
 (1)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 

 

 

 

 

 

 كتاٌب فقه خواصُّ الؼرآن العظقِم ويسّؿى مـافع الؼرآِن العظقِم...

   [  ] ُيـسب إىل اإلمام َجْعػر الصادق 

 بسم اهلل الرمحن الرحقم

ُؽْم ﴿ بِّ ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ ا الـَّاُس َقْد َجاءْتُؽم مَّ َ ُدوِر َوُهًدى َو ِشػاءٌ َيا َأُّيُّ  دَِّا ِِف الصُّ

ٌة لِّْؾُؿْمِمـِيَ   [57]يقٟمس :  ﴾َوَرمْحَ

ُل ِمَن اْلُؼْرآِن َما ُهَو ﴿ ٌة لِّْؾُؿْمِمـِيَ  َو ِشػاءٌ َوُكـَزِّ  [88]اإلرساء :  ﴾َوَرمْحَ

ِذيَن آَمـُوا ُهًدى ﴿ َٓ ُيْمِمـُوَن ِِف آَذاِِنِْم َوْقرٌ  َو ِشػاءٌ ُقْل ُهَو لِؾَّ َوُهَو َعَؾْقِفْم  َوالَِّذيَن 

 [44]ومّمٚم٧م :  ﴾َعًؿى

 

  .«خر الدواء الؼرآن»: []قال أمر ادممـي 
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 (3)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 

 نآكلمة دار القر

 
يرس دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم اًمٕمتب٦م احلسٞمٜمٞم٦م اعم٘مدؾم٦م أن شمروج ًمٚمٛمدوٟم٤مت 

ٓؾمٞمام ُم٤م ضم٤مء قمـ أهؾ سمٞم٧م  اًمتل زظمر هب٤م اًمؽماث اًمِمٞمٕمل، اًم٘مرآٟمٞم٦م

 ، ٕن ص٤مطم٥م اًمبٞم٧م أدرى سمام ومٞمف. []اًمقطمل

اإلُم٤مم ضمٕمٗمر  اعمٜمسقسم٦م إمموُمـ سملم هذا اًمؽماث رؾم٤مًم٦م )ُمٜم٤مومع اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ( 

قمغم همرار ُم٤م شمٜم٤مىمٚمف شمالُمذة اإلُم٤مم ُمـ رؾم٤مئؾ ُمتٙم٤مُمٚم٦م ذم قمٚمقم  []   اًمّم٤مدق

اًمتخّمص ذم اًمٕمٚمقم قمغم ُمستقى اًمٙمت٥م  إممختّمّمٞم٦م، طمٞم٨م دقم٤م اإلُم٤مم 

ُمّمب٤مح ) و (شمقطمٞمد اعمٗمْمؾ)يمام هق احل٤مل ذم  ومٕمغم ُمستقى اًمٙمت٥م ،واًمرضم٤مل

 وهمػمه٤م.. (اًمنميٕم٦م

 احلٙمؿ ذم اًمٕم٘م٤مئد وأسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م ذم اًمٗم٘مف.وقمغم ُمستقى اًمرضم٤مل يمٝمِم٤مم سمـ 

وم٤مٟمف خيص اعمٜم٤مومع اًمٓمبٞم٦م اجلسدي٦م ُمٜمٝم٤م واًمٜمٗمسٞم٦م اض٤موم٦م وأُم٤م ُمْمٛمقن اًمرؾم٤مًم٦م 

 امم ظمّم٤مئص اظمرى .



 (4)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

وم٘مد ىم٤مل قمٚمامء اًمدراي٦م أن صح٦م احلدي٨م ٓ شمٕمتٛمد قمغم واُم٤م صح٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

طم٤مدي٨م اًمسٜمد ومحس٥م، سمؾ قمغم اًم٘مرائـ اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م، وسمام أن هذه إ

هل قمب٤مرة قمـ وصٗم٤مت ـمبٞم٦م ومٝمل همػم ظم٤مضٕم٦م ًم٘م٤مقمدة اًمٕمرض اًم٘مرآين أو 

قمغم  اًمٕم٘مؾ وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مقاقمد، سمؾ هل ظم٤مضٕم٦م ًمٚمتجرسم٦م، واًمتجرسم٦م أيمؼم سمره٤من

ضمسدي٦م وٟمٗمسٞم٦م، واًمٓم٥م ُمـ اًمٕمٚمقم صدق هذه إطم٤مدي٨م، ٕهن٤م أطم٤مدي٨م ـمبٞم٦م 

 اًمتجريبٞم٦م. 

ذم جم٤مل اًمٓم٥م أن جيرسمقا هذا  وم٤مًمدقمقة جلٛمٞمع اعم١مُمٜملم ٓؾمٞمام اعمتخّمّملم

واهلل وزم  ..   [  ] قمٚمٛمٞم٦م أهؾ اًمبٞم٧م أًمٜمؼمهـ قمغم  اًمٕمٚمؿ ذم احلٞم٤مة وذم اعمختؼمات

 ..اًمتقومٞمؼ

                                                         

 

 دار الؼرآن الؽريم                                                                    

 شعبة البحوث والدراسات الؼرآكقة
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 املقدمة

سٚمٞمؿ قمغم احلبٞم٥م اعمّمٓمٗمك تاحلٛمد هلل رّب اًمٕم٤معملم، وأومْمؾ اًمّمالة وأشمّؿ اًم  

 وآًمف اًمٓم٤مهريـ اعمٕمّمقُملم.حمٛمد 

 وسمٕمد: 

هق أطمد اعمٗم٤مشمٞمح إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل يٕمّقل     [  ] ٓ خيٗمك أّن طمدي٨م أهؾ اًمبٞم٧م 

قمٚمٞمٝم٤م ذم ومٝمؿ اًمٜمّص اًم٘مرآين، وُمٕمروم٦م أرسار سمالهمتف، وروقم٦م شمٕمبػمه، وحتّري 

قمدل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وىمرٟم٤مؤه ذم اًمٗمْمؾ،     [       ] ُمقاضع اًمدىّم٦م ومٞمف، ذًمؽ ٕهّنؿ 

 ٘مٚملم اعم٘مٓمقع سمّمّح٦م صدوره قمٜمد اًمٗمري٘ملم.ورشيم٤مؤه ذم اهلداي٦م سمٜمّص طمدي٨م اًمث

وقمٚمٞمف وم٢مّن ُمـ يريد أن يٗمٝمؿ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم، وي٘مػ قمغم ُمٕم٤مٟمٞمف اًمدىمٞم٘م٦م، 

تٖمٜمل قمـ طمدي٨م اًمراؾمخلم وُمراُمٞمف اًمس٤مُمٞم٦م، وأرسار إقمج٤مزه، ٓ يٛمٙمٜمف أن يس

ر ُمٕم٤مين يمل يستيضء سمف ذم شمدسمّ     [            ] ك وقمؽمشمف اعمٞم٤مُملم اًمٜمبّل اعمّمٓمٗم ذم اًمٕمٚمؿ 

اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، واًمتٗمّٙمر ذم ُم٘م٤مصده وأهداومف وظمّم٤مئّمف وآصم٤مره، سم٤مقمتب٤مرهؿ 

 قمغم ؾمٛمّق ىمدره، وأقمرومٝمؿ سمٛمٜمزًمتف، وأقمٚمٛمٝمؿ سمٗمْمٚمف.أدّل اًمٜم٤مس 

 :  [  ] ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم 

ّٓ وىمد قمٚمٛم٧م ومٞمام ٟمزًم٧م، وأيـ ٟمزًم٧م، وقمغم ُمـ ٟمزًم٧م، »  واهلل ُم٤م ٟمزًم٧م آي٦م إ

 



 (6)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 . (1) «قم٘مقًٓ، وًمس٤مٟم٤ًم ـمٚم٘م٤ًم ؾم١موًٓ إّن رّّب وه٥م زم ىمٚمب٤ًم 

  : [  ]وىم٤مل اإلُم٤مم اًمب٤مىمر

أومْمؾ اًمراؾمخلم ذم اًمٕمٚمؿ، ىمد قمٚمؿ مجٞمع ُم٤م أٟمزل اهلل  []إّن رؾمقل اهلل »

قمٚمٞمف ُمـ اًمتٜمزيؾ واًمت٠مويؾ، وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمٜمزل قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤ًم مل يٕمّٚمٛمف شم٠مويٚمف، 

 . (8) «وأوصٞم٤مؤه ُمـ سمٕمده يٕمٚمٛمقٟمف يمّٚمف

 :[ ]اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر وىم٤مل اإلُم٤مم 

 . (3) «ٟمحـ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمؿ، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ شم٠مويٚمف» 

يـ سم٤معم٠مصمقر، واعمّمٜمّٗمقن ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  وًم٘مد اقمت٤مد أهمٚم٥م اعمٗمرسر

وقمؽمشمف []، إيراد ومريٍد ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمبل  (4) واحلدي٨م اًمنميػ

اًمتل شمتْمّٛمـ سمٞم٤من ومْم٤مئؾ ؾمقر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وُمٜم٤مومٕمٝم٤م     [            ] اعمٕمّمقُملم 

 وظمقاّصٝم٤م، وُم٤م هل٤م ُمـ آصم٤مر قمغم اًمٜمٗمس واًمبدن وؾم٤مئر أطمقال اإلٟمس٤من.

