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 سًسِ إبشاَيم  

 اللٍَِّ الشَّحِمَهِ الشَّحِيمِبِسِمِ •
الش  كِتَبةْ أَوزَلْىٍَُ إِلَيِكَ لِتُخْشِجَ الىَّبسَ مِهَ الظُّلُمَبتِ إِلىََ  •

 (1)صِشَاطِ الْعَزِيزِ الحَِمِيذِ  الىًُّسِ بِإِرْنِ سَبُِِّمِ إِلََ
اللٍَِّ الَّزِى لٍَُ مَب فَِ السَّمَبيَاتِ يَ مَب فَِ الْؤَسِضِ  يَ يَيِىٌ   •

 (2)لِّلْكَبفِشِيهَ مِهْ عَزَاةٍ شَذِيذٍ
الَّزِيهَ يَسِتَحِبًُّنَ الْحَيًََِ الذُّوْيَب عَلََ الَْخِشَِِ يَ يَصُذُّينَ عَه •

 (3)بَعِيذٍسَبِيٌِ اللٍَِّ يَ يَبِغًُوََُب عًَِجّب  أُيِلَئكَ فَِ ضَلَبلِ  
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 1سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

الىىش  كِتَىىبةْ أَوزَلْىَىىٍُ إِلَيِىىكَ •
لِتُخْشِجَ الىَّبسَ مِهَ الظُّلُمَىبتِ  
  إِلََ الىًُّسِ بِىإِرْنِ سَبُِِّىمِ إِلىََ   

 (1)صِشَاطِ الْعَزِيزِ الحَِمِيذِ
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 1سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

الىىش  كِتَىىبةْ أَوزَلْىَىىٍُ إِلَيِىىكَ •
لِتُخْشِجَ الىَّبسَ مِهَ الظُّلُمَىبتِ  

  إِلىََ بِىإِرْنِ سَبُِِّىمِ   إِلََ الىًُّسِ 
 (1)صِشَاطِ الْعَزِيزِ الحَِمِيذِ
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 1سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

الىىش  كِتَىىبةْ أَوزَلْىَىىٍُ إِلَيِىىكَ •
لِتُخْشِجَ الىَّبسَ مِهَ الظُّلُمَىبتِ  

  إِلىََ إِلََ الىًُّسِ بِىإِرْنِ سَبُِِّىمِ   
 (1)صِشَاطِ الْعَزِيزِ الحَِمِيذِ
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 1سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

كِتَىىبةْ أَوزَلْىَىىٍُ إِلَيِىىكَ الىىش  •
لِتُخْشِجَ الىَّبسَ مِهَ الظُّلُمَىبتِ  

  إِلىََ  الىًُّسِ بِىإِرْنِ سَبُِِّىمِ   إِلََ
 (1)صِشَاطِ الْعَزِيزِ الحَِمِيذِ
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 1سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

كِتَىىبةْ أَوزَلْىَىىٍُ إِلَيِىىكَ الىىش  •
لِتُخْشِجَ الىَّبسَ مِهَ الظُّلُمَىبتِ  

  إِلىََ بِىإِرْنِ سَبُِِّىمِ   الىًُّسِ  إِلََ
 (1)الحَِمِيذِ صِشَاطِ الْعَزِيزِ
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 1سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

كِتَىىبةْ أَوزَلْىَىىٍُ إِلَيِىىكَ الىىش  •
لِتُخْشِجَ الىَّبسَ مِهَ الظُّلُمَىبتِ  

  إِلىََ  الىًُّسِ بِىإِرْنِ سَبُِِّىمِ   إِلََ
 (1)صِشَاطِ الْعَزِيزِ الحَِمِيذِ
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 2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

الَّىىزِى لَىىٍُ مَىىب فىىَِ   اللَّىىٍِ •
السَّمَبيَاتِ يَ مَب فَِ الْىؤَسِضِ   
يَ يَيٌِ  لِّلْكَبفِشِيهَ مِهْ عَىزَاةٍ  

