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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.
ىذه الرسالة اليت تشرط َب كلية علم الًتبية كالتعليم باٞتامعة اإلسالمِت اٟتكومية سومطرة الشمالية،
شرط من أحد شركط لتدريس َب ىذه اٞتامعة كموضوع ىذه الرسالة ىيٖ :تليل اسم اٞتنس كاسم العلم ُب
القرآف الكرًن.
ما قاـ الباحث بنفسو ُب كتابة ىذا البحث اٞتامعة كلكن ٔتساعدة ىؤالء الصاٟتُت ،كال بد للباحث
أف تقدًن الشكر ٢تم ،كىم:
ُ .كالدين احملبوبُت أيب رمضاف كأمي شرقية قد ريباين منذ طفلة تربية حسنة حفظهما اهلل .كقد ربياين بًتبية
حسنة.
ِ .ألخواٌب ٤تبوبُت ىنا :حسٍت عائشة ،رٛتي ىسيبواف ،كفضيلة ىسيبواف.
ّ .األستاذ الدكتور شاه خالد نسوتيوف ا١تاجستَت ا١تشريف األكؿ كاألستاذ الدكتور ذك ا٢تادم ا١تاجستَت
ا١تشرؼ الثاين ُب كتابة ىذا البحث.
ْ .األستاذ سالـ الدين اجملستَت شعبة تدريس اللغة العربية.
ٓ .األستاذ عبد ا٠تالق اجملستَت ،األستاذ ذكالفهم اجملستَت ،األستاذ معمور ٫تداف ،كأستاذتاف ٫تا أمي
ىداية فوربا كفطرم ىداية ىاسيبواف اللذاف قد ربتاين كمساعدتاين ُب إ٘تاـ ىذه الرسالة.
ٔ .ألستاذ ك األستاذات ُب شعبة تدريس اللغة العربية الذين قد علموين دائما.
ٕ .ألصدقائي ٤تبوبُت  :ناسب صالُت ،خَت اإلحساف٤ ،تمد ذكي موردم

ٖ .ألصدقائي ٤تبوبات  :دكم أرتيك فوترم ،خَت النساء ،نوُب أنا سر٬تار ،أ٧تي تَتتا سارم.
ٗ .ألصدقائي ُب شعبة تدريس اللغة العربية.
عس اهلل تعاىل أف ٬تعل أعما٢تم خالصة لوجة اهلل ك أف ٬تزيهم جزاء كثَتا  .آخر الكالـ كالسالـ
عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو
ميدافَُِٖ ،
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البالب األول
مقدمة
أ.

خلفية البحث

اللغة العربية ىي كاحدة من اللغات العا١تية اليت يستخدمها البشر للتواصل بعضها بعضا ،كُب كتاب "
 ،"Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaذكرت أف اللغة العربية ىي كاحدة من اللغات الرئيسية ُب العامل
اليت يتحدث هبا أكثر من َََ ََِ،َََ،إنسانية ُ.كالبلداف اليت تستخدـ اللغة العربية بوصف لغتها
الرٝتية تقع إىل حد كبَت ُب الشرؽ األكسط إىل مشاؿ إفريقيا ،كتنص ٖتديدا على أف غالبية السكاف ىم من
ا١تسلمُت.
كفيما يتعلق ٔتعيارىا ،تنقسم اللغة العربية إىل لغتُت ٫تا اللغة العربية الفصحى كالعربية العامية .ك ُب
استخدامها ،اللغة العربية ىي اللغة ا١تستخدمة ُب ا١تناسبات الرٝتية كُب كتابة اٞتريدة الورقية كاجملالت
كالصحف كغَت ذلك .اللغة العربية ىي اللغة ا١تستعملة هبا القرآف الكرًن .كُب حُت أف العامية ىي اللغة العربية
ا١تستخدمة ُب اٟتياة اليومية ُب ا١تنزؿ كُب بيةة اجملتمع كُب السوؽ كغَت ذلك .كمعظم اجملتمع احمللي الذم
يستخدـ اللغة العربية كلغتو الرٝتية ٯتيل إىل أف يكوف أكثر استخداما ُب العربية العامية من العربية الفصحى
كما ٨تن ُب إندكنيسيا.
العربية ىي لغة ا١تسلمُت ُب العبادة ،كىي اللغة اليت يستخدمها ا١تسلموف ُب ٦تارسىة الشعائر الدينية.
كيف ٯتكن للمسلم أف يتعبد باستخداـ اللغة العربية كال يعرؼ معاين ما قرأه ُب عبادتو ،كلو تصح العبادة
بدكف أف ال يعرؼ معاين ما ىو يقوؿ .ككيف يدعو مسلم كلكن ال يعرؼ معاين دعائو .كل األشياء ا١تتعلقة
باإلسالـ متطابقة مع اللغة العربية ،كىي مصادر الشريعة االسالمية ،كٚتيع العبادات تستخدـ أيضا باللغة
العربية .التايل ،ٯتكن أف نقوؿ كل مسلم كمسلمة ُب ىذا العامل ىم ا١تستخدموف اللغة العربية.

1

Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 3113), h. 0

كثَت من مستخدمي اللغة العربية ُب العامل يتوقع من ا١تستخدمُت بالتأكيد ١تعرفة قواعد اللغة العربية ُب
الكالـ كالكتابة ك٢تا باستخداـ علوـ القواعد العربية اليت ىي جيدة كصحيحة ،أم استخداـ القواعد علم
النحو كالصرؼ.
كاف ُب الواقع ،كثَت من الناس أقل الغارقُت ُب علم النحو كالصرؼ ،كلكن ا١تزيد من الًتكيز ُب ٣تاالت
العلوـ اليت ىي مشًتكة .كالزـ علينا أف ندرس كنطبق ٤تتويات القرآف الكرًن .التايل ،فإف دراسة علم النحو
كالصرؼ تشمل أيضا ُب القرآف الكرًن .على الرغم من أف القرآف قد نشر ُب ترٚتة اللغة االندكنيسية  ،كلكن
نفهم أهنا ليست بالًتٚتة فقط ،بل من خالؿ فهم العلم من استخداـ األدات .كتعلٌم النحو كالصرؼ ٢تا قيمة
خاصة عند اهلل تعايل .ىناؾ حديث النيب ْتيث أف معناه تقريبا "عندما ُب أمر الدنيا ننظر ما ٖتتنا كلكن إذا
كانت ُب أمر الدينية فلننظر ما فوقناِ".
العدد الكبَت من مستخدمُت اللغة العربية ُب ىذا العامل الذين ال يعرفوف علم النحو كالصرؼ ،٭تدث
ذلك بأسباب متعددة ،منها بسبب عدـ االىتماـ لدراسة اللغة العربية نفسها ،كالنظر ُب اللغة العربية ىي لغة
أجنبية ،ك النظر ُب تعلم اللغة العربية أمر صعب ألنو يستغرؽ كقتا طويال لتعلمها.
كنعتقد أف القرآف الكرًن كاف كتاب ا١تقدس أك ا١تعتمد للمسلمُت ُب قبضة اٟتياة أف اهلل ىو الكشف
عن االنسانية بوسط النيب صلى اهلل عليو كسلم ختم األنبياء كا١ترسلُت ّ.ىذا الكتاب لديها قوة ال تصدؽ
ً
ِّعا
صد ن
تتجاكز قدره أم نوع ،قاؿ اهلل تعاىل ُب كتابو الكرًن  :لى ٍو أىنٍػىزلٍنىا ىى ىذا الٍ يق ٍرآ ىف ىعلىى ىجبى ول لىىرأىيٍػتىوي ىخاش نعا يمتى ى
ض ًربػي ىها لًلن ً
َّاس لى ىعلَّ يه ٍم يىػتىػ ىف َّك يرٍك ىف ْ.كقد أرسلو مضموف الرسائل ا١تقدمة إىل األنبياء
ك ٍاأل ٍىمثى ي
اؿ نى ٍ
ًم ٍن ىخ ٍشيى ًة اهللً ىكتًٍل ى
الربانيُت األساس للحياة الفردية كاالجتماعية للمسلمُت من ٚتيع جوانبها .حىت يكوف ا١تسلموف يسجلوف

بداية كجودىا ك٭تصلوف على قوة اٟتياة بالرد على الدعوة إىل القرآف .كلذلك ،فاف القرآف الكرًن ىو يكوف ُب

ِاالماـ النوكم اٞتاكم البنتاين ،نصائخ العباد(باندكنج؛ ارشاد بيت السالـ )ََِٓ ،ص.ّٖ .

ّ

"Nurcholis Madjid, Islam Agama Peradaban "Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah
(Jakarta: PARAMADINA, 3111),.h. 2

ْالقرآف سورة اٟتشر .ُِ :

صدكر الثقة من ا١تسلمُت كا٠تربات ا١تختلفة ُب دينو .كبدكف الفهم السليم ضد القرآف الكرًن ،فاف اٟتياة
كالفكر كثقافة ا١تسلمُت ستكوف صعبة الفهم بالتأكيدٓ.
كل لغة لديها خصائص ٥تتلفة بالطبع .ككذلك اٟتاؿ بالعربية لديها العديد من ا٠تصائص ٔتا ُب ذلك
كاحد من ا١تفردات العربية ٯتكن أف يكوف ٢تا معاف ٥تتلفة .كىناؾ ٣تموعة متنوعة من العلوـ اليت ٯتكن تعلمها
ُب فهم اللغة العربية مثال ،ا١تفردات ،ك علم النحو ،كالصرؼ ،كا١تنطق ،كا١تعاين ،كالبياف ،كالبالغة ،كالعركض،
كىلم جرا.
ككاف ُب علم النحو ،ىناؾ كثَت من النقاش حوؿ ا١تواد ا١تستفادة .بدءا من الفعل كالفاعل ،كمبتدأ
كخرب ،كاسم اٞتنس ،كاسم العلم ،كا١تنادل ،كالتمييز ،كغَت ذلك .كلكن ُب ىذه البحث ،سوؼ يناقش
الباحث ا١تشاكل اليت ىي ُب كاحدة من ا١تواد علم النحو اليت موجودة ُب القرآف الكرًن .كمن ا١تفًتض أف
يدرس الطالب الذين يدرسوف اللغة العربية من أجل فهم معاين اٞتمل الناطقة بالعربية بشكل صحيح.
ككاف ُب الواقع ،كثَت من الناس الذين يدرسوف اللغة العربية ال يزاؿ ىناؾ العديد من الذين مل يفهموا
باسم اٞتنس كاسم العلم .كُب اٟتقيقة ،ىذا ىو كاحد من ا١تواد ٔتا ُب ذلك ا١تواد اليت ىي مهمة ُب تعلم اللغة
العربية  ،كالتذكَت بأهنما كثَت جدا ُب القرآف الكرًن ك ُب اٟتديث النبوم.
اجملتمع ا١تسلم اآلف كثَت منهم ٯتكنوف بقراءة القرآف الكرًن ،كلكن حقيقة أهنم ال يستطيعوف لفهم آيات
من القرآف الكرًن صحيحا ،ككثَت منهم يفسركف خطأ .ككاف فهم بعضهم باٟترفية حىت خطأت فهمو .إذا كاف
فهمو خطأ  ،ٮتشى أف ينتشر أيضا إىل ا١تسلمُت اآلخرين .ىذا ىو ما دفع كأصبح السبب الرئيسي للباحث
بقياـ ىذا البحث.
كعلى سبيل ا١تثاؿ ،كاف ُب سورة النور ىناؾ عدد من اآليات ا١تتعلقة با١تسائل الشريعة .كفيها آية اليت
تتصف سًت العورة للمرأة .ككانت ا١تشاكل اليت ندركها ُب اجملتمع حوؿ سًت العورة إلمرأة كثَتا .بل أف بعضهم
يقولوف أف ارتداء اٟتجاب للمرأة ليس فيو كاجب .اإلضافة إىل ذلك ،أخطاء ُب فهم القرآف الكرًن الذم
حدث ُب بلدنا فيما يتعلق بالفهم على كلمة "أكلياء" ُب سورة ا١تائدة اآليو ُٓ .كثَت من الناس يقولوف بفهم
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ٓ

متعدد حوؿ معٌت ىذه الكلمة ،كيقوؿ بعضهم أف معناه ىو صديق ا١توالية ،كقاؿ اآلخر أف معناه ىو مساعد
أك عشاؽ ،ككذلك بعضهم يقولوف معناه ىو الزعيم.
أخطاء أخرل ُب فهم القرآف الكرًن ٭تدث أيضا ُب فهم سوره البقرة َُِ ،ِ:تكوف فيها كلمة "ا١تًلَّةى"،
كمعظم الناس يفهموف معٌت ىذه الكلمة ىو الدين ،كىناؾ أيضا يقوؿ أنو الرغبة.
كىذا ٭تدث بسبب االفتقار إىل العلم ُب فهم آيات من القرآفُ .ب ىذه اٟتالة ،كاف علم النحو ىو
كاحد من العلوـ اآللة لفهم آيات القرآف بشكل صحيح .لذا ،فإنو ذكر ُب ا١تقدمة العمريطي "كالنحو أكىل أكال
أف يعلم إذ الكالـ دكنو لن يفهم".

ٔ

عدـ الفهم لعلم النحو مؤثر جدا ُب فهم آيات القرآف الكرًن ،كالعديد من الدركس ُب علم النحو مواد
أقل على دراستها .منها ىي ا١تادة ا١تتعلقة باسم اٞتنس كاسم العلم .ككاف ُب اٟتقيقة أف يكوف للطالب الذين
يدرسوف اللغة العربية ٬تب اف يفهموا اسم اٞتنس كاسم العلم .ككفقا لتجربة الباحث ا٠تاصة أنو كثَت من
طالب العلم كطالب علم اللغة العربية ال يزاؿ ىناؾ العديد من الذين مل يفهموا اسم اٞتنس كاسم العلم.
كمعظمهم فهم الكلمة اليت ىي اسم اٞتنس كلكن ُب اٟتقيقة ىي اسم العلم ،ككذلك عكسو.
كبالنظر إىل تلك التوضيحات ا١تذكورة ،أراد الباحث أف يبحث ْتثا ٖتت ا١توضوع "تحليل اسم
الجنس واسم العلم في القرآن الكريم".
ب .تحديد البحث
بعدما رأل الباحث أف ُب القرآف الكرًن ىناؾ كثَت من اسم اٞتنس كاسم العلم ،فأخذ الباحث كاحدا
من اسم اٞتنس كاسم العلم ُب كل سورة من القرآف الكرًن .ألنو ٯتكن أف يقاؿ كل سورة من القرآف الكرًن
ىناؾ كثَت من اسم اٞتنس كاسم العلمٍ .ب ح ٌدد الباحث ُب ىذا البحث على صور كمعاين اسم اٞتنس كاسم
العلم التضامن ُب القرآف الكرًن.
ت .أسئلة البحث
ٔشرؼ الدين ٭تي العمريطى ،نظم العمريطى على منت األجركمية( ،دار السالمة) ،ص.ُ .

أما أسةلة البحث ُب ىذا البحث فهي كما يلي:
ُ .كيف صور اسم اٞتنس ك اسم العلم ُب القرآف الكرًن ؟
ِ .كيف معاين اسم اٞتنس ك اسم العلم ُب القرآف الكرًن ؟
ث .أهداف البحث
هتدؼ ىذه البحث إىل:
ُ١ .تعرفة صور اسم اٞتنس ك اسم العلم ُب القرآف الكرًن
ِ١ .تعرفة معاين اسم اٞتنس ك اسم العلم ُب القرآف الكرًن

ج.

فوائد البحث
كاستنادا إىل األىداؼ البحثية ا١تذكورة أعاله  ،فاف فوائد ىذا البحث ىي كما يلي:
ُ .الفوائد النظرية
كيهدؼ ىذا البحث إىل تقدًن مسا٫تة ا٬تابية ُب تطوير ا١تواد التعليمية باللغة العربية علي كجو التحديد

باسم اٞتنس كاسم العلم .االضافة إىل ذلك ،من ا١تتوقع أف تقدـ الرابطة أيضا فوائد لتطوير علوـ القرآف الكرًن
علي كجو التحديد باسم اٞتنس كاسم العلم ُب القرآف الكرًن.
ِ .الفوائد العملية
أ .للدراسات
كٯتكن استخداـ نتائج ىذا البحث كحاكية للحصوؿ علي معلومات لتدريب أنفسهم ُب ا١تشاكل اليت
ٖتدث ُب نطاؽ علوـ القرآف أك ترٚتة القرآف .خصوصا باسم اٞتنس كاسم العلم ُب القرآف الكرًن.
ب .للمؤسسات التعليمية

كٯتكن استخداـ نتائج ىذا البحث للدراسات العلميهة للقرآف الكرًن ُب علم النحو كخصوصا باسم
اٞتنس كاسم العلم ُب القرآف الكرًن ،للمقارنة كالنظر ُب تطبيق كتطوير تعلم اللغة العربية اليوـ.
ح .هيكل البحث
ككاف ىيكل البحث ُب ىذا البحث يرتٌب على ثالثو أجزاء :اٞتزء األكؿ ،كاحملتول كالنهاية .يتكوف اٞتزء
األكؿ من كرقو غالؼ ،كشعار ،كصفحة عنواف ،كموافقو مشرؼ على الصفحة ،كالتخريج ،كبياف صفحة
تأكيد االصالة ،كصفحة الشعار ،صفحة التصدير ،صفحة ٣تردة ،صفحة القائمة .سيتم ٕتميع احملتوم
األساسي أك ا١تضموف ُب ىذا البحث ُب ٜتسة أبواب ترد تفاصيلها فيما يلي:
الباب األكؿ مقدمة
ىذا الباب سوؼ يعرض بعض األمور اليت تتألف من ا١تشاكل خلفية البحث ،ك ٖتديد البحث ،كأسةلة
البحث ،كأىداؼ البحث ،كفوائد البحث ،كىيكل البحث.
الباب الثاين اإلطار النظرم
ىذا الباب سوؼ تكشف عن ا١تفهوـ باسم اٞتنس كاسم العلم ،الذم يتضمن تعريفا كتقسيما .كفيو
يقدـ عن مفهوـ قرآف الكرًن.
الباب الثالث منهج البحث
سيحدد ىذا الباب منهج البحث كيتألف من نوع البحث ،كأدكات البحث ،كموضوع البحث،
كمصادر البيانات ،كطريقة ٚتع البيانات ،كطريقة ٖتليل البيانات ،كطريقة صحة البيانات.
الباب الرابع عرض البيانات كٖتليلها
سيستعرض ىذا الباب عن الصور كا١تعاين اسم اٞتنس كالعلم ُب القرآف الكرًن.
الباب ا٠تامس خا٘تة
كيتضمن ىذا الباب ا٠تالصة كاالقًتاحات.

الباب الثاني
اإلطار النظري
أ.

مفهوم قرآن الكريم
ُ .القرآف ُب اللغة
اختيلف فيو ىل ىو مهموز أك غَت مهموز ،على قولُت :
األكؿ  :أنو غَت مهموز ،كبو يقرأ ابن كثَت ،كىو قوؿ الشافعي.
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.
الثاين  :أنو مشتق ،لكن اختلف أصحاب ىذا القوؿ ُب األصل الذم اشتق منو على أقواؿ متعددة.

ٕ

القرآف ُب اللغة مأخوذ من الكلمة  :قرأ يقرأ قراءة كقرآنا اليت معناه شيء قابل للقراءة .فقد كاف معناه
النصيحة للمسلمُت لقراءة القراف .القراف أيضا شكل مصدر من القراة ٔتعٌت الضم كاٞتمع .كيقاؿ ذلك ألنو
يبدك كأ ٌف القراف الكرًن ٚتع بعض اٟتركؼ كالكلمات كاٞتمل ا١ترتبة بدقو ُب منظم كصحيحٖ.
ِ .القرآف ُب االصطالح
ا١تنزؿ على ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم  ،بواسطة جربيل عليو السالـ،
القرآف ُب االصطالح ىو كالـ اهلل ٌ

ا١تعجز بأقصر سورة منو ٗ.ك ُب كتاب مناىل العرفاف ،القرآف اصطالحا ىو كالـ اهلل سبحانو كتعاىل .اليت يتم

7خالد بن عثماف السبت ،كتاب مناىل العرفاف للزرقاين اجمللد األكؿ( ،دار ابن عفاف للنشر كالتوزيع) ،ص.ُْ .
ٗخالد بن عثماف السبت ،كتاب ،...ص.ُٔ .
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تسليمها من قبل جربيل مع طبعة مباشرة من اهلل سبحانو كتعاىل إىل النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم  ،كيقبلو
ا١تسلموف من جيل إىل جيل دكف تغيَت.

َُ

كقاؿ أندم ركزا القرآف ىو قدًن على معاين العقيدة كمعٌت الكونونات فقط ،كما ال يزاؿ يقيم القدًن
على النطق .كىكذا كشف القرآف كالما نفسيا ىو ُب بيت العزة (ٝتاء الدنيا) ،ككلها مشحونة ٔتعٌت ٤تكمات
اليت ىي إشارة أك عودة آيات متشاهباتُ ،ب حُت أف القرآف أنزؿ على األرض كقبلو ٤تمد صلى اهلل عليو
كسلم كما ىو ختم األنبياء ،ىو كالـ اللفظي ٖتتوم على كالـ النفسي ،ألنو ال ٭تتوم على آيات متشاهبات،
كلكن آياتو أك معانيو ىو ٤تكمات أيضا.