                                                                        

 .36464/  188: 13يمٜمز اًمٕماّمل ( 1)  

 .6/  164: 1، شمٗمسػم اًمٕمٞم٤ميش 96: 1شمٗمسػم اًم٘مٛمل ( 8)  

 .8/  164: 1، شمٗمسػم اًمٕمٞم٤ميش 1/  166: 1 اًمٙم٤مذم( 3)  

، واًمٕماّلُم٦م اعمجٚميس ذم سمح٤مر 166ـ  158و 135ـ  186: 4مجع سمٕمْمٝم٤م اًمسٞمقـمل ذم آشم٘م٤من  ( 4) 

 .369ـ  868: 98إٟمقار 



 (7)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ُل ِمَن اْلُؼْرآِن َما ﴿وشمٚمؽ إطم٤مدي٨م هل ُمّم٤مديؼ واضح٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َوُكـَزِّ

ٌة لِّْؾُؿْمِمـِيَ  ْوِعَظٌة يا أَ ﴿ وىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1) ﴾ُهَو ِشَػاء َوَرمْحَ ا الـَّاُس َقْد َجاءْتُؽم مَّ َ ُّيُّ

ُؽْم  بِّ ن رَّ ٌة لِّْؾُؿْمِمـِيَ  َو ِشػاءٌ مِّ ُدوِر َوُهًدى َوَرمْحَ وهمػمه٤م ُمـ   (8) ﴾دَِّا ِِف الصُّ

، أي٤مت اًمداًّم٦م قمغم أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؿمٗم٤مٌء ًمٚمٜمٗمس واًمبدن، وضٞم٤مٌء ًمٚمروح

 وهتذي٥ٌم ًمألظمالق.

وضم٤مء ذم احلدي٨م اًمنميػ ُم٤م ي١ميّمد هذه اعمٕم٤مين أيْم٤ًم، وم٘مد أظمرج اسمـ ُم٤مضمف 

عؾقؽم بالشػاءين: : »[]وهمػمه ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمسٕمقد، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 . (3) «العسل، والؼرآن

 ىم٤مل:   [  ] وأظمرج أيْم٤ًم ُمـ طمدي٨م أُمػم اعم١مُمٜملم 

 .  (4) «خر الدواء الؼرآن» 

عؾقؽم بؽتاب اهلل، فنّكه احلبل ادتي، »ذم هن٩م اًمبالهم٦م:    [  ] وضم٤مء قمٜمف 

                                                                        

 .88/  17ؾمقرة اإلرساء:  ( 1) 

 .57/  16ؾمقرة يقٟمس:  ( 8) 

 .158: 4آشم٘م٤من  ( 3) 

 اعمّمدر اًمس٤مسمؼ. ( 4) 



 (8)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 . (1) «والـور ادبي، والشػاء الـافع...

 :  []  وىم٤مل

 . (8) ...«إّن فقه شػاًء من أكز الداء، وهو الؽػر والـػاق، والغّي والضالل» 

وىمد أيّمدت اًمبحقث اًمٓمّبٞم٦م احلديث٦م أّن اًمٓم٥ّم اًمروطم٤مين ُمـ أهّؿ إؾمب٤مب 

اعم١مّدي٦م إمم ختٗمٞمػ إُمراض اًمٜمٗمسٞم٦م اعمستٕمّمٞم٦م، واًمٙمثػمة اًمِمٞمقع ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا، 

وٓ ري٥م أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمدقم٤مء ي٘مٗم٤من قمغم رأس ُمٗمردات اًمٓم٥ّم اًمروطم٤مين 

 واًمٕمالج اًمٜمٗمس٤مين، عم٤م هلام ُمـ إصمر اًمب٤مًمغ ذم ٟمٗمقس اعم١مُمٜملم اعمٕمت٘مديـ.

س  يأ قمغم رضمٍؾ جمٜمقن ؾمقرة  أظمرج اسمـ رضيس قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم، أّٟمف ىمر

 .(3) ومؼمئ

قمغم أّن أصم٤مر اًمٕمالضمٞم٦م وهمػمه٤م اعمؽمشّمب٦م قمغم ىمراءة أو اًمتٕمّقذ سمسقرة أو آي٦م 

ىمرآٟمٞم٦م، شمتقىّمػ سم٤مًمدرضم٦م آُومم قمغم رشط اإليامن وآقمت٘م٤مد، وأن دمري قمغم 

٤ممم، ًمس٤من إسمرار ُمـ اخلٚمؼ ًمٞمحّمؾ هب٤م اًمِمٗم٤مء أو يؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م إصمر سم٢مذن اهلل شمٕم

                                                                        

 .863: 9رشح اسمـ أّب احلديد   156ـ اخلٓمب٦م   819اًمبالهم٦م / صبحل اًمّم٤مًمح: هن٩م  ( 1) 

 .19: 16، رشح اسمـ أّب احلديد  176/ اخلٓمب٦م   856هن٩م اًمبالهم٦م / صبحل اًمّم٤مًمح:  ( 8) 

، وراضمع إطم٤مدي٨م اخل٤مّص٦م سم٠مصمر اًمدقم٤مء ذم قمالج إُمراض اعمختٚمٗم٦م ذم سمح٤مر 163: 4آشم٘م٤من  ( 3) 

 .188ـ  6: 95إٟمقار 



 (9)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 مْ اِِنِ  آذَ ِِف  ونَ ـُ مِ مْ ٓ يُ  ينَ ذِ الَّ وَ  اءٌ ػَ ِش وَ  ىوا ُهًد ـُ آمَ  ينَ ذِ ؾَّ لِ  وَ هُ  ْل قُ ﴿ؾمبح٤مٟمف: ىم٤مل 

 . (1) ﴾ىَعؿً  مْ فِ قْ ؾَ عَ  وَ هُ وَ  رٌ قْ وَ 

 أّول من صّنف في فضائل القرآن وخواّصه

 ، وىمد (8) اًمٕمٚمؿ سمت٠مًمٞمػ ظم٤مّص أومرد يمثػم ُمـ ُمّمٜمّٗمل اًمٕم٤مُّم٦م واخل٤مّص٦م هذا     

ذيمر اسمـ اًمٜمديؿ اًمٙمت٥م اعمّمٜمّٗم٦م ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، وقمّد ُمٜمٝم٤م يمت٤مب ُأَّبّ سمـ يمٕم٥م 

 هـ. 81، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  (3) إٟمّم٤مري

ومٞمٔمٝمر ُمـ يمالُمف أّن ُاسمّٞم٤ًم أّول ُمـ أًّمػ ذم ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن، ّٕن اًمذيـ ذيمرهؿ 

 ، ـمب٘متٝمؿ ُمت٠مظّمرة قمٜمف.أّبُمع 

وُم٤م ذيمره طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م ُمـ ،  (4) وهذا يٕم٤مرض ويٜم٘مض ُم٤م ُٟم٘مؾ قمـ اًمسٞمقـمل

                                                                        

 .44: 41ومّّمٚم٧م  ( 1) 

، 158و 184و 186: 4، 35و 38: 1راضمع اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمسٞمقـمل  ( 8) 

 1877: 8، 787و 585: 1، يمِمػ اًمٔمٜمقن 559: 8، 199ـ  197: 1إيْم٤مح اعمٙمٜمقن 

ـ  851: 16، 873ـ  876: 7، 19ـ  18: 5، اًمذريٕم٦م 136: 1، أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 1835و

 .356و  871

 .55اًمٗمٝمرؾم٧م:  ( 3) 

 .136: 1أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م  ( 4) 



 (11)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

أّن أّول ُمـ صٜمّػ ذم قمٚمؿ ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن هق اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل 

 . (1) هـ، ذم يمت٤مسمف  ُمٜم٤مومع اًم٘مرآن 864اعمتقرم ؾمٜم٦م 

٤مإلُم٤مم وًمق ومرضٜم٤م قمدم صّح٦م ُم٤م ٟم٘مٚمف اسمـ اًمٜمديؿ، وم٢مّن اًمِم٤مومٕمل ُمسبقق سم

هـ ذم هذا اًمٙمت٤مب اعمٜمسقب إًمٞمف  148اعمتقرم ؾمٜم٦م    [  ]    ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

ٚمٞمٗم٦م ذم ُمقضع آظمر ُمـ  ظمقاّص اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  واًمذي أؿم٤مر إًمٞمف طم٤مضمل ظم

 ًمٙمٜمّف مل يذيمر شم٘مّدُمف ذم هذا اعمْمامر.  (8) يمِمػ اًمٔمٜمقن

 نسبة الكتاب

اهلل ضمٕمٗمر سمـ حمّٛمد  ظمقاّص اًم٘مرآن  إمم اإلُم٤مم أّب قمبد ُٟمس٥م يمت٤مب

اًمٜمسخ٦م اعمخٓمقـم٦م اًمتل اقمتٛمدٟم٤مه٤م ذم حت٘مٞم٘مٜم٤م، وم٘مد ضم٤مء قمغم  ذم   [  ] اًمّم٤مدق 

 .  []: يمت٤مب ومٞمف ظمقاّص اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، جلٕمٗمر اًمّم٤مدق إوممصٗمحتٝم٤م 

ُمقصاًل ٟمسبف إمم    []    اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقصمّؿ ضم٤مء سمٕمد اًمبسٛمٚم٦م اؾمؿ 

 .[]أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أّب ـم٤مًم٥م

هـ ذم  يمِمػ اًمٔمٜمقن  مج٤مقم٦ًم ممّـ 1667وذيمر طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م اعمتقرم ؾمٜم٦م 

                                                                        

 .1877: 8يمِمػ اًمٔمٜمقن  ( 1) 

 .1835: 8يمِمػ اًمٔمٜمقن  ( 8) 



 (11)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

اًم٘مرآن  سم٤مًمتّمٜمٞمػ، صمّؿ ىم٤مل: وومٞمف خمتٍم ُمروي قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر أومردوا  ُمٜم٤مومع 

 . (1) []سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق

واًمٔم٤مهر أّٟمف يريد يمت٤مسمٜم٤م هذا، ّٕٟمف ورد سم٤مٓؾمٛملم ذم ٟمسخ٦م إصؾ، وم٘مد ضم٤مء 

اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  وذم آظمره٤م:  شَمّؿ ُمٜم٤مومع اًم٘مرآن  يمت٤مب ومٞمف ظمقاّص  ذم أّوهل٤م:

 .(8)اًمٕمٔمٞمؿ

وشم٤مرة   (3) وقمؼّم قمٜمف سمٕمض قمٚمامئٜم٤م قمٜمد اًمٜم٘مؾ قمٜمف شم٤مرًة سمٕمٜمقان  ُمٜم٤مومع اًم٘مرآن

 .(4) سمٕمٜمقان  ظمقاّص اًم٘مرآن

   [  ]    اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقهذا هق أهّؿ ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمسب٦م اًمٙمت٤مب إمم 

 ويْم٤مف إًمٞمف شم٠ميمٞمد اًمٜم٤مىمٚملم قمـ اًمٙمت٤مب قمغم شمٚمؽ اًمٜمسب٦م، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف.