 (2)شَذِيذٍ
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 2-1سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

كِتَبةْ أَوزَلْىٍَُ إِلَيِكَ لِتُخْشِجَ الىَّبسَ مِىهَ  الش  •
صِشَاطِ   الظُّلُمَبتِ إِلََ الىًُّسِ بِإِرْنِ سَبُِِّمِ إِلََ

 (1)الْعَزِيزِ الحَِمِيذِ
الَّزِى لٍَُ مَب فَِ السَّىمَبيَاتِ يَ مَىب فىَِ     اللٍَِّ•

الْىىؤَسِضِ  يَ يَيِىىٌ  لِّلْكَىىبفِشِيهَ مِىىهْ عَىىزَاةٍ  
 (2)شَذِيذٍ
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

الَّزِى لٍَُ مَب فَِ السَّىمَبيَاتِ يَ مَىب فىَِ    اللٍَِّ •
 مِىىهْ عَىىزَاةٍ لِّلْكَىىبفِشِيهَالْىىؤَسِضِ  يَ يَيِىىٌ  

 (2)شَذِيذٍ
يَسِتَحِبًُّنَ الْحَيًََِ الذُّوْيَب عَلََ الَْخِىشَِِ   الَّزِيهَ•

يَ يَصُذُّينَ عَه سَبِيٌِ اللٍَِّ يَ يَبِغًُوََُب عًَِجّىب   
 (3)بَعِيذٍأُيِلَئكَ فَِ ضَلَبلِ  
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 3سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

أٌَُّّٓا الَّرّنَ آمٓنُووا   ََََِّّذورُها   ّا 
آبوواكٓمُ ٕ هٓ خِوْوووامَنُ ٕ أَهٕلذْوواكٓ خِ ِ 
هٓ اسِتَحَبًُّا الْكُفْشَ عَلَىَ الْإيمىبنِ   

مٓنْ ََّّٓوٓلٌَّٔ ٕ مذونْنُ ٕ ََؤُهلِذولٓ ًٔو ٔ    
 (َوبي 23)الظَّالذمٔو َ 
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 3سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

اسِىتَحَبًُّا الْحَيىبَِ   بِوؤَمٌَّٔ ٔ  ذلذلٓ 
هٓ أَ َّ اللَّيٓ   الذُّوْيب عَلََ الْآخِشَِِ 

 107)ٌّٕٓدذُ الْقَووَٕٓ الْنواَذسّنَ   
 (َوبي
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

الَّزِى لٍَُ مَب فَِ السَّىمَبيَاتِ يَ مَىب فىَِ    اللٍَِّ •
الْىىؤَسِضِ  يَ يَيِىىٌ  لِّلْكَىىبفِشِيهَ مِىىهْ عَىىزَاةٍ  

 (2)شَذِيذٍ
يَسِتَحِبًُّنَ الْحَيًََِ الذُّوْيَب عَلََ الَْخِىشَِِ  الَّزِيهَ •

يَ يَصُذُّينَ عَه سَبِيٌِ اللٍَِّ يَ يَبِغًُوََُب عًَِجّىب   
 (3)بَعِيذٍأُيِلَئكَ فَِ ضَلَبلِ  
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

الَّزِى لٍَُ مَب فَِ السَّىمَبيَاتِ يَ مَىب فىَِ    اللٍَِّ •
الْىىؤَسِضِ  يَ يَيِىىٌ  لِّلْكَىىبفِشِيهَ مِىىهْ عَىىزَاةٍ  

 (2)شَذِيذٍ
الَّزِيهَ يَسِتَحِبًُّنَ الْحَيًََِ الذُّوْيَب عَلََ الَْخِىشَِِ  •

يَ يَبِغًُوََُب عًَِجّىب   يَصُذُّينَ عَه سَبِيٌِ اللٍَِّ يَ 
 (3)بَعِيذٍأُيِلَئكَ فَِ ضَلَبلِ  
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