ُُ

كقاؿ علماء أصوؿ الفقو أف القرآف ُب االصطالح ىو :كالـ اهلل ا١تعجز ا١تنزؿ على خاًب األنبياء
كا١ترسلُت بواسطة األمُت جربيل عليو السالـ ا١تكتتب على ا١تصاحف ا١تنقوؿ إليا بالتواتر ،ا١تتعبد بتالكتو،
ا١تبدكء بسورة الفاٖتة ١تختم بسورة الناس.

ُِ

"قرأ"  :تأٌب ٔتعٌت اٞتمع كالضم ،كالقراءة  :ضم اٟتركؼ كالكلمات بعضها إىل بعض ُب الًتتيل ،كالقرآف
ُب األصل كالقراءة  :مصدر قرأ قراءة كقرآنا .قاؿ تعاىل " :إً َّف ىعلىٍيػنىا ٚتىٍ ىعوي ىكقيػ ٍرآنىوي (ُٕ) فىًإذىا قىػىرأٍنىاهي فىاتَّبً ٍع
قيػ ٍرآنىوي(ُٖ)" (القيامة  .)ُٖ-ُٕ :أم قرأتو ،فهو مصدر على كزف "فيعالف" بالضم  :كالغفراف كالشكراف،
تقوؿ  :قرأتو قرءان كقراءة كقرآنأ ،تعٌت كاحدٝ ،تي بو ا١تقركء تسمية للمفعوؿ با١تصدر.

ا١تنزؿ على ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم فصار لو كالعلم الشخصى .كيطلق
كقد خص القرآف بالكتاب ٌ

باالشًتاؾ اللفظى على ٣تموع القرآف ،كعلى كل آية من آياتو ،فإذا ٝتعت من يتلو آية من القرآف صح أف
ئ الٍ يقرآ يف فىاستى ًمعوا لىو كأىنٍ ً
تقوؿ إنو يقرأ القرآف ً :
صتيػ ٍوا"( .األعراؼ )َِْ :
"كإذىا قي ًر ى ٍ
ٍ يٍ ي ى
ى

كذكر بعض العلماء إىل أف لفظ القرآف غَت مهموز األصل ُب االشتقاؽ ،إما ألنو كضع علما مرٕتال
ا١تنزؿ على النيب صلعم كليس مشتقا من "قرأ" ،كإما ألنو من قرف الشيء بالشيء إذا ضمو إليو،
على الكالـ ٌ

أك من القرائن أل ٌف آياتو يشبو بعضها بعضا فالنوف أصلية – كىذا رأم مرجوح ،كالصواب األكؿ.
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٤12تمد علي الصابوين ،التبياف ُب علوـ القرآف( ،بَتكت ،دار اإلرشاد ،)َُٕٗ ،ص.َُ .

كالقرآف الكرًن يتعذر ٖتديده بالتعاريف ا١تنطقية ذات األجناس كالفصوؿ كا٠تواصْ ،تيث يكوف تعريفو
حدا حقيقيا ،كاٟتد اٟتقيقى لو ىو استحضاره معهودا ُب الذىن أك مشاىدا باٟتس كأف تشَت إليو مكتوبا ُب
الرًحٍي ًم
الر ٍٛت ًن َّ
ا١تصحف أك مقركءا باللساف فتقوؿ  :ىو ما بُت ىاتُت الدفتُت ،أك تقوؿ  :ىو من "بً ٍس ًم اهللً َّ
ب الٍعالى ًمُت" (الفاٖتة  ... )ِ-ُ :إىل قولو ً :
ًً
اٞتًن ًَّة ىكالن ً
َّاس"( .الناس )ٔ :
"م ىن ٍ
(ُ) اٟتى ٍم يد للَّو ىر ِّ ى ٍ ى
ا١تنزؿ على ٤تمد
يقرب معناه كٯتيزه عن غَته ،فيعرفونو بأنو " :كالـ اهللٌ ،
كيذكر العلماء تعريفا لو ٌ

صلعم ،ا١تتعبد بتالكتو" .ؼ"الكالـ" جنس ُب التعريف ،يشمل كل كالـ ،كإضافتو إىل "اهلل" ٮترج كالـ غَته
من اإلنس كاٞتن كا١تالئكة.
ك "ا١تنزؿ" ٮترج كالـ اهلل الذم استأثر بو سبحانو " :قيل لَّو ىكا ىف الٍبحر ًم ىدادا لً ىكلًم ً
ات ىرِّ ٍيب لىنى ًف ىد الٍبى ٍح ير
ٌ
ٍ ٍ
ى ٍي ن ى
ً
ً ًً ً ً
"كلى ٍو أَّى٪تىا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض ًم ٍن ىش ىجىرةو أىقٍ ىال هـ
قىػٍب ىل أى ٍف تىػٍنػ ىف ىد ىكل ىم ي
ات ىرِّ ٍيب ىكلى ٍو جٍةػنىا ٔتثٍلو ىم ىد ندا" (الكهف  ،)َُٗ :ى
ً
ً ًً
ت ىكلًمات ً
اهلل"(.لقماف )ِٕ :
ىكالٍبى ٍح ير ٯت ٌده م ٍن بىػ ٍعده ىسٍبػ ىعة أ ٍىْتي ور َّما نىف ىد ٍ ى ي
ا١تنزؿ بكونو على ٤ :تمد صلعم ٮترج ما أنزؿ على األنبياء قبلو كالتوراة كاإل٧تيل كغَت٫تا .ك
كتقييد ٌ

منزلة من عند اهلل بألفاظها -ألف
"ا١تتعبٌد بتالكتو" يٮترج قراءات اآلحاد ،كاألحاديث القدسية – إف قلنا إهنا ٌ
التعبد بتالكتو معناه األمر بقراءتو ُب الصالة كغَتىا على كجو العبادة ،كليست قراءة اآلحاد كاألحاديث

القدسية كذالك.

ُّ

كبناء على التعريف ا١تذكورة ،ىناؾ ٜتسة عوامل ىامة على األقل تصبح عوامل ٦تيزة للقرآف كىي:
أ .القرآف ىو كالـ اهلل سبحانو كتعاىل ،كليس كالـ جربيل (ىو ٣ترد الوحي من اهلل) ،كليس كالـ النيب
صلى اهلل عليو كسلم (ىو القابل على القرآف فقط) ،كليس كالـ الناس العاديُت ،فهم يلزموف
١تمارسة ذلك فقط.

13الشيخ مناع خليل القطاف ،مباحث ُب علوـ القرآف( ،القاىرة ،مكتبة كىبة) ،ص.ُٔ-ُْ .

ب .القرآف ىو حملمد صلى اهلل عليو كسلم ال تعطى لؤلنبياء السابقُت .الكتب اليت أعطيت لؤلنبياء
السابقُت ال تسمى القرآف كلكن ٢تا أٝتاء أخرل؛ زابور ىو اسم الكتاب الذم أعطي لداكد ،كالتوراة
أعطيت ١توسى ،كاإل٧تيل ىو الكتاب الذم أعطى لعيسى عليو السالـ.
ت .القرآف ىو معجزة ،حىت ُب تاريخ بٍت آدـ من بداية نزكلو حىت اٟتاضر كا١تستقبل ال ٯتكن
ألحد أف يتطابق القرآف ،بشكل فردم أك ٚتاعي ،حىت لو كانوا أىا اللغة كأقصر السورة أك اآليات.
ث .ركم متواترا ٔتعٌت القرآف مقبوؿ كركاه كثَت من الناس الذين ىم مستحيل للكذب ،كيتم تلك
الركاية من كقت إىل كقت متوالياحىت علينا.
ج .قراءة القرآف يتم تسجيلو كمؤسسة خَتية العبادة .من بُت القراءات العديدة ،قراءة القرآف فقط
تعترب ُب العبادة ،كلو كاف قراءتو بال يعرؼ معناه ،خاصة إذا كاف يعرؼ معاين اآليات أك السورة
اليت يقرأىا كقادر على ٦تارسة ذلك .القراءات األخرل ال تعترب عبادة إال إذا كانت مصحوبة النوايا
اٟتسنة مثل طلب العلم.

ُْ

ّ .اٝتاء كطبيعات القرآف الكرًن
للقرآف أٝتاء كثَتة تشَت ٚتيعها إىل ارتفاع الدكر كالدرجة .كبعبارة أخرل ،فإف القرآف ىو األكرـ من
الكتب اإل٢تية .كمن بُت أٝتاء القرآف ىي الفرقاف ،التنزيل ،الذكر ،الكتاب .كعالكة على ذلك ،كاف القرآف
لديو أيضا بعض األكصاؼ الكرٯتة كالنور كا٢تدل كالرٛتة كالشفاء كا١توعظة كالعزيز كا١تبارؾ كالبشَت كالنذير كمثل
ذالك.

ُٓ

ْ .تصنيف احملتول ُب القرآف الكرًن

Anshori, Ulumul Quran, h.18-19
Anshori, Ulumul Quran, h .20
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كبسبب النطاؽ الواسع للمشاكل الواردة ُب القرآف ،٭تاكؿ العلماء صياغة النقاط الرئيسية حملتول القرآف
بشكل منهجي .كمع ذلك ،فإف الصيغ ال تصف ٘تاما ٤تتول كامل من احملتول القرآف .كإىل جانب الصيغ
ا١تختلفة ،ىناؾ اختالفات ُب طريقة الكشف ،كبعض الصيغ ا١تفصلة ،كالبعض اآلخر يبدك عا١تيأُ.
كفيما يلي عرض ٥تتلف كجهات نظر العلماء ُب صياغة ٤تتول القرآف ُب التصنيف:
أ .كفقا البن جرير الطبارم ىو:
ُ) التوحيد
ِ) األخبار
ّ) الديانات

ُٕ

ب .كُب كتاب التأكيل اللقاٝتي عرض فيو تسعة ٤تتويات رئيسية حملتول القرآف الكرًن الذم ًب إدراجو
ُب الشعر ا١تشهور بشعبية ٖتفظ بُت بعض ا١تتحمسُت ُب علوـ القرآف الكرًن على النحو التايل:

أال إ٪تا القرآف تسعة أحرؼ  #سأنبيكها ُب بيت شعر بال ملل
حالؿ ،حراـ٤ ،تكم متشابو  #بشَت ،نذير ،قصة عظة مثل

ُٖ

ت .ككاف ٣تفوؽ زىدم ُب كتاب ” “Pengantar Ulumul Qur’anتنص على أف مضموف تعاليم القرآف
الكرًن ٭تتوم على ٜتسة مبادئ ،ألف الغرض الرئيسي ا١تستمدة من القرآف الكرًن إىل ٤تمد صلى
اهلل عليو كسلم ىو أف ٖتاؿ إىل البشرية ىو نقل ا١تبادئ ا٠تمسة الواردة ُب القرآف كىي:
ُ) التوحيد
Bisri Affandi, Dirasat Islamiyah II, (Surabaya, Anika Bahagia Offset, 0222), h. 05

ُٕجالؿ الدين السيوطي ،اإلتقاف ُب علوـ القرآف اٞتزء الثاين( ،بَتكت ،دار الفكر ،)ُٕٗٗ ،ص.ُِٗ-ُِٖ .
ُٖالقاٝتي٤ ،تاسن التأكيل اجمللد التاسع( ،بَتكت ،دار الفكر ،)ُٕٖٗ ،ص.َُْ .
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ِ) الوعد ك الوعيد من اهلل سبحانو كتعاىل
ّ) عبادة
ْ) طريقة ككيفية ٖتقيق السعادة
ٓ) قصص البشرية قبل ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم

ُٗ

ب .مفهوم اسم الجنس
عما ذھب إليو الز٥تشرم بقولو" :اعلم أفَّ اسم اٞتنس ما كاف داٌال على حقيقة موجودة
ٌ
عرب ابن يعيش ٌ

َِ
تص بواحد دكف آخر من أفراد جنسو :كرجل
ٮت
ال
الذم
ىو
:
اٞتنس
اسم
ف
أ
أخرل
أم
ر
كُب
كذكات كثَتة".
ٌ
ٌ

كامرأة كدار ككتاب كحصاف.

ُِ

اسم اٞتنس على نوعُت :أحد٫تػا يقاؿ لو اسم جنس ٚتعي ،كالثاين يقاؿ لو اسم جنس إفرادم ،فأما
كيفرؽ بينو كبُت كاحػده بالتاء غالبا ،تكوف ُب ا١تفرد
اسم اٞتنس اٞتمعي فهو :ما ٌ
يدؿ على أكثر من اثنُتٌ ،

كبقرة كبقر كشجرة كشجر ،كمنو كلم ككلمة ،كرٔتا كانت زيادة التاء ُب الػداؿ على اٞتمع مثل كمء للواحد
كىكمأىةو
فأما اسم
نج
ز
ك
بالياء،
ػر
ي
الكث
ك
د
اح
الو
بُت
الفرؽ
يكوف
د
ق
ك
.
ر
ناد
كىو
للكثَت،
كز٧تي ،كركـ كركميٌ ،
ٌ
اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد ،كماء كذىب كخل كزيت.

يفرؽ بُت اسم اٞتنس
فإف قلتٌ :
يفرؽ بينها كبُت مفردىا بالتاء كما ٌ
فإين أجػد كثَتا من ٚتوع التكسَت ٌ

اٞتمعي كما كاف على
يفرؽ بُت اسم اٞتنس
ككاحػده٨ ،تو :قيػنرل ككاحده قى ٍػريىةه ،كيم ندل ككاحده يمػ ٍديىةه ،فبماذا أ ٌ
ٌ

ىذا الوجو من اٞتموع ؟

فاٞتواب على ذلك أف تعلم أ ٌف بُت النوعُت اختالفا من كجهُت :الوجو األكؿ :أ ٌف اٞتمػع ال ب ٌد أف
يكوف على زنة معينة من زنات اٞتموع احملفوظة ا١تعركفة ،فأما اسم اٞتنس اٞتمعي فال يلزـ فيو ذلك ،أفال ترل
أف بقرا كشجرا كٙترا ال يوافق زنة من زنات اٞتمع كالوجو الثاين :أف االستعماؿ العريب جرل على أ ٌف الضمَت
Majfuk Zuhdi, Pengantar Ulumul Qur’an, (Surabaya: Bina Ilmu, 0222), h. 01-31
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َِالشيخ لعامل العالمة جامع الفوائد موفٌق الدين يعيش ،شرح ا١تفصل ،اٞتزء األكؿ( ،مصر ،ادارة الطباعة ا١تنَتية) ،ص.ِٔ .
21الشيخ مصطفى غاليُت ،جامع الدركس العربية (بَتكت ،ا١تكتبة العصرية ،)ُّٗٗ ،ص.َُٖ .

كما أشبو يرجع إىل اسم اٞتنس اٞتمعي مذكػرا كقوؿ اهلل تعاىل" :إ ٌف البقر تشابو علينا" كقولو " :إليو يصعد
الكلم الطيب " فأ ٌما اٞتمع فإ ٌف االستعمػاؿ العريب جرل على أف يعود الضمَت إليو مؤنثا ،كما ٕتد ُب قولو
ؼ ىمٍبنًيَّةه" كقولو سبحانو" :غيىرفان ىٍٕت ًرم ًم ٍن ىٍٖتتً ىها األىنٍػ ىه يار" ،ككقوؿ الشاعرُ :ب
ؼ ًم ٍن فىػ ٍوقً ىها غيىر ه
تعاىل " :ى٢تي ٍم غيىر ه
ً ِِ
غير ً
ناؾ بً ىسع وي كا ىف ىمشكور.
ؼ اٞتىن ًَّة العيليا الَّيت ىك ىجبىت ى٢تيم يى ى
ى
كينقسم إىل :اسم عُت كاسم معٌت ككال٫تا ينقسم إىل اسم غَت صفة ك اسم ىو صفة .فاالسم غَت
الصفة ٨تو رجل كفرس كعلم كجهل .كالصفة ٨تو راكب كجالس كمفهوـ كمضمر .قاؿ الشارح ا١تراد باسم
العُت :ما كاف شخصا يدركو البصر ،كرجل كفرس ك٨تو٫تا من ا١ترئيات ،فاألسم غَت الصفة ما كاف جنسا غَت
مأخوذ من فعل ٨تو رجل كفرس كعلم كجهل .كالصفة ما كاف مأخوذا من الفعل٨ ،تو اسم الفاعل اسم
ا١تفعوؿ كضارب كمضركب كما أشبههما من الصفات الفعلية كأٛتر كأصفر كما أشبههما من صفات اٟتلية
كبصرل كمغرىب ك٨تو٫تا من صفات النسبة.

ِّ

كمنو الضمائر :كاٝتاء اإلشارة ،كاٝتاء ا١توصولة ،كاٝتاء الشرط ،كاٝتاء االستفهاـ .فهي اٝتاء أجناس،
ألهنا ال ٮتتص بفرد دكف آخر .كيقابلو العلم ،فهو ٮتتص بواحد دكف غَته من أفراد جنسو .كليس ا١تراد باسم
كل فرد من اٞتنس .فالضمائر مثال ،معارؼ ،غَت أهنا ال
اٞتنس ما يقابل ا١تعرفة ،بل ما ٬توز اطالقو على ٌ

ٗتتص بفرد دكف آخر .فإف "أنت" ضمَت للواحد ا١تخاطب .كيصح أف ٗتاطب بو كل من يصلح للخاطب .ك

"ىو" ضمَت للغائب .كيصح أف يكٌت بو عن كل مذكر غائب .ك "أنا" ضمي للمتكلم الواحد .كيصح أف
يكٌت بو عن نفسو كل متكلم .فأنت ترل أف معناىا يتناكؿ كل فرد .كال ٮتتص بواحد دكف آخر .كقس على
ذلك أٝتاء اإلشارة كاألٝتاء ا١توصولة.

ِْ

٤22تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ابن عقيل قاضي القضاة هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقلي ا١تصر ا٢تمداىن اٞتزء األكؿ( ،دار
الًتاث القاىرة َُٖٗ ،ـ) ،ص.ُٓ .
23الشيخ العامل العالمة جامع الفوائد موفٌق الدين يعيش ،شرح ،...صِٔ .
24الشيخ مصطفى غاليُت ،جامع الدركس ،...ص.َُٖ .

ت .مفهوم اسم العلم
مسماه مطلقا ِٓ،كُب كتاب أخرل أف العلم ىو :ما كضع ١تسمى معُت
العلم ىو االسم الذم يعُت ٌ

بدكف احتياج إىل قرينة خارجة عن ذات لفظو٨ ،تو :جعفر ،كغضنفر ،كزينب كشاة كمصر.

ِٔ

كينقسم العلم باعتبار الوضع إىل ثالثة أنواع:
ليدؿ على الذات٨ ،تو عمر كعثماف.
أ) االسم  :ما كضع ٌأكال ٌ
كل مركب إضاُب صدره أب أك ٌأـ أك ابن أك بنت٨ ،تو أبو البشر ،ك ٌأـ ا١تؤمنُت ،كابن
ب) كالكنية  :ىي ٌ
مالك ،كبنت النعماف.
اٟتمار.
مسماه أك ٌ
ذمو٨ ،تو ٚتاؿ الدين كسيف الدكلة كالنقصو ٌ
ت) كاللقب  :ما يراد بو مدح ٌ
كينقسم العلم باعتبار االستعماؿ إىل نوعُت :
أ) مرٕتل  :كىو ما كضع من أكؿ األمر علما ،كمل يستعمل ُب شيء آخر قبل علميٌتو ،كعمر كسعاد.
ب) منقوؿ  :كىو ما نقل من شيء سبق استعمالو فيو قبل العلمية كالنقل ،إما عن مصدر كفضل ،أك
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 :
فيجر
أ) ا١تفرد٨ ،تو سعيد .كحكمو أف يعرب على حسب العوامل إال إذا كاف ٦تنوعا من الصرؼ ٌ
بالفتحة ٨تو أٛتد.

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

ك٬تر
ب) كا١تركب( ،إف كاف اضافيا) ٨تو نور الدين .فحكمو أف يعرب صدره على حسب العواملٌ ،
بعلبك .فحكمو أف ٯتنع من الصرؼ إال إذا
عجزه با١تضاؼ دائما .كا١تركب (إف كاف مزجيا)٨ ،تو ٌ
كاف ٥تتوما بويو٨ ،تو سيبويو فيبٌت على الكسر .كا١تركب (إف كاف إسناديا) ٨تو جاد اٟتق ،كتأبٌط
شرا فحكمو أف يبقى على حالو قبل العلمية .ك٭تكى على حالتو األصلية كتق ٌدر على آخره حركات
ٌ
اإلعراب.
كينقسم العلم باعتبار معناه إىل نوعُت :
أ) علم شخصى  :كىو اسم ٮتتص بواحد دكف غَت من أفراد جنسو
ب)

برمتو بقطع النظر عن أفراده.
علم جنسى  :كىو ما كضع للجنس ٌ

ِٕ

27السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد االساسية للغة العربية( ،بَتكت ،دار الكتب العلمية/دار الفكر) ،ص.َٗ-ٖٖ .

الباب الثالث
منهج البحث
أ.

