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 سهضبى هبُ ًضٍل قشآى

شََْْشُ سَهَضَبىَ الَّزِن أًُزضِلَ ِِ٘زِِ الَْرُزشَْنَاىُ ّىزذ ن     •
ٍَ الَْفُشَْقَزبىِ  َِوَزي     ٍَ ثٌََِّ٘بتٍ هِّزيَ الَْْىزذَن  لِّلٌَّبسِ 

شَِْذَ هٌِكُنى الشْ َْشَ َِلََْ٘ظىوِْى  ٍَ هَي كَبىَ هَشِٗضًزب  
سَفَشٍ َِعِذ ٌٓ هِّيَْ أَٗ بمٍ أُخَشَ  ٗىشِٗذى اللَِّى ثِكُنى   أٍَْ عَلهَ

الَْ٘ىسْشَ ٍَ لَب ٗىشِٗذى ثِكُنى الَْعىسْشَ ٍَ لِتُكَْوِلَُاَْ الَْعِزذ َٓ ٍَ  
هَززب َّززذَْكُنْ ٍَ لَعَلَّكُززنْ    لِتُكَجززشِاٍاَْ اللَّززَِ عَلززهَ 

 (ثرش185ُ)تَشَْكُشٍُىَ
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 قرآن چیست؟

ٍٓ ػٌِسُٓٔ هٓفَبتِحٔ الْغَٕ٘تِ لَب ٗٓؼٕلَؤْٓب إِلَّب َّٔٓ  ٍٓ * •
ٗٓؼٕلَنٔ هٓب فىِ الْجطََِّ ٍٓ الْجٓحٕطِ  ٍٓ هٓب تَسٕقمُػُ هِقي   

ٍَ لَزب ََج زٍٔ ِزهِ ُُلُوَزبتِ     ٍٓضٓلٍَٔ إِلَّب ٗٓؼٕلَؤْٓقب  
الَْأَسْعِ ٍَ لَب سَطَْتٍ ٍَ لَب َٗبثِسٍ إِلَّب ِهِ كِتَبةٍ 

 (اًؼبم 59)هُّجِ٘يٍ
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 كو٘تك٘ف٘ت ًِ 

 و٘ف٘ت ًِ وو٘ت•
ٍٓ َّٔٓ الَّصِى ذَلَكَ السَّوٓبٍٓاتِ ٍٓ الْأَضٕضٓ فىِ سِتَِّٔ أََّٗبمٍ ٍٓ وَبىَ ػٓطْشُِٔ ػٓلىٓ –

الْوٓبءِ لِ٘ٓجٕلَُٓوُنٕ أَُّٗىُنٕ أَحٕسٓيُ ػٓوٓلًب  ٍٓ لَئيِ لُلْتٓ إًَِّىُن هَّجٕؼَٔثَُىَ هِقي ثٓؼٕقسِ   
 (َّز 7)هُّجِ٘يٌالْوَٕٓتِ لَ٘ٓمَُلَيَّ الَّصِٗيَ وَفَطٍُاْ إِىْ ّٓبشَا إِلَّب سِحٕطٌ 

 (وْف 7)ػٓوٓلًبإًَِّب خٓؼٓلٌَْب هٓب ػٓلىٓ الْأَضٕضِ ظًٌَِٗٔ لََّْب لٌَِجٕلَُّٓٔنٕ أَُُّْٗنٕ أَحٕسٓيُ –
أَحٕسٓيُ ػٓوٓلًب  ٍٓ ّٔقَٓ الْؼٓعِٗقعُ      الَّصِى ذَلَكَ الْوَٕٓتٓ ٍٓ الحَََٕ٘ٓٓ لِ٘ٓجٕلَُٓوُنٕ أَُّٗىنٔ–

 (هله 2)الْغَفَُضٔ
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 كو٘تك٘ف٘ت ًِ 

