثية :  .ْٓ

 َّْباليـو اآلخر إىل قلوهبم.
األحقاؼ :  .ْٔ

ُِ 
أم كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًكتىابي ميٍوسىى

الذم قد كافق كقاؿ السعدم:  ُّْالتوراة.
كأفضلها الكتب السماكية، خصوصا أكملها 

بعد القرآف، كىي التوراة اليت أنز٢تا اهلل على 
 ِّْموسى.

ٔتا أنزؿ اهلل عموما كمعناه كما قاؿ السعدم:  ٤تيىمَّدو  ٤ِتمد :  .ْٕ
 ّّْكعلى ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم خصوصا.

ٍيلً  ِٗالفتح :  .ْٖ كأما مثلهم ُب كمعناه كما قاؿ السعدم:  ااًل٧تًٍ
آخر، كأهنم ُب   اإل٧تيل فإهنم موصوفوف بوصف

 ّْْكما٢تم كتعاكهنم.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: قابل توبة  تػىوَّابه  ُِ: اٟتجرات .ْٗ

كالتواب الذم كقاؿ السعدم:  ّْٓالتائبُت.
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يؤذف بتوبة عبده فيوفقو ٢تا، ٍب يتوب عليو 
 ّْٔبقبوؿ توبتو.

 ّْٕعقل.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  قػىٍلبه  ّٕؽ :  َٓ
أم: قلب عظيم حٌي، ذكٌي كقاؿ السعدم: 

زكٌي، فهذا إذا كرد عليو شيء من آيات اهلل 
 ّْٖتذكر هبا كانتفع فارتفع.

أم: كثَت الرزؽ الذم كمعناه كما قاؿ السعدم:  الرَّزَّاؽي  ٖٓالذاريات :  .ُٓ
ما من دابة ُب األرض كال ُب السماء إال على 

 ّْٗاهلل رزقها، كيعلم مستقرىا كمستودعها.
أم اٞتبل كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الط ٍورً  ُالطور :  .ِٓ

كقاؿ السعدم: َّٓالذم كلم اهلل عليو موسى.
الذم ىو اٞتبل الذم كلم اهلل عليو نبيو موسى 
بن عمراف عليو الصالة كالسالـ، كأكحي إليو ما 

 ُّٓأكحي من األحكاـ.
نَّةي اٍلمىٍأكىل ُٓالنجم :  .ّٓ تأكم إليها قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  كمعناه كما جى

كقاؿ ِّٓا١تآلئكة كأركاح الشهداء كا١تتقُت.
 ّّٓأم اٞتنة اٞتامعة لكل نعيم.السعدم: 

إصابة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  سىقىرى  ْٖالقمر :  .ْٓ
أم: ذكقوا أمل كقاؿ السعدم: ّْٓجهنم لكم.

 ّٓٓالنار كأسفها كغيظها ك٢تبها.
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اللؤلؤ كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلمىٍرجىافي  ٖٓالرٛتاف :  .ٓٓ
كذلك لصفائهن كقاؿ السعدم: ّٔٓبياضا.

 ّٕٓكٚتاؿ منظرىن كهبائهن.
شجر كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًسٍدرو  ِٖالواقعة :  .ٔٓ

كللسدر من ا٠تواص، كقاؿ السعدم: ّٖٓالنبق.
 ّٗٓالظل الظليل كراحة اٞتسم فيو.

 َّٔيعطيو.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  يىدً  ِٗاٟتديد :  .ٕٓ
٦تن اقتضت حكمتو تعاىل أف كقاؿ السعدم: 
 ُّٔيؤتيو من فضلو.

كا١تراد هبذا ا١تعية معية كمعناه كما قاؿ السعدم:  ٜتىٍسىةو  ٕاجملادلة :  .ٖٓ
العلم كاإلحاطة ٔتا تناجوا بو كأسركه فيما 

 ِّٔبينهم.
ا١تنشئ من كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ا٠تىاًلقي  ِْاٟتشر :  .ٗٓ

 ّْٔٞتميع ا١تخلوقات.كقاؿ السعدم: ّّٔالعدـ.
أىٍصحىاًب  ُّا١تمتحنة :  .َٔ

 اٍلقيبػيٍورً 
أم ا١تقبورين كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: 

من خَت اآلخرة، إذا تعرض عليهم مقاعدىم 
من اٞتنة لو كانوا آمنوا كما يصَتكف إليو من 

حُت أفضوا إىل الدر كقاؿ السعدم: ّٓٔالنار.
اآلخرة، كقفوا على حقيقة األمر، كعلموا علم 

 ّٔٔاليقُت أنو ال نصيب ٢تم منها.
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كىو ٤تمد بن عبد كمعناه كما قاؿ السعدم:  اىٍٛتىدي  ٔالصف :  .ُٔ
 ّٕٔاهلل بن عبد ا١تطلب انيب ا٢تامشي.

كأف مثلهم كمثل كمعناه كما قاؿ السعدم:  اٟتًٍمىارً  ٓاٞتمعة :  .ِٔ
اٟتمار الذم ٭تمل فوؽ ظهره أسفارا من كتب 

 ّٖٔالعلم.
)ًىٍم( كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  قػيليٍوبً  ّا١تنافقوف :  .ّٔ

ْتيث ال يدخلها كقاؿ السعدم: ّٗٔبالكفر.
 َّٕا٠تَت أبدا.

 ُّٕالقرآف.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  النػ ٍورً  ٖالتغابن :  .ْٔ
كٝتاه اهلل نورا، فإف النور ضد كقاؿ السعدم: 

الظلمة، كما ُب الكتاب الذم أنزؿ اهلل من 
األحكاـ كالشرائع كاألخبار، أنوار يهتدم هبا ُب 
ظلمات اٞتهل ا١تد٢تمة، كٯتشى هبا ُب ىندس 

 ِّٕالليل البهيم.
فإف من يؤمن باهلل كمعناه كما قاؿ السعدم:  اآٍلًخرً اٍليػىٍوـً  ِالطالؽ :  .ٓٔ

كاليـو اآلخر يوجب لو ذلك أف يتعظ ٔتواعظ 
اهلل، كأف يقدـ آلخرتو من األعماؿ الصاٟتة، ما 

 ّّٕ٘تكن منها.
أم اٞتميع أعواف كمعناه كما قاؿ السعدم:  ًجرٍبًٍيلي  ْالتحرًن :  .ٔٔ

أعوانو، للرسوؿ ، مظاىركف، كمن كاف ىؤالء 
 ّْٕفهو ا١تنصور، كغَته ٦تن يناكئو ٥تذكؿ.