                                                                        

 .1835: 8يمِمػ اًمٔمٜمقن  ( 1) 

 .118: 8راضمع ومٝمرس خمٓمقـم٤مت دار اًمٙمت٥م اًمٔم٤مهري٦م / قمٚمقم اًم٘مرآن  ( 8) 

قمـ اًمِمٝمٞمد ذم  جمٛمققمتف  قمـ  ُمٜم٤مومع اًم٘مرآن   8/  388: 8و  18/  318: 4ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  ( 3) 

 . آُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقاعمٜمسقب إمم 

قمـ اًمِمٝمٞمد ذم  جمٛمققمتف  قمـ  ظمقاّص اًم٘مرآن   5/  439و  18/  165: 6ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  ( 4) 

 .اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر اعمٜمسقب إمم اإلُم٤مم



 (12)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 النقل عن الكتاب

   اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقمل ٟمجد أطم٤مدي٨م يمت٤مب  ظمقاّص اًم٘مرآن  اعمٜمسقب إمم    

[  ]    ُمـ يمت٥م اًمرواي٦م اعمت٘مّدُم٦م قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م يم٤مًمٙمت٥م إرسمٕم٦م 
ٍ
ذم يشء

 ٞم٦م اعمٕم٤مرصة هل٤م.اًمس٤مسم٘م٦م أو اعمج٤مُمٞمع احلديث وإصقل

هـ، وم٘مد 664س اعمتقرّم ؾمٜم٦م وويبدو أّن أّول ُمـ ٟم٘مؾ قمٜمف هق اًمسّٞمد اسمـ ـم٤مو

اإلُم٤مم ضمٕمٗمر وضمدٟم٤م ذم يمت٤مسمف  إُم٤من ُمـ إظمٓم٤مر  سمٕمض اًمٜم٘مقل قمـ 

ٟم٘مٚمٝم٤م قمـ يمت٤مسمف  اًمسٕم٤مدات  ،(1)يمت٤مسمٜم٤م هذاشمٓم٤مسمؼ ُم٤م ورد ذم    [  ]    اًمّم٤مدق

 سم٤مًمٕمب٤مدات اًمتل ًمٞمس هل٤م أوىم٤مت ُمٕمّٞمٜم٤مت  دون أن يِمػم إمم يمت٤مب  اخلقاص .

وٟم٘مؾ اًمسّٞمد هب٦م اهلل سمـ أّب حمٛمد احلسـ اعمقؾمقي اًمراوٟمدي اعمٕم٤مرص ًمٚمٕماّلُم٦م 

 قمّدة  (8)أزه٤مر احلدائؼهـ ذم يمت٤مسمف  اعمجٛمقع اًمرائؼ ُمـ 786احلكّم اعمتقرم ؾمٜم٦م 

   [  ]    اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقاّص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمروي٦م قمـ أطم٤مدي٨م ذم ظمق

                                                                        

، وراضمع ظمقاص ؾمقرة اعم٤مئدة، وُمريؿ، واًمدظم٤من، 96ـ  89ظمٓم٤مر: راضمع إُم٤من ُمـ إ ( 1) 

 وقمبس ُمـ يمت٤مسمٜم٤م هذا.

هـ، راضمع شمرمج٦م اعم١مًمرػ واًمٙمت٤مب ذم اًمذريٕم٦م 763ئمٝمر ُمـ ُمٓم٤موي هذا اًمٙمت٤مب أّٟمف أًّمٗمف ؾمٜم٦م  ( 8) 

 :5ـ اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م، ري٤مض اًمٕمٚمامء  59/ 377: 19، ظم٤ممت٦م اعمستدرك 341: 8، أُمؾ أُمؾ 55: 86

365. 



 (13)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

قمـ يمت٤مب  اخلقاص  اعمٜمسقب إمم  .وٟم٘مؾ (1) ورد ذم يمت٤مسمٜم٤م هذاوسمٕمْمٝم٤م يٓم٤مسمؼ ُم٤م 

اًمِمٝمٞمد إّول اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ُمٙمل اًمٕم٤مُمكم،    [  ]    اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أطم٤مدي٨م ذم ظمقاّص  ، قمّدة (8) جمٛمققمتفهـ ذم 786اًمِمٝمٞمد ؾمٜم٦م 

 (3) وسمٕمْمٝم٤م يٓم٤مسمؼ ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا   [  ]    اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقُمروي٦م قمـ 

ث اًمٜمقري سمٕمد ٟم٘مٚمف سمٕمض شمٚمؽ إطم٤مدي٨م قمـ  جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد   .وذيمر اعمحدر

أّن اًمِمٝمٞمد ىمد رّصح ذم  جمٛمققمتف  أّن ُم٤م ذيمره ُمـ ظمقاص اًم٘مرآن ُمروّي قمـ 

                                                                        

ث اًمٜمقري ذم ضمٜم٦ّم اعم٠موى: ( 1) : 6، 9/  478: 3، وُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 336ٟم٘مؾ سمٕمْمٝم٤م اعمحدر

، وهل شمٓم٤مسمؼ سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ظمقاص ؾمقرة 18/  895و 9/  896: 13، و5/ 439

 احلجر، واًمٜمٛمؾ، واًمتحريؿ، واًمٕم٤مدي٤مت ُمـ يمت٤مسمٜم٤م هذا.

سمـ قمكم اجلبٕمل اًمٕم٤مُمكم، واًمد اًمِمٞمخ قمبد  وجمٛمققمتف هذه سمخّط اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد (8)

ـ  118: 86هـ، راضمع اًمذريٕم٦م 861اًمّمٛمد ضمّد اًمِمٞمخ اًمبٝم٤مئل، يمتبٝم٤م قمـ ظمّط اًمِمٝمٞمد ذم ؾمٜم٦م 

 اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م. 61/  388: 19، ظم٤ممت٦م اعمستدرك 113

، 5/ 439: 6، 18/  315ـ  318: 4ٟم٘مؾ سمٕمْمٝم٤م اعمحّدث اًمٜمقري ذم ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  ( 3) 

، وهل شمٓم٤مسمؼ سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ظمقاص ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت وومّّمٚم٧م، 896/9: 13

واًمِمقرى، واحلديد، واحلنم، واعمٛمتحٜم٦م، واًمٓمالق، واًمتحريؿ، واحل٤مىّم٦م، واًمبّٞمٜم٦م، واًمٕم٤مدي٤مت ُمـ 

 يمت٤مسمٜم٤م هذا.



 (14)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 . (1)   [  ]    اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

وهلذا ٟمجد أّن اعمحّدث اًمٜمقري قمٜمدُم٤م يٜم٘مؾ قمـ  ظمقاص اًم٘مرآن  سمقاؾمٓم٦م 

طمٞم٨م    [  ]    اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقجمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد، يٍّمح سمٜمسب٦م اًمٙمت٤مب إمم 

، (8)  [  ]    اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقاعمٜمسقب إمم اًم٘مرآن  ي٘مقل: ُمـ ظمقاص

ًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم وٟم٘مؾ ا .(3)ويسّٛمٞمف ذم سمٕمض اعمقاضع: ُمٜم٤مومع اًم٘مرآن

يمت٤مب  ظمقاص  قمـ  (4)هـ ذم يمت٤مسمف  ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م965اًمٙمٗمٕمٛمل اعمتقرم ؾمٜم٦م 

يٓم٤مسمؼ ُمـ طمٞم٨م    [  ]    اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقاًم٘مرآن  خمتٍمًا ُمـ أطم٤مدي٨م 

 اعمْمٛمقن ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا، وسمٕمْمف يٓم٤مسم٘مف ذم اًمٚمٗمظ أيْم٤ًم.

وٟم٘مؾ قمٜمف اعمحّدث اًمٜمقري سمٕمض شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ذم  ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  

وىم٤مل: اًمٙمٗمٕمٛمل ذم  اجلٜم٦م  ٟم٘ماًل قمـ يمت٤مب  ظمقاص اًم٘مرآن  واًمٔم٤مهر أّٟمف اعمٜمسقب 

 . (5)   [  ] إمم اًمّم٤مدق 

                                                                        

 .818: 14و  473: 3، وراضمع 18/  895: 13ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  ( 1) 

 .5/  439و  18/  165: 6ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  ( 8) 

 .8/  388: 8و  18/  318: 4ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  ( 3) 

 .461ـ  455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 4) 

 .16/  367: 8ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  ( 5) 



 (15)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

هـ ذم  اًمؼمه٤من ذم شمٗمسػم 1167وٟم٘مؾ اًمسّٞمد ه٤مؿمؿ اًمبحراين اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمسقر وومْم٤مئٚمٝم٤م ُمروي٦م قمـ اًم٘مرآن  قمّدة أطم٤مدي٨م ذم ظمقاص 

، وُمٍّمطم٤ًم سم٠مهّن٤م ُمـ  ظمقاص اًم٘مرآن  وأهمٚمبٝم٤م يٓم٤مسمؼ ُم٤م ورد ذم   [  ]    اًمّم٤مدق

يمت٤مسمٜم٤م هذا ًمٗمٔم٤ًم وُمْمٛمقٟم٤ًم، يمام هق فم٤مهر ُمـ اًمتخرجي٤مت اًمتل أوردٟم٤مه٤م ذم 

 اهلقاُمش.