  صد•
الصاد ه الدال مؼظ ٔ بابِي ّٓؤُهل خلى خػوساٍٍ ه  •

: َالصَّدُّ. ه ّجى ك بؼد ذلل ملماتٌ ََشذرّ. ػٔدهل
ّقال صٓدَّ ّصٔدُّ، ه ًو مْٓلٌ خلى أحد : اإلػساٍ
صدٓدٕتٔ َالماً ػن إمس، خذا : ث  َقول. الجامبْن

 .ػٓدٓلََّْي ػني

 282: ، ص3 معجم مقبئيس اللغّ؛ ج
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

  صدد•
ِ ك ه الصُّدٔهدٔ • ه الصَّدُّ قد ّنو  امصساَا ػن الشّ

/ النسواك ]ّٓصٔدُّه َ ػٓنْلٓ صٔدٔهداً، : امَّناػا، محو
61] ، 

 :قد ّنو  صسَا ه منؼا محوه •

477: مفشدات ألفبظ القشآن؛ ص  
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 
ََصٓودًَّٔ ٕ ػٓونِ   الشَّوْٕغا ُ أَػٕموالٌَٔ ٕ   شَّّٓنَ لٌَٔو ٔ  هٓ •

، الَّرذّنَ مَفَوسُها هٓ صٓودُّها   [24/ النمل* ]السَّبِْلِ
، هٓ ّٓصٔودُّه َ ػٓونْ   [1/ محمد* ]اللّيذػٓنْ سٓبِْلِ 

َذْيذ مَبِْوسٌ هٓ  قذَّالٌ ، قُلْ [25/ الحج* ]اللّيذسٓبِْلِ 
  ، هٓ [217/ البقووسٍ]اللّوويذ صٓوودّّ ػٓوونْ سٓووبِْلِ 

بٓؼٕودٓ خِذْ أُمْصِلَو ٕ خِلَْٕولٓ    آّاتذ اللّيذ ّٓصٔدُّمَّلٓ ػٓنْ 
 .، خلى غْس ذلل من آّات[87/ القصص]

477: مفشدات ألفبظ القشآن؛ ص  
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

أػٕوسٍَٓ، ه ّٓصذودُّ   : ّٓصٔدُّ صٔودٔهٕداً صٓدَّ •
 .أّضاً

 .ػٓدٓلََّْي ػني: ه صٓدٓدَُٕي ػن هٓجٕيذ مرا•
خذا اسٕووََّقْبٓلَلٓ ػٓقَبٓووٌَ : ه صٓوودَّ السَّووبِْٕلُ•

 .صٓؼٕبٌَٓ ََََّسَمٌََّْا
 79: ، ص8 المحيط في اللغّ؛ ج
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 
 «الَّرذّنَ ّٓصٔدُّه َ ػٓنْ سٓبِْلِ اللَّيذ»•
أُ ّؼسضو  ػن الغسّق الرُ دل اهلل سبحامي ػلى أموي ّوؤدُ    •

خلى الجنَ ه قْل مؼناى ّصسَو  غْسً  ػن سبْل اهلل أُ دّني ه 
 الحق الرُ دػا خلْي 

قال ابون ػبوام مؼنواى ّصولو  لغْوس اهلل ه      « هٓ ّٓبٕغُومٌَا ػذوٓجاً»•
ّؼظمو  ما ل  ّؼظمي اهلل ه قْل مؼناى ّغلبو  لٌا الؼوو  بالشوبي   
الَِّ ّلَّبسو  بٌا ه ّوًمو  أمي ّقدح ٌَْا ه ًوِ مؼوجوَ ػون    

أُ بالداز آوسٍ ّؼنِ القْامَ ه « هٓ ًٔ ٕ بِالْآوذسٍَِ»الحق بَّناقضٌا 
  جاحده« ماَذسُه َ»البؼث ه الجصاك 