إذا اسًتقوا كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الشَّيىاًطٍُتً  ٓا١تلك :  .ٕٔ
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السمع بأف ينفصل شهاب من الكوكب  
كالقبس يؤخذ من النار فيقتل اٞتٍت أك ٮتبلو ال 

كقاؿ ّٕٓأف الكوكب يزكؿ عن مكانو.
الذين يريدكف اسًتاؽ خرب السعدم: 

 ّٕٔالسماء.
صىاًحًب  ْٖالقلم :  .ٖٔ

 اٟتٍيٍوتً 
ُب الضجر كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف: 

كقاؿ ّٕٕكالعجلة كىو يونس عليو السالـ.
كىو يونس بن مىت عليو الصالة السعدم: 

 ّٖٕكالسالـ.
حافظة ١تا كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  أيذيفه  ُِاٟتاقة :  .ٗٔ

أم: تعقلها أكلو كقاؿ السعدم: ّٕٗتسمع.
األلباب، كيعرفوف ا١تقصود منها ككجو اآلية 

 َّٖهبا.
أم: قطعا متفرقة كمعناه كما قاؿ السعدم:  اليىًمٍُتً  ّٕا١تعارج :  .َٕ

 ُّٖكٚتاعات متوزعة، كل منهم ٔتا لديو فرح.
مل يذكر اهلل ُب ىذه كمعناه كما قاؿ السعدم:  نػيٍوحنا ُنوح :  .ُٕ

كحدىا لطوؿ لبثو ُب السورة سول قصة نوح 
قومو، كتكرار دعوتو إىل التوحيد، كهنيو عن 

 ِّٖالشرؾ.
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 ّّٖالقرآف.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ا٢ٍتيدىل ُّاٞتن :  .ِٕ
ا٢تادم إىل كىو القرآف الكرًن، كقاؿ السعدم: 

 ّْٖالصراط ا١تستقيم، كعرفنا ىدايتو كإرشاده.
افى  ُٕا١تزمل :  .ّٕ يشيب الولداف، كتذكب لو اٞتمادات الذم  اٍلوًٍلدى

 ّٖٓالعظاـ، فتنفطر بو السماء كتنتثر بو ٧تومها.
كالنهار كقت كمعناه كما قاؿ السعدم:  الص ٍبحً  ّْا١تدثر :  .ْٕ

 ّٖٔأسفاره.
أم: حسنة هبية، ٢تا كمعناه كما قاؿ السعدم:  كيجيٍوهه  ِِالقيامة :  .ٕٓ

جة ركنق كنور، ٦تا ىم فيو من نعيم القلوب، كهب
 ّٕٖالنفوس، كلذة األركاح.

أقداح بال كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًفضَّةو  ُٓاإلنساف :  .ٕٔ
أم: مادهتا من فضة، كقاؿ السعدم: ّٖٖعرل.

 ّٖٗكىي على صفاء القوارير.
بُت ا٠تلق كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  يػىٍوـً اٍلفىٍصلً  ُّ: ا١ترسالت .ٕٕ

أم كقع الفصل بُت  كيؤخذ منو جواب إذا،
أم: بُت ا٠تالئق، كقاؿ السعدم: َّٗا٠تالئق.

 ُّٗبعضهم لبعض، كحساب كل منهم منفردا.
جربيل أك كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الر ٍكحي  ّٖالنبأ :  .ٖٕ

كىو جربيل عليو كقاؿ السعدم: ِّٗجند اهلل.
 ّّٗالسالـ، الذم ىو أشرؼ ا١تالئكة.
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اسم الوادم كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلميقىدَّسً كىاًد  ُٔ: النازعات .ٕٗ
كىو احملل كقاؿ السعدم: ّْٗبالتنوين كتركو.

الذم كلمو اهلل فيو، كامنٌت عليو بالرسالة، 
 ّٓٗكاختصو بالوحي كاالجتباء.

ىو من أضعف كمعناه كما قاؿ السعدم:  نيٍطفىةو  ُٗعبس :  .َٖ
قدر خلقو األشياء خلقو اهلل من ماء مهُت، ٍب 

كسواه بشرا سويا، كأتقن قواه الظاىرة 
 ّٔٗكالباطنة.

مسًتؽ كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  شىٍيطىافو  ِٓالتكوير :  .ُٖ
أم: ُب غاية البعد كقاؿ السعدم: ّٕٗالسمع.

 ّٖٗعن اهلل كعن قربو.
ٍينً  ُٓاالنفطر :  .ِٖ  ّٗٗاٞتزاء.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  يػىٍوـى الدِّ

أم: يـو اٞتزاء على كقاؿ السعدم: 
 ََْاألعماؿ.

كلمة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:   كىٍيله  ُ:  ُتفا١تطف .ّٖ
كقاؿ السعدم:  َُْعذاب، أك كاد ُب جهنم.

 َِْكلمة عذاب ككعيد.
ىو الكافر كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ظىٍهرً  َُ: االنشقاؽ .ْٖ
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كٕتعل يسراه كراء ظهره تغل ٯتناه إىل عنقو 
أم: كقاؿ السعدم: َّْفيأخذ هبا كتابو.

 َْْبشمالو من خلفو.
ىو ُب ا٢تواء كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  لىٍوحو  ِِالربكج :  .ٖٓ

كىو كقاؿ السعدم: َْٓفوؽ السماء السابعة.
اللوح احملفوظ الذم قد أثبت اهلل فيو كل 

 َْٔشيء.
٭تتمل أنو من بُت كمعناه كما قاؿ السعدم:  الص ٍلبً  ٕالطارؽ :  .ٖٔ

 َْٕصلب الرجل كترائب ا١ترأة كىي ثديلها.
أم ا١تنزلة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الص حيفً  ُٖاألعلى :  .ٕٖ

 َْٖقبل القرآف.
شديدة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  عىٍُتو  ٓالغاشية :  .ٖٖ

شديدة  أم: حارةكقاؿ السعدم: َْٗاٟترارة.