وُم٤م دُمٜم٤م ذم ُمٕمرض ذيمر اعمّم٤مدر اًمتل ٟم٘مٚم٧م قمـ هذا اًمٙمت٤مب، ٓسمّد ُمـ 

  و ضمٜم٦ّم إُم٤من  (1) و جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد ؿم٤مرة إمم أّٟمف ىمد ورد ذم  اعمجٛمقع اًمرائؼ  اإل

و شمٗمسػم اًمؼمه٤من  اًمٙمثػم ُمـ إطم٤مدي٨م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ يمت٤مب  ظمقاص اًم٘مرآن  

ذم ظمقاص  ، وسمٕمْمٝم٤م[]هذا، وسمٕمْمٝم٤م ُمروي قمـ اًمٜمبل  ًمٙمٜمّٝم٤م مل شمرد ذم يمت٤مسمٜم٤م

 ظمقاص اًمسقر. أي ٓ

 ًملم:وٓ خيٚمق ذًمؽ ُمـ اطمتام

 

                                                                        

أطم٤مدي٨م قمـ  اعمجٛمقع اًمرائؼ  ٟم٘مٚمٝم٤م  13/  846و 5/  836: 8ورد ذم ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  ( 1) 

 846: 8، 18/  165: 6، 473: 3وورد ذم اعمستدرك  قمـ  ظمقاص اًم٘مرآن  ومل شمرد ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا،

أطم٤مدي٨م قمـ  جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد  قمـ  ظمقاص  818: 14، 83/  895: 13، 8/  388و  13/ 

 اًم٘مرآن  وًمٞمس هل ذم يمت٤مسمٜم٤م هذا.



 (16)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

أّن يمت٤مسمٜم٤م هذا هق إصؾ اعمٕمّقل قمٚمٞمف، واًمٙمت٤مب اًمذي ٟم٘مٚمقا قمٜمف هق األّول: 

اإلُم٤مم ضمٕمٗمر يمت٤مب آظمر، ىمد ضّٛمٜمف ُم١مًّمٗمف سمٕمض إصؾ اعمٜمسقب إمم 

أو يمّٚمف، وأض٤مف إًمٞمف ُم٤م شمسٜمّك ًمف ُمـ أطم٤مدي٨م ذم هذا    [  ]    اًمّم٤مدق

 اعمْمٛمقن.

أّن اًمٙمت٤مب اًمذي ٟم٘مٚمقا قمٜمف هق إصؾ اعمٕمّقل قمٚمٞمف وإيمثر اٟمتِم٤مرًا  الثاين:

 سملم اًمٕمٚمامء، صمّؿ إّن سمٕمْمٝمؿ اظمتٍمه ومٙم٤من يمت٤مسمٜم٤م هذا.

 واهلل اًمٕم٤ممل سمح٘مٞم٘م٦م احل٤مل.

 نسخ الكتاب

هلذا اًمٙمت٤مب ٟمسخت٤من خمٓمقـمت٤من يمالمه٤م ذم دار اًمٙمت٥م اًمٔم٤مهري٦م سمدُمِمؼ،   

شم٤مُّم٦م وىمد اقمتٛمدٟم٤م ُمّمّقرة هل٤م ذم حت٘مٞم٘مٜم٤م هذا، واًمث٤مٟمٞم٦م ٟم٤مىمّم٦م خمروُم٦م  إومم

 إّول وأظمر، وذم ُم٤م يكم ُمقاصٗم٤مت يمال اًمٜمسختلم:

 األولى:النسخة 

  7365ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهرّي٦م   رقؿفا:

اهلل ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سمـ حمٛمد سمـ قمكم زيـ اًمٕم٤مسمديـ  ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمبد أّوهلا:

ُمـ يمت٥م ؾمقرة اًمب٘مرة وقمّٚم٘مٝم٤م  []اسمـ احلسلم اًمِمٝمٞمد سمـ قمكم سمـ أّب ـم٤مًم٥م 

قمٚمٞمف زاًم٧م قمٜمف إوضم٤مع يمّٚمٝم٤م وإن قمّٚم٘م٧م قمغم صٖمػم زاًم٧م قمٜمف إوضم٤مع وه٤من 

قمٚمٞمف اًمٗمٓم٤مم ومل خيػ هقاُم٤ًم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم وإن قمّٚم٘م٧م قمغم اعمٍموع زال قمٜمف 



 (17)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 ًمٍمع سم٢مذٟمف شمٕم٤ممم وومٞمٝم٤م ُمـ اعمٜم٤مومع ُم٤م ٓ طمّد ًمف وٓ هن٤مي٦م.ا

ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ُمـ ىمرأه٤م ذم يمّؾ ؾم٤مقم٦م شُمٖمٗمر ]ًمف[ مجٞمع اًمذٟمقب. وهل  آخرها:

 ًمٙمّؾ ُمرض ي٘مرأ قمٚمٞمف يؼمأ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ـ 

 شمّؿ ُمٜم٤مومع اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ.

ٟمسخ٦م ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري ُمٙمتقسم٦م سمخّط ٟمسخل ُمٕمت٤مد.  أوصاففا:

أؾمامء اًمسقر ُمٙمتقسم٦م سم٤مٕمحر. شمقضمد هذه اًمٜمسخ٦م ذم جمٛمقع حيقي ُمٜم٤مومع اًم٘مرآن 

 ذم اعمٜم٤مم وُمٜم٤مومع اًم٘مرآن ًمٚمتٛمٞمٛمل.

واعمجٛمقع ُمٗمروط إوراق ـ اًمقرىم٦م إومم واًمقرىمت٤من إظمػمشم٤من ُمـ 

اعمجٛمقع ُمٙمتقسم٦م سمخط ُمٖم٤مير ًمألصؾ، قمغم اًمقرىم٦م إومم ىمٞمد متٚمؽ سم٤مؾمؿ حمٛمد 

هـ. وىمٞمد متٚمؽ آظمر سم٤مؾمؿ حمٛمد قمٓم٤م 1669خيف ؾمٜم٦م سمـ حمسقد ًمٓمػ اهلل شم٤مر

إيقّب، وصم٤مًم٨م سم٤مؾمؿ حمٛمد ؾمٕمٞمد إيقّب، صمّؿ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٗمقائد اعمختٚمٗم٦م. قمغم 

، وىمٞمقد 1198اًمقرىم٦م إظمػمة، وىمٞمد ُمٓم٤مًمٕم٦م سم٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن اًم٘م٤مدري شم٤مرخيف 

٦م متٚمؽ سم٠مؾمامء أمحد ُمٝمدي اسمـ حمٛمد إيقّب، وآظمر سم٤مؾمؿ حمٛمد أُملم إيقّب ؾمٜم

1195 (1) . 

                                                                        

 .118: 8ومٝمرس خمٓمقـم٤مت دار اًمٙمت٥م اًمٔم٤مهري٦م / قمٚمقم اًم٘مرآن  ( 1) 



 (18)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 :النسخة الثانية

  9594رىمٛمٝم٤م: ذم اعمٙمتب٦م اًمٔم٤مهري٦م  

أّوهل٤م: ذم ىمرـم٤مس سمٛمسؽ وُم٤مء ورد. وضمٕمٚمٝم٤م ذم أٟمبقسم٦م ىمّم٥م رحيل ىمد 

ىمٓمٕم٧م ىمبؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس وؿمّدت سمِمٛمع وقمّٚم٘مٝم٤م قمغم ـمٗمؾ أُمـ ُمـ اًمِمٞمٓم٤من 

أّن ُمـ  []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  آُم٤مم ؾمقرة اًمٜمس٤مء: قمـ وُمـ مجٞمع احلقادث.

 يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمٜمزل أرسمٕملم ًمٞمٚم٦م...

 آظمره٤م: ؾمقرة اًم٘م٤مرقم٦م: إذا يمتب٧م وقمّٚم٘م٧م قمغم ُمـ هق ُم٘مؽّم اًمرزق رزىمف اهلل.

أوص٤مومٝم٤م: ٟمسخ٦م ُمـ اًم٘مرن اًمٕم٤مرش اهلجري يمتب٧م سمخّط ٟمسخل ضمّٞمد 

ُمِمٙمقل. أؾمامء اًمسقر واًمٗمقاصؾ سملم أي٤مت ُمٙمتقسم٦م سم٤مًمذه٥م. أصٞمب٧م 

وىمد ُرمّم٧م سمٕمض إوراق ىمدياًم وسمخ٤مّص٦م ذم  سم٤مًمرـمقسم٦م اًمِمديدة وسم٤مًمتٚمػ،

 . (1) وأواظمره٤مأوائٚمٝم٤م 

وواضح أّن هذه اًمٜمسخ٦م ختتٚمػ قمـ اًمٜمسخ٦م اعمت٘مّدُم٦م، ّٕن احلديثلم اًمٚمذيـ 

ذم اًمٜمس٤مء واًم٘م٤مرقم٦م خي٤مًمٗم٤من ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٗمظ ُمتـ احلديثلم ذم اًمٜمسخ٦م آُومم، يمام 

ومم، مم٤ّم يدّل قمغم اطمتامل يمقن هذه أّن اعم٘مٓمع اًمذي ذم أّوهل٤م مل يرد ذم اًمٜمسخ٦م آُ 

 .  [  ]    اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقاًمٜمسخ٦م هل اعمزيدة واعمتْمّٛمٜم٦م ٕطم٤مدي٨م 

                                                                        

 .119: 8ًم٘مرآن ومٝمرس خمٓمقـم٤مت دار اًمٙمت٥م اًمٔم٤مهري٦م / قمٚمقم ا ( 1) 



 (19)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 عملنا في الكتاب

ـ ىم٤مم إخ اًمِمٞمخ اًمٚمب٤من سم٤مؾمتٜمس٤مخ اًمٙمت٤مب قمـ ُمّمّقرة إصؾ، واؿمؽميمٜم٤م  1

ُمٕم٤ًم سمتخري٩م أطم٤مدي٨م اًمٙمت٤مب سم٤مقمتامد اعمّم٤مدر اًمتل ٟم٘مٚم٧م قمٜمف أو قمـ ٟمسختف 

عمزيدة، ومل ٟمجد ذم سمٕمض شمٚمؽ اعمّم٤مدر شمٓم٤مسم٘م٤ًم شم٤مُّم٤ًم ذم أًمٗم٤مظ احلدي٨م، ا

وظمّمقص٤ًم يمت٤مب  اجلٜم٦م اًمقاىمٞم٦م  ًمٚمِمٞمخ اًمٙمٗمٕمٛمل، طمٞم٨م أظمرج خمتٍمًا ُمٜمف 

 يِمتٛمؾ قمغم ُمْم٤مُمٞمٜمف.