 و٘ف٘ت ًِ وو٘ت•

ٍٓ َّٔٓ الَّصِى ذَلَكَ السَّوٓبٍٓاتِ ٍٓ الْقأَضٕضٓ فقىِ   –
سِتَِّٔ أََّٗبمٍ ٍٓ وَبىَ ػٓطْشُِٔ ػٓلقىٓ الْوٓقبءِ لِ٘ٓجٕلُقَٓوُنٕ    

ٍٓ لَققئيِ لُلْققتٓ إًَِّىُققن أََْسَززيُ عَوَلًززب  أَُّٗىُققنٕ 
هَّجٕؼَٔثَُىَ هِي ثٓؼٕسِ الْوَٕٓتِ لَ٘ٓمَُلَيَّ الَّصِٗيَ وَفَقطٍُاْ  

 (َّز 7)هُّجِ٘يٌإِىْ ّٓبشَا إِلَّب سِحٕطٌ 
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 كو٘تك٘ف٘ت ًِ 

 و٘ف٘ت ًِ وو٘ت•

خٓؼٓلٌَْب هٓقب ػٓلقىٓ الْقأَضٕضِ    إًَِّب –
أََْسَزيُ  ظًٌَِٗٔ لََّْب لٌَِجٕلَُّٓٔنٕ أَُُّْٗنٕ 

 (وْف 7)عَوَلًب
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 كو٘تك٘ف٘ت ًِ 

 و٘ف٘ت ًِ وو٘ت•

ذَلَقكَ الْوٓقَٕتٓ ٍٓ الحَٕ٘ٓقََٓ    الَّصِى –
ٍٓ َّٔٓ   أََْسَيُ عَوَلًب   لِ٘ٓجٕلَُٓوُنٕ أَُّٗىنٔ

 (هله 2)الْغَفَُضٔالْؼٓعِٗعُ 
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 سَسٓ إثشاّ٘ن  

 اللَِِّ الشََّْوَيِ الشََِّ٘نِثِسْنِ •
الش  كِتَبةٌ أًَضَلٌََِْى إِلَْ٘كَ لِتُخَْشِجَ الٌَّبسَ هِيَ الظالُوَبتِ إِلزهَ  •

 (1)طِشَاطِ الَْعَضِٗضِ الحَْوِ٘ذِ  الٌاَسِ ثِإِرَْىِ سَثِِّْنْ إِلهَ
اللَِِّ الَّزِن لَِى هَب ِهِ الس وَبٍَاتِ ٍَ هَب ِهِ الَْأَسْعِ  ٍَ ٍَْٗزٌٌ  •

 (2)لِّلَْكَبِِشِٗيَ هِيَْ عَزَاةٍ شَذِٗذٍ
الَّزِٗيَ َٗسْتَحِجَُّىَ الَْحََََ٘ٓ الذًََُّْ٘ب عَلهَ الََْخِشَِٓ ٍَ َٗظىذٍُّىَ عَي •

 (3)ثَعِ٘ذٍسَجٌِِ٘ اللَِِّ ٍَ َٗجْغًَََُْب عََِج ب  أٍُْلَئكَ ِهِ ضَلَبلِ  
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 سَسُ اثشاّ٘ن

  سَضٓ اثطاّ٘ن( 14) •
أَ لَنٕ تَطَ إِلَى الَّقصِٗيَ ثٓقسَّلَُا   »لَلِ : إال آٗت٘ي هكّٖ٘ٔ : لبل لتبزٓ•

 *. «ٍٓ ثِئْسٓ الْمَطاضٔ»الى لَلِ « ًِؼٕوٓتٓ اللَِِّ
 .لبل هدبّس ّٖ هى٘ٔ ٍ ل٘س فْ٘ب ًبسد ٍ ال هٌسَخٍ •

 
 

أَ لَنٕ تَطَ إِلىٓ الَّصِٗيَ ثٓسَّلَُاْ ًِؼٕوٓتٓ اللَِِّ وُفْقطًا ٍٓ أَحٓلوقَاْ لَقَٕهْٓٔنٕ زٓاضٓ    * •
 (28اثطاّ٘ن )الْجَٓٓاضِ