 َُْاٟترارة.
أم فجر  كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلفىٍجرً  ُالفجر :  .ٖٗ

. فأقسم تعاىل كقاؿ السعدم: ُُْكل يـو
بالفجر الذم آخر الليل كمقدمة النهار، ما ُب 
إدبار الليل كإقباؿ النهار من اآليات الدالة على  

ا١تدبر ٞتميع كماؿ ندرة اهلل تعاىل، كأنو كحده 
 ُِْاألمور الذم ال تنبغي العبادة إال لو.
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للجماؿ كالبصر كمعناه كما قاؿ السعدم:  ًلسىاننا ٗالبلد :  .َٗ
كالنطق، كغَت ذالك من منافع الضركرية فيها، 

 ُّْفهذه نعم الدنيا.
 ُْْضوئها.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الشٍَّمسً  ُالشمس :  .ُٗ

الصادر أم نورىا كنفعها كقاؿ السعدم: 
 ُْٓمنها.

ملكا كتصرفا ليس لو كمعناه كما قاؿ السعدم:  اآٍلًخرىةى  ُّاليل :  .ِٗ
فيهما مشارؾ، فلَتغب الراغبوف إليو ُب الطلب، 

 ُْٔكلينقطع رجاؤىم عن ا١تخلوقُت.
أم أكؿ كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الض حىى ُالضحى :  .ّٗ

تعاىل أقسم كقاؿ السعدم: ُْٕالنهار أك كلو.
 ُْٖبالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى.

أم نوسعو لشرائع كمعناه كما قاؿ السعدم:  صىٍدرى  ُاالنشرة :  .ْٗ
الدين كالدعوة إىل اهلل كاالتصاؼ ٔتكاـر 
األخالؽ كاإلقباؿ على اآلخرة كتسهيل 

 ُْٗا٠تَتات.
أم كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  التػٍُِّتً  ُالتُت :  .ٓٗ

 َِْا١تأكولُت أك جبلُت بالشاـ ينبتاف ا١تأكولُت.
 ُِْىو التُت ا١تعركؼ.كقاؿ السعدم: 

ٚتع علقة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  عىلىقو  ِالعلق :  .ٔٗ
كقاؿ ِِْكىي القطعة اليسَتة من الدـ الغليظ.
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فالذم خلق اإلنساف كاعتٌت بتدبَته، السعدم: 
ك بإرساؿ البد أف يدبره باألمر كالنهي، كذل

 ِّْالرسل إليهم كإنزاؿ الكتب عليهم.
أم الشرؼ كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلقىٍدرً  ٓالقدر :  .ٕٗ

كذلك أف اهلل تعاىل كقاؿ السعدم: ِْْالعظيم.
ابتدأ بإنزالو ُب رمضاف ُب ليلة القدر كرحم اهلل 
هبا العباد رٛتة عامة، ال يقدر العباد ٢تا 

 ِْٓشكرا.
 ِْٔإقامة.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  جىنَّاتي عىٍدفو  ٖ:  البينة .ٖٗ

أم جنات إقامة، ال ظعن فيها كقاؿ السعدم: 
 ِْٕكال رحيل، كال طلب لغاية فوقها.

زنة ٪تلة كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ذىرَّةو  ٕالزلزاؿ :  .ٗٗ
ألنو إذا رأل مثقاؿ كقاؿ السعدم: ِْٖصغَتة.

 ِْٗأحقر األشياء.الذرة اليت ىي 
ا٠تيل تغَت كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  صيٍبحنا ّالعاديات :  .ََُ

 َّْعلى العدك كقت الصبح بإغارة أصحاهبا.
كىذا أمر أغليب، أف الغارة كقاؿ السعدم: 

 ُّْتكوف صباحا.
اًكيىةه  ٗالقارعة :  .َُُ أم مأكاه كمسكنو كمعناه كما قاؿ السعدم:  ىى

 ِّْأٝتائها ا٢تاكية. النار اليت من
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كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٞتٍىًحٍيمى  ٔالتكاثر :  .َُِ
أم لًتدف القيامة كقاؿ السعدم: ّّْالنار.

 ّْْفلًتكف اٞتحيم اليت أعدىا اهلل للكافرين.
الدىر أك ما كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلعىٍصرً  ُالعصر :  .َُّ

 ّْٓأك صالة العصر.بعد الزكاؿ إىل الغركب 
أقسم تعاىل بالعصر الذم ىو كقاؿ السعدم: 

الليل كالنهار، ٤تل أفعاؿ العباد كأعما٢تم أف كل 
 ّْٔإنساف خاسر، كا٠تاسر ضد الرابح.

ةً  ْا٢تمزة :  .َُْ اليت ٖتطم كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٟتٍيطىمى
 ّْٕكل ما ألقي فيها.

ٚتاعات كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  أىبىابًٍيلى  ّالفيل :  .َُٓ
ٚتاعات، قيل ال كاحد لو كأساطَت، كقيل 
كاحده: أبوؿ أكإباؿ أك إبيل كعجوؿ كمفتاح 

أرسل اهلل عليهم كقاؿ السعدم: ّْٖكسكُت.
طَتا أبابيل، أم متفرقة ٖتمل حجارة ٤تماة من 

 ّْٗسجيل.
كثَت من   قاؿكمعناه كما قاؿ السعدم:  قػيرىٍيشو  ُالقريش :  .َُٔ

ا١تفسرين: إف اٞتار كاجملركر متعلق بالسورة اليت 
قبلها أم فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل ألجل 
قريش كأمنهم، كاستقامة مصاٟتهم، كاتظاـ 
رحلتهم ُب الشتاء لليمن، كالصيف للشاـ ألجل 

 َْْالتجارة كا١تكاسب.
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أم )للمصلُت( كمعناه كما قاؿ السعدم:  كىٍيله  ْا١تاعوف :  .َُٕ
 ُْْا١تلتزموف إلقامة الصالة.

ٍوثػىرى  ُالكوثر :  .َُٖ ىو هنر ُب كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  الكى
اٞتنة ىو حوضو ترد عليو أمتو، كالكوثو: ا٠تَت 
الكثَت من النبوة كالقرآف كالشفاعة 

أم ا٠تَت الكثَت كقاؿ السعدم: ِْْك٨توىا.
 كلفضل العزير الذم من ٚتلتو ما يعطيو اهلل

لنبيو صلى اهلل عليو كسلم يـو القيامة من النهر 
 ّْْالذم يقاؿ لو "الكوثر".