نوع البحث
كضع الباحث ىذا البحث ُب دراسة ٖتليل احملتول ( )Content analysisأك ما يسمى أيضا بتحليل ا١تضموف،

ألف البيانات ا١توجودة ُب ىذا البحث كانت كلها بيانات كثيقية .تعقد الباحث طريقة ٖتليل ا١تضموف الوصفي .ككاف
ىذا البحث ىو ْتث النهج الوصفي.
طريقة ٖتليل ا١تضموف الوصفي ىي ٖتليل لتصور ا١تضموف أك نسخة ا١تعينة تفصيال .ىذا التحليل اليقصد
الختبار فرض أك ا١تتعلق بُت متغَت .ىذا التحليل لتوصيف كتصوير النواحي كا٠تصائص من اٞتملة مطلقاِٖ.
أما من ناحية أىدافو فالبحث ىي ْتث االستكشاُب .البحث االستكشاُب ىو ْتث أجرم هبدؼ استكشاؼ
الظاىرة اليت أصبحت ىدفا للبحوثِٗ .لكن عندما ينظر إىل موضوع البحث ىذا البحث

ا١تكتيب) (Library research

ألف موضوع البحث كتب الذم يتعلق ٔتسألة البحث .البحث ا١تكتيب ىو البحث يعقد باستخداـ ا١تراجع إما الكتب ك
سجل ككذلك التقارير البحثية من الدراسة السابقةَّ.
ككجهة النظرم ُب ىذا البحث ىي كجهة علم النحو كعلم التفسَت ألف موضعو ٖتليل اسم اٞتنس كالعلم ُب
القرآف الكرًن.
ب .أدوات البحث
كُب ْتث النوعي كأداة للبحث ىو الباحث نفسو .كاف أداة ْتثهية أداة أك كسيلة تستخدـ من قبل الباحثُت
ٞتمع البيانات ْتيث ٕتمع البياف أسهل انطرؽ كنتائج أفضلْ .تيث يتم ٚتع البيانات أكثر سهولة.

Eriyanto, Analisis Isi, (Jakarta: Kencana Media Group, 3100), h. 30

28

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

29

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia, 3113), h. 00
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ت .موضوع البحث
موضوع البحث ُب ىذا البحث ىو القرآف الكرًن.
ث .مصادر البيانات
البيانات كصفي مذكرة األدلة ا١تقابلة من اٟتقيقة ،ا١تواد ا١تستخدمة كما دعم البحوث .ينقسم مصادر البيانات
اىل قسمُت :البيانات األساسية ك البيانات الثانوية.
ُ -البيانات األساسية ىي مأخوذ من ٣تاؿ اٟتصوؿ على ا١تالحظة ،كاٟتوار كاإلستبانة .البيانا يتعلق با١تتغَتات
ا١تدركسة .ا١تثاؿ متغَت العمر ،التعليم ،الوظيفة كاآلخر يسمى البيانات الدموغرافية أك اإلجتماعى
اإلقتصادمُّ .كالبيانات األساسية ُب ىذا البحث ىي القرآف الكرًن.
ِ -البيانات الثانوية ىي مصدر البيانات البحثية اليت حصل عليها باحثوف بشكل غَت مباشر من خالؿ الوسيلة
(حصلت كسجلت ا١تؤسسة ا١ترتبطة أك الطرؼ األخر)ِّ.
كأما البيانات الثانوية كما تلي:
 جامع الدركس العربية تأليف شيخ مصطفى غاليُت قواعد اللغة العربية تأليف العالمة حفٍت ناصف كأصدقاءىا القواعد االساسية للغة العربية تأليف سيد أٛتد ا٢تامشي شرح ا١تفصل اٞتزء األكؿ تأليف شيخ العامل العالمة جامع الفوائد موفٌق الدين يعيش شرح ابن عقيل تأليف هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلى ا١تصرل ا٢تمداف تفسَت القرآف الكرًن تأليف اماـ جالؿ الدين السيوطي كاماـ جالؿ الدين احمللي تيسَت الكرًن الرٛتن ُب تفسَت كالـ ا١تناف تأليف عبد الرٛتن بن ناصر السعدم31

Ahmadi Sani Supriyanto, Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia (Malang: UIN Maliki
Press, 3101), h. 020
32
Ahmadi Sani Supriyanto, Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia, h. 023

ج .طريقة جمع البيانات
الطريقة ا١تستخدمة ُب ىذا البحث طريقة الوثائق .رأل أريكونتو أف طريقة الوثائق ىي ْتث البيانات عن األشياء
أك متغَت السجل كاٞتدكؿ كالكتب كاٞترائد كاجملالت ك اللوحة التذكارية كالنقوش ككاتب الشورل كجدكؿ االعماؿ
كغَتهّّ.
كىكذا سيوثق الباحث اسم اٞتنس كالعلم عن صور٫تا كمعانيهما ُب القرآف الكرًن من صورة الفاٖتة حىت صورة
الناس .أما ا٠تطوات ا١تعقدة هبا فهي كما تلي:
ُٚ .تع البيانات ا١تتعلقة بالبحثُ ،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.
ح .طريقة تحليل البيانات
ٚتعت البيانات بطريقة الوثائق فبعده ٖتليل البيانات .استخدـ ىذا البحث التحليل الضمٍت

( Content

 .)analysisالبيانات الوصفيات ٖتلل ٔتضمونو ،لسبب ذلك ىذا التحليل يسمى بالتحليل الضمٍتّْ.
قاؿ كلوس كريفيندكرؼ ( )Klaus Krippendorfالتحليل ا١تضموف ىو تقنية البحث ٞتعل االستدالؿ
ا١تمثل ) (replicableك صحيح البيانات باىتماـ سياقها .35كقاؿ ايرينتو ( )Eriyantoأف التحليل ا١تضموف ىوطريقة
البحث لتعليم ك تلخيص النتيجة عن مظاىر بانتفاع الوثائق أك النسخة .36

Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineke Cipta, 0223), h. 311
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV Rajawali, 0212), h. 23

33
34

Klaus Krippendorf, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi (Jakarta: Rajawali Pers, 0220), h. 04

35

Eriyanto, Analisis Isi, h. 01

36

أما ا٠تطوات اليت تضع الباحث ُب ٖتليل البيانات ُب ىذا البحث كما يلي:
ُ -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
ك مشاكل البحوث .بعد اف حصلت كحدة ،ا٠تطوة التالية ىي جعل الًتميز .جعل الًتميز ىو توفَت رمز
على كل كحدة لكي تبقى أف تبحث البيانات من أم مصادر.
ّ -بعد تنقيح البيانات ا٠تطوة التالية ىي عرض البيانات اليت تشمل ٖ:تديد كإعداد كتفسَت البيانات منهجية
كموضوعية ك شاملة كمعنوية.
ْٖ -تليل البياناتُ ،ب ىذا البحث تستخدـ الباحثة ٖتليل ا١تضموف.
ٓ -تلخيص البيانات ،خلصت الباحثة نتائج البحث كفقا لفةة كا١تعٌت.
خ .طريقة صحة البيانات
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.
أثناء عملية التحليل ال بد للباحثة أف تقوـ بعملية ضماف صحة البيانات لتقرير صحة البيانات ُب ىذا البحث
فللحصوؿ على البيانات كاإلكتشافات الصحيحة استخدـ الباحث طريقة ا١تقارنة ىي من إحدل طرؽ لضماف البيانات
باستخداـ عامل أك الشيء خارج البيانات نفسو لضماف تلك البيانات أك للموازنة كاستخدـ الباحث ىذه الطريقة
ا١تقارنة بُت البيانات ا١توجودة عندما كجدت االختالفات بينهن.

ّٕ

Masganti, Metodologi penelitian pendidikan islam, Medan:iain press,3100, h. 333
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ً
س
عٍي ى
ىد ياكىد
ٛتيٍهر
س
الش ٍ
َّم ي

ًً
صا
الٍ ىم ٍسجد ٍاألىٍق ى
ا٠تيٍل ًد
ىش ىجىرةً ٍ
-

اب ٍاألىيٍ ىك ًة
أٍ
ىص ىح ي
-

ا٠تيٍل ًد
ىد يار ٍ

أ ِّيـ الٍ ًكتى ً
اب

ْْ.

الدخاف َُ :

ْٓ.

اٞتاثية ِٔ :

دخ و
اف
يى
-

ْٔ.

األحقاؼ ُِ :

-

ْٕ.

٤تمد ِ :

ْٖ.

الفتح ِٗ :

ْٗ.

اٟتجراتُِ :

َٓ

ؽ ّٕ :

ُٓ.

الذاريات ٖٓ :

ِٓ.

الطور ُ :

ّٓ.

النجم ُٓ :

-

ْٓ.

القمر ْٖ :

ٓٓ.

الرٛتاف ٖٓ :

ٔٓ.

الواقعة ِٖ :

ٕٓ.

اٟتديد ِٗ :

ٖٓ.

اجملادلة ٕ :

ٗٓ.

اٟتشر ِْ :

َٔ.

ا١تمتحنة ُّ :

ىس ىقىر
الٍ ىم ٍر ىجا يف
ًس ٍد ور
يى ًد
ٜتىٍ ىس وة
ا٠تىالً يق
-

ُٔ.

الصف ٔ :

ِٔ.

اٞتمعة ٓ :

ّٔ.

ا١تنافقوف ّ :

ْٔ.

التغابن ٖ :

ٓٔ.

الطالؽ ِ :

ٔٔ.

التحرًن ْ :

ٕٔ.

ا١تلك ٓ :

ٖٔ.

القلم ْٖ :

ًج ًٍربيٍ يل
الشَّي ً
اط ٍ ً
ُت
ى
-

ٗٔ.

اٟتاقة ُِ :

َٕ.

ا١تعارج ّٕ :

ُٕ.

نوح ُ :

أيذي هف
اليى ًم ٍ ً
ُت
نػي ٍو نحا

ي٤تى َّم ود
ً
اال ًٍ٧تٍي ًل
اب
تىػ َّو ه
ب
قىػ ٍل ه
َّاؽ
الرز ي
َّ
الط ٍوًر

اى ٍٛتى يد
اٟتً ىما ًر
ٍ
قيػلي ٍو ًب
النػ ٍوًر

يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ًة
ً
اب يم ٍو ىسى
كتى ي
-

ىجنَّةي الٍ ىمأٍ ىكل
ىصح ً
اب الٍ يقبيػ ٍوًر
أٍى
-

الٍيػوًـ ً
اآلخ ًر
ىٍ
-

اٟتو ً
صً
اح ً
ت
ى
ب ٍيٍ
-

ِٕ.

اٞتن ُّ :

ّٕ.

ا١تزمل ُٕ :

ْٕ.

ا١تدثر ّْ :

ا ٍ٢تيىدل
الٍ ًولٍ ىدا ىف

ٕٓ.

القيامة ِِ :

ٕٔ.

اإلنساف ُٓ :

الصٍب ًح
يك يج ٍوهه
فًض وَّة

ٕٕ.

ا١ترسالتُّ :

-

ٖٕ.

النبأ ّٖ :

ٕٗ.

النازعاتُٔ :

َٖ.

عبس ُٗ :

ُٖ.

التكوير ِٓ :

ِٖ.

االنفطر ُٓ :

ّٖ.

ا١تطففُت ُ :

ْٖ.

االنشقاؽَُ :

ٖٓ.

الربكج ِِ :

ٖٔ.

الطارؽ ٕ :

ٕٖ.

األعلى ُٖ :

ٖٖ.

الغاشية ٓ :

ٖٗ.

الفجر ُ :

َٗ.

البلد ٗ :

ُٗ.

الشمس ُ :

ِٗ.

اليل ُّ :

ّٗ.

الضحى ُ :

ْٗ.

االنشرة ُ :

ٓٗ.

التُت ُ :

ٔٗ.

العلق ِ :

ٕٗ.

القدر ٓ :

ٖٗ.

البينة ٖ :

ٗٗ.

الزلزاؿ ٕ :

الرٍك يح
نيطٍ ىف وة

ىشيطى و
اف
ٍ
ىكيٍ هل
ظى ٍه ًر

لى ٍو وح
الص ٍل ً
ب
الصح ً
ف
ي
ىع ٍ و
ُت
الٍ ىف ٍج ًر
لً ىسا نا
َّم ً
س
الش ٍ
ٍاآل ًخىرىة
الض ىحى
ص ٍد ىر
ى
التػ ٍ ً
ُِّت
ىعلى وق
الٍ ىق ٍد ًر
ىذ َّرةو

-

ً
ص ًل
يىػ ٍوـ الٍ ىف ٍ
-

ىك ًاد الٍ يم ىقد ً
َّس
-

يىػ ٍوىـ الدِّيٍ ًن
-

َّات ىع ٍد وف
ىجن ي
-

ََُ .العاديات ّ :

صٍب نحا
ي
ىىا ًكيىةه
اٞتى ًحٍي ىم
ٍ
ص ًر
الٍ ىع ٍ
اٟتيطى ىم ًة
ٍ
أىبىابًٍي ىل
قيػىريٍ و
ش

َُُ .القارعة ٗ :
َُِ .التكاثر ٔ :
َُّ .العصر ُ :
َُْ .ا٢تمزة ْ :
َُٓ .الفيل ّ :
َُٔ .القريش ُ :
َُٕ .ا١تاعوف ْ :

ىكيٍ هل
ال ىك ٍوثػىىر
-

َُُ .النصر ِ :

-

ُُُ .اللهب ُ :

-

َُٖ .الكوثر ُ :
َُٗ .الكافركف :

ُُِ .اإلخالص ُ :

ًدي ًن اهللً
ٍ
أًىيب ى٢تى و
ب
ٍ
-

اى ىح هد
الٍ ىفلى ًق

ُُّ .الفلق ُ :

-

ص يد ٍكًر
ي

ُُْ .الناس ٓ :

-

ّ .ا١تعاين اسم اٞتنس ُب القرآف الكرًن
رقم
ُ.

سورة /آية
الفاٖتة ِ :

اسم اٞتنس

معناه

اٟتى ٍم يد
ٍ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفٚ :تلة خربية
قصد هبا الثناء على اهلل ٔتضموهنا على أنو تعاىل
مالك ٞتميع اٟتمد من ا٠تلق أك مستحق ألف
٭تمدكه ،كاهلل علم على ا١تعبود ْتق ّٖ.كقاؿ
السعدم :ىو الثناء على اهلل بصفات الكماؿ،

 38جالؿ الدين ٤تمد بن أٛتد بن ٤تمد احمللي كجالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي ،تفسَت اإلمامُت اٞتاللُت( ،دار ابن كثَت ،دمشق،
َُْٕ ق) ،ص.ُ .

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

ً
اب
الٍكتى ي

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :الذم يقرؤه
٤تمد َْ.كقاؿ السعدم :أم :ىذا الكتاب
العظيم الذم ىو الكتاب على اٟتقيقة ،ا١تشتمل
على ما مل تشتمل عليو كتب ا١تتقدمُت
ُْ
كا١تتأخرين من العلم العظيم ،كاٟتق ا١تبُت.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :بإرادتو
فخلق ٢تم ا٠تفاش ألنو أكمل الطَت خلقا فكاف
يطَت كىم ينظركنو فإذا غاب عن أعينهم سقط
ميتا ِْ.كقاؿ السعدم :أم :طَتا لو ركح تطَت
ّْ
بإذف اهلل.

ِ.

البقرة ِ :

ّ.

آؿ عمرافْٗ:

طىٍيػنرا

ْ.

النسآء ُ :

ٓ.

ا١تآئدة ّ :

ً
ن ىسآءن
إً ٍوٍب

ٔ.

األنعاـ ُِْ :

ٍاألىنٍػ ىع ًاـ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كثَتة.

ْْ

ْٓ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :معصية.
كقاؿ السعدم بأف ال يأكل حىت يضطر ،كال
ْٔ
يزيد ُب األكل على كفايتو.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :صاٟتة
للحمل عليها كاإلبل الكبار ْٕ.كقاؿ السعدم:
أم بعضها ٖتملوف عليو كتركبونو ،كبعضها ال
تصلح للحمل كالركوب عليها لصغرىا

 39عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت الكرًن الرٛتن ُب تفسَت كالـ ا١تناف( ،دار السالـ للنشر كالتوزيع ،الرياض ،)ََِِ ،ص.ِٕ .
40جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِ .
 41عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٗ .
42جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٔ .
 43عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُّٕ .
44جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٕٕ .
45جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص. َُٕ .
 46عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُِْ .
47جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُْٔ .

كالفصالف ك٨توىا ،كىي الفرش ،فهي من جهة
ْٖ
اٟتمل كالركوب تنقسم إىل ىذين القسمُت.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :فرعوف
كأتباعو كىي مصر لتعتربكا هبم ْٗ.كقاؿ
السعدم :بعدما أىلكهم اهلل ،كأبقى ديارىم
عربة بعدىم ،يعترب هبا ا١تؤمنوف ا١توفقوف
َٓ
ا١تتواضعوف.

ٕ.

األعراؼُْٓ:

ىد ىار

ٖ.

األنفاؿ ُٔ :

فًةى وة

ٗ.

التوبة ُِِ :

طىآئًىفةه

كمعناىا كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفٚ :تاعة،
كمكث الباقوف ِٓ.كقاؿ السعدمٖ :تصل هبا
ّٓ
الكفاية كا١تقصود لكاف أكىل.

َُ.

يونس ُٗ :

أ َّيمةن

ُُ.

ىود ٔ :

ىدآبَّوة

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :على دين
كاحد كىو اإلسالـ ،من لدف آدـ إىل نوح ،كقيل
اٟتي ْٓ.كقاؿ
من عهد ابراىيم إىل عمرك بن ٌ
السعدم :متفقُت على الدين الصحيح ،كلكنهم
اختلفوا ،فبعث اهلل الرسل مبشرين كمنذرين،
كأنزؿ معهم الكتاب ليحكم بُت الناس فيما
ٓٓ
اختلفوا فيو.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفٚ :تاعة من
ُٓ
ا١تسلمُت يستنجد هبا.

دب
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىي ما ٌ
عليها ٓٔ.كقاؿ السعدم :أم ٚتيع ما دب على

 48عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُّ .
49جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُٖٔ .
 50عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّّْ .
51جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُٕٖ .
52جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َِٔ .
 53عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َْٕ .
54جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َُِ .
55عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُْْ .
56جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِِِ .

كجو األرض ،من آدمي ،أك حيواف برم أك
ْترم ،فاهلل تعاىل قد تكفل بأرزاقهم كأقواهتم،
ٕٓ
فرزقها على اهلل.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ككاف
حصورا ٖٓ.كقاؿ السعدم :أم إما ينفعنا كنفع
العبيد بأنواع ا٠تدـ ،كإما أف نستمتع فيو
استمتاعنا بأكالدنا ،كلعلى ذالك أنو مل يكن ٢تما
ٗٓ
كلد.

ُِ.

يوسف ُِ :

ىكلى ندا

ُّ.

الرعد ٕ :

ىى واد

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :نيب يدعوىم
َٔ
إىل رهبم ٔتا يعطيو من اآليات ال ٔتا يقًتحوف.
كقاؿ السعدم :أم :داع يدعوىم إىل ا٢تدل من
الرسل كأتباعهم ،كمعهم من األدلة كالرباىُت ما
ُٔ
يدؿ على صحة ما معهم من ا٢تدل.

ُْ.

إبراىيم ْْ :

يىػ ٍوىـ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىو يوـ
ِٔ
ف ٢تم صفة
القيامة .كقاؿ السعدم :أمً :ص ٍ

ُٓ.

اٟتجر ُٖ :

آي ً
ات
ى

تلك اٟتاؿِّ ،
كحذ ٍرىم من األعماؿ ا١توجبة
ّٔ
للعذاب ،الذم حُت يأٌب ُب شدائده كقالقلو.

ْٔ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفُ :ب الناقة.
كقاؿ السعدم :الدالة على صحة ما جاءىم بو
صاحل من اٟتق ،اليت من ٚتلتها تلك الناقة ،اليت
ٓٔ
ىي من آيات اهلل العظيمة.

57عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّّْ .
58جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِّٕ .
59عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٓٔ .
60جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َِٓ .
61عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٕٖ .
62جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُِٔ .
63عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٗٓ .
64جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٔٔ .
65عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َّٓ .

ُٔ.

النحل ٔٗ :

اب
ىشىر ه

ُٕ.

اإلسرآء ٖٓ :

قىػ ٍريىوة

ُٖ.

الكهف ُِ :

ىم ٍس ًج ندا

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىو
ٔٔ
العسل.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أريد
أىلها ٕٔ.كقاؿ السعدم :أم ما من قرية من
القرل ا١تكذبة للرسل ،إال البد أف يصيبهم
ٖٔ
ىالؾ قبل يوـ القيامة ،أك عذاب شديد.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :يصلى فيو،
كفعل ذالك على باب الكهف ٔٗ.كقاؿ
السعدم :أم :نعبد اهلل تعاىل فيو ،كنتذكر بو
َٕ
أحوا٢تم ،كىذه اٟتالة ٤تظورة.

ُٗ.

مرًن ُِ :

صبًيًّا
ى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ابن ثالث
سنُت ُٕ.كقاؿ السعدم :أم معرفة أحكاـ اهلل
ِٕ
كاٟتكم هبا ،كىو ُب حاؿ صغره كصباه.

َِ.

طو ّٓ :

ىمآءن

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :مطرا.
ْٕ
كقاؿ السعدم :أم :أنزؿ ا١تطر.

ُِ.