 (29اثطاّ٘ن )الْمَطَاضٔخٌَّْٓٓنٓ ٗٓصٕلًَََْٕٓب  ٍٓ ثِئْسٓ •

269: ، ص6 التج٘بى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 الشََّْويِ الشََِّ٘نِثِسْنِ اللَِِّ اثشاّ٘ن سَسُ 
 (1)ثِسْنِ اللَِِّ الشََّْويِ الشََِّ٘نِ •
اذتلفَا حَل وًَْب آٗٔ هي وتبة اللِّ أم ال، فبثي هسقؼَز ٍ   -1•

هبله ٍ األحٌبف ٍ لطاء الوسٌٗٔ ٍ الجصقطٓ ٍ الاقبم ال ٗطًٍْقب    
 .                        آٗٔ

ٍ اثي عجبس ٍ اثي عوش ٍ الشبِعٖ ٍ قشان هكٔ ٍ  •
 .الكَِٔ ٗشٍى أًْب آٗٔ هي كٌ سَسٓ

2-1: ضط، 1 الجذٍل ِٖ إعشاة الرشآى، ج  
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 ثِسْنِ اللَِِّ الشََّْويِ الشََِّ٘نِسَسُ اثشاّ٘ن 

 (1)ثِسْنِ اللَِِّ الشََّْويِ الشََِّ٘نِ •
 :اإلػطاة•
ٍ الوجتسأ هحقصٍف  . خبض ٍ هدطٍض هتؼلك ثوحصٍف ذجط( ثسن) •

 «اثتسائٖ: تمسٗطُ
 . لفؿ الداللٔ هعبف إلِ٘ هدطٍض ٍ ػالهٔ الدط الىسطٓ( اللِّ) •
 . ًؼت للفؿ الداللٔ تجؼِ فٖ الدط( الطحوي)•
 .ًؼت ثبى للفؿ الداللٔ تجؼِ فٖ الدط( الطح٘ن)•

 

2-1: ضط، 1 الجذٍل ِٖ إعشاة الرشآى، ج  
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 ثِسْنِ اللَِِّ الشََّْويِ الشََِّ٘نِسَسُ اثشاّ٘ن 

لسم سجحبًِ الطحوي ػلى الطح٘ن هغ أى الطحوي أثلق  هقي    -2•
الطح٘ن، ٍ هي ػبزٓ الؼطة فٖ صفبت الوسح التطلٖ فٖ األزًقى  

ٍ شله ألًِ اسقن ذقب    . فالى ػبلن ًحطٗط: الى األػلى ومَلْن
تٌبٍل خالئل « الطحوي»ٍ ألًِ لوب لبل « اللِّ»ثبللِّ تؼبلى ولفؿ 

وتتوقٔ ٍ الطزٗقف   « الطح٘ن»الٌؼن ٍ ػظبئوْب ٍ أصَلْب، ٍ أضزفِ 
ٍ هب َّ هي خالئل الٌؼن ٍ ػظبئوْب . ل٘تٌبٍل هب زقّ هٌْب ٍ لؽف

ٍ افطاز . ٍ أصَلْب أحك ثبلتمسٗن هوب ٗسل ػلى زلبئمْب ٍ فطٍػْب
 .الَصف٘ي الاطٗف٘ي ثبلصوط لتحطٗه سلسلٔ الطحؤ

2-1: ضط، 1 الجذٍل ِٖ إعشاة الرشآى، ج  
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 ثِسْنِ اللَِِّ الشََّْويِ الشََِّ٘نِسَسُ اثشاّ٘ن 

ٍ أهب االسن، فَْ اللفؿ السال ػلى الوسوى هاقتك هقي السقؤ    •
ثوؼٌى الؼالهٔ أٍ هي السوَ ثوؼٌى الطفؼقٔ ٍ و٘قف وقبى فبلقصٕ     
ٗؼطفِ هٌِ اللغٔ ٍ الؼطف َّ اللفقؿ القسال ٍ ٗسقتلعم شلقه أى     