 لم.                                                                 ذه السورة ال ٬تد الباحث اسم العكاف ُب ى  الكافركف :  .َُٗ
أم كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  ًدٍيًن اهللً  ِالنصر :  .َُُ

كدخوؿ الناس ُب كقاؿ السعدم: ْْْاإلسالـ.
 ْْٓدين اهلل أفواجا.

أبو ٢تب ىو عم كمعناه كما قاؿ السعدم:  أىيبٍ ٢تىىبو  ُاللهب :  .ُُُ
النيب صلى اهلل عليو كسلم ككاف شديدة العداكة 
كاأذية للنيب صلى اهلل عليو كسلم، فال فيو دين 

 ْْٔ.-قبح اهلل-للقرابة كال ٛتية
أم قد ا٨تصرت فيو كمعناه كما قاؿ السعدم:  اىحىده  ُاإلخالص :  .ُُِ

األحدية، فهو األحد ا١تنفرد بالكماؿ الذم لو 
األساء اٟتسٌت، كالصفات الكاملة العليا، 
كاألفعاؿ ا١تقدسة، الذم ال نظَت لو كال 

 ْْٕمثيل.
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 ْْٖالصبح.كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  اٍلفىلىقً  ُالفلق :  .ُُّ
أم: فالق اٟتب كالنول، كفالق كقاؿ السعدم: 

 ْْٗاإلصباح.
قلوهبم إذا كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:  صيديٍكرً  ٓالناس :  .ُُْ

 َْٓغفلوا عن ذكر اهلل.
 

 تحليل البيانات . ب

 ٖتليل اسم اٞتنس ُب القرآف الكرًن .ُ

 ٖتليلو اسم اٞتنس سورة/ آية رقم
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  اٟتٍىٍمدي  ِالفاٖتة :  .ُ

 كثَت  عينو سواء كاف كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ُْٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

سم جنس ٚتعي، ا الباحث أف ىذا اللفظرأل  اٍلًكتىابي  ِالبقرة :  .ِ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ي عينو ألف

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ِْٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  طىيػٍرنا ْٗآؿ عمراف :  .ّ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ّْٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
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رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ًنسىآءن  ُالنسآء :  .ْ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْْٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  ًإٍبٍو  ّا١تآئدة :  .ٓ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ْٓٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  اأٍلىنٍػعىاـً  ُِْاألنعاـ :  .ٔ

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 ْٔٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  دىارى  ُْٓاألعراؼ:  .ٕ

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ عينو يألف 
فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 ْٕٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ًفةىةو  ُٔاألنفاؿ :  .ٖ

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
اٞتنس فأما اسم ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 ْٖٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  طىآئًفىةه  ُِِالتوبة :  .ٗ

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
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فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٗٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  أيمَّةن  ُٗيونس :  .َُ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َْٔ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  دىآبَّةو  ٔىود :  .ُُ
قاؿ دؿ على أكثر من اثنُت، كما ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ُْٔ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

ا ُِيوسف :  .ُِ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  كىلىدن
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ِْٔ.أكثر من اثنُتاٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على 

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ىىادو  ٕالرعد :  .ُّ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ّْٔ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  يػىٍوـى  ْْإبراىيم :  .ُْ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ْْٔ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
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رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  آيىاتً  ُٖاٟتجر :  .ُٓ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٓٔ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  شىرىابه  ٗٔالنحل :  .ُٔ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٔٔ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  قػىٍريىةو  ٖٓاإلسرآء :  .ُٕ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٕٔ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

ا ُِالكهف :  .ُٖ الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  رأل مىٍسًجدن
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٖٔ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  صىًبيًّا ُِمرًن :  .ُٗ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٗٔ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  مىآءن  ّٓطو :  .َِ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
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 .يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
ا ُٓاألنبيآء :  .ُِ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  حىًصٍيدن

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 َْٕ.اثنُتاٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من 
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  حىٍرؼو  ُُاٟتج :  .ِِ

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 ُْٕ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  قػىٍرننا ُّا١تؤمنوف :  .ِّ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد ألف لفظو إفرادم،
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ِْٕ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  عيٍصبىةه  ُُالنور :  .ِْ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ ليأك قل
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ّْٕ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  آ٢ًتىةن  ّالفرقاف :  .ِٓ

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
اٞتنس فأما اسم ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 ْْٕ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ًشٍربه  ُٓٓالشعرآء :  .ِٔ
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دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 ْٕٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  ًعٍلمنا ُٓالنمل :  .ِٕ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ْٕٔ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

ًديٍػنىةى  ُٓالقصص :  .ِٖ ٚتعي، رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  اٍلمى
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٕٕ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  أىٍكلًيىآءى  ُْالعنكبوت :  .ِٗ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس اٟتميد: ٤تمد ٤تي الدين عبد 
 ْٖٕ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  سيٍلطىاننا ّٓالرـك :  .َّ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ْٕٗ.الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحديصػدؽ على 
ًبٍيلى  ُٓلقماف :  .ُّ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  سى

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
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ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 .يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  كىيلي  ْدة : السج .ِّ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َْٖ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  جينػيٍوده  ٗاألحذاب :  .ّّ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ُْٖ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  رىجيلو  ٕسبأ :  .ّْ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ِْٖ.عي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُتاٞتم

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ا٠ٍتىٍلقً  ُفاطر :  .ّٓ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ّْٖ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

بًّا ّّيس :  .ّٔ ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي، رأل الباحث أف  حى
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْْٖ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ًشهىابه  َُالصافات :  .ّٕ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

                                                           
480

 .ُٓ، ص. شرح...٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  
481

 .ُٓص. ، شرح...٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  
482

 .ُٓ، ص. شرح...٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  
483

 .ُٓ، ص. شرح...٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  
484

 .ُٓ، ص. شرح...٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  



فأما اسم اٞتنس ي الدين عبد اٟتميد: ٤تمد ٤ت
 ْٖٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  فػىٍوجه  ٗٓص :  .ّٖ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٖٔ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  اإًلٍنسىافى  ْٗالزمر :  .ّٗ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٕٖ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  رىسيٍوالن  ّْغافر :  .َْ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ عينو يألف 