األنبيآء ُٓ :

حً
صٍي ندا
ى

ّٕ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كالزرع
احملصود با١تناجل بأف قتلوا بالسيف ٕٓ.كقاؿ
السعدم :أمٔ :تنزلة النبات الذم قد حصد
كأينيم ،قد ٜتدت منهم اٟتركات ،كسكنت منهم
األصوات ،فاحذركا-أيها ا١تخاطبوف -أ،

66جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِْٕ .
67جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٖٕ .
68عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّٓٔ .
69جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٕٗ .
70عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َٓٓ .
71جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َّٔ .
72عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َٕٓ .
73جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َُّ .
74عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َٓٗ .
75جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِّّ .

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

ِِ.

اٟتج ُُ :

حر و
ؼ
ىٍ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم شك ُب
ِّ
باٟتاؿ على حرؼ جبل ُب عدـ
عبادتو ،شبو
ثباتو ٕٕ.كقاؿ السعدم :أم :كمن الناس من ىو
ضعيف اإلٯتاف ،مل يدخل اإلٯتاف قلبو ،كمل
ٗتالطو بشاشتو ،بل دخل فيو ،إما خوفا ،كإما
ٖٕ
عادة على كجو ال يثبت عند احملن.

ِّ.

ا١تؤمنوف ُّ :

قىػ ٍرنا

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :قوما.
كقاؿ السعدم :الظاىر أهنم "ٙتود"قوـ صاحل
َٖ
عليو السالـ ،ألف ىذه القصة تشبو قصتهم.

ِْ.

النور ُُ :

صبىةه
عي ٍ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفٚ :تاعة من
ا١تؤمنُت قالت :حساف بن ثابت ،كعبد اهلل بن
أيب ،كمسطح كٛتنة بنت جحش ُٖ.كقاؿ
ٌ

ِٓ.

الفرقاف ّ :

ًآ٢تىةن

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىي
األصناـ ّٖ.كقاؿ السعدم :أم :من أعجب
العجائب ،كأدؿ الدليل على سفههم ،كنقص
عقو٢تم ،بل أدؿ على ظلمهم كجراءهتم على
رهبم ،أف اٗتذكا آ٢تة هبذه الصفةُ ،ب كماؿ

ٕٗ

السعدم :أمٚ :تاعة منتسبوف إليكم يا معشر
ا١تؤمنُت ،منهم ا١تؤمن الصادؽ [ُب إٯتانو كلكنو
ِٖ
اغًت بًتكيج ا١تنافقُت] كمنهم ا١تنافق.

76عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َٔٔ .
77جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّّّ .
78عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِْٔ .
79جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّْْ .
80عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْْٔ .
81جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُّٓ .
82عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٖٔٓ .
83جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َّٔ .

العجز ،أهنا ال تقدر على خلق شيء ،بل ىم
ْٖ
٥تلوقوف ،بل بعضهم ٦تا عملتو أيديهم.

ِٔ.

الشعرآءُٓٓ :

ً
ب
ش ٍر ه

ِٕ.

النمل ُٓ :

ًع ٍل نما

ِٖ.

القصص ُٓ :

الٍ ىم ًديٍػنىةى

ِٗ.

العنكبوتُْ:

ً
أ ٍىكليىآءى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم أصناما
يرجوف نفعها َٗ.كقاؿ السعدم :ىذا مثل
ضربو اهلل ١تن عبد معو غَته ،يقصد هبا التعزز
كالتَّػ ىق ِّوم كالنفع ،كأف األمر ٓتالؼ مقصوده،
فإف مثلو كمثل العنكبوت ،اٗتذت بيتا يقيها من
ُٗ
اٟتر كالربد كاآلفات.

َّ.

الركـ ّٓ :

يس ٍلطىا نا

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :حجة
ّٗ
ككتابا ِٗ.كقاؿ السعدم :أم :حجة ظاىرة.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :نصيب من
ا١تاء ٖٓ.كقاؿ السعدم :أم :تشرب ماء البةر
يوما ،كأنتم تشربوف لبنهاٍ ،ب تصدر عنكم اليوـ
ٖٔ
اآلخر ،كتشربوف أنتم ماء البةر.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :بالقضاء بُت
الناس كمنطق الطَت كغَت ذالك ٖٕ.كقاؿ
السعدم :يذكر ُب ىذا القرآف ،كينوه ٔتنتو على
داكد كسليماف ابنو ،بالعلم الواسع الكثَت ،بدليل
ٖٖ
التنكَت.
كمعناىا كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :مدينة
ٖٗ
فرعوف كىي منف بعد أف غاب عها مدة.

84عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٕٔٓ .
85جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّّٕ .
86عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٖٔٗ .
87جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٕٖ .
88عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َٕٓ .
89جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٖٕ .
90جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َُْ .
91عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُْٕ .
92جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َْٖ .

ُّ.

لقماف ُٓ :

ىسبًٍي ىل

ِّ.

السجدة ْ :

يل
ىكً ي

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :اسم ما
بزيادة من ،أم :ناصر ٗٔ.كقاؿ السعدم:
ٕٗ
يتوالكم ُب أموركم فينفعكم.

ّّ.

األحذاب ٗ :

يجنيػ ٍوهد

ّْ.

سبأ ٕ :

ىر يج ول

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

ْٗ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :طريق.
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.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىو
٤تمد ََُ.كقاؿ السعدم :يعنوف بذلك الرجل،
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،كأنو رجل أتى
ٔتا يستغرب منو ،حىت صار-بزعمهم -فرجة
يتفرجوف عليو ،كأعجوبة يستخركف منو ،كأنو

93عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّٕٓ .
94جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُِْ .
95عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُٕٔ .
96جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُْٓ .
97عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٕٕٔ .
98جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُْٗ .
99عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٕٕ .
100جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِْٖ .

كيف يقوؿ" :إنكم مبعوثوف" بعدما مزقكم
البلى ،كتفرقت أكصالكم كاضمحلت
َُُ
أعضاءكم؟!.

ّٓ.

فاطر ُ :

ا٠تىٍل ًق
ٍ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفُ :ب ا١تآلئكة
كغَتىا َُِ.كقاؿ السعدم :أم :يزيد بعض
٥تلوقاتو على بعضُ ،ب صفة خلقها ،كُب القوة،
كُب اٟتسن ،كُب زيادة األعضاء ا١تعهودة ،كُب
َُّ
حسن األصوات ،كلذة النغمات.

ّٔ.

يس ّّ :

ىحبًّا

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كاٟتنطة.
كقاؿ السعدم :من ٚتيع أصناؼ الزركع ،كمن
َُٓ
ٚتيع أصناؼ النبات ،اليت تأكلو أنعامهم.

ّٕ.

الصافاتَُ :

ّٖ.

ص ٓٗ :

فىػ ٍو هج

ّٗ.

الزمر ْٗ :

ا ًإلنٍ ىسا ىف

ً
اب
ش ىه ه

َُْ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كوكب
مضيء َُٔ.كقاؿ السعدم :تارة يدركو قبل أف
يوصلها إىل أكليائو ،فينقطع خرب السماء ،كتارة
ٮترب هبا قبل أف يدركو الشهاب ،فيكذبوف معها
مةة كذبة يركجوهنا بسبب الكلمة اليت ٝتعت
َُٕ
من السماء.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفٚ :تع.
َُٗ
كقاؿ السعدم :النار.

َُٖ

َُُ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :اٞتنس.
كقاؿ السعدم :ٮترب تعاىل عن حالة اإلنساف

101عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٕٗ .
102جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّْْ .
103عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َّٖ .
104جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِْْ .
105عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُٖٔ .
106جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْْٔ .
107عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِّٖ .
108جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٖٓ .
109عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُْٖ .

كطبيعتو ،أنو حُت ٯتسو ضر ،من مرض أك شدة
ُُُ
أك كرب.
َْ.

غافر ّْ :

ىر يس ٍونال

ُْ.

فصلت ْٗ :
ٌ

الشَّر

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم فلن
تزالوا كافرين بيوسف كغَته ُُِ.كقاؿ السعدم:
أم :ىذا ظنكم الباطل ،كحسبانكم الذم ال
يليق باهلل تعاىل ،فإنو تعاىل اليًتؾ جلقو سدل،
كظن
ال يأمرىم كينهاىم ،كيرسل إليهم رسلوٌ ،
ُُّ
ظن ضالؿ.
أف اهلل ال يرسل رسوال ٌ
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :الفقر
كالشدة ُُْ.كقاؿ السعدم :أم :ا١تكركه،
ُُٓ
كا١ترض كالفقر كأنواع الباليا.

ِْ.

الشورل ِّ :

ىح ىسنىةن

ُُٔ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :طاعة.
كقاؿ السعدم :من صالة ،أك صوـ ،أك حج،
ُُٕ
أك إحساف إىل ا٠تلق.

ّْ.

الزخرؼ ّٓ :

يز ٍخ يرفنا

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ذىبا ،ا١تعٌت
لوال خوؼ الكفر على ا١تؤمن من إعطاء الكافر
ما ذكر ألعطيناه ذالك لقلة خطر الدنيا عندنا
كعدـ حظو ُب اآلخرة ُب النعيم ُُٖ.كقاؿ
السعدم :أم :لزخرؼ ٢تم دنياىم بأنواع
ُُٗ
الزخارؼ.

110جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْْٔ .
111عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٖٓ .
112جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُْٕ .
113عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٖٖٔ-ٖٕٔ .
114جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِْٖ .
115عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٖٖٓ .
116جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٖٔ .
117عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٖٗ .
118جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِْٗ .
119عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َِٗ .

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم بٍت
إسرآئيل َُِ.كقاؿ السعدم :كُب اآلية األخرل:
ُُِ
(كذلك كأكرثناىا بٍت إسرائيل).

ْْ.

الدخاف ِٖ :

قىػ ٍونما

ْٓ.

اٞتاثية ٓ :

ًرٍزوؽ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :مطر ألنو
سبب الرزؽ ُِِ.كقاؿ السعدم :كما أنزؿ اهلل
ُِّ
من ا١تاء ،الذم ٭تيي بو اهلل البالد كالعباد.

ْٔ.

األحقاؼِٗ :

نىػ ىفنرا

ْٕ.

٤تمد ُٗ :

ذىنٍ ً
ب

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :جن نصيبُت
باليمن أك جن نينول ككانوسبعة أك تسعة
((ككاف صلى اهلل عليو كسلم ببطن ٩تل يصلي
بأصحابو الفجر)) ركاه الشيخاف ُِْ.كقاؿ
ُِٓ
السعدم :أم :كصى بعضهم بعضا بذلك.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ألجل قيل
لو ذلك مع عصمتو لتسنت بو أمتو ،كقد فعلو
قاؿ صلى اهلل عليو كسلم (:إين ألستغفر اهلل ُب

ْٖ.

الفتح ِٖ :

الدِّيٍ ًن

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :على ٚتيع
باقي األدياف ُِٖ.كقاؿ السعدم :باٟتجة

كل يوـ مأة مرة) ُِٔ.كقاؿ السعدم :أم:
اطلب من اهلل ا١تغفرة لذنبك ،بأف تفعل أسباب
ا١تغفرة من التوبة كالدعاء با١تغفرة ،كاٟتسنات
ُِٕ
ا١تاحية ،كترؾ الذنوب كالعفو عن اٞترائم.

120جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٕٗ .
121عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُُٗ .
122جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٗٗ .
123عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُْٗ .
124جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َٓٔ .
125عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِْٗ .
126جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َٓٗ .
127عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٗٗ .
128جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُْٓ .

كالربىاف ،كيكوف داعيا إلخضائهم بالسيف
ُِٗ
كالسناف.

ْٗ.

اٟتجراتُُ :

ًٍ
اال ٍس يم

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ا١تذكور من
السخرية كاللمز كالتنابز َُّ.كقاؿ السعدم:
أم :بةسما تبادلتم عن اإلٯتاف كالعمل بشرائعو،
كما تقتضيو باإلعراض عن أكامره كنواىيو باسم
الفسوؽ كالعصياف الذم ىو التنابز
ُُّ
باأللقاب.

َٓ

ؽ ُُ :

بىػ ٍل ىد نة

ُٓ.

الذاريات ُْ :

فًٍتػنىةى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :يستوم فيو
ا١تذكر كا١تؤنث ُِّ.كقاؿ السعدم :كما فيها من
إحياء األرض بعد موهتا ،دليل على إحياء اهلل
ُّّ
ا١توتى ،ليجازيهم بأعما٢تم.

ِٓ.

الطور ِْ :

ًغ ٍل ىما هف

ّٓ.

النجم ُ :

َّج ًم
الن ٍ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:
تعذيبكم ُّْ.كقاؿ السعدم :أم :العذاب
كالنار ،الذم ىو أثر ماافتتنوا بو ،من االبتالء
ُّٓ
الذم صَتىم إىل الكفر كالضالؿ.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ارقاء.
ُّٕ
كقاؿ السعدم :أم :خدـ شباب.

ُّٔ

ُّٖ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :الثريا.
كقاؿ السعدم :كالصحيح أف النجم ،اسم
ُّٗ
جنس شامل للنجوـ كلها.

129عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّٖٗ .
130جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُٓٔ .
131عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٗٓ .
132جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُٖٓ .
133عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٗٗ .
134جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُِٓ .
135عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّٗٓ .
136جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٓٓ .
137عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٗٔ .

ْٓ.

القمر ْٓ :

نىػ ىه ور

ٓٓ.

الرٛتاف َُ :

ٍاألىنى ًاـ

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

ٔٓ.

الواقعة ٕ :

اجا
أ ٍىزىك ن

ُْْ

ٕٓ.

اٟتديد َِ :

ًزيٍػنىةه

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أصنافا.
كقاؿ السعدم :أم :انقسمتم ثالث فرؽ
ُْٓ
ْتسب أعمالكم اٟتسنة كالسيةة.

ُْٔ

ٖٓ.

اجملادلة ُُ :

اجملىلً ً
س

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أريد بو
اٞتنس ،كقرلء بضم النوف كاىاء ٚتعا كأسد
كأسد ،كا١تعٌت أهنم يشربوف من أهنارىا ا١تاء
كاللنب كالعسل كا٠تمر َُْ.كقاؿ السعدم:
ُُْ
األهنار اٞتارية.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :تزيُت.
ين ُب اللباس كالطعاـ
كقاؿ السعدم :أم :تز ه
كالشراب ،كا١تراكب كالدكر كالقصور
كاٞتاه[.كغَت ذلك]

ُْٕ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف٣ :تلس النيب
صلى اهلل عليو كسلم كالذكر حىت ٬تلس من
جاءكم كُب قراءة اجملالس ُْٖ.كقاؿ السعدم:
ىذا تأديب من اهلل لعباده ا١تؤمنُت ،إذا اجتمعوا
ُب ٣تلس من ٣تالس ٣تتمعاهتم ،كاحتاج بعضهم

138جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٓٔ .
139عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٗٔٓ .
140جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّّٓ .
141عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٕٗٔ .
142جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّْٓ .
143عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٕٕٗ .
144جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٓٔ .
145عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُٖٗ .
146جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُْٓ .
147عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُٗٗ .
148جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْْٓ .

أك بعض القادمُت عليهم للتفسح لو ُب اجمللس،
فإف من األدب أف يفسحوا لو ٖتصيال ٢تذا
ُْٗ
ا١تقصود.
ٗٓ.

اٟتشر ٗ :

اجةن
ىح ى

َُٓ

َٔ.

ا١تمتحنة ِ :

الس ٍوًء

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :بالسب
كالشتم ُِٓ.كقاؿ السعدم :أم :بالقوؿ الذم
ُّٓ
يسوء من شتم كغَته.

ُٔ.

الصف ُُ :

ىخٍيػهر

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أنو خَت لكم
فافعلوه ُْٓ.كقاؿ السعدم :فإف فيو ا٠تَت
الدنيوم من النصر على األعداء ،كالعز ا١تناُب

ِٔ.

اٞتمعة ِ :

ًٍ
ٍمةى
اٟتك ى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :حسدا.
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.

للذؿ كالرزؽ الواسع كسعة الصدر كانشراحو.

ُٓٓ

كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ما فيو من
األحكاـ ُٓٔ.كقاؿ السعدم :أم :علم القرآف
كعلم السنة ،ا١تشتمل ذلك علوـ األكلُت
ُٕٓ
كاآلخرين.

149عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٖٗٗ .
150جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٓٔ .
151عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُّ .
152جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٓٗ .
153عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُٗ .
154جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٓٓ .
155عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُْ .
156جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٓٓ .
157عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٔ .

ّٔ.

ا١تنافقوف ِ :

يجنَّةن

ْٔ.

التغابن ِ :

يم ٍؤًم هن

ٓٔ.

الطالؽ ٔ :

معرك و
ؼ
ى ٍ يٍ

ٔٔ.

التحرًن ٔ :

ىمآلئً ىكةه

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :سًتة على
أموا٢تم كدمائهم ُٖٓ.كقاؿ السعدم :أم :ترسا
ُٗٓ
يتًتسوف هبا من نسبتهم إىل النفاؽ.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفُ :ب أصل
ا٠تلقةٍب ٯتيتكم كيعيدكم على ذالك َُٔ.كقاؿ
السعدم :كذكر أنو خلق العباد ،كجعل منهم
ا١تؤمن كالكافر ،فإٯتاهنم ككفرىم كلهم بقضاء اهلل
ُُٔ
كقدره.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفّ :تميل ُب
حق األكالد بالتوافق على أجر معلوـ على
اإلرضاع ُِٔ.كقاؿ السعدم :أم :ليأمر كل
كاحد من الزكجُت كمن غَت٫تا اآلخر با١تعركؼ،
كىو كل ما فيو منفعة كمصلحة ُب الدنيا
ُّٔ
كاآلخرة.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :خزنتها
ُْٔ
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 حتٌم عليهم العذاب ،كأكجب
ُٓٔ
عليهم شدة العقاب.

158جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٓٓ .
159عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٗ .
160جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٓٓ .
161عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُِ .
162جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٕٓٓ .
163عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُِٕ .
164جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٓٗ .
165عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُّ .

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :السلطاف
كالقدرة ُٔٔ.كقاؿ السعدم :أم :تعاظم كتعاىل،
ُٕٔ
ككثر خَته ،كعم إحسانو.

ٕٔ.

ا١تلك ُ :

ك
الٍ يم ٍل ي

ٖٔ.

القلم ِٓ :

ًذ ٍكهر

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :موعظة.
كقاؿ السعدم :أم :كما ىذا القرآف الكرًن،
كالذكر اٟتكيم ،إال ذكر للعا١تُت ،يتذكركف بو
ُٗٔ
مصاحل دينهم كدنياىم.

ٗٔ.

اٟتاقة ُٕ :

ك
الٍ ىملى ي

َٕ.

ا١تعارج ّْ :

صو
ب
نى ٍ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :يعٍت:
ا١تآلئكة َُٕ.كقاؿ السعدم :أم :ا١تالئكة
ُُٕ
الكراـ.

ُٕ.

نوح ِٓ :

ُٖٔ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كُب قراءة
ُِٕ
بضم اٟترفُت ،شيء منصوب كعلم أك راية.
يؤموف
كقاؿ السعدم :أم[ :كأهنم إىل علم] ٌ
كيسرعوف ،أم :فال يتمكنوف من االستعصاء
للداعي ،كااللتواء لنداء ا١تنادم ،بل يأتوف أذالء
ُّٕ
مقهورين ،للقياـ بُت يدم رب العا١تُت.

نى نارا

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :عوقبوا هبا
عقب اإلغراؽ ٖتت ا١تاء ُْٕ.كقاؿ السعدم:
فذىبت أجسادىم ُب الغرؽ ،كأركاحهم للنار
ُٕٓ
كاٟترؽ.

166جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َٓٔ .
167عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُِّ .
168جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٔٓ .
169عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُْ .
170جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٔٔ .
171عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُِْ .
172جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٔٗ .
173عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُْٖ-َُْٕ .
174جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َٕٓ .
175عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُٓ .

ِٕ.

اٞتن ِٔ :

ىح ندا
أى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :من
الناس ُٕٔ.كقاؿ السعدم :من ا٠تلق ،بل انفرد
ُٕٕ
بعلم الضمائر كاألسرار ،كالغيب.

ّٕ.

ا١تزمل ُّ :

طى ىع ناما

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :يغص بو ُب
اٟتلق كىو الزقوـ أك الضريع أك الغسلُت أك شوؾ
من نار ال ٮترج كال ينزؿ ُٕٖ.كقاؿ السعدم:
كذلك ١ترارتو كبشاعتو ،ككراىة طعمو كر٭تو
ُٕٗ
ا٠تبيث ا١تننت.

ْٕ.

ا١تدثر ُّ :

ض
ىمىر ه

ٕٓ.

القيامة ِٖ :

اؽ
الٍ ًفىر ي

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

ٕٔ.

اإلنساف ُ :

ً
ُت
ح ٍه

ٕٕ.

ا١ترسالتَّ :

ًظ يل

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :فراؽ
ُّٖ
الدنيا ُِٖ.كقاؿ السعدم :للدنيا.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أربعوف
سنة ُْٖ.كقاؿ السعدم :فذكر أنو مر عليو دىر
طويل ،كىو الذم قبل كجوده ،كىو معدكـ بل
ُٖٓ
ليس مذكورا.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىو دخاف
ُٖٔ
جهنم إذا ارتفع افًتؽ ثالث فرؽ لعظمو.

176جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٕٓ .
177عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُِٓ .
178جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٕٓ .
179عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُْٓ .
180جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٕٓٓ .
181عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٖٓ .
182جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٕٕٓ .
183عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُِٔ .
184جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٕٖٓ .
185عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُّٔ .
186جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َٖٓ .

كقاؿ السعدم :أم :إىل ظل نار جهنم ،اليت
ُٕٖ
تتمايز ُب خاللو ثالث شعب.
ٖٕ.

النبأ ُٓ :

نىػبىاتنا

ُٖٖ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كالتُت.
كقاؿ السعدم :يشمل سائر النبات ،الذم
ُٖٗ
جعلو اهلل قوتا ١تواشيهم.

ٕٗ.

النازعاتُّ :

ىم ٍر ىعى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ما ترعاه
النعم من الشجر كالعشب كما يأكلو الناس من
األقوات كالثمار ،كإطالؽ ا١ترعى عليو
َُٗ
استعارة.

َٖ.

عبس ِٖ :

ضبنا
قى ٍ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىو القت
ُِٗ
الرطب ُُٗ.كقاؿ السعدم :كىو القت.

ُٖ.

التكوير ُْ :

س
نىػ ٍف ه

ِٖ.

االنفطر ٖ :

ص ٍورةو
يى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كل نفس
كقت ىذه ا١تذكورات كىو يوـ القيامة ُّٗ.كقاؿ
السعدم :أم :كل نفس ،إلتياهنا ُب سياؽ
ُْٗ
الشرط.

ُٓٗ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :صلة.
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.

187عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٕٔ .
188جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٖٓ .
189عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٔٗ .
190جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٖٓ .
191جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٖٓٓ .
192عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٕٓ .
193جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٖٓٔ .
194عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٕٔ .
195جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٖٕٓ .
196عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٕٖ .

ّٖ.

ا١تطففُت ُّ :

أىس ً
اطٍيػ ير
ى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :اٟتكايات
اليت سطرت قدٯتا ٚتع أسطورة بالضم أك
أسطارة بالكسر ُٕٗ.كقاؿ السعدم :أم :من
ترىات ا١تتقدمُت ،كأخبار األمم الغابرين ،ليس
ُٖٗ
من عند اهلل تكربا كعنادا.

ْٖ.

االنشقاؽُٗ :

طىبىػ نقا

ٖٓ.

الربكج ّ :

شً
اى ود
ى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :حاال بعد
حاؿ ،كىو ا١توت ٍب اٟتياة كما بعدىا من أحواؿ
القيامة ُٗٗ.كقاؿ السعدم :أم أطوارا متعددة
كأحواال متباينة ،من النطفة إىل العلقة ،إىل
ا١تضغة ،إىل نفخ الركحٍ ،ب يكوف كليدا كطفال،
ٍب ٦تيزاٍ ،ب ٬ترم عليو قلم التكليف ،كاألمر
كالنهيٍ ،ب ٯتوت بعد ذالكٍ ،ب يبعث ك٬تازل
ََِ
بأعمالو.

ٖٔ.

الطارؽ ْ :

ظ
ىحافً ه

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :يوـ
اٞتمعة َُِ.كقاؿ السعدم :كمشل ىذا كل من
ً
صر،
كمٍب ى
اتصف هبذا الوصف أم :يمٍبصر ي
َِِ
كحاضر ك٤تضور ،كر واء كمرئي.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كاٟتافظ من
ا١تآلئكة ٭تفظ عملها من خَت كشر َِّ.كقاؿ
السعدم :٭تفظ عليها أعما٢تا الصاٟتة كالسيةة،
َِْ
كستجازل بعملها احملفوظ عليها.

197جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٖٖٓ .
198عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٕٗ .
199جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٖٓٗ .
200عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُِٖ .
201جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َٓٗ .
202عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُّٖ .
203جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُٓٗ .
204عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٖٓ .

ٕٖ.

األعلى ُٖ :

الصح ً
ف
ي

ٖٖ.

الغاشية ُٕ :

ًٍ
اإلبً ًل

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كصدرت
َِٕ
باإلبل ألهنم أشد مالبسة ٢تا من غَتىا.
كقاؿ السعدم :أم :أال ينظركف إىل خلقها
البديع ،ككيف سخرىا اهلل للعباد ،كذللها
َِٖ
١تنافعهم الكثَتة اليت يضطركف إليها.

ٖٗ.

الفجر ِِ :

ىرب

َٗ.

البلد ّ :

ىكالً ود

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم أمره.
كقاؿ السعدم :ك٬تيء اهلل تعاىل لفصل القضاء
َُِ
بُت عباده ُب ظلل من الغماـ.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم آدـ.
ُِِ
كقاؿ السعدم :أم :آدـ كذريتو.

ُٗ.

الشمس ٗ :

ىم ٍن

ِٗ.

اليل ّ :

َّ
الذ ىكىر

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ظهرىا من
الذنوب ُِّ.كقاؿ السعدم :أم :طهر نفسو
من الذنوب ،كنقاىا من العيوب ،كرقٌاىا بطاعة
ُِْ
كعالىا بالعلم النافع كالعمل الصاحل.
اهللٌ ،

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم ا١تنزلة
قبل القرآف َِٓ.كقاؿ السعدم( :صحف إبراىيم
كموسى) الذين ٫تا أشرؼ ا١ترسلُت ،سول النيب
َِٔ
صلى اهلل عليو كسلم.

َِٗ

ُُِ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :آدـ كحواء
ككل ذكر ككل أنثى ،كا٠تنثى ا١تشكل عندنا ذكر

205جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٓٗ .
206عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٖٕ .
207جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٓٗ .
208عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٖٖ .
209جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٓٗ .
210عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُٗ .
211جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٓٗ .
212عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٗ .
213جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٗٓ .
214عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُّٗ .

أك أنثى عند اهلل تعاىل فيحنث بتكليمو من
حلف ال يكلم ذكرا كال أنثى ُِٓ.كقاؿ
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.

ّٗ.

الضحى ُُ :

نً ٍع ىم ًة

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :عليك بالنبوة
كغَتىا ُِٕ.كقاؿ السعدم :كىذا يشمل النعم
ُِٖ
الدينية كالدنيوية.

ْٗ.

الشرح ٓ :

يي ٍسنرا

ُِٗ

ٓٗ.

التُت ْ :

تىػ ٍق ًوٍوًن

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :سهولة.
كقاؿ السعدم :بشارة عظيمة ،أنو كلما كجد
عسر كصعوبة ،فإف اليسر يقارنو كيصاحبو ،حىت
لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليو اليسر
َِِ
فأخرجو.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :تعديل
لصورتوُِِ.كقاؿ السعدم :أم :تاـ ا٠تلق،
متناسب األعضاء ،منتصب القامة ،مل يفقد ٦تا
ِِِ
٭تتاج إليو ظاىرا أك باطنا شيأ.

215جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٗٔ .
216عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُْٗ-َُّٗ .
217جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٕٓٗ .
218عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٗٔ .
219جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٕٓٗ .
220عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٗٔ .
221جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٕٓٗ .
222عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٕٗ .

ٔٗ.

العلق َُ :

ىعٍب ندا

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىو النيب
ِِّ
صلى اهلل عليو كسلم.

ٕٗ.

القدر ْ :

الرٍك يح

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم
جربيل ِِْ.كقاؿ السعدم :أم :يكثر نزك٢تم
ِِٓ
فيها.

ٖٗ.

البينة ُ :

الٍبىػيِّػنىةي

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم اٟتجة
ِِٔ
الواضحة كىي ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم.
ِِٕ
كقاؿ السعدم :الواضحة ،كالربىاف الساطع.

ٗٗ.

الزلزلة ْ :

ىخبى ىار
أٍ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفٗ :ترب ٔتا عمل
عليو من خَت كشر ِِٖ.كقاؿ السعدم :أم
تشهد على العاملُت ٔتا عملوا على ظهرىا من
خَت كشر ،فإف األرض من ٚتلة الشهود الذين
ِِٗ
يشهدكف على العباد بأعما٢تم.

ََُ .العاديات ٓ :

ٚتىٍ نعا

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :من العدك،
أم صرف كسطو كعطف الفعل على االسم ألنو
ُب تأكيل الفعل أم كاالٌب عدكف فأكرين
فأغرف َِّ.كقاؿ السعدم :أم :توسطن بو
ُِّ
ٚتوع األعداء ،الذين أغار عليهم.

َُُ .القارعة ٗ :

أيـ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :فمسكنو
ىاكية ِِّ.كقاؿ السعدم :أم :مأكاه كمسكنو

223جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٖٓٗ .
224جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٗٗ .
225عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٖٗ .
226جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٗٗ .
227عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٗٗ .
228جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ََٔ .
229عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُُ .
230جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ََٔ .
231عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُُ .
232جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َُٔ .

َُِ .التكاثر ٖ :

النَّعًٍي ًم

َُّ .العصر ِ :

يخ ٍس ور

َُْ .ا٢تمزة ُ :

ي٫تىىزةو

النار ،اليت من أٝتائها ا٢تاكية ،تكوف لو ٔتنزلة
األـ ا١تالزمة كما قاؿ تعاىل( :إف عذابو كاف
ِّّ
غراما).
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ما يلتذ بو
ُب الدنيا من الصحة كالفراغ كاألمن كا١تطعم
كا١تشرب كغَت ذالك ِّْ.كقاؿ السعدم :الذم
تنعمتم بو ُب دار الدنيا ،ىل قمتم بشكره،
كأديتم حق اهلل فيو ،كمل تستعينوا بو على
ِّٓ
معاصيو ،فينعمكم نعيما أعلى منو كأفضل.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفُ :ب
ٕتارتو ِّٔ.كقاؿ السعدم :كا٠تسار مراتب
متعددة متفاكتة  :قد يكوف خسارا مطلقا،
كحاؿ من خسر الدنيا كاآلخرة ،كفاتو النعيم،
ِّٕ
كاستحق اٞتحيم.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم كثَت من
ا٢تمز كاللمز ،أم الغيبة نزلت فيمن كاف يغتاب
النيب صلى اهلل عليو كسلم كا١تؤمنُت كأمية بن
خلف كالوليد بن ا١تغَتة كغَت٫تا ِّٖ.كقاؿ
السعدم :الذم يهمز الناس بفعلو ،كيلمزىم
بقولو ،فا٢تماز :الذم يعيب الناس ،كيطعن
عليهم باإلشارة كالفعل ،كاللماز :الذم يعيبهم
ِّٗ
بقولو.

233عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُِ .
234جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َُٔ .
235عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُّ-َُُِ .
236جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َُٔ .
237عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُّ .
238جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َِٔ .
239عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُّ .

َُٓ .الفيل ْ :

ًح ىجارةو
ى

َُٔ .القريش ْ :

خو و
ؼ
ىٍ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم من أجلو
ككاف يصيبهم اٞتوع لعدـ الزرع ٔتكو كخافوا
جيش الفيل ِِْ.كقاؿ السعدم :فرغد الرزؽ
كاألمن من ا١تخاكؼ ،من أكرب النعم الدنيوية،
ِّْ
ا١توجبة لشكر اهلل تعاىل.

َُٕ .ا١تاعوف ٕ :

الٍ ىماعي ٍو ىف

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كاإلبرة
كالفأس كالقدر كالقصعة ِْْ.كقاؿ السعدم :أم
ٯتنعوف إعطاء الشيء ،الذم ال يضر إعطاؤه
على كجو العارية ،أك ا٢تبة ،كاإلناء ،كالدلو،
كالفأس ،ك٨تو ذالك٦ ،تا جرت العادة ببذ٢تا
ِْٓ
كالسماحة بو.

َُٖ .الكوثر ّ :

ٍاألىبٍػتىػ ير

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ا١تنقطع عن
كل خَت ،أك ا١تنقطع العقب ،نزلت ُب العاصي
بن كائل ٝتي النيب صلى اهلل عليو كسلم أبًت عند
موت ابنو القاسم ِْٔ.كقاؿ السعدم :أم

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :طُت
مطبوخ َِْ.كقاؿ السعدم :أم متفرقةٖ ،تمل
حجارة ٤تماة من سجيل ،فرمتهم هبا ،كتتبعت
قاصيهم كدانيهم ،فخمدكا ك٫تدكا ،كصاركا
كعصف مأكوؿ ،ككفى اهلل شرىم ،كرد كيدىم
ُِْ
ُب ٨تورىم.

240جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َِٔ .
241عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُْ .
242جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َِٔ .
243عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُْ .
244جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َّٔ .
245عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٓ .
246جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َّٔ .

ا١تنقطع من كل خَت ،مقطوع العمل ،مقطوع
ِْٕ
الذكر.
َُٗ .الكافركف ِ :

ىما

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :من
ِْٖ
ترباٍ ٦تا كانوا
األصناـ .كقاؿ السعدم :أمَّ :
ِْٗ
يعبدكف من دكف اهلل ظاىرا كباطنا.

َُُ .النصر ُ :

ص ير
نى ٍ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :نبيٌو صلى
اهلل عليو كسلم على أعدائو َِٓ.كقاؿ السعدم:
فالبشارة ىي البشارة بنصر اهلل لرسولو ،كفتحو
مكة ،كدخوؿ الناس ُب دين اهلل أفواجاْ ،تيث
يكوف كثَت منهم من أىلو كأنصاره ،بعد أف كانوا
ُِٓ
من أعدائو ،كقد كقع ىذا ا١تبشر بو.

ُُُ .اللهب ْ :

ٍامىرأىةي

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :عطف على
ضمَت يصلى سوغو الفصل با١تفعوؿ كصفتو
كىي أـ ٚتيل ِِٓ.كقاؿ السعدم :ككانت أيضا
شديدة األذية لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
تتعاكف ىي كزكجها على اإلٍب كالعدكاف ،كتلقي
الشر ،كتسعي غاية ما تقدر عليو ُب أذية
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كٕتمع على ظهرىا
من األكزار ٔتنزلة من ٬تمع حطبا ،قد أعد لو ُب
ِّٓ
عنقو حبال.

247عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٔ .
248جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َّٔ .
249عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٔ .
250جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َّٔ .
251عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٔ .
252جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َْٔ .
253عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تفسَت ،...ص.َُُٕ .

ُُِ .اإلخالص ِ :

الص ىم يد
َّ

ُُّ .الفلق ٓ :

حً
اس ود
ى

ُُْ .الناس ٔ :

الن ً
َّاس

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :مبتدأ كخرب
أم ا١تقصود ُب اٟتوائج على الدكاـ ِْٓ.كقاؿ
ِٓٓ
السعدم :أم ا١تقصود ُب ٚتيع اٟتوائج.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أظهر
حسده كعمل ٔتقتضاه ،كلبيد ا١تذكور من اليهود
اٟتاسدين للنيب صلى اهلل عليو كسلم ،كذكر
الثالثة الشامل ٢تا ما خلق بعده لشدة
شرىا ِٓٔ.كقاؿ السعدم :كاٟتاسد ىو الذم
٭تب زكاؿ النعمة عن احملسود فيسعى ُب زكا٢تا
ِٕٓ
ٔتا يقدر عليو من األسباب.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :بياف
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
األكؿ بأف الناس ال يوسوس ُب صدكرىم الناس
إ٪تا يوسوس ُب صدكرىم اٞتن ،كأجيب بأف
الناس يوسوسوف أيضا ٔتعٌت يليق هبم ُب الظاىر
ٍب تصل كسوستهم إىل القلب كتثبت فيو
بالطريق ا١تؤدم إىل ذالك ِٖٓ.كقاؿ السعدم:
كالوسواس كما يكوف من اٞتن يكوف من
ِٗٓ
اإلنس.

254جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َْٔ .
255عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تفسَت ،...ص.َُُٕ .
256جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َْٔ .
257عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٕ .
258جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َْٔ .
259عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٖ .

ْ .ا١تعاين اسم العلم ُب القرآف الكرًن
اسم العلم

معناه

رقم

سورة /آية

ُ.

الفاٖتة ُ :

اهلل

ِ.

البقرة َُِ :

بىابً ىل

كمعناه كما قاؿ السعدم :ىو ا١تألوه ا١تعبود،
ا١تستحق إلفراده بالعبادة١ ،تا اتصف بو من
َِٔ
صفات األلوىية ،كىي صفات الكماؿ.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :بلد ُب سواد
العراؽُِٔ.كقاؿ السعدم :ككذلك اتبع اليهود
السحر الذم أنزؿ على ا١تلكُت الكائنُت بأرض
ِِٔ
بابل من أرض العراؽ.

ّ.

آؿ عمراف ّ :

التػ ٍَّوىراةى

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

ْ.

النسآء ُّٔ :

ب
يىػ ٍع يق ٍو ى

ٓ.

ا١تائدة ّ :

ا ًإل ٍس ىال ىـ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ابن
إسحاؽ ِٔٓ.كقاؿ السعدم :ٮترب تعاىل أنو
أكحي إىل عبده كرسولو :من الشرع العظيم،
كاألخبار الصادقة ،ما أكحي إىل ىؤالء األنبياء
ِٔٔ
عليهم الصالة كالسالـ.
كمعناه كم قاؿ السعدم :أم :اخًتتو كاصطفيتو
لكم دينا ،كما ارتضيتكم لو ،فقوموا بو شكرا
من عليكم بأفضل
لربكم ،كاٛتدكا الذم ٌ
ِٕٔ
األدياف كأشرفها كأكملها.

260عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٕ .
261جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُٔ .
262عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّٓ .
263جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َٓ .
264عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُِٓ .
265جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َُْ .
266عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِّْ .
267عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُِْ .

ٔ.

األنعاـ ُٗ :

ال يق ٍرآ يف

ٕ.

األعراؼ ُُ :

اًبلً
س
ي
ٍ
ٍ ى

ٖ.

األنفاؿ ّْ :

ا١تس ًج ًد
ٍ
اٟتىىرًاـ
ٍ

ٗ.

التوبة َّ :

َُ.

يونس ٕٓ :

الٍ ىم ًسٍي يح
يم ٍو ىسى

كمعناه كما قاؿ السعدم :أم :كأكحي ىذا
القرآف ١تنفعتكم كمصلحتكم ،ألنذركم بو من
العقاب األليم ،كالنذارة إ٪تا تكوف بذكر ما
ينذرىم بو ،من الًتغيب كالًتىيب ،كببياف
األعماؿ كاألقواؿ الظاىرة كالباطنة ،اليت من قاـ
ِٖٔ
هبا فقد قبل النذارة.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أبا اٞتن
كاف بُت ا١تالئكة ِٔٗ.كقاؿ السعدم :أىب أف
يسجد لو ،تكربا عليو ،كإعجابا بنفسو ،فوٓتو
َِٕ
اهلل على ذلك.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أف يطوفوا
بو ُِٕ.كقاؿ السعدم :كقد فعلوا ما يوجب
ذلك ،كىو صد الناس عن ا١تسجد اٟتراـ،
خصوصا صدىم النيب صلى اهلل عليو كسلم
ِِٕ
كأصحابو الذين ىم أكىل بو منهم.

عيسىِّٕ.عيسى ابن مرًن.

ِْٕ

كمعناه كما قاؿ السعدم :بن عمراف كليم
الرٛتن ،أحد أكيل العزـ من ا١ترسلُت ،كأحد
الكبار ا١تقتدل هبم ،ا١تنزؿ عليهم الشرائع
ِٕٓ
ا١تعظمة الواسعة.

268عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َِٖ .
269جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُُٓ .
270عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُّٗ .
271جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُُٖ .
272عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّْٔ .
273جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُُٗ .
274عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُّٖ .
275عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِْٓ .

ُُ.

ىود ُٔ :

ىٙتيٍوىد

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :من
القبيلة ِٕٔ.كقاؿ السعدم :كىم عاد الثانية،
ا١تعركفوف الذين يسكنوف اٟتجر ،ككادم
ِٕٕ
القرل.

ُِ.

يوسف ْ :

ف
يػي ٍو يس ي

ُّ.

الرعد ِ :

الع ٍر ًش
ى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف( :ألبيو)
يعقوب ِٕٖ.كقاؿ السعدم( :ألبيو) يعقوب بن
إسحاؽ بن إبراىيم ا٠تليل عليهم الصالة
ِٕٗ
كالسالـ.

ُْ.

إبراىيم ٗ :

ىع واد

ُٓ.

اٟتجر ِٔ :

ص واؿ
ص ٍل ى
ى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :استواء يليق
بو َِٖ.كقاؿ السعدم :العظيم الذم ىو أعلى
ا١تخلوقات ،استواء يليق ّتاللو كيناسب
ُِٖ
كمالو.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :قوـ
ىود ِِٖ.كقاؿ السعدم :كقد ذكر اهلل قصصهم
ُب كتابو.

ِّٖ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :طُت يابس
يسمع لو صلصلة إذا نقر ِْٖ.كقاؿ السعدم:
أم :من طُت قد يبس ،بعدما ٜتر حىت صار لو
ِٖٓ
صلصلة كصوت ،كصوت الفخار.

276جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِِٖ .
277عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّْْ .
278جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِّٓ .
279عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّْٓ .
280جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِْٗ .
281عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٕٕ .
282جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٓٔ .
283عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٖٗ .
284جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِّٔ .
285عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٗٗ .

ُٔ.

النحل ْْ :

ِّ
الذ ٍكىر

ُٕ.

اإلسراء ُ :

الٍ ىم ٍس ًج ًد
صا
ٍاألىقٍ ى

ُٖ.

الكهف ُّ :

يسٍن يد وس

رؽ من
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ما ٌ
الديباج َِٗ.كقاؿ السعدم :كلباسهم فيها
اٟترير األخضر من السندس ،كىو الغليظ من
ُِٗ
الديباج.

ُٗ.

مرًن ُٔ :

ىم ٍرىىًن

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم:
خربىاِِٗ.كقاؿ السعدم :عليها السالـ ،كىذا
من أعظم فضائلها ،أف تذكر ُب الكتاب

ِٖٔ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :القرآف.
كقاؿ السعدم :أم :القرآف الذم فيو ذكر ما
٭تتاج إليو العباد ،من أمور دينهم كدنياىم،
ِٕٖ
الظاىرة كالباطنة.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :بيت
ا١تقدس لبعده منو ِٖٖ.كقاؿ السعدم :الذم
ِٖٗ
ىو من ا١تساجد الفاضلة ،كىو ٤تل األنبياء.

العظيم ،الذم يتلوه ا١تسلموف ُب مشارؽ
األرض كمغارهباٖ ،تسن فيو بأحسن الذكر،
كأفضل الثناء ،جزاء لعملها الفاضل ،كسعيها
الكامل ،أم :كاذكر ُب الكتاب مرًنُ ،ب حا٢تا
ِّٗ
اٟتسنة.

286جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِِٕ .
287عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُُٓ .
288جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِِٖ .
289عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٓٔ .
290جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٖٗ .
291عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّٓٓ .
292جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َّٕ .
293عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُٕٓ .

ا٠تيٍل ًد كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم اليت
ىش ىجىرةً ٍ
ٮتلد من يأكل منها ِْٗ.كقاؿ السعدم :أم:
ِٓٗ
الشجرة اليت من أكل منها يخلِّ ىد ُب اٞتنة.

َِ.

طو َُِ :

ُِ.

األنبياء ْٖ :

الٍ يف ٍرقىا ىف

ِِ.

اٟتج ِّ :

ذى ىى و
ب

ِّ.

ا١تؤمنوف ُُ :

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم التوراة
ِٔٗ
الفارقة بُت اٟتق كالباطل كاٟتالؿ كاٟتراـ.
كقاؿ السعدم :كىو التوراة الفارقة بُت اٟتق
ِٕٗ
كالباطل ،كا٢تدل كالضالؿ.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :باٞتر أم
منهما بأف يرصع اللؤلؤ بالذىب ِٖٗ.كقاؿ
يسوركف ُب أيديهم ،رجا٢تم
السعدم :أم ٌ :
ِٗٗ
كنساؤىم أساكر الذىب.

ً
س
الٍف ٍرىد ٍك ى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىو جنة
أعلى اٞتناف ََّ.كقاؿ السعدم :الذم ىو
َُّ
أعلى اٞتنة ككسطها كأفضلها.

ِْ.

النور َّ :

فيػ يرٍك ىج

ِٓ.

الفرقاف ّٓ :

ً
اب
الٍكتى ى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :عما ال ٭تل
٢تم فعلو هبا َِّ.كقاؿ السعدم :عن الوطء
اٟتراـ ُب قبل أك دبر أكما دكف ذلك ،كعن
َّّ
التمكُت من مسها كالنظر إليها.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :التوراة.

294جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َِّ .
295عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََٔ .
296جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِّٔ .
297عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُِٔ .
298جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّّْ .
299عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٔٔ .
300جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِّْ .
301عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُْٔ .
302جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّّٓ .
303عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٔٔ .
304جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّّٔ .

َّْ

ِٔ.

الشعرآء ّّ :

بىػٍي ى
ضآءي

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ذات
شعاع َّٓ.كقاؿ السعدم :أم٢ :تا نور عظيم،
َّٔ
ال نقص فيو ١تن نظر إليها.

ِٕ.

النمل ُٓ :

يسلىٍي ىما ىف

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ابنو.
كقاؿ السعدم :يذكر ُب ىذا القرآف ،كينوه ٔتنتو
على داكد كسليماف ابن ،بالعلم الواسع الكثَت،
َّٖ
بدليل التنكَت.

ِٖ.

القصص ٔ :

ِٗ.

العنكبوت
ُْ

ىى ىاما ىف
العٍن ىكبيػ ٍو ًت
ى

كمعناه كما قاؿ السعدم :كزيره.

َّ.

الركـ ِ :

:

الرٍكيـ

َّٕ

َّٗ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف( :اٗتذت
بيتا) لنفسها تأكم إليو َُّ.كقاؿ السعدم :ىذا
مثل ضربو اهلل ١تن عبد معو غَته ،يقصد بو
التعزز كالتَّػ ىق ِّوم كالنفع ،كإف األمر ٓتالؼ
مقصوده ،فإف مثلو كمثل العنكبوت ،اٗتذت
ُُّ
بيتا يقيها من اٟتر كالربد كاآلفات.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كىم أىل
الكتاب غلبتها فارس كليسوا أىل كتاب بل
يعبدكف األكثاف ففرح كفار مكة بذلك ،كقالو
للمسلمُت ٨تن نغلبكم كما غلبت فارس
الركـ ُِّ.كقاؿ السعدم :كانت الفرس كالركـ
ُب ذلك الوقت من أقول دكؿ األرض ،ككاف

305جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٖٔ .
306عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُٔٗ .
307جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٕٖ .
308عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َٕٓ .
309عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُٕٕ .
310جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َُْ .
311عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُْٕ .
312جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َْْ .

يكوف بينهما من اٟتركب كالقتاؿ ،ما يكوف بُت
ُّّ
الدكؿ ا١تتوازنة.
ُّ.

لقماف ُِ :

ليٍق ىما ىف

ِّ.

السجادة ٔ :

الع ًزيٍ ًز
ى

ّّ.

األحذاب ٕ :

ً
س
ي
ع
ٍ
ى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :منها العلم
كالديانة كاإلصابة ُب القوؿ ،كحكمو كثَتة
مأثورة ،كاف يفيت قبل بعثة داكد كأدرؾ بعثتو
كأخذ عنو العلم كترؾ الفتيا كقاؿ ُب ذلك :أال
شر؟
أكتفي إذا كفيت ،كقيل لو :أم الناس ٌ
ُّْ
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
ملكو ُّٔ.كقاؿ السعدم :فبعسة علمو ،ككماؿ
عزتو ،كعموـ رٛتتو ،أكجدىا ،كأكدع فيها من
ُّٕ
ا١تنافع ما أكدع ،كمل يعسر عليو تدبَتىا.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف( :بن مرًن)
بأف يعبدكا اهلل كيدعوا إىل غبادتو كذكر ا٠تمسة
من عطف ا٠تاص على العاـ ُّٖ.كقاؿ
السعدم :ٮترب تعاىل أنو أخذ من النبيُت
عموما ،كمن أكيل العزـ-كىم ىؤالء ا٠تمسة
ا١تذكوركف-خصوصا ،ميثاقهم الغليظ كعهدىم
الثقيل ا١تؤكد ،على القياـ بدين اهلل كاٞتهاد ُب
ُّٗ
سبيلو.

313عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٕٕ .
314جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُِْ .
315عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َٕٔ .
316جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُْٓ .
317عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٕٕٔ .
318جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُْٗ .
319عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٕٕ .

ّْ.

سبأ َُ :

ىد ياكىد

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :نبوة
ككتابا َِّ.كقاؿ السعدم :أم :كلقد مننا على
عبدنا كرسولنا داكد عليو الصالة كالسالـ،
كآتيناه فضال من العلم النافع ،كالعمل الصاحل،
ُِّ
كالنعم الدينية كالدنياكية.

ّٓ.

فاطر ِٕ :

ٛتيٍهر

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كصفر.
كقاؿ السعدم :كمن ذلك اٞتباؿ اليت جعلها
اهلل أكتادا لؤلرضٕ ،تدىاجباال مشتكبة ،بل
جبال كاحدا ،كفيها ألواف متعددة ،فيها جدد
بيض أم :طرائق بيض ،كفيها طرائق صفر
ِّّ
كٛتر.

ّٔ.

يس ّٖ :

س
الش ٍ
َّم ي

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :إىل آخره
من ٚتلة اآلية ٢تم أك آية أخرل كالقمر
كذلك ِّْ.كقاؿ السعدم[ :أم :دائما ٕترم
١تستقر ٢تا] قدره اهلل ٢تا ،ال تتعداه ،كال تقصر
عنو ،كليس ٢تا تصرؼ ُب نفسها ،كال استعصاء
ِّٓ
على قدرة اهلل تعاىل.

ّٕ.

الصافات
ِٔ

الزقػ ٍويـ
َّ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ا١تعدة ألىل
ا١تر بتهامة ينبتها
النار كىي من أخبث الشجر ٌ
اهلل ُب اٞتحيم ِّٔ.كقاؿ السعدم :طعاـ أىل
ِّٕ
النار.

:

ِِّ

320جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِْٗ .
321عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّٕٗ .
322جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّْٕ .
323عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َٖٖ .
324جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِْْ .
325عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُٖٕ .
326جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْْٖ .
327عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٖٕ .

ّٖ.

ص ُّ :

اب
أٍ
ىص ىح ي
ٍاألىيٍ ىك ًة

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم الغيضة،
كىم قوـ شعيب عليو السالـ ِّٖ.كقاؿ
السعدم :أم :األشجار كالبساتُت ا١تلتفة كىم
ِّٗ
قوـ شعيب.

ّٗ.

الزمر َٔ :

َّم
ىج ىهن ى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف( :مثول)
مأكل (للمتكربين) عن اإلٯتاف؟ بلى َّّ.كقاؿ
السعدم :٭تصل هبا االشتفاء منهم ،كأخذ حق
ُّّ
اهلل من كل ظامل ككافر.

َْ.

ا١تؤمن ِْ :

قى يارٍك ىف

ُْ.

فصلت ِٖ :
ٌ

ا٠تيٍل ًد
ىد يار ٍ

كمعناه كما قاؿ السعدم :الذم كاف من قوـ
موسى ،فبغى عليهم ٔتالو ،ككلهم ردكا عليو
ِّّ
أشد الرد.

ِْ.

الشورل ُّ :

اًبٍػىر ًاىٍي ىم

ّْ.

الزخرؼ ْ :

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم إقامة ال
انتقاؿ منها ّّّ.كقاؿ السعدم :أم :ا٠تلود
الدائم ،الذم ال يفًت عنهم العذاب ساعة كال
ىم ينصركف.

ّّْ

كمعناه كما قاؿ السعدم :كىم أكلو العزـ من
ا١ترسلُت ا١تذكوركف ُب ىذه اآلية ،أعلى ا٠تلق
ّّٓ
درجة ،كأكملهم من كل كجو.

أ ِّيـ الٍ ًكتى ً
اب كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أصل
الكتاب أم اللوح احملفوظ ّّٔ.كقاؿ السعدم:
ّّٕ
أم :ىذا الكتاب.

328جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْْٓ .
329عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّٖٓ .
330جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٔٓ .
331عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُٖٓ .
332عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٖٔٓ .
333جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٕٗ .
334عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َٖٖ .
335عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٖٖٖ .
336جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٖٗ .

دخ و
اف
يى

ْْ.

الدخاف َُ :

ْٓ.

يىػ ٍوًـ الٍ ًقيى ىام ًة كمعناه كما قاؿ السعدم :كإال فلو كصل العلم
اٞتاثية ِٔ :
َّْ
باليوـ اآلخر إىل قلوهبم.
ً
اب يم ٍو ىسى كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم
األحقاؼ  :كتى ي
التوراة ُّْ.كقاؿ السعدم :الذم قد كافق
ُِ
الكتب السماكية ،خصوصا أكملها كأفضلها
بعد القرآف ،كىي التوراة اليت أنز٢تا اهلل على
ِّْ
موسى.
كمعناه كما قاؿ السعدمٔ :تا أنزؿ اهلل عموما
ي٤تى َّم ود
٤تمد ِ :
ّّْ
كعلى ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم خصوصا.
ً
اال ًٍ٧تٍي ًل كمعناه كما قاؿ السعدم :كأما مثلهم ُب
الفتح ِٗ :
اإل٧تيل فإهنم موصوفوف بوصف آخر ،كأهنم ُب
ّْْ
كما٢تم كتعاكهنم.

ْٗ.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :قابل توبة
التائبُت ّْٓ.كقاؿ السعدم :كالتواب الذم

ْٔ.

ْٕ.
ْٖ.

اٟتجراتُِ :

اب
تىػ َّو ه

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :فأجدبت
األرضواشتد هبم اٞتوع إىل أف رأكا من شدتو
كهيةة الدخاف بُت السماء كاألرضّّٖ.كقاؿ
السعدم :كاختلف ا١تفسرين هبذا الدخاف ،فقيل
إنو الدخاف الذم يعشى الناس كيعمهم حُت
تقرب النار من اجملرمُت ُب يوـ القيامة ،كأف اهلل
توعدىم بعذاب يوـ القيامة ،كأمر نبيهم أف
ّّٗ
ينتظر ذلك اليوـ.

337عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٖٖٗ .
338جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٗٔ .
339عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٗ .
340عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ُٗٔ .
341جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َّٓ .
342عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َِٗ .
343عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٗٓ .
344عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّٗٓ .

يؤذف بتوبة عبده فيوفقو ٢تاٍ ،ب يتوب عليو
ّْٔ
بقبوؿ توبتو.
َٓ

ؽ ّٕ :

ب
قىػ ٍل ه

ّْٕ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :عقل.
ذكي
حيٌ ،
كقاؿ السعدم :أم :قلب عظيم ٌ
كي ،فهذا إذا كرد عليو شيء من آيات اهلل
زٌ
ّْٖ
تذكر هبا كانتفع فارتفع.

ُٓ.

الذاريات ٖٓ :

َّاؽ
الرز ي
َّ

ِٓ.

الطور ُ :

الط ٍوًر

كمعناه كما قاؿ السعدم :أم :كثَت الرزؽ الذم
ما من دابة ُب األرض كال ُب السماء إال على
ّْٗ
اهلل رزقها ،كيعلم مستقرىا كمستودعها.

ّٓ.

النجم ُٓ :

ىجنَّةي الٍ ىمأٍ ىكل كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :تأكم إليها
ا١تآلئكة كأركاح الشهداء كا١تتقُتِّٓ.كقاؿ
ّّٓ
السعدم :أم اٞتنة اٞتامعة لكل نعيم.

ْٓ.

القمر ْٖ :

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :إصابة
جهنم لكمّْٓ.كقاؿ السعدم :أم :ذكقوا أمل
ّٓٓ
النار كأسفها كغيظها ك٢تبها.

ىس ىقىر

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم اٞتبل
الذم كلم اهلل عليو موسىَّٓ.كقاؿ السعدم:
الذم ىو اٞتبل الذم كلم اهلل عليو نبيو موسى
بن عمراف عليو الصالة كالسالـ ،كأكحي إليو ما
ُّٓ
أكحي من األحكاـ.

345جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُٕٓ .
346عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ْٗٔ .
347جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َِٓ .
348عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ِٗٓ .
349عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٗٓٗ .
350جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِْٓ .
351عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٗٓٗ .
352جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٕٓ .
353عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٗٔٔ .
354جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّّٓ .
355عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٕٗٓ .

ٓٓ.

الرٛتاف ٖٓ :

الٍ ىم ٍر ىجا يف

ٔٓ.

الواقعة ِٖ :

ًس ٍد ور

ٕٓ.

اٟتديد ِٗ :

يى ًد

ٖٓ.

اجملادلة ٕ :

ٜتىٍ ىس وة

ٗٓ.

اٟتشر ِْ :

ا٠تىالً يق

َٔ.

ا١تمتحنة ُّ :

ىصح ً
اب
أٍى
الٍ يقبيػ ٍوًر

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :اللؤلؤ
بياضآّٔ.كقاؿ السعدم :كذلك لصفائهن
ّٕٓ
كٚتاؿ منظرىن كهبائهن.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :شجر
النبقّٖٓ.كقاؿ السعدم :كللسدر من ا٠تواص،
ّٗٓ
الظل الظليل كراحة اٞتسم فيو.

َّٔ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :يعطيو.
كقاؿ السعدم٦ :تن اقتضت حكمتو تعاىل أف
ُّٔ
يؤتيو من فضلو.
كمعناه كما قاؿ السعدم :كا١تراد هبذا ا١تعية معية
العلم كاإلحاطة ٔتا تناجوا بو كأسركه فيما
ِّٔ
بينهم.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ا١تنشئ من
ّْٔ
العدـّّٔ.كقاؿ السعدمٞ :تميع ا١تخلوقات.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم ا١تقبورين
من خَت اآلخرة ،إذا تعرض عليهم مقاعدىم
من اٞتنة لو كانوا آمنوا كما يصَتكف إليو من
النارّٔٓ.كقاؿ السعدم :حُت أفضوا إىل الدر
اآلخرة ،كقفوا على حقيقة األمر ،كعلموا علم
ّٔٔ
اليقُت أنو ال نصيب ٢تم منها.

356جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٓٓ .
357عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َٖٗ .
358جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٕٓ .
359عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ّٖٗ .
360جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّْٓ .
361عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٗٗٓ .
362عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ٕٗٗ .
363جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٖٓ .
364عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُٕ .
365جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُٓٓ .
366عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُِ .

ُٔ.

الصف ٔ :

اى ٍٛتى يد

ِٔ.

اٞتمعة ٓ :

اٟتً ىما ًر
ٍ

ّٔ.

ا١تنافقوف ّ :

قيػلي ٍو ًب

ْٔ.

التغابن ٖ :

النػ ٍوًر

ٓٔ.

الطالؽ ِ :

ٔٔ.

التحرًن ْ :

ٕٔ.

ا١تلك ٓ :

كمعناه كما قاؿ السعدم :كىو ٤تمد بن عبد
ّٕٔ
اهلل بن عبد ا١تطلب انيب ا٢تامشي.
كمعناه كما قاؿ السعدم :كأف مثلهم كمثل
اٟتمار الذم ٭تمل فوؽ ظهره أسفارا من كتب
ّٖٔ
العلم.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفً :
(ى ٍم)
بالكفرّٔٗ.كقاؿ السعدمْ :تيث ال يدخلها
َّٕ
ا٠تَت أبدا.

ُّٕ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :القرآف.
كقاؿ السعدم :كٝتاه اهلل نورا ،فإف النور ضد
الظلمة ،كما ُب الكتاب الذم أنزؿ اهلل من
األحكاـ كالشرائع كاألخبار ،أنوار يهتدم هبا ُب
ظلمات اٞتهل ا١تد٢تمة ،كٯتشى هبا ُب ىندس
ِّٕ
الليل البهيم.

الٍيىػ ٍوًـ ٍاآل ًخ ًر كمعناه كما قاؿ السعدم :فإف من يؤمن باهلل
كاليوـ اآلخر يوجب لو ذلك أف يتعظ ٔتواعظ
اهلل ،كأف يقدـ آلخرتو من األعماؿ الصاٟتة ،ما
ّّٕ
٘تكن منها.
كمعناه كما قاؿ السعدم :أم اٞتميع أعواف
ًج ًٍربيٍ يل
للرسوؿ  ،مظاىركف ،كمن كاف ىؤالء أعوانو،
ّْٕ
فهو ا١تنصور ،كغَته ٦تن يناكئو ٥تذكؿ.
الشَّي ً
اط ٍ ً
ُت كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :إذا اسًتقوا
ى

367عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُّ .
368عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٕ .
369جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ْٓٓ .
370عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٗ .
371جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٓٓ .
372عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُِِ .
373عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُِٔ .
374عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُّ .

السمع بأف ينفصل شهاب من الكوكب
كالقبس يؤخذ من النار فيقتل اٞتٍت أك ٮتبلو ال
أف الكوكب يزكؿ عن مكانوّٕٓ.كقاؿ
السعدم :الذين يريدكف اسًتاؽ خرب
ّٕٔ
السماء.

ٖٔ.

القلم ْٖ :

صً
اح ً
ب
ى
اٟتيٍو ًت
ٍ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفُ :ب الضجر
كالعجلة كىو يونس عليو السالـّٕٕ.كقاؿ
السعدم :كىو يونس بن مىت عليو الصالة
ّٖٕ
كالسالـ.

ٗٔ.

اٟتاقة ُِ :

أيذي هف

َٕ.