 ٗىَى غ٘ط الوسوى، 

18: ، ص1 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 ثِسْنِ اللَِِّ الشََّْويِ الشََِّ٘نِسَسُ اثشاّ٘ن 

ثوؼٌى الصات هأذَشا ثَصف هي أٍصبفِ فْقَ هقي    اإلسنأهب ٍ •
األػ٘بى ال هي األلفبؾ ٍ َّ هسوى االسن ثبلوؼٌى األٍل ووب أى 

اسن ٗسل ػلقى هسقوبُ ٍ ّقَ    ( هي أسوبء اهلل تؼبلى)لفؿ الؼبلن 
الصات هأذَشٓ ثَصف الؼلن ٍ َّ ثؼٌِ٘ اسن ثبلٌسجٔ إلى القصات  

 الصٕ ال ذجط ػٌِ إال ثَصف هي أٍصبفِ ٍ ًؼت هي ًؼَتِ 

18: ، ص1 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 ثِسْنِ اللَِِّ الشََّْويِ الشََِّ٘نِسَسُ اثشاّ٘ن 

السجت فٖ شله أًْن ٍخسٍا لفؿ االسن هَظَػب للسال ػلقى  ٍ •
الوسوى هي األلفبؾ، ثن ٍخسٍا أى األٍصقبف الوقأذَشٓ ػلقى    
ٍخِ تحىٖ ػي الصات ٍ تسل ػلِ٘ حبل اللفؿ الوسوى ثبالسقن  

ِسوَا ّزُ األٍطبف الذالزٔ  فٖ أًْب تسل ػلى شٍات ذبضخ٘ٔ، 
  عله الزٍات أٗضب أسوبن

فأًتح شله أى االسن ووب ٗىَى أهطا لفظ٘ب وقصله ٗىقَى أهقطا    •
 ػٌ٘٘ب، 

 

18: ، ص1 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 ثِسْنِ اللَِِّ الشََّْويِ الشََِّ٘نِسَسُ اثشاّ٘ن 

ٍخسٍا أى السال ػلى الصات المطٗت هٌِ َّ االسقن ثقبلوؼٌى   ثن •
الثبًٖ الوأذَش ثبلتحل٘ل، ٍ أى االسن ثقبلوؼٌى األٍل إًوقب ٗقسل    
ػلى الصات ثَاسؽتِ، ٍ لصله سوَا الصٕ ثبلوؼٌى الثبًٖ اسوب، ٍ 

 ّصاالصٕ ثبلوؼٌى األٍل اسن االسن، 
ٍ لىي ّصا ولِ أهط أزى إلِ٘ التحل٘قل الٌظقطٕ ٍ ال ٌٗجغقٖ أى     •

 .ٗحول ػلى اللغٔ، فبالسن ثحست اللغٔ هب شوطًبُ

18: ، ص1 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 ثِسْنِ اللَِِّ الشََّْويِ الشََِّ٘نِسَسُ اثشاّ٘ن 

لس شبع الٌعاع ث٘ي الوتىلو٘ي فٖ الصسض األٍل هي اإلسالم فٖ ٍ •
أى االسن ػ٘ي الوسوى أٍ غ٘طُ ٍ ؼبلت الوابخطات فِ٘، ٍ لىي 
ّصا الٌَع هي الوسبئل لس اتعحت الَ٘م اتعبحب ٗجل  إلقى حقس   
ٍ العطٍضٓ ٍ ال ٗدَظ االشتغبل ثْب ثصوط هب ل٘ل ٍ هب ٗمبل فْ٘قب  