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٖٖ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  الشَّر   ْٗفٌصلت :  .ُْ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ْٖٗ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  حىسىنىةن  ِّالشورل :  .ِْ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
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ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 َْٗ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  زيٍخريفنا ّٓالزخرؼ :  .ّْ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ُْٗ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  قػىٍومنا ِٖالدخاف :  .ْْ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ِْٗ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  رًٍزؽو  ٓاٞتاثية :  .ْٓ
ما قاؿ دؿ على أكثر من اثنُت، كألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ّْٗ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  نػىفىرنا ِٗاألحقاؼ :  .ْٔ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْْٗ.على أكثر من اثنُتاٞتمعي فهو: ما يدٌؿ 

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  ذىٍنبً  ٤ُٗتمد :  .ْٕ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ْٓٗ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
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ٍينً  ِٖالفتح :  .ْٖ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  الدِّ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ْٔٗ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  ااٍلًٍسمي  ُُاٟتجرات :  .ْٗ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ْٕٗ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

ةن  ُُؽ :  َٓ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  بػىٍلدى
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ نو يألف عي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٖٗ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

نىةى  ُْالذاريات :  .ُٓ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ًفتػٍ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

اسم اٞتنس فأما ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٗٗ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ًغٍلمىافه  ِْالطور :  .ِٓ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ََٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ٍجمً النَّ  ُالنجم :  .ّٓ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
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فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َُٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  نػىهىرو  ْٓالقمر :  .ْٓ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َِٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  اأٍلىنىاـً  َُالرٛتاف :  .ٓٓ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

ٞتنس فأما اسم ا٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َّٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  أىٍزكىاجنا ٕالواقعة :  .ٔٓ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َْٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  زًيٍػنىةه  َِاٟتديد :  .ٕٓ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َٓٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  اجملىًلسً  ُُاجملادلة :  .ٖٓ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َٔٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  حىاجىةن  ٗاٟتشر :  .ٗٓ
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 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 َٕٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  الس ٍوءً  ِا١تمتحنة :  .َٔ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 َٖٓ.صػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحدي
يػٍره  ُُالصف :  .ُٔ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  خى

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 َٗٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  اٟتًٍٍكمىةى  ِاٞتمعة :  .ِٔ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 َُٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  رأل الباحث جينَّةن  ِا١تنافقوف :  .ّٔ

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 ُُٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ميٍؤًمنه  ِالتغابن :  .ْٔ
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دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 ُِٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  مىٍعريٍكؼو  ٔالطالؽ :  .ٓٔ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ُّٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  مىآلًئكىةه  ٔالتحرًن :  .ٔٔ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ُْٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  اٍلميٍلكي  ُا١تلك :  .ٕٔ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ُٓٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
 رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ذًٍكره  ِٓالقلم :  .ٖٔ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ُٔٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  اٍلمىلىكي  ُٕاٟتاقة :  .ٗٔ
، كما قاؿ دؿ على أكثر من اثنُتألف عينو ي
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فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ُٕٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  نىٍصبو  ّْا١تعارج :  .َٕ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ُٖٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  نىارنا ِٓنوح :  .ُٕ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ُٗٓ.على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحديصػدؽ 

ا ِٔاٞتن :  .ِٕ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  أىحىدن
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َِٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي، رأل الباحث  طىعىامنا ُّا١تزمل :  .ّٕ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ُِٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  مىرىضه  ُّا١تدثر :  .ْٕ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

                                                           
517

 .ُٓ، ص. شرح...٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  
518

 .ُٓ، ص. شرح...٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  
519

 .ُٓ، ص. شرح...٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  
520

 .ُٓ، ص. شرح...٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  
521

 .ُٓ. ، صشرح...٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد،  



ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ِِٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  اٍلًفرىاؽي  ِٖالقيامة :  .ٕٓ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ِّٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  ًحٍُته  ُاإلنساف :  .ٕٔ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ِْٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ًظلي  َّا١ترسالت :  .ٕٕ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ِٓٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  نػىبىاتنا ُٓالنبأ :  .ٖٕ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ِٔٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  مىٍرعىى ُّالنازعات :  .ٕٗ
كما قاؿ   دؿ على أكثر من اثنُت،ألف عينو ي
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فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ِٕٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  قىٍضبنا ِٖعبس :  .َٖ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ِٖٓ.أكثر من اثنُت اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  نػىٍفسه  ُْالتكوير :  .ُٖ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ِٗٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

جنس ٚتعي، رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم  صيٍورىةو  ٖاالنفطر :  .ِٖ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َّٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  أىسىاًطيػٍري  ُّا١تطففُت :  .ّٖ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ُّٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  طىبػىقنا ُٗاالنشقاؽ :  .ْٖ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
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ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ِّٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  شىاًىدو  ّالربكج :  .ٖٓ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ّّٓ.اثنُتاٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من 

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  حىاًفظه  ْالطارؽ :  .ٖٔ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ّْٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

 رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي، الص حيفً  ُٖاألعلى :  .ٕٖ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ّٓٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

ًبلً  ُٕالغاشية :  .ٖٖ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  اإٍلً
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ّٔٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  رىب   ِِالفجر :  .ٖٗ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ّٕٓ.كاللفظ كاحديصػدؽ على الكثيػر كالقليػل 
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رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  كىاًلدو  ّالبلد :  .َٗ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ّٖٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  مىنٍ  ٗالشمس :  .ُٗ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد ألف لفظو إفرادم،
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ّٗٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  الذَّكىرى  ّاليل :  .ِٗ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َْٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  نًٍعمىةً  ُُالضحى :  .ّٗ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ُْٓ.من اثنُتاٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر 

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  ييٍسرنا ٓالشرح :  .ْٗ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ِْٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي، رأل  تػىٍقًوًنٍو  ْالتُت :  .ٓٗ

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
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فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ّْٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

ا َُالعلق :  .ٔٗ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  عىٍبدن
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْْٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  الر ٍكحي  ْالقدر :  .ٕٗ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

 فأما اسم اٞتنس٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٓٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  اٍلبػىيػِّنىةي  ُالبينة :  .ٖٗ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ْٔٓ.كاحديصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ 
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  أىٍخبىارى  ْالزلزلة :  .ٗٗ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ْٕٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  رأل ٚتىٍعنا ٓالعاديات :  .ََُ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
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فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٖٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  أيـ   ٗالقارعة :  .َُُ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ْٗٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  النًَّعٍيمً  ٖالتكاثر :  .َُِ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