ا١تعارج ّٕ :

اليى ًم ٍ ً
ُت

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :حافظة ١تا
تسمعّٕٗ.كقاؿ السعدم :أم :تعقلها أكلو
األلباب ،كيعرفوف ا١تقصود منها ككجو اآلية
َّٖ
هبا.

ُٕ.

نوح ُ :

نػي ٍو نحا

كمعناه كما قاؿ السعدم :أم :قطعا متفرقة
كٚتاعات متوزعة ،كل منهم ٔتا لديو فرح.

ُّٖ

كمعناه كما قاؿ السعدم :مل يذكر اهلل ُب ىذه
السورة سول قصة نوح كحدىا لطوؿ لبثو ُب
قومو ،كتكرار دعوتو إىل التوحيد ،كهنيو عن
ِّٖ
الشرؾ.

375جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُٓٔ .
376عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُّّ .
377جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٔٓ .
378عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُْ .
379جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٔٔ .
380عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُْ .
381عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُْٕ .
382عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُْٖ .

ِٕ.

اٞتن ُّ :

ا ٍ٢تيىدل

ّّٖ

ّٕ.

ا١تزمل ُٕ :

الٍ ًولٍ ىدا ىف

الذم يشيب الولداف ،كتذكب لو اٞتمادات
ّٖٓ
العظاـ ،فتنفطر بو السماء كتنتثر بو ٧تومها.

ْٕ.

ا١تدثر ّْ :

الصٍب ًح

كمعناه كما قاؿ السعدم :كالنهار كقت
ّٖٔ
أسفاره.

ٕٓ.

القيامة ِِ :

يك يج ٍوهه

ٕٔ.

اإلنساف ُٓ :

فًض وَّة

كمعناه كما قاؿ السعدم :أم :حسنة هبية٢ ،تا
ركنق كنور٦ ،تا ىم فيو من نعيم القلوب ،كهبجة
ّٕٖ
النفوس ،كلذة األركاح.

ٕٕ.

ا١ترسالتُّ :

ٖٕ.

النبأ ّٖ :

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :القرآف.
كقاؿ السعدم :كىو القرآف الكرًن ،ا٢تادم إىل
ّْٖ
الصراط ا١تستقيم ،كعرفنا ىدايتو كإرشاده.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أقداح بال
عرلّٖٖ.كقاؿ السعدم :أم :مادهتا من فضة،
ّٖٗ
كىي على صفاء القوارير.

ً
ص ًل كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :بُت ا٠تلق
يىػ ٍوـ الٍ ىف ٍ
كيؤخذ منو جواب إذا ،أم كقع الفصل بُت
ا٠تالئقَّٗ.كقاؿ السعدم :أم :بُت ا٠تالئق،
ُّٗ
بعضهم لبعض ،كحساب كل منهم منفردا.
الرٍك يح

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :جربيل أك
جند اهللِّٗ.كقاؿ السعدم :كىو جربيل عليو
ّّٗ
السالـ ،الذم ىو أشرؼ ا١تالئكة.

383جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ُٕٓ .
384عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٓ .
385عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٓٓ .
386عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٓٗ .
387عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٔ .
388جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٕٓٗ .
389عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُْٔ .
390جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َٖٓ .
391عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٔٔ .
392جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٖٓ .

ٕٗ.

النازعات ُٔ :ىك ًاد الٍ يم ىقد ً
َّس كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :اسم الوادم
بالتنوين كتركوّْٗ.كقاؿ السعدم :كىو احملل
امنت عليو بالرسالة،
الذم كلمو اهلل فيو ،ك ٌ
ّٓٗ
كاختصو بالوحي كاالجتباء.
كمعناه كما قاؿ السعدم :ىو من أضعف
نيطٍ ىف وة
عبس ُٗ :
األشياء خلقو اهلل من ماء مهُتٍ ،ب قدر خلقو
كسواه بشرا سويا ،كأتقن قواه الظاىرة
ّٔٗ
كالباطنة.
ىشيطى و
اف كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :مسًتؽ
التكوير ِٓ :
ٍ
السمعّٕٗ.كقاؿ السعدم :أمُ :ب غاية البعد
ّٖٗ
عن اهلل كعن قربو.
ّٗٗ
االنفطر  ُٓ :يىػ ٍوىـ الدِّيٍ ًن كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :اٞتزاء.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :كلمة
عذاب ،أك كاد ُب جهنمَُْ.كقاؿ السعدم:
َِْ
كلمة عذاب ككعيد.

َٖ.

ُٖ.

ِٖ.

كقاؿ السعدم :أم :يوـ اٞتزاء على
ََْ
األعماؿ.

ّٖ.

ا١تطففُت ُ :

ىكيٍ هل

ْٖ.

االنشقاؽَُ :

ظى ٍه ًر

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىو الكافر

393عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٕ .
394جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٖٓ .
395عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُِٕ .
396عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٕٓ .
397جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٖٓٔ .
398عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٕٕ .
399جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٖٕٓ .
400عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٕٗ .
401جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٖٕٓ .
402عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٕٗ .

تغل ٯتناه إىل عنقو كٕتعل يسراه كراء ظهره
فيأخذ هبا كتابوَّْ.كقاؿ السعدم :أم:
َْْ
بشمالو من خلفو.
ٖٓ.

الربكج ِِ :

لى ٍو وح

ٖٔ.

الطارؽ ٕ :

الص ٍل ً
ب

ٕٖ.

األعلى ُٖ :

الصح ً
ف
ي

ٖٖ.

الغاشية ٓ :

ىع ٍ و
ُت

ٖٗ.

الفجر ُ :

الٍ ىف ٍج ًر

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىو ُب ا٢تواء
فوؽ السماء السابعةَْٓ.كقاؿ السعدم :كىو
اللوح احملفوظ الذم قد أثبت اهلل فيو كل
َْٔ
شيء.
كمعناه كما قاؿ السعدم :٭تتمل أنو من بُت
َْٕ
صلب الرجل كترائب ا١ترأة كىي ثديلها.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم ا١تنزلة
َْٖ
قبل القرآف.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :شديدة
اٟترارةَْٗ.كقاؿ السعدم :أم :حارة شديدة
َُْ
اٟترارة.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم فجر
كل يوـُُْ.كقاؿ السعدم :فأقسم تعاىل
بالفجر الذم آخر الليل كمقدمة النهار ،ما ُب
إدبار الليل كإقباؿ النهار من اآليات الدالة على
كماؿ ندرة اهلل تعاىل ،كأنو كحده ا١تدبر ٞتميع
ُِْ
األمور الذم ال تنبغي العبادة إال لو.

403جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٖٓٗ .
404عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُِٕ .
405جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َٓٗ .
406عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُْٖ .
407عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٖٓ .
408جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٓٗ .
409جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ِٓٗ .
410عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٖٕ .
411جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ّٓٗ .
412عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٖٗ .

لً ىسانا

كمعناه كما قاؿ السعدم :للجماؿ كالبصر
كالنطق ،كغَت ذالك من منافع الضركرية فيها،
ُّْ
فهذه نعم الدنيا.

َٗ.

البلد ٗ :

ُٗ.

الشمس ُ :

َّم ً
س
الش ٍ

ِٗ.

اليل ُّ :

ٍاآل ًخىرةى

كمعناه كما قاؿ السعدم :ملكا كتصرفا ليس لو
فيهما مشارؾ ،فلَتغب الراغبوف إليو ُب الطلب،
ُْٔ
كلينقطع رجاؤىم عن ا١تخلوقُت.

ّٗ.

الضحى ُ :

الض ىحى

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم أكؿ
النهار أك كلوُْٕ.كقاؿ السعدم :أقسم تعاىل
ُْٖ
بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى.

ْٗ.

االنشرة ُ :

ص ٍد ىر
ى

ٓٗ.

التُت ُ :

التػ ٍ ً
ُِّت

كمعناه كما قاؿ السعدم :أم نوسعو لشرائع
الدين كالدعوة إىل اهلل كاالتصاؼ ٔتكارـ
األخالؽ كاإلقباؿ على اآلخرة كتسهيل
ُْٗ
ا٠تَتات.

ٔٗ.

العلق ِ :

ىعلى وق

ُْْ

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ضوئها.
كقاؿ السعدم :أم نورىا كنفعها الصادر
ُْٓ
منها.

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم
َِْ
ا١تأكولُت أك جبلُت بالشاـ ينبتاف ا١تأكولُت.
ُِْ
كقاؿ السعدم :ىو التُت ا١تعركؼ.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفٚ :تع علقة
كىي القطعة اليسَتة من الدـ الغليظِِْ.كقاؿ

413عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٗ .
414جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٗٓ .
415عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُِٗ .
416عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُْٗ .
417جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٗٔ .
418عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٗٓ .
419عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٗٔ .
420جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٕٓٗ .
421عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٗٔ .

ٕٗ.

القدر ٓ :

ٖٗ.

البينة ٖ :

ٗٗ.

الزلزاؿ ٕ :

الٍ ىق ٍد ًر

السعدم :فالذم خلق اإلنساف كاعتٌت بتدبَته،
البد أف يدبره باألمر كالنهي ،كذلك بإرساؿ
ِّْ
الرسل إليهم كإنزاؿ الكتب عليهم.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم الشرؼ
العظيمِْْ.كقاؿ السعدم :كذلك أف اهلل تعاىل
ابتدأ بإنزالو ُب رمضاف ُب ليلة القدر كرحم اهلل
هبا العباد رٛتة عامة ،ال يقدر العباد ٢تا
ِْٓ
شكرا.

َّات ىع ٍد وف كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :إقامة.
ىجن ي
كقاؿ السعدم :أم جنات إقامة ،ال ظعن فيها
ِْٕ
كال رحيل ،كال طلب لغاية فوقها.
ذى َّرةو
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :زنة ٪تلة

ِْٔ

صغَتةِْٖ.كقاؿ السعدم :ألنو إذا رأل مثقاؿ
ِْٗ
الذرة اليت ىي أحقر األشياء.

ََُ .العاديات ّ :

صٍب نحا
ي

َُُ .القارعة ٗ :

ىىا ًكيىةه

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ا٠تيل تغَت
َّْ
على العدك كقت الصبح بإغارة أصحاهبا.
كقاؿ السعدم :كىذا أمر أغليب ،أف الغارة
ُّْ
تكوف صباحا.
كمعناه كما قاؿ السعدم :أم مأكاه كمسكنو
ِّْ
النار اليت من أٝتائها ا٢تاكية.

422جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٖٓٗ .
423عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٕٗ .
424جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٗٗ .
425عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُٖٗ .
426جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ٓٗٗ .
427عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُُ .
428جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ََٔ .
429عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.ََُُ .
430جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.ََٔ .
431عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُُ .
432عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُِ .

َُِ .التكاثر ٔ :

اٞتى ًحٍي ىم
ٍ

َُّ .العصر ُ :

ص ًر
الٍ ىع ٍ

َُْ .ا٢تمزة ْ :

اٟتيطى ىم ًة
ٍ

َُٓ .الفيل ّ :

أىبىابًٍي ىل

َُٔ .القريش ُ :

قيػىريٍ و
ش

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف:
النارّّْ.كقاؿ السعدم :أم لًتدف القيامة
ّْْ
فلًتكف اٞتحيم اليت أعدىا اهلل للكافرين.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :الدىر أك ما
ّْٓ
بعد الزكاؿ إىل الغركب أك صالة العصر.
كقاؿ السعدم :أقسم تعاىل بالعصر الذم ىو
الليل كالنهار٤ ،تل أفعاؿ العباد كأعما٢تم أف كل
ّْٔ
إنساف خاسر ،كا٠تاسر ضد الرابح.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :اليت ٖتطم
ّْٕ
كل ما ألقي فيها.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالفٚ :تاعات
ٚتاعات ،قيل ال كاحد لو كأساطَت ،كقيل
كاحده :أبوؿ أكإباؿ أك إبيل كعجوؿ كمفتاح
كسكُتّْٖ.كقاؿ السعدم :أرسل اهلل عليهم
طَتا أبابيل ،أم متفرقة ٖتمل حجارة ٤تماة من
ّْٗ
سجيل.
كمعناه كما قاؿ السعدم :قاؿ كثَت من
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.

433جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َُٔ .
434عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُِ .
435جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َُٔ .
436عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُّ .
437جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َِٔ .
438جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َِٔ .
439عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُْ .
440عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُْ .

َُٕ .ا١تاعوف ْ :

ىكيٍ هل

كمعناه كما قاؿ السعدم( :للمصلُت) أم
ُْْ
ا١تلتزموف إلقامة الصالة.

َُٖ .الكوثر ُ :

ال ىك ٍوثىػىر

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :ىو هنر ُب
اٞتنة ىو حوضو ترد عليو أمتو ،كالكوثو :ا٠تَت
الكثَت من النبوة كالقرآف كالشفاعة
ك٨توىاِْْ.كقاؿ السعدم :أم ا٠تَت الكثَت
كلفضل العزير الذم من ٚتلتو ما يعطيو اهلل
لنبيو صلى اهلل عليو كسلم يوـ القيامة من النهر
ّْْ
الذم يقاؿ لو "الكوثر".

َُٗ .الكافركف :
َُُ .النصر ِ :

ُُُ .اللهب ُ :

ُُِ .اإلخالص ُ :

ًدي ًن اهللً
ٍ

كاف ُب ىذه السورة ال ٬تد الباحث اسم العلم.
كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :أم
اإلسالـْْْ.كقاؿ السعدم :كدخوؿ الناس ُب
ْْٓ
دين اهلل أفواجا.

أًىيب ى٢تى و
ب
ٍ

كمعناه كما قاؿ السعدم :أبو ٢تب ىو عم
النيب صلى اهلل عليو كسلم ككاف شديدة العداكة
كاأذية للنيب صلى اهلل عليو كسلم ،فال فيو دين
ْْٔ
كال ٛتية للقرابة-قبح اهلل.-

اى ىح هد

كمعناه كما قاؿ السعدم :أم قد ا٨تصرت فيو
األحدية ،فهو األحد ا١تنفرد بالكماؿ الذم لو
األساء اٟتسٌت ،كالصفات الكاملة العليا،
كاألفعاؿ ا١تقدسة ،الذم ال نظَت لو كال
ْْٕ
مثيل.

441عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٓ .
442جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َّٔ .
443عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٓ .
444جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َّٔ .
445عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٔ .
446عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٕ .
447عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٕ .

ُُّ .الفلق ُ :

الٍ ىفلى ًق

ْْٖ

ُُْ .الناس ٓ :

ص يد ٍكًر
ي

كمعناه كما قاؿ اإلماماف اٞتالالف :قلوهبم إذا
َْٓ
غفلوا عن ذكر اهلل.

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

ب.تحليل البيانات
ُٖ .تليل اسم اٞتنس ُب القرآف الكرًن
اسم اٞتنس

ٖتليلو

رقم

سورة /آية

ُ.

الفاٖتة ِ :

اٟتى ٍم يد
ٍ

ِ.

البقرة ِ :

ً
اب
الٍكتى ي

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ُْٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ّ.

آؿ عمراف ْٗ :

طىٍيػنرا

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

448جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َْٔ .
449عبد الرٛتن بن ناصر السعدم ،تيسَت ،...ص.َُُٕ .
450جالؿ الدين احمللي كجالؿ الدين السيوطي ،تفسَت ،...ص.َْٔ .
٤451تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤452تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤453تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .

ْ.

النسآء ُ :

ً
ن ىسآءن

ٓ.

ا١تآئدة ّ :

إً ٍوٍب

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

ٔ.

األنعاـ ُِْ :

ٍاألىنٍػ ىع ًاـ

ٕ.

األعراؼُْٓ :

ىد ىار

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

ٖ.

األنفاؿ ُٔ :

فًةى وة

ٗ.

التوبة ُِِ :

طىآئًىفةه

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ْٓٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،

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

٤454تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤455تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤456تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤457تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤458تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .

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

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

َُ.

يونس ُٗ :

أ َّيمةن

ُُ.

ىود ٔ :

ىدآبَّوة

ُِ.

يوسف ُِ :

ىكلى ندا

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

ُّ.

الرعد ٕ :

ىى واد

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

ُْ.

إبراىيم ْْ :

يىػ ٍوىـ

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ْْٔ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

٤459تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤460تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤461تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤462تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
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ُٓ.

اٟتجر ُٖ :

آي ً
ات
ى

ُٔ.

النحل ٔٗ :

اب
ىشىر ه

ُٕ.

اإلسرآء ٖٓ :

قىػ ٍريىوة

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

ُٖ.

الكهف ُِ :

ىم ٍس ًج ندا

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ

ُٗ.

مرًن ُِ :

صبًيًّا
ى

َِ.

طو ّٓ :

ىمآءن

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

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

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

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
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يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ُِ.

األنبيآء ُٓ :

حً
صٍي ندا
ى

ِِ.

اٟتج ُُ :

حر و
ؼ
ىٍ

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

ِّ.

ا١تؤمنوف ُّ :

قىػ ٍرنا

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ِْٕ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ِْ.

النور ُُ :

صبىةه
عي ٍ

ِٓ.

الفرقاف ّ :

ًآ٢تىةن

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ّْٕ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ِٔ.

الشعرآء ُٓٓ :

ً
ب
ش ٍر ه

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ
٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد :فأما اسم اٞتنس
ْْٕ
يدؿ على أكثر من اثنُت.
اٞتمعي فهو :ما ٌ
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
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ًع ٍل نما

ِٕ.

النمل ُٓ :

ِٖ.

القصص ُٓ :

الٍ ىم ًديٍػنىةى

ِٗ.

العنكبوت ُْ :

ً
أ ٍىكليىآءى

َّ.

الركـ ّٓ :

يس ٍلطىانا

ُّ.

لقماف ُٓ :

ىسبًٍي ىل

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ْٕٔ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ
٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد :فأما اسم اٞتنس
ْٕٕ
يدؿ على أكثر من اثنُت.
اٞتمعي فهو :ما ٌ
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ
٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد :فأما اسم اٞتنس
ْٖٕ
يدؿ على أكثر من اثنُت.
اٞتمعي فهو :ما ٌ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ْٕٗ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
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فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ِّ.

السجدة ْ :

يل
ىكً ي

ّّ.

األحذاب ٗ :

يجنيػ ٍوهد

ّْ.

سبأ ٕ :

ىر يج ول

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

ّٓ.

فاطر ُ :

ا٠تىٍل ًق
ٍ

ّٔ.

يس ّّ :

ىحبًّا

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

ّٕ.

الصافات َُ :

ً
اب
ش ىه ه

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ

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

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

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

ّٖ.

ص ٓٗ :

فىػ ٍو هج

ّٗ.

الزمر ْٗ :

ا ًإلنٍ ىسا ىف

َْ.

غافر ّْ :

ىر يس ٍونال

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

ُْ.

فصلت ْٗ :
ٌ

الشَّر

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ْٖٗ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ِْ.

الشورل ِّ :

ىح ىسنىةن

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
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فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
َْٗ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
ّْ.

الزخرؼ ّٓ :

يز ٍخ يرفنا

ْْ.

الدخاف ِٖ :

قىػ ٍونما

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

ْٓ.

اٞتاثية ٓ :

ًرٍزوؽ

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

ْٔ.

األحقاؼ ِٗ :

نىػ ىفنرا

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

ْٕ.

٤تمد ُٗ :

ىذنٍ ً
ب

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ْٓٗ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
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ْٖ.

الفتح ِٖ :

الدِّيٍ ًن

ْٗ.

اٟتجرات ُُ :

ًٍ
اال ٍس يم

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ْٕٗ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

َٓ

ؽ ُُ :

بىػ ٍل ىدةن

ُٓ.

الذاريات ُْ :

فًٍتػنىةى

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

ِٓ.

الطور ِْ :

ًغ ٍل ىما هف

ّٓ.

النجم ُ :

النَّ ٍج ًم

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ْٔٗ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

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

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

ْٓ.

القمر ْٓ :

نىػ ىه ور

ٓٓ.

الرٛتاف َُ :

ٍاألىنى ًاـ

ٔٓ.

الواقعة ٕ :

اجا
أ ٍىزىك ن

ٕٓ.

اٟتديد َِ :

ًزيٍػنىةه

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

ٖٓ.

اجملادلة ُُ :

اجملىلً ً
س

ٗٓ.

اٟتشر ٗ :

اجةن
ىح ى

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

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

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
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إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
َٕٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

َٔ.

ا١تمتحنة ِ :

الس ٍوًء

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
َٖٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ُٔ.

الصف ُُ :

ىخٍيػهر

ِٔ.

اٞتمعة ِ :

ًٍ
ٍمةى
اٟتك ى

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
َٗٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
َُٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ّٔ.

ا١تنافقوف ِ :

يجنَّةن

ْٔ.

التغابن ِ :

يم ٍؤًم هن

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

ٓٔ.

الطالؽ ٔ :

معرك و
ؼ
ى ٍ يٍ

ٔٔ.

التحرًن ٔ :

ىمآلئً ىكةه

ٕٔ.

ا١تلك ُ :

ك
الٍ يم ٍل ي

ٖٔ.

القلم ِٓ :

ًذ ٍكهر

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ُٔٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ٗٔ.