الؼٌبٗٔ ثئثؽبل هب َّ الجبؼل ٍ إحمبق هب َّ الحك فْ٘ب، فبلصفح 
 ػي شله أٍلى

18: ، ص1 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 ثِسْنِ اللَِِّ الشََّْويِ الشََِّ٘نِسَسُ اثشاّ٘ن 

 زض آٗ٘ي ّبٕ زٗگطثِ ًبم خذا •



 دٗبتسشٍىثِ ًبم خذإ ٗكتبٕ پذس، پسش ٍ سٍح الرذس، دستًَشتِ اًجٌ٘  23

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86


 ث٘بًگش ِشهَل تثل٘ث دس هس٘ح٘ت -هثلث تثل٘ث « سپش اٗوبى» 24
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
 تِلْهٓ آٗبتٔ الْىِتبةِ الْحٓى٘نِ  الش   1:  ًَٗس•
وِتبةٌ أُحٕىِوٓتٕ آٗبتُِٔ ثُنَّ فُصِّلَتٕ هِقيْ لَقسٔىْ حٓىق٘نٍ     الش   1:  َّد•

 ذَج٘طٍ 
 تِلْهٓ آٗبتٔ الْىِتبةِ الْؤج٘يِ  الش   1:  َٗسف•
وِتبةٌ أًَْعَلٌْبُٔ إِلَٕ٘هٓ لِتُرْطِجٓ الٌَّبسٓ هِيَ الظولُوبتِ  الزش    1:  إثشاّ٘ن•

 صِطاغِ الْؼٓعٗعِ الْحٓو٘سِ   إِلَى الٌوَضِ ثِئِشْىِ ضٓثِِّْنٕ إِلى
 تِلْهٓ آٗبتٔ الْىِتبةِ ٍٓ لُطْآىٍ هٔج٘يٍ الش   1:  الحجش•
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
هي الحطٍف الومؽؼٔ الَالؼٔ فٖ أٍائقل  « حن ػسك»: لَلِ تؼبلى•

ػسٓ هي السَض المطآً٘ٔ، ٍ شله هي هرتصبت المطآى الىقطٗن ال  
 .َٗخس فٖ غ٘طُ هي الىتت السوبٍٗٔ

ٍ لس اذتلف الوفسطٍى هي المسهبء ٍ الوتأذطٗي فٖ تفسق٘طّب ٍ  •
لس ًمل ػٌْن الؽجطسٖ فٖ هدوغ الج٘بى أحقس ػاقط لقَال فقٖ     

 :هؼٌبّب
أًْب هي الوتابثْبت التٖ استأثط اهلل سقجحبًِ ثؼلوْقب ال   : أحسّب•

 .ٗؼلن تأٍٗلْب إال َّ

6: ، ص18 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
 .أى وال هٌْب اسن للسَضٓ التٖ ٍلؼت فٖ هفتتحْب: الثبًٖ•
 .أًْب أسوبء المطآى إٔ لودوَػِ: الثبلث•
هؼٌقبُ  « الن»: أى الوطاز ثْب الساللٔ ػلى أسوبء اهلل تؼبلى فمَلِ: الطاثغ•

ِ    « الوقط »: أًب اهلل أػلن، ٍ لَلِ : هؼٌقبُ أًقب اهلل أػلقن ٍ أضى، ٍ لَلق
الىبف هقي  « وْ٘ؼص»: هؼٌبُ أًب اهلل أػلن ٍ أفصل، ٍ لَلِ« الوص»

الىبفٖ، ٍ الْبء هي الْبزٕ، ٍ ال٘بء هي الحى٘ن، ٍ الؼ٘ي هي الؼل٘ن، ٍ 
الصبز هي الصبزق، ٍ َّ هطٍٕ ػي اثي ػجبس، ٍ الحطٍف الوأذَشٓ 
هي األسوبء هرتلفٔ فٖ أذصّب فوٌْب هب َّ هأذَش هقي أٍل االسقن   
وبلىبف هي الىبفٖ، ٍ هٌْب هب َّ هقأذَش هقي ٍسقؽِ وبل٘قبء هقي      