اٞتنس فأما اسم ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َٓٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  خيٍسرو  ِالعصر :  .َُّ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ُٓٓ.كاحديصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ 
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  ٫تيىزىةو  ُا٢تمزة :  .َُْ

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 ِٓٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
 رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي، ًحجىارىةو  ْالفيل :  .َُٓ

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 ّٓٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
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رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  خىٍوؼو  ْالقريش :  .َُٔ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ْٓٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  اٍلمىاعيٍوفى  ٕا١تاعوف :  .َُٕ

دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي
فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 

 ٓٓٓ.على أكثر من اثنُتاٞتمعي فهو: ما يدٌؿ 
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  اأٍلىبٍػتػىري  ّالكوثر :  .َُٖ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ٔٓٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  مىا ِ: الكافركف  .َُٗ
 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو

٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي
ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:

 ٕٓٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس  نىٍصري  ُالنصر :  .َُُ

 سواء كاف عينو كثَت كاحد إفرادم، ألف لفظو
٤تمد ٤تي الدين عبد ، كما قاؿ لأك قلي

ما  فأٌما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو: اٟتميد:
 ٖٓٓ.يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد
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رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  اٍمرىأىةي  ْاللهب :  .ُُُ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ٗٓٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  الصَّمىدي  ِاإلخالص :  .ُُِ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

اٞتنس فأما اسم ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 َٔٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،  حىاًسدو  ٓالفلق :  .ُُّ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ُٔٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت

أل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي، ر  النَّاسً  ٔالناس :  .ُُْ
دؿ على أكثر من اثنُت، كما قاؿ ألف عينو ي

فأما اسم اٞتنس ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد: 
 ِٔٓ.اٞتمعي فهو: ما يدٌؿ على أكثر من اثنُت
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لم ا١تفرد، كما اسم الع الباحث أف ىذا اللفظرأل  اهلل ُالفاٖتة :  .ُ
 ّٔٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ بىاًبلى  َُِالبقرة :  .ِ
 ْٔٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ التػٍَّورىاةى  ّآؿ عمراف :  .ّ
 ٓٔٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ يػىٍعقيٍوبى  ُّٔالنسآء :  .ْ
 ٔٔٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

ـى  ّا١تائدة :  .ٓ  لم ا١تفرد، كمااسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اإًلٍسالى
 ٕٔٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ القيٍرآفي  ُٗاألنعاـ :  .ٔ
 ٖٔٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اًٍبًلٍيسى  ُُاألعراؼ :  .ٕ
 ٗٔٓا١تفرد، ٨تو سعيد. :قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي

ا١تٍسًجًد  ّْاألنفاؿ :  .ٖ
ـً   اٟتٍىرىا

لم ا١تركب،  حث أف ىذا اللفظ اسم العرأل البا
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 َٕٓاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اٍلمىًسٍيحي  َّالتوبة :  .ٗ

 ُٕٓا١تفرد، ٨تو سعيد. أٛتد ا٢تامشي:قاؿ السيد 
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ميٍوسىى ٕٓيونس :  .َُ

 ِٕٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
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لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ٙتىيٍودى  ُٔىود :  .ُُ
 ّٕٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ يػيٍوسيفي  ْيوسف :  .ُِ
 ْٕٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ العىٍرشً  ِالرعد :  .ُّ
 ٕٓٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع الباحث أف ىذا اللفظرأل  عىادو  ٗإبراىيم :  .ُْ
 ٕٔٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ صىٍلصىاؿو  ِٔاٟتجر :  .ُٓ
 ٕٕٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الذٍِّكرى  ْْالنحل :  .ُٔ
 ٖٕٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

اٍلمىٍسًجًد  ُاإلسراء :  .ُٕ
 اأٍلىٍقصىا

لم ا١تركب،  العرأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم 
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 ٕٗٓاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع ىذا اللفظرأل الباحث أف  سيٍنديسو  ُّالكهف :  .ُٖ

 َٖٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ مىٍرًنىى  ُٔمرًن :  .ُٗ

 ُٖٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
ا١تركب،  لم رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العشىجىرىًة  َُِطو :  .َِ
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كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي: ا٠ٍتيٍلدً 
 ِٖٓاضافيا( ٨تو نور الدين.

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اٍلفيٍرقىافى  ْٖاألنبياء :  .ُِ
 ّٖٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

ا١تفرد، كما لم اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ذىىىبو  ِّاٟتج :  .ِِ
 ْٖٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اٍلًفٍردىٍكسى  ُُا١تؤمنوف :  .ِّ
 ٖٓٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ فػيريٍكجى  ِالنور :  .ِْ
 ٖٔٓا١تفرد، ٨تو سعيد. أٛتد ا٢تامشي: قاؿ السيد

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اٍلًكتىابى  ّٓالفرقاف :  .ِٓ
 ٕٖٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ بػىٍيضىآءي  ّّالشعرآء :  .ِٔ
 ٖٖٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ سيلىٍيمىافى  ُٓالنمل :  .ِٕ
 ٖٗٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ىىامىافى  ٔالقصص :  .ِٖ
 َٗٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

بػيٍوتً  ُْالعنكبوت :  .ِٗ لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ العىٍنكى
 ُٗٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
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لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الر ٍكـي  ِالرـك :  .َّ
 ِٗٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ليٍقمىافى  ُِلقماف :  .ُّ
ّٗٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ العىزًٍيزً  ٔالسجادة :  .ِّ
ْٗٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع ىذا اللفظرأل الباحث أف  ًعٍيسى  ٕاألحذاب :  .ّّ
ٓٗٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ دىاكيدى  َُسبأ :  .ّْ
ٔٗٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ٛتيٍره  ِٕفاطر :  .ّٓ
ٕٗٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الشٍَّمسي  ّٖيس :  .ّٔ
ٖٗٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الزَّقػ ٍوـي  ِٔالصافات :  .ّٕ
ٗٗٓا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

أىٍصحىابي  ُّص :  .ّٖ
 اأٍلىٍيكىةً 

لم ا١تركب،  رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم الع
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 ََٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع ف ىذا اللفظرأل الباحث أ جىهىنَّمى  َٔالزمر :  .ّٗ

َُٔا١تفرد، ٨تو سعيد. ا٢تامشي:قاؿ السيد أٛتد 
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لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ قىاريٍكفى  ِْا١تؤمن :  .َْ
َِٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تركب،  رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم الع دىاريا٠ٍتيٍلدً  ِٖفٌصلت :  .ُْ
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 َّٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اًبٍػرىاًىٍيمى  ُّالشورل :  .ِْ

 َْٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
أيِـّ  ْالزخرؼ :  .ّْ

 اٍلًكتىابً 
لم ا١تركب،  اسم العرأل الباحث أف ىذا اللفظ 

كا١تركب، )إف كاف  ا٢تامشي:كما قاؿ السيد أٛتد 
 َٓٔاضافيا( ٨تو نور الدين.