اٟتاقة ُٕ :

ك
الٍ ىملى ي

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ُّٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ
٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد :فأما اسم اٞتنس
ُْٓ
يدؿ على أكثر من اثنُت.
اٞتمعي فهو :ما ٌ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ُٓٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
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٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد :فأما اسم اٞتنس
ُٕٓ
يدؿ على أكثر من اثنُت.
اٞتمعي فهو :ما ٌ

صو
ب
نى ٍ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ُٖٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ُٗٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ

َٕ.

ا١تعارج ّْ :

ُٕ.

نوح ِٓ :

نى نارا

ِٕ.

اٞتن ِٔ :

ىح ندا
أى

ّٕ.

ا١تزمل ُّ :

طى ىع ناما

ْٕ.

ا١تدثر ُّ :

ض
ىمىر ه

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

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
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ٕٓ.

القيامة ِٖ :

اؽ
الٍ ًفىر ي

ٕٔ.

اإلنساف ُ :

ً
ُت
ح ٍه

ٕٕ.

ا١ترسالت َّ :

ًظ يل

ٖٕ.

النبأ ُٓ :

نىػبىاتنا

ٕٗ.

النازعات ُّ :

ىم ٍر ىعى

فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ِِٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ِّٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ِْٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ
٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد :فأما اسم اٞتنس
ِٓٓ
يدؿ على أكثر من اثنُت.
اٞتمعي فهو :ما ٌ

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

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

َٖ.

عبس ِٖ :

ضبنا
قى ٍ

ُٖ.

التكوير ُْ :

س
نىػ ٍف ه

ِٖ.

االنفطر ٖ :

ص ٍورةو
يى

ّٖ.

ا١تطففُت ُّ :

أىس ً
اطٍيػ ير
ى

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ُّٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ْٖ.

االنشقاؽ ُٗ :

طىبىػ نقا

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ
٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد :فأما اسم اٞتنس
ِٗٓ
يدؿ على أكثر من اثنُت.
اٞتمعي فهو :ما ٌ
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ
٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد :فأما اسم اٞتنس
َّٓ
يدؿ على أكثر من اثنُت.
اٞتمعي فهو :ما ٌ
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٤529تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤530تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤531تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .

ٖٓ.

الربكج ّ :

شً
اى ود
ى

ٖٔ.

الطارؽ ْ :

ظ
ىحافً ه

ٕٖ.

األعلى ُٖ :

ٖٖ.

الغاشية ُٕ :

ٖٗ.

الفجر ِِ :

فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ِّٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ
٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد :فأما اسم اٞتنس
ّّٓ
يدؿ على أكثر من اثنُت.
اٞتمعي فهو :ما ٌ
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ
٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد :فأما اسم اٞتنس
ّْٓ
يدؿ على أكثر من اثنُت.
اٞتمعي فهو :ما ٌ

الصح ً
ف رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ي
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ
٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد :فأما اسم اٞتنس
ّٓٓ
يدؿ على أكثر من اثنُت.
اٞتمعي فهو :ما ٌ
ًٍ
اإلبً ًل رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،

ىرب

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ّٕٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

٤532تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤533تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤534تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤535تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤536تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤537تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .

َٗ.

البلد ّ :

ىكالً ود

ُٗ.

الشمس ٗ :

ىم ٍن

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

ِٗ.

اليل ّ :

َّ
الذ ىكىر

ّٗ.

الضحى ُُ :

نً ٍع ىم ًة

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

ْٗ.

الشرح ٓ :

يي ٍسنرا

ٓٗ.

التُت ْ :

تىػ ٍق ًوٍوًن

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ّٗٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ِْٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ

٤538تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤539تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤540تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤541تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤542تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .

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

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

ٔٗ.

العلق َُ :

ىعٍب ندا

ٕٗ.

القدر ْ :

الرٍك يح

ٖٗ.

البينة ُ :

الٍبىػيِّػنىةي

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :

ٗٗ.

الزلزلة ْ :

ىخبى ىار
أٍ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ْٕٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ٚتىٍ نعا

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ

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

يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ََُ .العاديات ٓ :

٤543تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤544تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤545تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤546تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤547تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .

ْٔٓ

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

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

َُُ .القارعة ٗ :

أيـ

َُِ .التكاثر ٖ :

النَّعًٍي ًم

َُّ .العصر ِ :

يخ ٍس ور

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :

َُْ .ا٢تمزة ُ :

ي٫تىىزةو

َُٓ .الفيل ْ :

ًح ىجارةو
ى

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

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

يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

ُٓٓ

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

٤548تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤549تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤550تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤551تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤552تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤553تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .

َُٔ .القريش ْ :

خو و
ؼ
ىٍ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ْٓٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

َُٕ .ا١تاعوف ٕ :

الٍ ىماعي ٍو ىف

َُٖ .الكوثر ّ :

ٍاألىبٍػتىػ ير

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

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ٔٓٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

َُٗ .الكافركف ِ :

ىما

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ٕٓٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

َُُ .النصر ُ :

ص ير
نى ٍ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس
إفرادم ،ألف لفظو كاحد سواء كاف عينو كثَت
أك قليل ،كما قاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد
فأما اسم اٞتنس اإلفػرادم فهو :ما
اٟتميدٌ :
ٖٓٓ
يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد.

٤554تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤555تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
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٤558تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .

ُُُ .اللهب ْ :

ٍامىرأىةي

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

ُُِ .اإلخالص ِ :

الص ىم يد
َّ

ُُّ .الفلق ٓ :

حً
اس ود
ى

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

ُُْ .الناس ٔ :

الن ً
َّاس

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم جنس ٚتعي،
ألف عينو يدؿ على أكثر من اثنُت ،كما قاؿ

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

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

ِٖ .تليل اسم العلم ُب القرآف الكرًن
رقم

سورة /آية

اسم العلم

٤559تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤560تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤561تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .
٤562تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،شرح ،...ص.ُٓ .

ٖتليلو

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّٔٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ُ.

الفاٖتة ُ :

اهلل

ِ.

البقرة َُِ :

بىابً ىل

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ْٔٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ّ.

آؿ عمراف ّ :

التػ ٍَّوىراةى

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٓٔٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ْ.

النسآء ُّٔ :

ٓ.

ا١تائدة ّ :

ب رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
يىػ ٍع يق ٍو ى
ٔٔٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
ا ًإل ٍس ىال ىـ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما

ٔ.

األنعاـ ُٗ :

ال يق ٍرآ يف

ٕ.

األعراؼ ُُ :

اًبلً
س
ي
ٍ
ٍ ى

ٖ.

األنفاؿ ّْ :

ٗ.

التوبة َّ :

ا١تس ًج ًد رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
ٍ
اٟتىىرًاـ كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ٍ
َٕٓ
اضافيا) ٨تو نور الدين.
الٍ ىم ًسٍي يح رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ُٕٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

َُ.

يونس ٕٓ :

قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

يم ٍو ىسى
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ٕٔٓ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٖٔٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٗٔٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ِٕٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ُُ.

ىود ُٔ :

ىٙتيٍوىد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّٕٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ُِ.

يوسف ْ :

ف
يػي ٍو يس ي

ُّ.

الرعد ِ :

الع ٍر ًش
ى

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ْٕٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ُْ.

إبراىيم ٗ :

ىع واد

ُٓ.

اٟتجر ِٔ :

ُٔ.

النحل ْْ :

ُٕ.

اإلسراء ُ :

ُٖ.

الكهف ُّ :

ُٗ.

مرًن ُٔ :

ىم ٍرىىًن

َِ.

طو َُِ :

ىش ىجرةً
ى

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٕٓٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٕٔٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ص واؿ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ص ٍل ى
ى
ٕٕٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
ِّ
الذ ٍكىر رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٖٕٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
الٍ ىم ٍس ًج ًد رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
صا كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ٍاألىقٍ ى
ٕٗٓ
اضافيا) ٨تو نور الدين.
يسٍن يد وس رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
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َٖٓ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ُٖٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،

ا٠تيٍل ًد
ٍ

كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ِٖٓ
اضافيا) ٨تو نور الدين.

ُِ.

األنبياء ْٖ :

الٍ يف ٍرقىا ىف

ِِ.

اٟتج ِّ :

ىذ ىى و
ب

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّٖٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ِّ.

ا١تؤمنوف ُُ :

ِْ.

النور ِ :

ِٓ.

الفرقاف ّٓ :

ً
اب رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
الٍكتى ى
ٕٖٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ِٔ.

الشعرآء ّّ :

بىػٍي ى
ضآءي

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٖٖٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ِٕ.

النمل ُٓ :

يسلىٍي ىما ىف رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٖٗٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ِٖ.

القصص ٔ :

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
َٗٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ِٗ.

العٍن ىكبيػ ٍو ًت رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
العنكبوت  ُْ :ى
ُٗٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ْٖٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ً
س رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
الٍف ٍرىد ٍك ى
ٖٓٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
فيػ يرٍك ىج

ىى ىاما ىف

582السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
583السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
584السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
585السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
586السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
587السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
588السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
589السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
590السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
591السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٖٔٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

َّ.

الركـ ِ :

الرٍكيـ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ِٗٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ُّ.

لقماف ُِ :

ليٍق ىما ىف

ِّ.

السجادة ٔ :

الع ًزيٍ ًز
ى

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّٗٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ّّ.

األحذاب ٕ :

ً
س
عٍي ى

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٓٗٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ّْ.

سبأ َُ :

ىد ياكىد

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٔٗٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ّٓ.

فاطر ِٕ :

ٛتيٍهر

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٕٗٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ّٔ.

يس ّٖ :

ّٕ.

الصافات ِٔ :

ّٖ.

ص ُّ :

ّٗ.

الزمر َٔ :

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ْٗٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

س رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
الش ٍ
َّم ي
ٖٗٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
الزقػ ٍويـ
َّ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٗٗٓ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

اب رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
أٍ
ىص ىح ي
ٍاألىيٍ ىك ًة كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ََٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.
َّم
ىج ىهن ى
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رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
َُٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
َِٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

َْ.

ا١تؤمن ِْ :

قى يارٍك ىف

ُْ.

فصلت ِٖ :
ٌ

ِْ.

الشورل ُّ :

ا٠تيٍل ًد رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
ىد يار ٍ
كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
َّٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.
اًبٍػىر ًاىٍي ىم رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
َْٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ّْ.

الزخرؼ ْ :

ْْ.

الدخاف َُ :

ْٓ.

اٞتاثية ِٔ :

ْٔ.

األحقاؼ ُِ :

ْٕ.

٤تمد ِ :

ْٖ.

الفتح ِٗ :

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
أ ِّيـ
الٍ ًكتى ً
اب كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
َٓٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.
دخ و
اف رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
يى
َٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
يىػ ٍوًـ رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
الٍ ًقيى ىام ًة كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
َٕٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.
ً
اب رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
كتى ي
يم ٍو ىسى كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
َٖٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.
ي٤تى َّم ود رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
َٗٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
ً
اال ًٍ٧تٍي ًل رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
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قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

َُٔ

ْٗ.

اٟتجراتُِ :

اب
تىػ َّو ه

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ُُٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

َٓ

ؽ ّٕ :

ب
قىػ ٍل ه

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ُِٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ُٓ.

الذاريات ٖٓ :

َّاؽ
الرز ي
َّ

ِٓ.

الطور ُ :

الط ٍوًر

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ُّٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ّٓ.

النجم ُٓ :

ىجنَّةي
الٍ ىمأٍ ىكل

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ُٓٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.

ْٓ.

القمر ْٖ :

ىس ىقىر

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ُٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ٓٓ.

الرٛتاف ٖٓ :

ٔٓ.

الواقعة ِٖ :

ٕٓ.

اٟتديد ِٗ :

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ُْٔ

الٍ ىم ٍر ىجا يف رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ُٕٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
ًس ٍد ور رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
يى ًد
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611السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
612السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
613السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
614السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
615السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
616السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
617السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
618السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
619السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .

قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ُٖٔ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ُٗٔ

ٖٓ.

اجملادلة ٕ :

ٜتىٍ ىس وة

ٗٓ.

اٟتشر ِْ :

ا٠تىالً يق

َٔ.

ا١تمتحنة ُّ :

ُٔ.

الصف ٔ :

اى ٍٛتى يد

ِٔ.

اٞتمعة ٓ :

اٟتً ىما ًر
ٍ

ّٔ.

ا١تنافقوف ّ :

قيػلي ٍو ًب

ْٔ.

التغابن ٖ :

النػ ٍوًر

ٓٔ.

الطالؽ ِ :

الٍيىػ ٍوًـ
ٍاآل ًخ ًر

ٔٔ.

التحرًن ْ :

ًج ًٍربيٍ يل

ٕٔ.

ا١تلك ٓ :

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
َِٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ُِٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ىصح ً
اب رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
أٍى
الٍ يقبيػ ٍوًر كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ِِٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ِّٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ِْٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ِٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ِٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ِٕٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ِٖٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

الشَّي ً
اط ٍ ً
ُت رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ى

620السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
621السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
622السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
623السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
624السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
625السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
626السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
627السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
628السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .

قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ِٗٔ

صً
اح ً
ب رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
ى
اٟتيٍو ًت كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ٍ
َّٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.

ٖٔ.

القلم ْٖ :

ٗٔ.

اٟتاقة ُِ :

أيذي هف

َٕ.

ا١تعارج ّٕ :

اليى ًم ٍ ً
ُت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ِّٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ُٕ.

نوح ُ :

نػي ٍو نحا

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّّٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ِٕ.

اٞتن ُّ :

ا ٍ٢تيىدل

ّٕ.

ا١تزمل ُٕ :

الٍ ًولٍ ىدا ىف

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّْٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ْٕ.

ا١تدثر ّْ :

الصٍب ًح

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ٕٓ.

القيامة ِِ :

يك يج ٍوهه

ٕٔ.

اإلنساف ُٓ :

فًض وَّة

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّٕٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ُّٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

629السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
630السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
631السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
632السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
633السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
634السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
635السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
636السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
637السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
638السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .

ّٖٔ

ٕٕ.

ا١ترسالتُّ :

يىػ ٍوًـ
ص ًل
الٍ ىف ٍ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ّٗٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.

ٖٕ.

النبأ ّٖ :

الرٍك يح

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
َْٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ٕٗ.

النازعاتُٔ :

َٖ.

عبس ُٗ :

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
ىك ًاد
الٍ يم ىقد ً
َّس كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ُْٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.
نيطٍ ىف وة رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما

ُٖ.

التكوير ِٓ :

ىشيطى و
اف
ٍ

ِٖ.

االنفطر ُٓ :

ّٖ.

ا١تطففُت ُ :

ىكيٍ هل

ْٖ.

االنشقاؽَُ :

ظى ٍه ًر

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ْٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ٖٓ.

الربكج ِِ :

لى ٍو وح

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ْٕٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ِْٔ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّْٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

يىػ ٍوىـ الدِّيٍ ًن رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ْْٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.

639السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
640السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
641السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
642السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
643السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
644السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
645السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
646السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
647السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ْٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

الص ٍل ً
ب رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ْٖٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
الصح ً
ف رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ي
ْٗٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
ىع ٍ و
ُت رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما

ٖٔ.

الطارؽ ٕ :

ٕٖ.

األعلى ُٖ :

ٖٖ.

الغاشية ٓ :

ٖٗ.

الفجر ُ :

الٍ ىف ٍج ًر

َٗ.

البلد ٗ :

لً ىسا نا

ُٗ.

الشمس ُ :

ِٗ.

اليل ُّ :

َّم ً
س رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
الش ٍ
ّٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
ٍاآل ًخىرةى رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ْٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ّٗ.

الضحى ُ :

الض ىحى رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٓٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ْٗ.

االنشرة ُ :

ص ٍد ىر
ى

ٓٗ.

التُت ُ :

التػ ٍ ً
ُِّت

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٔٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

648السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
649السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
650السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
651السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
652السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
653السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
654السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
655السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
656السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
657السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .

قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

َٓٔ

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ُٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ِٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ٕٓٔ

ٔٗ.

العلق ِ :

ىعلى وق

ٕٗ.

القدر ٓ :

الٍ ىق ٍد ًر

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٗٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ٖٗ.

البينة ٖ :

َّات
ىجن ي
ىع ٍد وف

ٗٗ.

الزلزاؿ ٕ :

ذى َّرةو

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
َٔٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ُٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

ََُ .العاديات ّ :

صٍب نحا
ي

َُُ .القارعة ٗ :

ىىا ًكيىةه

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ِٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

َُِ .التكاثر ٔ :

اٞتى ًحٍي ىم
ٍ

َُّ .العصر ُ :

ص ًر
الٍ ىع ٍ

َُْ .ا٢تمزة ْ :

اٟتيطى ىم ًة
ٍ

َُٓ .الفيل ّ :

أىبىابًٍي ىل

658السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
659السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
660السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
661السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
662السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
663السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
664السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
665السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
666السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٖٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ْٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٓٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٔٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٕٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

َُٔ .القريش ُ :

قيػىريٍ و
ش

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٖٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

َُٕ .ا١تاعوف ْ :

ىكيٍ هل

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٗٔٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

َُٖ .الكوثر ُ :

ال ىك ٍوثىػىر

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
َٕٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

َُٗ .الكافركف :

ًديٍ ًن اهللً رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،

ُُُ .اللهب ُ :

أًىيب ى٢تى و
ب رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تركب،
ٍ
كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ِٕٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.

َُُ .النصر ِ :

كاف ُب ىذه السورة ال ٬تد الباحث اسم العلم.
كما قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :كا١تركب( ،إف كاف
ُٕٔ
اضافيا) ٨تو نور الدين.

ُُِ .اإلخالص ُ :

اى ىح هد

ُُّ .الفلق ُ :

الٍ ىفلى ًق

ُُْ .الناس ٓ :

ص يد ٍكًر
ي

667السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
668السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
669السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
670السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
671السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
672السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
673السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
674السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .
675السيد اٛتد ا٢تامشي ،القواعد ،...ص.ٖٗ .

رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ّٕٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ْٕٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.
رأل الباحث أف ىذا اللفظ اسم العلم ا١تفرد ،كما
ٕٓٔ
قاؿ السيد أٛتد ا٢تامشي :ا١تفرد٨ ،تو سعيد.

الباب الخامس
الخاتمة
أ .الخالصة
بعد ما ْتث الباحث الرسالة ٖتت ا١توضوع "تحليل اسم الجنس واسم العلم في القرآن الكريم"
فاستنبط الباحث كما يلى:
ُ .كاف السم اٞتنس صورتاف ُب القرآف الكرًن ،كىي اسم جنس ٚتعي كإفرادم .ككاف السم العلم صورتاف ُب
القرآف الكرًن ،كىي اسم علم مفرد كمركب.
يدؿ على أكثر من اثنُت ،يعٍت ىو اسم عُت يدؿ
ِ .كمعاين اسم اٞتنس ُب القرآف ىو إف كاف ٚتعيا فمعناه ما ٌ
على ذات صاحب للعدد ،ككتاب كرجل .كإف كاف إفراديا فمعناه ما يصػدؽ على الكثيػر كالقليػل كاللفظ كاحد،
يعٍت اسم يدؿ على معٌت ليس صاحبا للعدد كعلم كجهل .كمعاين اسم العلم ُب القرآف ىو إف كاف مفردا فلفظو
كاحد كمعناه كاحد كمحمد كموسى ،كإف كاف مركبا فلفظو أكثر من كاحد كمعناه كاحد كأيب ٢تب كأـ الكتاب.
كا١تركب إما كاف إضافيا أك مزجيا أك إسناديا ،كأكثره ُب القرآف إضاُب.
ب.االقتراحات
اعتمادا على ىذه ا٠تالصة فيقًتح الباحث فيما يلي:
كيفهموف الطالب بذلك فهما صحيحا ،ألهنما مهماف
ُ .يرجى للمدرسُت أف يدرسوا باسم اٞتنس كاسم العلم ٌ
ُب الدراسة العربية.
ِ .يرجي للمدرسُت أف يدرسوا باٗتاذ ا١تثاؿ من القرآف الكرًن ،ألف يكوف الطالب يعتادكف على ذلك
كيستطيعوف أف يفهموا معاين آيات القرآف.
ّ .يرجي للطالب أف يفهموا باسم اٞتنس كاسم العلم فهما جيدا ألهنما مهماف ُب علم النحو.

ْ .يرجي للطالب أف يفهموا بعلم النحو ألنو علم اآللة ُب اللغة العربية ،كعلم اآللة لفهم آيات القرآف.
ٓ .يرجي لكل مسلم كمسلمة أف ال يفهموف آيات القرآف برأيو فقط دكف النظر إىل رأم العلماء أك ا١تفسرين،
ألف ال ٮتطةوف معانيها.
 .5يرجي للقراء إلصالح كالنقد على ىذه الرسالة ألهنا بعيدة من الكماؿ.
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