ـ ىم٤مسمٚمٜم٤م ٟمسخ٦م إصؾ سمٜمُُ٘مقل ُم١مًّمٗمل اعمّم٤مدر قمـ يُمُت٥م ُاظمرى، وظمّمقص٤ًم  8

ه٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن  واًمتل شمٓم٤مسمؼ ُم٤م ضم٤مء ذم ُٟمُ٘مقل اًمسّٞمد اًمبحراين ذم يمت٤مب  اًمؼم

يمت٤مسمٜم٤م هذا ذم أهمٚم٥م ُمقارده٤م ًمٗمٔم٤ًم وحمتقًى، وأصمبتٜم٤م آظمتالوم٤مت اًمرضوري٦م ذم 

ّٓ ذم اعمقارد اًمتل ٓ شمس٤مقمد ومٞمٝم٤م ٟمسخ٦م  ه٤مُمش اًمٙمت٤مب، ومل ُٟمٕمّقل قمغم اعمّم٤مدر إ

 إصؾ.

 ّؾ ؾمقرة.ـ ىمّٓمٕمٜم٤م اًمٜمص ورىّمٛمٜم٤م إطم٤مدي٨م سمحس٥م اخلقاص اًمقاردة ذم يم 3

 ـ رشطمٜم٤م اًمٖمري٥م اًمقارد ذم اًمٙمت٤مب سم٤مقمتامد أهّؿ ُمّم٤مدر اًمٚمٖم٦م. 4

ـ ظمّٚمّمٜم٤م اًمٜمّص ُمـ ُمقارد اًمتّمحٞمػ واًمتحريػ ُمع اإلؿم٤مرة إمم إصؾ  5

 اًمٙمت٤مب.ذم ه٤مُمش 

 عيل موسى الؽعبي

                                                                               28  /12  /1378 



 (21)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 خواص الؼرآن العظقم هكتاب فق

 
 [2]ُطىَرُة انبمزة

 اهلل ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق سمـ حمّٛمد سمـ قمكم [ ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمبد1]
(1)

زيـ اًمٕم٤مسمديـ  

 :   [            ] سمـ احلسلم اًمِمٝمٞمد سمـ قمكّم سمـ أّب ـم٤مًم٥م 

ـْ يمت٥َم ؾمقرة اًمب٘مرة وقمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف، زاًم٧ْم قمٜمف إوضم٤مُع يُمّٚمٝم٤م  َُم
(8)

 . 

[ وإن قُمّٚم٘م٧ْم قمغم صٖمػٍم، زاًم٧ْم قمٜمف إوضم٤مُع، وه٤من قمٚمٞمف اًمِٗمٓم٤مُم، ومل 8]

 خَيَْػ هقاُّم٤ًم وٓ ضم٤مّٟم٤ًم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.

ع سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم3] َ  [ وإن قمّٚم٘م٧م قمغم اعمٍموع، زال قمٜمف اًمٍمر
(3) . 

 وومٞمٝم٤م ُمـ اعمٜم٤مومع ُم٤م ٓ طَمّد ًمف وٓ هِن٤مي٦م.

 [3ُطىَرُة آل عًزاٌ]

وقمّٚم٘مٝم٤م قمغم اُمرأة شُمريد احلَْٛمَؾ مَحَٚم٧ْم سم٢مذن   (1) يمتبٝم٤م سمَزقْمٗمران ؿمٕمر [ ُمـ4]

                                                                        

 زاد ذم إصؾ  سمـ  وٓ شمّمّح. ( 1) 

 .454ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 8) 

 .454ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 



 (21)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 . (2) اهلل شمٕم٤ممم

 . (3) وضمّؾ  [ وإذا قُمّٚم٘م٧ْم قمغم اعمُٕمرِس ذم قُمٜمُ٘مف، يرّس اهلل قمٚمٞمف، ورزىمف اهلل قمزّ 5]

 [4] ُطىَرُة انُظاء

ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمٜمزٍل أرسمٕملمضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ]اإلُم٤مم [ ىم٤مل 6]  [: َُم

، ومٛمـ ؾمٙمٜمٝم٤م ُمـ (4)يقُم٤ًم، صمّؿ خُيرضمٝم٤م إمم ظم٤مرج اًمدار، وَيْدوُمٜمٝم٤م ذم سمٕمض ضِمدارهي٤م

ٙمٜمك هب٤م.  همػم أصح٤مهب٤م، مل حُي٥ِّم اًمسُّ

ـَ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.7] هب٤م اخل٤مئُػ سمامء اعمٓمر، أُِم  [ وإن رَشِ

 [5ُطىَرُة انًائدة]

ـَ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ]اإلُم٤مم [ ىم٤مل 8] ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُصٜمدوٍق، أُِم [: َُم

                                                                        

 يمذا. ( 1) 

 .قمـ اًمٜمبل  8/  593: 1، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 454ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 8) 

 .3/  593: 8شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 3) 

 يمذا، وًمٕمّٚمف شمّمحٞمػ ضمدراهن٤م. ( 4) 



 (22)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 ٌء.ؿمف وَُمَت٤مقمف، وٓ ُيرَسُق ًمف يشأْن ُي١مظَمذ ىِمام

، طُمِرس سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم وطمقًمف  (1) [وًمق يم٤من َُمت٤مقمف قمغم ىم٤مِرقم٦م اًمٓمريؼ9]

 . (8) وىمّقشمف

ه قمدُم اخلُبز واعم٤مء 16] هب٤م اجل٤مئُع واًمَٕمٓمِم٤مُن ؿَمبِع وَرَوى، ومل َيرُضّ [ وإذا رَشِ

 . (3) درة اهلل شمٕم٤مممسمِ٘م

 [6ُطىَرُة األَعاو]

هب٤م اعمرُء صمالصم٦َم أّي٤مم (4) [ إذا يُمتب٧ْم سمِٛمسٍؽ وَزقمٗمران ؿمٕمر11]   (5) ، ورَشِ

ُمتقاًمٞم٦ًم، ٟمٔمر أسمدًا ظمػمًا، ومل َيَر ؾمقءًا، وقُمقذم ُمـ إوضم٤مع يُمّٚمٝم٤م وإورام 

                                                                        

 ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ: أقماله أو ُمٕمٔمٛمف، وهق ُمقضع ىمرع اعم٤مّرة. ( 1) 

 .454، ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م: 896إُم٤من ُمـ إظمٓم٤مر:  ( 8) 

 .89إُم٤من ُمـ إظمٓم٤مر:  ( 3) 

 يمذا. ( 4) 

 ذم شمٗمسػم اًمؼمه٤من: ؾمّت٦م أّي٤مم. ( 5) 



 (23)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 . (1) واًمٓمُّح٤مل

خ٤موم٤مت، وصّح٧م اًمداسّم٦م [ وإذا قُمّٚم٘م٧م قمغم اًمدواّب، أُِمٜم٧ْم ُمـ مجٞمع اعم18]

، وُم٤م حيُدُث ذم اًمدواّب ُمـ  (8) ذم ضمسٛمٝم٤م، وأُِمٜم٧ْم ُمـ اهلُزال وآْصٓمِٙم٤مك

 إُمراض إمم اًمقىم٧م اعمٕمٚمقم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.

ـَ ومٞمٝم٤م مم٤ّم َيْٓمُرق13] ـْ ىمرأه٤م ذم يمّؾ ًمٞمٚم٦م، أُِم ، وطُمِرس سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم  (3) [ وَُم

 إمم اًمٜمٝم٤مر.

ـْ صغّم ذم ًمٞمٚم٦م 14] أّول اًمِمٝمر سمٜمٞم٦ٍّم ص٤مدىم٦ٍم، وىمرأه٤م ذم صالشمف ذم [ وَُم

َريْمٕمتلم، صمّؿ ؾمّٚمؿ ويس٠مل اهلل شمٕم٤ممم ُُمٕم٤موم٤مَة ذًمؽ اًمِمٝمر ُمـ يمّؾ ظمقٍف ووضَمٍع، 

ـَ سم٘مّٞم٦َم اًمِمٝمر مم٤ّم يٙمرهف وحيذُره سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.  أُِم

 

                                                                        

 ، واًمٓمُّح٤مل: داٌء ُيّمٞم٥م اًمٓمرح٤مل.8/  396: 8شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 1) 

 اصٓمّٙم٧م ريمبت٤م اًمداسم٦م: اضٓمرسمت٤م. ( 8) 

 أي ُم٤م حيدث ًمٞماًل ُمـ احلقادث، أو ُم٤م يسػم ُمـ اًمدواّب واهلقام. ( 3) 



 (24)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [7ُطىَرُة األعزاف]

ـَ ُمـ اًمسر 15] ـْ يمتبٝم٤م سمامء ورٍد وَزقمٗمران وقمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف، أُِم ـَ ُمـ [ َُم ُبع، وأُِم

يمٞمد اًمٜم٤مس، واًمَٕملم، ووضَمع اًمُٗم١ماد، ومل َيَْمّؾ ذم ـمريٍؼ، وؾَمٚمِؿ ُمـ اًمٕمدّو، وُمـ 

 . (1) احلَّٞم٦م شَمْٚمَسٕمُف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

 [8ُطىَرُة األَفال]

ّٓ يم٤مٟم٧م ًمف 16] ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف، مل ي٘مػ أسمدًا سملم يدي طم٤ميمؿ إ [ َُم

 قمٚمٞمف.  (8) ، ومل ُيْسَتْٕمدَ احُلّج٦ُم، وأّدى طَمّ٘مف، وىم٣م طم٤مضمتف

 . (3) [وإن َوضَم٥َم قمٚمٞمف طمؼٌّ ُدومَِع قمٜمف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم17]

                                                                        

: 8ويمذًمؽ ذم شمٗمسػم اًمؼمه٤من ،قمـ اًمٜمبل  439، وذم ص454ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 1) 

515/3. 

ومالن. وذم اًمؼمه٤من: ومل اؾمتٕمداه: اؾمترّضه واؾمتٜمٍمه واؾمتٕم٤مٟمف، ي٘م٤مل: اؾمتٕمدي٧م إُمػم قمغم  ( 8) 

 يتٕمّد قمٚمٞمف أطمد.