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ديخىافو  َُالدخاف :  .ْْ
َٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

يػىٍوـً  ِٔاٞتاثية :  .ْٓ
 اٍلًقيىامىةً 

لم ا١تركب،  ىذا اللفظ اسم العرأل الباحث أف 
كا١تركب، )إف كاف  السيد أٛتد ا٢تامشي:كما قاؿ 

َٕٔ.اضافيا( ٨تو نور الدين
 

ًكتىابي  ُِاألحقاؼ :  .ْٔ
 ميٍوسىى

لم ا١تركب،  رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم الع
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 َٖٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ٤تيىمَّدو  ٤ِتمد :  .ْٕ

َٗٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 

ٍيلً  ِٗالفتح :  .ْٖ لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ااًل٧تًٍ
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َُٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ تػىوَّابه  ُِاٟتجرات:  .ْٗ
ُُٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ قػىٍلبه  ّٕؽ :  َٓ
ُِٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الرَّزَّاؽي  ٖٓالذاريات :  .ُٓ
ُّٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الط ٍورً  ُالطور :  .ِٓ
ُْٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

نَّةي  ُٓالنجم :  .ّٓ جى
 اٍلمىٍأكىل

لم ا١تركب،  رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم الع
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 ُٓٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ سىقىرى  ْٖالقمر :  .ْٓ

ُٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اٍلمىٍرجىافي  ٖٓالرٛتاف :  .ٓٓ
ُٕٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ًسٍدرو  ِٖالواقعة :  .ٔٓ
ُٖٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ يىدً  ِٗاٟتديد :  .ٕٓ
ُٗٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
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لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ٜتىٍسىةو  ٕاجملادلة :  .ٖٓ
َِٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ا٠تىاًلقي  ِْاٟتشر :  .ٗٓ
ُِٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

أىٍصحىاًب  ُّا١تمتحنة :  .َٔ
 اٍلقيبػيٍورً 

لم ا١تركب،  رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم الع
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 ِِٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اىٍٛتىدي  ٔالصف :  .ُٔ

ِّٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اٟتًٍمىارً  ٓاٞتمعة :  .ِٔ
ِْٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ قػيليٍوبً  ّا١تنافقوف :  .ّٔ
ِٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع أف ىذا اللفظرأل الباحث  النػ ٍورً  ٖالتغابن :  .ْٔ
ِٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

اٍليػىٍوـً  ِالطالؽ :  .ٓٔ
 اآٍلًخرً 

لم ا١تركب،  رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم الع
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 ِٕٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع الباحث أف ىذا اللفظرأل  ًجرٍبًٍيلي  ْالتحرًن :  .ٔٔ

ِٖٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الشَّيىاًطٍُتً  ٓا١تلك :  .ٕٔ
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ِٗٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 

صىاًحًب  ْٖالقلم :  .ٖٔ
 اٟتٍيٍوتً 

لم ا١تركب،  اللفظ اسم العرأل الباحث أف ىذا 
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 َّٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ أيذيفه  ُِاٟتاقة :  .ٗٔ

ُّٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 

لم ا١تفرد، كما اسم الع اللفظرأل الباحث أف ىذا  اليىًمٍُتً  ّٕا١تعارج :  .َٕ
ِّٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ نػيٍوحنا ُنوح :  .ُٕ
ّّٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ا٢ٍتيدىل ُّاٞتن :  .ِٕ
ّْٔا١تفرد، ٨تو سعيد. السيد أٛتد ا٢تامشي:قاؿ 

 

افى  ُٕا١تزمل :  .ّٕ لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اٍلوًٍلدى
ّٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الص ٍبحً  ّْا١تدثر :  .ْٕ
ّٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ كيجيٍوهه  ِِالقيامة :  .ٕٓ
ّٕٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ًفضَّةو  ُٓاإلنساف :  .ٕٔ
ّٖٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

                                                           
629

 .ٖٗص.  ،...القواعدا٢تامشي،  السيد اٛتد 
630

 .ٖٗص.  ،...القواعدالسيد اٛتد ا٢تامشي،  
631

 .ٖٗص.  ،...القواعدالسيد اٛتد ا٢تامشي،  
632

 .ٖٗص.  ،...القواعدالسيد اٛتد ا٢تامشي،  
633

 .ٖٗص.  ،...القواعدالسيد اٛتد ا٢تامشي،  
634

 .ٖٗص.  ،...القواعدالسيد اٛتد ا٢تامشي،  
635

 .ٖٗص.  ،...القواعدالسيد اٛتد ا٢تامشي،  
636

 .ٖٗص.  ،...القواعدالسيد اٛتد ا٢تامشي،  
637

 .ٖٗص.  ،...القواعدالسيد اٛتد ا٢تامشي،  
638

 .ٖٗص.  ،...القواعدالسيد اٛتد ا٢تامشي،  



يػىٍوـً  ُّا١ترسالت:  .ٕٕ
 اٍلفىٍصلً 

لم ا١تركب،  رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم الع
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 ّٗٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الر ٍكحي  ّٖالنبأ :  .ٖٕ

 َْٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
كىاًد  ُٔالنازعات:  .ٕٗ

 اٍلميقىدَّسً 
لم ا١تركب،  م العرأل الباحث أف ىذا اللفظ اس
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 ُْٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ نيٍطفىةو  ُٗعبس :  .َٖ

ِْٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ شىٍيطىافو  ِٓالتكوير :  .ُٖ
ّْٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