 .الحى٘ن، ٍ هٌْب هب َّ هأذَش هي آذط الىلؤ وبلو٘ن هي أػلن

6: ، ص18 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
أًْب أسوبء هلل تؼبلى همؽؼٔ لَ أحسقي الٌقبس تأل٘فْقب    : الربهس•

 :لؼلوَا اسن اهلل األػظن تمَل
ٍ حن ٍ ى ٗىَى الطحوي ٍ وصله سقبئطّب إال أًقب ال ًمقسض    الط •

 .ػلى تأل٘فْب ٍ َّ هطٍٕ ػي سؼ٘س ثي خج٘ط
أًْب ألسبم ألسن اهلل ثْب فىأًِ َّ ألسن ثْصُ الحقطٍف  : السبزس•

ٍ ّٖ شطٗفٔ لىًَْب هجبًٖ وتجِ الوٌعلٔ، ٍ   والهِػلى أى المطآى 
أسوبئِ الحسٌى ٍ صفبتِ الؼل٘قب، ٍ أصقَل لغقبت األهقن ػلقى      

 .اذتالفْب
•                         

6-7: ، ص18 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
أًْب إشبضات إلقى آالئقِ تؼقبلى ٍ ثالئقِ ٍ هقسٓ األلقَام ٍ       : السبثغ•

 .أػوبضّن ٍ آخبلْن
أى الوطاز ثْب اإلشبضٓ إلى ثمبء ّصُ األهٔ ػلى هب ٗقسل ػل٘قِ   : الثبهي•

 .حسبة الدول
أى الوطاز ثْب حطٍف الوؼدن ٍ لس استغٌى ثصوط هب شوط هٌْقب  : التبسغ•

 .أة ٍ ٗطاز ثِ خو٘غ الحطٍف: ػي شوط الجبلٖ ووب ٗمبل
أًْب تسى٘ت للىفبض ألى الواطو٘ي وبًَا تَاصَا ف٘وقب ث٘قٌْن   : الؼبشط•

  ِ : أى ال ٗستوؼَا للمطآى ٍ أى ٗلغَا فِ٘ ووب حىبُ المطآى ػقٌْن ثمَلق
اٙٗقٔ، فطثوقب صقفطٍا ٍ ضثوقب     « ال تَسٕوٓؼَٔا لِْصَا الْمُطْآىِ ٍٓ الْغََٕا فِ٘قِِ »

صفمَا ٍ ضثوب غلؽَا فِ٘ ل٘غلؽَا الٌجقٖ   فقٖ تالٍتقِ، فقأًعل اهلل     
تؼبلى ّصُ الحطٍف فىبًَا إشا سوؼَّب استغطثَّب ٍ استوؼَا إلْ٘قب ٍ  

 .تفىطٍا فْ٘ب ٍ اشتغلَا ثْب ػي شأًْن فَلغ المطآى فٖ هسبهؼْن

7: ، ص18 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
أًْب هي قجٌ٘ تعذاد َشٍف التْجزٖ  : عششالحبدٕ •

ٍ الوشاد ثْزب أى ّززا الرزشآى الززٕ عجزضتن عزي       
هعبسضززتِ ّززَ هززي جززٌس ّزززُ الحززشٍف التززٖ  
تتحبٍسٍى ثْزب ِزٖ خكزجكن ٍ كمهكزن ِزإرا لزن       
ترذسٍا علِ٘ ِبعلوَا أًِ هي عٌذ او تعبله، ٍ إًوب 
كشست الحشٍف ِٖ هَاضع استظْبسا ِٖ الحجزٔ،  
ٍ ّززَ هززشٍٕ عززي قكززشة ٍ اختززبسُ أثززَ هسززلن 

 .األطجْبًٖ ٍ إلِ٘ ٗوٌ٘ جوع هي الوتأخشٗي
7: ، ص18 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
أحس ػاط لَال ٍ ف٘وب ًمل ػٌْن هب ٗوىي أى ٗدؼل لقَال  فْصُ •