65: ، ص4 مجمع البيبن في تفسيش القشآن، ج  



24 

 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 
 «الَّرذّنَ ّٓصٔدُّه َ ػٓنْ سٓبِْلِ اللَّيذ»•
أُ ّؼسضو  ػن الغسّق الرُ دل اهلل سبحامي ػلى أموي ّوؤدُ    •

خلى الجنَ ه قْل مؼناى ّصسَو  غْسً  ػن سبْل اهلل أُ دّني ه 
 الحق الرُ دػا خلْي 

65: ، ص4 مجمع البيبن في تفسيش القشآن، ج  
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 

الَّزِى لٍَُ مَب فَِ السَّىمَبيَاتِ يَ مَىب فىَِ    اللٍَِّ •
الْىىؤَسِضِ  يَ يَيِىىٌ  لِّلْكَىىبفِشِيهَ مِىىهْ عَىىزَاةٍ  

 (2)شَذِيذٍ
الَّزِيهَ يَسِتَحِبًُّنَ الْحَيًََِ الذُّوْيَب عَلََ الَْخِىشَِِ  •

يَبِغًُوََُب عًَِجّىب   يَ يَصُذُّينَ عَه سَبِيٌِ اللٍَِّ يَ 
 (3)بَعِيذٍأُيِلَئكَ فَِ ضَلَبلِ  



26 

 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 
  بغِ•
علب َجاهش ا قَّصاد َْما َّّحسّى، َجواهشى  : البٓغِْ•

أَ ل  َّّجاهشى، ََّازٍ ّؼَّبوس َوِ القودز الورُ ًوو      
النمَْ، ه َازٍ ّؼَّبس َِ الوصف الرُ ًو النْفْوَ،  

ِ ك: ّقال خذا علبو  أمروس موا ّجوب، ه     : بٓغَْٕ ٔ الش
لَقَدذ ابََّٕغَؤا الْفذَّْنَوََ  : ابََّٕغَْٕ ٔ مرلل، قال اللّي ػصّ ه جل

ّٓبٕغُومَنُ ٔ الْفذَّْنَوََ  : ، ه قال َؼالى[48/ الَّوبَ]مذنْ قَبٕلُ 
 [.  47/ الَّوبَ]

136: مفشدات ألفبظ القشآن؛ ص  
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 
 :ه البٓغِْٔ ػلى ضسبْن•
أحوودًما محمووود، ه ًووو َجوواهش الؼوودل خلووى   -•

 .اإلحسا ، ه الفسٍ خلى الَّغوع
ه الرامِ مرموَ، ه ًو َجاهش الحق خلى الباعول،   -•

 أه َجاهشى خلى الشّبي

 

136: مفشدات ألفبظ القشآن؛ ص  



28 

 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 
ّقال َْما ّدزك بالبصوس سوٌال مالِشوب     العًََجُه •

ّقال َْما ّدزك بوالفنس   العًَِجُه . المنَّصب ه محوى
ه البصْسٍ مما ّنو  َِ أزٍ بسْظ ّؼسف َفاهَي 

قُسْآماً ػٓسَبِِّْا : بالبصْسٍ ه الدّّن ه المؼاش، قال َؼالى
، هٓ لَ ٕ ّٓجٕؼٓلْ لَوئ ػذوٓجواً   [28/ الصمس]ػذوٓ ٍ   غَْٕسَ ذذُ

هٓ اللّويذ  ، ه الَّرذّنَ ّٓصٔودُّه َ ػٓونْ سٓوبِْلِ    [1/ النٌف]
 [45/ إػساف* ]ػذوٓجآًّبٕغُومٌَا 

592: مفشدات ألفبظ القشآن؛ ص  
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 
 

قال ابون ػبوام مؼنواى ّصولو  لغْوس اهلل ه      « هٓ ّٓبٕغُومٌَا ػذوٓجاً»•
ّؼظمو  ما ل  ّؼظمي اهلل ه قْل مؼناى ّغلبو  لٌا الؼوو  بالشوبي   
الَِّ ّلَّبسو  بٌا ه ّوًمو  أمي ّقدح ٌَْا ه ًوِ مؼوجوَ ػون    