ٍينً  ُٓاالنفطر :  .ِٖ لم ا١تركب،  رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم الع يػىٍوـى الدِّ
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 ْْٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ كىٍيله  ُا١تطففُت :  .ّٖ

ْٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ظىٍهرً  َُاالنشقاؽ:  .ْٖ
ْٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ لىٍوحو  ِِالربكج :  .ٖٓ
ْٕٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
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لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الص ٍلبً  ٕالطارؽ :  .ٖٔ
ْٖٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الص حيفً  ُٖاألعلى :  .ٕٖ
ْٗٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ عىٍُتو  ٓالغاشية :  .ٖٖ
َٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع الباحث أف ىذا اللفظرأل  اٍلفىٍجرً  ُالفجر :  .ٖٗ
ُٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ًلسىاننا ٗالبلد :  .َٗ
ِٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

ا١تفرد، كما  لماسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الشٍَّمسً  ُالشمس :  .ُٗ
ّٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اآٍلًخرىةى  ُّاليل :  .ِٗ
ْٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الض حىى ُالضحى :  .ّٗ
ٓٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. ا٢تامشي:قاؿ السيد أٛتد 

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ صىٍدرى  ُاالنشرة :  .ْٗ
ٔٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم الع التػٍُِّتً  ُالتُت :  .ٓٗ
ٕٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
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لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ عىلىقو  ِالعلق :  .ٔٗ
ٖٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اٍلقىٍدرً  ٓالقدر :  .ٕٗ
ٗٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

جىنَّاتي  ٖالبينة :  .ٖٗ
 عىٍدفو 

لم ا١تركب،  رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم الع
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 َٔٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ذىرَّةو  ٕالزلزاؿ :  .ٗٗ

ُٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 

لم ا١تفرد، كما اسم الع لفظالباحث أف ىذا الرأل  صيٍبحنا ّالعاديات :  .ََُ
ِٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

اًكيىةه  ٗالقارعة :  .َُُ لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ ىى
ّٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اٞتٍىًحٍيمى  ٔالتكاثر :  .َُِ
ْٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اٍلعىٍصرً  ُالعصر :  .َُّ
ٓٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

ةً  ْا٢تمزة :  .َُْ لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اٟتٍيطىمى
ٔٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ أىبىابًٍيلى  ّالفيل :  .َُٓ
ٕٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
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لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ قػيرىٍيشو  ُالقريش :  .َُٔ
ٖٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ كىٍيله  ْا١تاعوف :  .َُٕ
ٗٔٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

ٍوثػىرى  ُالكوثر :  .َُٖ لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ الكى
َٕٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

 لم.ذه السورة ال ٬تد الباحث اسم العكاف ُب ى - الكافركف :  .َُٗ
لم ا١تركب،  رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم الع ًدٍيًن اهللً  ِالنصر :  .َُُ

كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 ُٕٔاضافيا( ٨تو نور الدين.

لم ا١تركب،  العرأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم  أىيبٍ ٢تىىبو  ُاللهب :  .ُُُ
كا١تركب، )إف كاف  كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 ِٕٔاضافيا( ٨تو نور الدين.
لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ اىحىده  ُاإلخالص :  .ُُِ

ّٕٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
 

ا١تفرد، كما  لماسم الع ذا اللفظرأل الباحث أف ى اٍلفىلىقً  ُالفلق :  .ُُّ
ْٕٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:

 

لم ا١تفرد، كما اسم الع رأل الباحث أف ىذا اللفظ صيديٍكرً  ٓالناس :  .ُُْ
ٕٓٔا١تفرد، ٨تو سعيد. قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي:
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة . أ

 لم في القرآن الكريم"واسم الع"تحليل اسم الجنس الرسالة ٖتت ا١توضوع   الباحث بعد ما ْتث

 فاستنبط الباحث كما يلى: 

تاف ُب لم صور فرادم. ككاف السم العجنس ٚتعي كإكاف السم اٞتنس صورتاف ُب القرآف الكرًن، كىي اسم  .ُ

 لم مفرد كمركب.القرآف الكرًن، كىي اسم ع

، يعٍت ىو اسم عُت يدؿ اثنُت من ما يدٌؿ على أكثركمعاين اسم اٞتنس ُب القرآف ىو إف كاف ٚتعيا فمعناه  .ِ

، كثيػر كالقليػل كاللفظ كاحدى الما يصػدؽ علفراديا فمعناه احب للعدد، ككتاب كرجل. كإف كاف إعلى ذات ص

لم ُب القرآف ىو إف كاف مفردا فلفظو للعدد كعلم كجهل. كمعاين اسم العيعٍت اسم يدؿ على معٌت ليس صاحبا 

 كاف مركبا فلفظو أكثر من كاحد كمعناه كاحد كأيب ٢تب كأـ الكتاب.  كاحد كمعناه كاحد كمحمد كموسى، كإف

 كا١تركب إما كاف إضافيا أك مزجيا أك إسناديا، كأكثره ُب القرآف إضاُب.

 االقتراحات . ب

 فيما يلي: اعتمادا على ىذه ا٠تالصة فيقًتح الباحث

فهما صحيحا، ألهنما مهماف  لم كيفٌهموف الطالب بذلك أف يدرسوا باسم اٞتنس كاسم العللمدرسُتيرجى  .ُ

 ُب الدراسة العربية.

الطالب يعتادكف على ذلك ألف يكوف باٗتاذ ا١تثاؿ من القرآف الكرًن،  للمدرسُت أف يدرسوا ييرج .ِ

 كيستطيعوف أف يفهموا معاين آيات القرآف.

 مهماف ُب علم النحو. ماألهن لم فهما جيداب أف يفهموا باسم اٞتنس كاسم العي للطاليرج .ّ



 علم اآللة ُب اللغة العربية، كعلم اآللة لفهم آيات القرآف. وألن ي للطالب أف يفهموا بعلم النحويرج  .ْ

ي لكل مسلم كمسلمة أف ال يفهموف آيات القرآف برأيو فقط دكف النظر إىل رأم العلماء أك ا١تفسرين، يرج .ٓ

 ألف ال ٮتطةوف معانيها.

 ألهنا بعيدة من الكماؿ.لقراء إلصالح كالنقد على ىذه الرسالة ل ييرج .5
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