 .قمـ اًمٜمبل  5/  639: 8، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 454ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 



 (25)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [9ُطىَرُة بزاَءة]

ـَ ُمـ اًمٚمُّّمقص ُمـ يمّؾ 18] ٤مدة أو ىَمَٚمٜمُْسقة، أُِم ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم ؾمجر [ َُم

 ُمٙم٤من، وإن راُمقا اًمتٕمّرَض ًمف مل َيْ٘مِدروا قمٚمٞمف.

ـَ ُمـ احلريؼ ذم ُمٜمزًمف، 19] ومل خَيَػ اًمٜم٤مر، وًمق أطمرىم٧م اًمٜم٤مُر اعمديٜم٦َم [وأُِم

 . (1) سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم سمؼميم٦م اًم٘مرآنسم٠مرسه٤م وأشم٧ْم ُمٜمزًمف: وىَمَٗم٧ْم 

 [ وإذا يُمتِب٧ْم ذم إٟم٤مء، وهُمِسؾ سمف احلريُؼ ذم اًمَبَدن، ؾَمَٙمـ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.86]

َُض]عهيه انظالو]  [01ُطىَرُة ُيى

ـْ يمتبٝم٤م ُمـ أّوهل٤م إمم آظمره٤م، 81] ، ووضٕمٝم٤م ذم ُمٜمزًمف،  (8) وضمٕمٚمٝم٤م ذم طُمّؼ [ َُم

ـْ ذم اعمٜمزل، ويم٤مٟم٧م هلؿ قمٞمقب فمٝمرْت  ُمـ   (4) وسم٤مٟم٧ْم قمٚمٞمٝمؿ  (3) وؾمّٛمك مجٞمع َُم

                                                                        

 .قمـ اًمٜمبل  1/  687: 8، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 454ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 1) 

 احلُّؼ: وقم٤مء صٖمػم ذو همٓم٤مء يّتخذ ُمـ قم٤مٍج أو زضم٤مج أو همػممه٤م. ( 8) 

 .قمـ اًمٜمبل  3/  9: 3ؼمه٤من شمٗمسػم اًم ( 3) 

 يمذا، وًمٕمّٚمف شمّمحٞمػ: وسم٤مٟم٧م قمٜمٝمؿ. ( 4) 



 (26)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 أّي اًمقضمقه يم٤مٟم٧ْم.

 ـم٤مهٍر ُُمْ٘مَتَٓمػ88]
ٍ
   (1) [ وإن يُمتب٧ْم ذم ـَمِم٧م ُٟمح٤مٍس، وهُمِسٚم٧ْم سمامء

ٍ
سمامء

ِٛمقا سمرسىم ـَ سمف َدىمٞمٌؼ قمغم أؾمامء َُمـ اهتُّ ٦ٍم، صمؿر ظُمبَِز ذًمؽ وضمل ء سمف، ؾم٤ميمـ، وقُمِج

، وي٠ميُمُؾ يمّؾ واطمٍد ًُم٘مٛم٦ًم، وم٢مّن اًمس٤مرَق ُمٜمٝمؿ ٓ يٙم٤مد ُيسٞمغ  (8) ويُمرِسَ قمغم اعمّتٝمٛملم

 . (3) ًُم٘مٛم٦م ومُٞم١مظمذ سمُجرُمف

حلٚمػ أّٟمف ُأظِمَذ َرطْمُٚمف سمُ٘مّقة  أن حيٚمػ اًمذي ض٤مع ًمف ىُمامؿمف،  (4) [ وًمق طم٤مر83]

 ىمٚم٥م.

 [00ُطىَرُة ُهىد عهيه انظالو]

ـْ يمتبٝم٤م 84] قمٚمٞمف، أقمٓم٤مه اهلُل ىُمّقًة وَٟمٍْمًا، وًمق  فمبل وقمّٚم٘مٝم٤م  (5) ذم َرّق [ َُم

                                                                        

 ىمّٓمػ اعم٤مء: ىمّٓمره. ( 1) 

 ذم إصؾ: اعمتٝمقُملم، واًمتّمقي٥م ُمـ اًمؼمه٤من. ( 8) 

 .قمـ اًمٜمبل  3/  9: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 3) 

 طم٤مر: شمرّدد. ( 4) 

ّق: ضمٚمد رىمٞمؼ ُيٙمَت٥م ومٞمف. ( 5)   اًمرر



 (27)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ىم٤مشَمَٚمُف ُم٤مئ٦ُم رضمٍؾ همٚمبٝمؿ وىَمٝمرهؿ، وُأقمٓمَل اًمٜمٍَم قمٚمٞمٝمؿ، وه٤مسُمقه وظم٤موُمقه، 

 وَضُٕمٗم٧ْم ىمّقهُتؿ قمٜمف.

 . (1) وخم٤مومتف وؾَمْٓمقشمف[وإْن رآه أطمٌد ارشم٤مَع ُمـ هٞمبتف 85]

ـْ يم٤مد ي٘مرسمف.[وإْن ص٤مح صٞمح٦م أومزع 86]  َُم

ّٓ سمام يٙمقن ًمف ٓ قمٚمٞمف. ـْ يتٙمّٚمؿ سمحرضشمف إ  وٓ يتج٤مرس َُم

هب٤م صمالصم٦َم أّي٤مم سُمٙمرًة وقَمِمّٞم٦ًم، ىمقي ىمٚمبف، ومل 87] [ وإْن يمتبٝم٤م سمَزقمٗمران ورَشِ

 يٗمزْع ُمّدَة طمٞم٤مشمف ًمٞماًل وٓ هن٤مرًا، وًمق يم٤من ذم اًمٔمٚمامت اًمسبع.

ـّ سم٠مهقال ُمٜم٤مفمرهؿ واظمتالف 88] أضمٜم٤مؾمٝمؿ، مل يٗمزْع ُمٜمٝمؿ [وًمق ىم٤مشمٚمف اجِل

 سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.

 [02ُطىَرُة يىُطف عهيه انظالو]

ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمٜمزًمف صمالصم٦م أّي٤مم، وأظمرضمٝم٤م إمم ضِمدار اًمبٞم٧م ُمـ 89] [ َُم

                                                                        

 .4/  75: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 1) 



 (28)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ّٓ ورؾمقل اًمسٚمٓم٤من يدقمقه إمم ظمدُمتف، ويٍمومف ذم  (1)ظم٤مرضمف ، مل يِمٕمْر إ

 . (8) طمقائجف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

هب٤م، ؾمّٝمؾ اهلُل قمٚمٞمف اًمرزَق، وضمٕمؾ ًمف احُلْٔمقة سم٘مدرة اهلل [ وإْن يمتبٝم٤م ورَشِ 36]

 . (3) شمٕم٤ممم

 [03ُطىَرُة انزَّعد]

ـْ يمتبٝم٤م ذم ًمٞمٚم٦ٍم ُمٔمٚمٛم٦ٍم سمٕمد صالة اًمَٕمتَٛم٦م31] قمغم ضقء ٟم٤مر، وضمٕمٚمٝم٤م   (4) [ َُم

ـْ فَمَٚمٛمُف، ىمٍم أُمره ويمٚمٛمتف، وظم٤مًمٗمف ُمـ (5) ذم ؾم٤مقمتف قمغم سم٤مب ؾُمٚمٓم٤من، أو َُم

ّٓ قمغم سم٤مب فم٤ممل أو يم٤مومر أو ِزٟمديؼ ي٠مُُمره، ويْمٞمؼ صدره سم٢مذن  .ـ وم٤مهلل، ٓ دُمَٕمؾ إ

                                                                        

 زاد ذم ضمٜم٦ّم إُم٤من واًمؼمه٤من: ودومٜمٝم٤م. ( 1) 

 .6/  154: 3، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 8) 

 .6/  154: 3، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 

 صالة اًمَٕمَتٛم٦م: صالة اًمٕمِم٤مء. ( 4) 

 ذم اًمؼمه٤من: ُمـ ؾم٤مقمتف. ( 5) 



 (29)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 (1) .اهلل شمٕم٤ممم

 [04ُطىَرُة إبزاهيى عهيه انظالو]

ـْ يمتبٝم٤م قمغم ]ظِمرىم٦ٍم[38] ـَ   (8) [ َُم سمٞمْم٤مء، وضمٕمٚمٝم٤م قمغم قَمُْمد ـمٗمٍؾ صٖمػٍم، أُِم

 . (4) ، وؾمٝمؾ قمٚمٞمف ومِٓم٤مُمف (3) ُمـ اًمبٙم٤مء واًمَٗمَزع واًمٜمرزاع

 [05انِذجز]ُطىَرُة 

ـْ يمتبٝم٤م سمَزقمٗمران وؾم٘م٤مه٤م ُٓمرأٍة ىمٚمٞمٚم٦م اًمٚمبـ، يَمُثر ًمبٜمٝم٤م وهَمُزرَ 33]  . (5) [ َُم

ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم ضَمْٞمبف، أو طَمْرومف34]   (8) ، وهمدا وراح، وهل ]ذم[ (1) [ وَُم

                                                                        

قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر   4واحلدي٨م  قمـ اًمٜمبل   3/ احلدي٨م   881: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 1) 

 .اًمّم٤مدق

 أصمبتٜم٤مه ُمـ اًمؼمه٤من. ( 8) 

ـّ وإرواح اًمنميرة. ( 3)   يمذا، وذم ضمٜم٦ّم إُم٤من واًمؼمه٤من: واًمتقاسمع، أي ُم٤م يتبٕمف ُمـ اجل

 .4/  883: 3، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 4) 

قمـ اإلُم٤مم  8وح قمـ اًمٜمبل  1/ ح 389: 3، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 5) 

 .ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق



 (31)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 ُيب٤مع  (4) قمٜمف مم٤ّم يٙمقن قمٜمده مم٤ّم  (3) ُصحبتف، وم٢مّٟمف يٙمُثر يَمْسبُف، وٓ َيْٕمِدل ]أطمٌد[

 . (6) ، وحُت٥َمُّ ُمٕم٤مُمٚمتف (5) ِمؽمىويُ 

َِّذم]  [06ُطىَرُة ان
ّٓ ؾَمَ٘مَط 35] ِٛمُؾ إ ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم طم٤مئط سُمست٤من، مل شمبؼ ومٞمف ؿمجرٌة حَتْ [ َُم

 مَحُْٚمٝم٤م واٟمتثَر.