أُ بالداز آوسٍ ّؼنِ القْامَ ه « هٓ ًٔ ٕ بِالْآوذسٍَِ»الحق بَّناقضٌا 
  جاحده« ماَذسُه َ»البؼث ه الجصاك 

65: ، ص4 مجمع البيبن في تفسيش القشآن، ج  
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 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 
الَّرّنَ ّٓصٔدُّه َ ػٓنْ سٓبْلِ اللَّيذ هٓ ّٓبٕغُومٌَوا ػذوٓجواً هٓ ًٔو ٕ بِالْوآوذسٍَِ     •

 (اػساف 45)ماَذسُه َ 
الَّورذّنَ  »: ه قد َسس الظالمْن الرّن ضسب  ػلٌْ  باللؼنَ بقولوي  •

« ّٓصٔدُّه َ ػٓنْ سٓبِْلِ اللَّيذ هٓ ّٓبٕغُومٌَا ػذوٓجاً هٓ ًٔ ٕ بِالْآوذسٍَِ مواَذسُه َ 
ٌَ  الناَسه  المننسه  لٔوسٍ الرّن ّصوده  ػون سوبْل اهلل    
محسََ منحسََ، ه ّصسَو  غْسً  ػن سلوك الصساط المسَّقْ  

 .ٌَؤ ك ً  المؼامده  للحق المننسه  للمؼاد

12: ، ص8 الميزان في تفسيش القشآن، ج  
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ًرا الوصف ّشمل جمْغ المؼامدّن للحق النواَسّن بوالجصاك   ه •

حَّى المننسّن للصامغ الرّن   ّدّنو  بدّن َون  اهلل سوبحامي   
ّرمس َِ مَّابي أ  دّني ه سبْلي الرُ ٌّدُ خلْي ه بي ًو سوبْل  
اإلمسامَْ الرُ َدػو خلْي الفغسٍ اإلمسامَْ ه الِلقوَ ووص بٌوا    

 .اإلمسا  لْس هزاكى خسالَ ه   دّن

12: ، ص8 الميزان في تفسيش القشآن، ج  



32 

 3-2سًسٌ ابشاَيم آيٍ 
الرُ ّسلني اإلمسا  َِ حْاَي ًو سبْل اهلل ه صساعي َالسبْل •

ه ًو الدّن اإللٌِ َن  سلني ػلى اسَّقامَ ما َدػو خلْي الفغوسٍ  
ه ًو الرُ ّسوقي خلى سؼادَي موا  ًوو الصوساط المسوَّقْ  ه     
اإلسالَ الرُ ًو الدّن ػند اهلل ه سبْل اهلل الرُ   ػو  َْي، ه 
خ  سلل غْس ذلل سواك موا  َْوي خذػوا  بؤلوًْوَ ه ػبوادٍ      

ك ه  لمؼبود مالملل ه إدّا  الباعلَ أه ل  ّنن َْي وضوع لشِ
ػبادٍ لمؼبود مالمادَّ المحضَ ٌَو سلوك ّبغو  َْي سوبْل اهلل  
ػوجا ه ًو اإلسالَ محسَا ػن هجٌي، ه مؼموَ اهلل الَّوِ بودل     

 ذللمفسا، َاٌَ  
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الَّزِى لٍَُ مَب فَِ السَّىمَبيَاتِ يَ مَىب فىَِ    اللٍَِّ •
الْىىؤَسِضِ  يَ يَيِىىٌ  لِّلْكَىىبفِشِيهَ مِىىهْ عَىىزَاةٍ  

 (2)شَذِيذٍ
الَّزِيهَ يَسِتَحِبًُّنَ الْحَيًََِ الذُّوْيَب عَلََ الَْخِىشَِِ  •

يَ يَصُذُّينَ عَه سَبِيٌِ اللٍَِّ يَ يَبِغًُوََُب عًَِجّىب   
 (3)بَعِيذٍأُيِلَئكَ فَِ ضَلَبلِ  