أى األلف إشبضٓ إلقى اهلل  « الن»آذط ووب ًمل ػي اثي ػجبس فٖ 
 ،ٍ الالم إلى خجطٗل ٍ الو٘ن إلى هحوس  

ٍ هب ػي ثؼعْن أى الحطٍف الومؽؼٔ فٖ أٍائل السَض الوفتتحقٔ   •
إشبضٓ إلى « ى»إى : ثْب إشبضٓ إلى الغطض الوج٘ي فْ٘ب وبى ٗمبل

« ق»هب تاتول ػلِ٘ السَضٓ هي الٌصط الوَػقَز للٌجقٖ  ، ٍ   
إشبضٓ إلى المطآى أٍ المْط اإللْٖ الوصوَض فٖ السَضٓ، ٍ هب ػقي  

 .ثؼعْن أى ّصُ الحطٍف لإلٗمبؾ

7: ، ص18 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
 :الحك أى ش٘ئب هي ّصُ األلَال ال تؽوئي إلِ٘ الٌفسٍ •
أهب المَل األٍل فمس تمسم فٖ ثحث الوحىن ٍ الوتابثِ فٖ أٍائل •

أًِ أحس األلَال فٖ هؼٌى الوتاقبثِ ٍ    الىتبةالدعء الثبلث هي 
ػطفت أى اإلحىبم ٍ التابثِ هي صفبت اٙٗبت التٖ لْقب زاللقٔ   
لفظ٘ٔ ػلى هسال٘لْب، ٍ أى التأٍٗل ل٘س هي لج٘ل الوسال٘ل اللفظ٘ٔ 
ثل التأٍٗالت حمبئك ٍالؼ٘ٔ تٌجؼث هي هعبه٘ي الج٘بًبت المطآً٘ٔ 
أػن هي هحىوبتْب ٍ هتابثْبتْب، ٍ ػلى ّصا فال ّقصُ الحقطٍف   

 .الومؽؼٔ هتابثْبت ٍ ال هؼبًْ٘ب الوطاز ثْب تأٍٗالت لْب
•                      

8-7: ، ص18 تفس٘ش الرشآى، جِٖ الو٘ضاى    
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
أهب األقَال العششٓ اٙخش ِإًوب ّٖ تظَٗشات ل تتعزذن َزذ   ٍ •

 .ن هٌْب الَتوبل ٍ ل دلٌ٘ ٗذل عله شٖ
ًؼن فٖ ثؼط الطٍاٗبت الوٌسَثٔ إلقى الٌجقٖ   ٍ أئوقٔ أّقل     •

الج٘ت ع ثؼط التأٗ٘س للمَل الطاثغ ٍ السبثغ ٍ الثبهي ٍ الؼبشقط ٍ  
س٘أتٖ ًملْب ٍ الىالم فٖ هفبزّب فٖ الجحث الطٍائقٖ اٙتقٖ إى   

 .شبء اهلل تؼبلى
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
الصٕ ال ٌٗجغٖ أى ٗغفل ػٌِ أى ّصُ الحطٍف تىطضت فٖ سَض ٍ •

افتتح ثؼعْب ثحطف ٍاحقس ٍ  تسع ٍ عششٍى سَسٓ شتى ٍ ّٖ 
ّٖ   ٍ ق ٍ ى، ٍ ثؼعْب ثحطف٘ي ٍ ّٖ سَض ؼقِ ٍ ؼقس ٍ   

ٍ « القن »ٍ ثؼعْب ثثالثٔ أحطف ووقب فقٖ سقَضتٖ    . ٗس ٍ حن
ٍ ثؼعقْب ثأضثؼقٔ أحقطف ووقب فقٖ سقَضتٖ       « ؼسن»ٍ « الط»
ٍ ثؼعْب ثروسٔ أحقطف ووقب فقٖ سقَضتٖ     « الوط»ٍ « الوص»
 .«حن ػسك»ٍ « وْ٘ؼص»
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
ترتلف ّصُ الحطٍف أٗعب هي ح٘ث أى ثؼعْب لن ٗمغ إال فقٖ  ٍ •