، سم٤مدوا واٟم٘مرضقا ُمـ أّوهلؿ إمم آظمرهؿ ذم قم٤مُمٝمؿ،  (7) وإن ضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمٜمزل ىمقمٍ 

                                                                        

قَمُْمده، وذم اًمؼمه٤من: ذم ظمزيٜمتف  ضم٤مٟمبف، وذم ضمٜم٦ّم إُم٤من: ذم ضمٞمبف أو طَمْرف اًمٌم ء: ـمرومف أو ( 1) 

 أو ضمٞمبف.

 أصمبت٤مه ُمـ اًمؼمه٤من. ( 8) 

 أصمبتٜم٤مه ُمـ اًمؼمه٤من. ( 3) 

 إصؾ: يٙمقن ومٞمف عم٤م، شمّمحٞمػ صقاسمف ُمـ اًمؼمه٤من.ذم  ( 4) 

 ذم اعمستدرك: وٓ يٕمدل أطمد قمـ ُمٕم٤مُمٚمتف، ورهمبقا ذم اًمبٞمع ُمٜمف واًمنماء. ( 5) 

قمـ اإلُم٤مم  8وح قمـ اًمٜمبل  1/ ح 389: 3، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 6) 

اًمرائؼ ًمٚمسّٞمد هب٦م اهلل قمـ اعمجٛمقع  18/  895: 13، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

 اًمراوٟمدي.

 زاد ذم ضمٜم٦ّم إُم٤من: سم٠مقمٞم٤مهنؿ وأؾمامئٝمؿ. ( 7) 



 (31)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ّٓ ذم فُمٚمؿوحُتِدُث هلؿ أطمقآً شُمزيٚمٝمؿ،  ـْ يٕمٛمٚمُف، وٓ يٕمٛمٚمف إ  . (1)ومٚمٞمتّؼ اهللَ َُم

 [70]طزاءاإلُطىَرُة 
ـْ يمتبٝم٤م ذم ظِمرىم٦م طمريٍر وأطمرز قمٚمٞمٝم٤م، صمّؿ قمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف ورُمك 36]  [ َُم

وإن يُمتب٧ْم سمَزقمٗمران ًمّمٖمػٍم شَمٕمّذر قمٚمٞمف اًمٙمالُم،  ، (2) سم٤مًمٜمُِّم٤مب مل خُيٓمئ رُمُٞمفُ 

 . (3) شمٕم٤ممموؾُمِ٘مَٞمٝم٤م، اٟمٓمٚمؼ ذم يمالُمف سم٢مذن اهلل 

 [08ُطىَرُة انكهف]

ـُ 37] ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم إٟم٤مء ُزضم٤مٍج ضّٞمؼ اًمّرأس، وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمٜمزًمف، ي٠مَُم [ َُم

ْيـ ـُ هق وأهٚمف ُمـ أذى اًمٜم٤مس، ومل حْيت٩َْم  (4) اًمَٗمْ٘مر واًمدر  . (6) إمم أطمٍد أسمداً   (5) ، وي٠مَُم

                                                                        

ّٓ ذم فم٤ممل. 4/  461: 3، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 1)   وومٞمف: وٓ شمٕمٛمٚمف إ

قمـ اإلُم٤مم   4وح  قمـ اًمٜمبل   3/ ح  47: 3، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 8) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر اإلُم٤مم قمـ   4وح  قمـ اًمٜمبل   3/ ح  471: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 3) 

 .455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 4) 

 ذم إصؾ: ومل جيتٛمع، شمّمحٞمػ، وذم اًمؼمه٤من: وٓ حيت٤مج إمم أطمد أسمدًا. ( 5) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم   9وح  قمـ اًمٜمبل   8/ ح  616: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 6) 



 (32)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

واحِلّٛمص وهمػم [ وم٢من يُمتِب٧ْم وضُمِٕمٚم٧ْم ذم خم٤مزن اًم٘مٛمح واًمِمٕمػم وإُرّز 38]

قمغم احلُبقب ذم   (1) ذًمؽ، َدوَمٕم٧ْم قمٜمف يمّؾ ُم١مٍذ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ُمـ مجٞمع ُم٤م يٓمرأ

 . (8) ظَمْزهن٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

 [09ُطىَرُة يزيى عهيها انظالو ]

ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم إٟم٤مء ُزضم٤مٍج ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ] اإلُم٤مم [ ىم٤مل39] [: َُم

، ويرى اخلػمات ذم َُمٜم٤مُمف،  (3) ف، يَمُثر ظمػُمهضّٞمؼ اًمرأس ٟمٔمٞمٍػ، وضَمَٕمَٚمٝم٤م ذم ُمٜمزًم

 . (4) يمام يرى أهُؾ ُمٜمزًمف، وًمق أىم٤مم قمٜمده أطمٌد ُمـ اًمٜم٤مس ًمرأى ظمػماً 

 . (6) ، وطمرؾم٧م ُم٤م ومٞمف (5) [ وإْن يمتب٧ْم قمغم طم٤مئط سمٞم٧ٍم ُمٜمٕم٧ْم ـَمقارىمف46]

                                                                        

 ذم اًمؼمه٤من: يٓمرق، أي يدّب ُمـ هقاّم إرض. ( 1) 

 .9/  616: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 8) 

 .89، إُم٤من ُمـ إظمٓم٤مر: 455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم   3وح  قمـ اًمٜمبل   8/ ح  695: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 4) 

 اًمٓمقارق: احلقادث. ( 5) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم   3وح  قمـ اًمٜمبل   8/ ح  695: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 6) 



 (33)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـَ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم41]  . (1) [ وإذا رشهب٤م اخل٤مئُػ، أُِم

 [21ُطىَرُة طه عهيه انظالو ]

ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم ظِمرىم٦م طمريٍر ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ]اإلُم٤مم [ ىم٤مل 48] [: َُم

 .(8)ظمرضاء، وىمّمد إمم ىمقم ُيريد اًمتزوي٩م ُمٜمٝمؿ، شمّؿ ًمف ذًمؽ، ومل خُي٤مًمٗمف أطمد

 . (5) سمٕمُْمٝمؿ سمٕمْم٤مً   (4) ، ومل ُي٘م٤مشمؾ (3) [ وإن ُمِمك سملم قمسٙمريـ اومؽمىمقا43]

ٚمٓم٤من، 44] هب٤م اعمٓمٚمقب ُمـ اًمسُّ ـْ ـمٚمبف ُمـ اًمُٕمت٤مة [ وإذا رَشِ ودظمؾ قمغم َُم

 . (7) ، وظمرج ُمـ سملم يديف ُمرسوراً  (6) اجلب٤مسمرة، ََٓن ًمف سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم

                                                                        

 .3و  8/ ح 695: 3، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 1) 

 .4/  818: 14، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 3و 8/ ح 745: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 8) 

 .455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 

 واًمتّمقي٥م ُمـ اًمؼمه٤من.ذم إصؾ: ي٘م٤مشمٚمقا،  ( 4) 

 .3و 8/ ح 746: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 5) 

 .455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 6) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم   3وح  قمـ اًمٜمبل   8/ ح  745: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 7) 



 (34)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـْ ـم٤مًم٧م قُمزسمتٝم٤م ٧م[ وإذا اؾمتحٛمّ 45]  ظُمٓمِب٧ْم، وؾمّٝمؾ اهلُل ظِمٓمبتٝم٤م  (1) سمامئٝم٤م َُم

 . (2) سم٠مُمر اهلل وىمدرشمف

 [20ُطىَرُة األَبياء عهيهى انظالو]

ـْ يمتبٝم٤م [:]ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اإلُم٤مم [ ىم٤مل 46] وضمٕمٚمٝم٤م ذم وؾمٓمف  (3)َُم

ُمـ وؾمٓمف اًمٙمت٤مُب، وهل شمّمُٚمح  (4)وٟم٤مم، مل يستٞم٘مظ ُمـ ٟمقُمف طمّتك ُيْ٘مَٓمعَ 

ـْ ـم٤مل ؾَمَٝمُره ُِمـ ومٙمٍر أو ظمقٍف أو ُمرض  .(5)ًمٚمٛمريض، وَُم

 [22ُطىَرُة انَذّج]

  (1)َُمريَم٥م، ضم٤مءت (6)[ ُمـ يمتبٝم٤م ذم َرّق همزاٍل، وضمٕمٚمٝم٤م ذم َصحـ47]

                                                                        

 اًمُٕمْزسم٦م: ُمّمدر سمٛمٕمٜمك اًمُٕمزوسم٦م. ( 1) 

 .3/  745: 3شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 8) 

 ذم َرّق فمبل.زاد ذم اًمؼمه٤من:  ( 3) 

 ذم اًمؼمه٤من: طمّتك يرومع. ( 4) 

 وزاد ذم آظمره: وم٤مّٟمف يؼمأ سم٢مذن اهلل. 3/  799: 3، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 455ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 5) 

 ذم ضمٜم٦ّم إُم٤من: ذم ضمٜم٥م. ( 6) 



 (35)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(8)ُمـ يمّؾ ُمٙم٤مٍن، وُأصٞم٥م اعمَريَم٥ُم، ومل َيْسَٚمؿاًمريُح 

[ وإذا يُمتب٧ْم وحُمٞم٧ْم وُرؿّم٧م ذم ُمقضع ؾُمٚمٓم٤مٍن ضم٤مئٍر، أو ُمٙم٤من، مل 48]

ـْ جيٚمِس ُهٜم٤مك سمٕمٞمشٍ  (3)يتٝمٜم٠ّم ، وشمراه ىمٚم٘م٤ًم طمزيٜم٤ًم ظم٤مئٗم٤ًم طَمِذرًا إمم أْن ي٘مقَم، ومل (4)َُم

 .(5)يتٝمٜم٠ّم سمذًمؽ أسمدًا، إمم أن يٖمػّم أرضف ُمـ ضمديد

ُُىٌ]  [23ُطىَرُة انًؤِي
ـْ يمتبٝم٤م صمالصم٦َم أّي٤مم وُمّرات، وقمّٚم٘مٝمـ٤م قمٚمٞمـف ًمـٞماًل ذم ظِمرىمـ٦ٍم سمٞمْمـ٤مء49] ، (6)[ َُم

                                                                        

 زاد ذم اًمؼمه٤من: إًمٞمف. ( 1) 

ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم   3وح  قمـ اًمٜمبل  8/ح 851: 3،شمٗمسػماًمؼمه٤من456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م: ( 8) 

 .اًمّم٤مدق 

ذم إصؾ: مل يٛمض، وىمد ضمٕمؾ اًمٜم٤مؾمخ قمٚمٞمٝم٤م صمالث ٟم٘م٤مط داًّم٦م قمغم متريْمٝم٤م، وُم٤م أصمبتٜم٤مه ُمـ  ( 3) 

 ضمٜم٦ّم إُم٤من.