ٍ ثؼعْب ٍالؼٔ فٖ هفتتح ػسٓ هي السَض « ى»هَظغ ٍاحس هثل 
 .«حن»ٍ « ؼس»ٍ « الط»ٍ « الن»هثل 

ثن إًه إى تسثطت ثؼط التسثط فٖ ّصُ السَض التٖ تاتطن فٖ •
الحطٍف الوفتتح ثْقب هثقل الو٘وقبت ٍ القطاءات ٍ الؽَاسق٘ي ٍ      
الحَاه٘ن، ٍخست فٖ السَض الواتطؤ فٖ الحطٍف هقي تاقبثِ   
الوعبه٘ي ٍ تٌبست الس٘بلبت هب ل٘س ثٌْ٘ب ٍ ثق٘ي غ٘طّقب هقي    

 .السَض

8: ، ص18 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
ٗؤوس شله هب فٖ هفتتح أغلجْب هي تمبضة األلفقبؾ ووقب فقٖ    ٍ •

 :هفتتح الحَاه٘ن هي لَلِ
أٍ هب َّ فٖ هؼٌبُ، ٍ هب فقٖ هفتقتح   « تٌَْعِٗلُ الْىِتبةِ هِيَ اللَِِّ» •

أٍ هب َّ فقٖ هؼٌقبُ، ٍ   « تِلْهٓ آٗبتٔ الْىِتبةِ»: الطاءات هي لَلِ
ًظ٘ط شله ٍالغ فٖ هفتتح الؽَاس٘ي، ٍ هب فٖ هفتقتح الو٘وقبت   

 .هي ًفٖ الطٗت ػي الىتبة أٍ هب َّ فٖ هؼٌبُ

8: ، ص18 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
ٗوىي أى ٗحسس هي شله أى ث٘ي ّصا الحطٍف الومؽؼٔ ٍ ث٘ي ٍ •

اضتجبؼب ذبصب، ٍ ٗؤٗس شله هب ًدس ثْب هعبه٘ي السَض الوفتتحٔ 
أى سَضٓ األػطاف الوصسضٓ ثبلوص فٖ هعوًَْب وأًْقب خبهؼقٔ   
ث٘ي هعبه٘ي الو٘وبت ٍ  ، ٍ وصا سَضٓ الطػس الوصسضٓ ثقبلوط  

 .فٖ هعوًَْب وأًْب خبهؼٔ ث٘ي هعبه٘ي الو٘وبت ٍ الطاءات

9: ، ص18 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   
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 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 
ٗستفبد هي رلك أى ّزُ الحشٍف سهَص ثز٘ي او  ٍ •

سززجحبًِ ٍ ثزز٘ي سسززَلِ ص خف٘ززٔ عٌززب ل سززجٌ٘ 
ألِْبهٌب العبدٗٔ إلْ٘زب إل ثورزذاس أى ًستشزعش أى    
ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي الوضبه٘ي الوَدعٔ ِٖ السَس استجبطزب  

 .خبطب
ٍ لؼل الوتسثط لَ تسثط فٖ هاقتطوبت ّقصُ الحقطٍف ٍ لقبٗس     •

هعبه٘ي السَض التٖ ٍلؼت فْ٘ب ثؼعْب إلى ثؼط تج٘ي لقِ األهقط   
 أظٗس هي شله

9: ، ص18 الو٘ضاى ِٖ تفس٘ش الرشآى، ج   



39 

 1سَسُ اثشاّ٘ن آِٗ 

 هؼدعُ ٕ حطٍف•
 ظثبى ضاظ تَاًبٖٗ اًسبى•
 اضتجبغ ظثبى ٍ اًسٗاِ•