 ذم إصؾ: شمٕمٞمش، وُم٤م أصمبتٜم٤مه ُمـ ضمٜم٦ّم إُم٤من. ( 4) 

 .456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 5) 

وضمٕمٚمٝم٤م ذم ظمرىم٦م طمرير ظمرضاء. وذم اًمؼمه٤من: ُمـ يمتبٝم٤م ًمٞماًل ذم ذم ضمٜم٦م إُم٤من: ُمـ يمتبٝم٤م ًمٞمالً  ( 6) 

 ظمرىم٦م سمٞمْم٤مء.



 (36)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 نمهب٤م أسمــــدًا،ـنمب اخلٛمــــر، مل يــــــْ يــــَُمــــ (1)وضمٕمٚمٝمــــ٤م ]قمــــغم[

 .(3)إًمٞمف رُشهُب٤م (8)وُيبّٖمض

ُُّىر]  [24ُطىَرُة ان
ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م ذم صمِٞم٤مسمف، أو ضمٕمٚمٝم٤م ذم 56]  .(4)ومِراؿمف، مل جُيٜم٥ِْم ومٞمف أسمداً [ َُم

هب٤م(5)[ وإْن يمتبٝم٤م51] ُي٘مَٓمع قمٜمف اجِلامع، ومل يبؼ ًمف ؿَمٝمقٌة سم٘مدرة اهلل  ورَشِ

 .(6)شمٕم٤ممم

 [25ُطىَرُة انفزلاٌ]
ـْ يمتبٝم٤م صمالث ُمّرات، وقمّٚم٘مٝم٤م ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ]اإلُم٤مم [ ىم٤مل 58] [: َُم

                                                                        

 ُمـ اًمؼمه٤من. ( 1) 

 ذم إصؾ: ويٕمض، شمّمحٞمػ صقاسمف ُمـ اًمؼمه٤من. ( 8) 

ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم   4وح  قمـ اًمٜمبل   3/ح 9: 4اًمؼمه٤من  ، شمٗمسػم456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 

 .اًمّم٤مدق 

قمـ اإلُم٤مم   4وح  قمـ اًمٜمبل   3/ ح  43: 4، شمٗمسػم اًمؼمه٤من ٦456م: ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم ( 4) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر 

 زاد ذم اًمؼمه٤من: سمامء زُمزم. ( 5) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر اإلُم٤مم قمـ   4وح قمـ اًمٜمبل   3/ ح  47: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 6) 



 (37)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ّٓ ىم٤مُم٧م صمالصم٦م   أّي٤مم وُم٤مشم٧ْم.قمٚمٞمف، مل يٙمـ يريم٥ُم مجاًل وٓ داسّم٦ًم، إ

 [وإن َوـمِئ اُمرأًة وىُميض سمٞمٜمٝمام مَحٌْؾ، مل َيْٚمَب٨م ذم سمٓمٜمٝم٤م، ورُم٧ْم سمف.53]

 .(1)[وإن دظمؾ إمم ىمقٍم سمٞمٜمٝمؿ سمٞمٌع أو رشاٌء، مل يتؿر واومؽمىمقا54]

[ وإن ىُمرئ٧م قمغم اجلُْحِر ومٞمف صُمٕمب٤مٌن أو يشء ُمـ اهلَقاّم، ظَمَرَج سم٢مذن اهلل 55]

 شمٕم٤ممم وىُمتَِؾ.

 [26َعزاء]ُطىَرُة انشُّ
ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمغم ِديٍؽ أسمٞمض أوْمَرق56] وأـمٚم٘مف، وم٢مّٟمف يٛمٌم وي٘مُػ  (8)[ َُم

ـْ يمٜمٌز أو ؾِمحٌر َُمْدوُمقنٌ   .(3)قمغم ُمقضٍع، ومحٞمثام َوىَمَػ اطْمِٗمْر ُمقِضَٕمف، يُٙم

، ورسّمام ظِمٞمَػ (5)شَمَّمّٕم٥َم قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمرْٚمُؼ  (4)[ وإذا قُمّٚم٘م٧ْم قمغم اُمرأٍة َُمْٓمٚمقىم٦مٍ 57]

                                                                        

 .قمـ اًمٜمبل  8/  169: 4، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 1)

 اًمديؽ إوْمَرق: ذو اًمُٕمروملم. ( 8) 

 .4/  163: 4، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 

 ذم إصؾ: ُمٓمٚم٘م٦م، شمّمحٞمػ صقاسمف ُم٤م أصمبتٜم٤مه، واعمرأة اعمٓمٚمقىم٦م هل اًمتل أص٤مهب٤م وضمع اًمقٓدة. ( 4) 

 اًمٓمرْٚمؼ: وضمع اًمقٓدة. ( 5) 



 (38)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)ختّٚمّم٧م سم٢مذن اهلل شمٕم٤مممقمٚمٞمٝم٤م، 

ذم ُمقضٍع، ظَمِرَب ذًمؽ اعمقضع سم٢مذن اهلل  [ وإذا ُدومِٜم٧ْم أوُرّش ُم٤مُؤه٤م58]

 .(8)شمٕم٤ممم

ًَُّم ]  [27ُطىَرُة ان

ـْ يمتبٝم٤م ًمٞماًل ذم َرّق هَمزاٍل، أو َوَرق اعمَْقز، أو ـُمقُم٤مرٍ 59] ، وضمٕمٚمٝم٤م ذم (3)[ َُم

و ضمٕمٚمٝم٤م ذم ُصٜمدوق، مل َيْ٘مَرْب ء، أُمدسمقٍغ مل ُي٘مَٓمْع ُمٜمف يش (4)ؾم٤مقمتف ذم ]َرّق[

، وٓ يش ٌء ي١مذي سمحقل (5)ذًمؽ اًمبٞم٧م طمّٞم٦ٌم، وٓ قم٘مرٌب، وٓ سمٕمقٌض، وٓ ذرّ 

                                                                        

٘م٧م قمغم ُمٓمّٚم٘م٦م، يّمٕم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمالق، ورسّمام وومٞمف: وإذا قُمٚمّ  4/  163: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 1) 

 ظمٞمػ، ومٚمٞمّتؼ وم٤مقمٚمف.

 .4/  163: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 8) 

 ُمـ اًمؼمه٤من. ( 3) 

 ُمـ اًمؼمه٤من. ( 4) 

 اًمذّر: صٖم٤مر اًمٜمٛمؾ. ( 5) 



 (39)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)اهلل وىمّقشمف

 [28ُطىَرُة انَمَظض]

ـَ ُمـ اًمزٟم٤م واهلََرب واخِلٞم٤مٟم٦م66] ـْ يمتبٝم٤م صمّؿ قمّٚم٘مٝم٤م قمغم ممٚمقيمف، أُِم  .(8)[ َُم

ـْ يمتبٝم٤م صمّؿ قمّٚم٘مٝم٤م قمغم 61] ، وص٤مطم٥م اًمٓمُّح٤مل ووضمع اًمٙمبد (3)اعمَْبُٓمقن[ وَُم

واجلقف، يٕمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف ـ أو يٙمتبٝم٤م أيْم٤ًم، ويٖمسٚمٝم٤م سمامء اعمٓمر، وينمُب ذًمؽ 

ـ أزاَل قمٜمف مجٞمع إمل، وهدأ َوضَمُٕمف، وحتّٚمَؾ قمٜمف اًمَقَرُم سم٢مذن اهلل  (4)]اعم٤مء[

 .(5)[138شمٕم٤ممم]

 

                                                                        

، ُمستدرك اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم   8وح  قمـ اًمٜمبل   1/ ح  199: 4اًمؼمه٤من ( 1) 

 قمـ اعمجٛمقع اًمرائؼ ًمٚمسّٞمد هب٦م اهلل اعمقؾمقي اًمراوٟمدي. 9/  478: 3اًمقؾم٤مئؾ 

 .456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 8) 

 اعمبٓمقن: اًمٕمٚمٞمؾ اًمبٓمـ، أو ُمـ سمف إؾمٝم٤مل يٛمتّد أؿمٝمرًا ًمْمٕمػ اعمٕمدة. ( 3) 

 ُمـ اًمؼمه٤من. ( 4) 

 .3/  843: 4، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 5) 



 (41)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

َُْكبىث]  [29ُطىَرُة انَع

هب٤م68] ـْ يمتبٝم٤م ورَشِ سمع، زال قمٜمف مُحّك [ َُم ومل يٖمتّؿ ُمـ  ،(8)واًمؼمد وإمل (1)اًمرر

ّٓ وضمع اعمقت اًمذي ٓسمّد ُمٜمف، ويٙمُثر رسوُرُه ُم٤م قم٤مش  .(3)وضمع أسمدًا إ

ُط اًمٙمسَؾ، وينمُح اًمّمدر63] ُح اًم٘مٚم٥م، وُيٜمَِمر ُب ُم٤مئٝم٤م ُيٗمرر  .(4)[ ورُشْ

 ، يزيؾ ذًمؽ.واحلرارة (5)اًمقضمُف ًمٚمجٛمرة[ وُم٤مؤه٤م ُيْٖمَسُؾ سمف 64]

شمف، وهق ُيديره طمقاًمٞمٝم٤م، ٟم٤مم ُمـ 65] ـْ ىمرأه٤م ذم ومراؿمف وإصبٕمف ذم رُسّ [ وَُم

 .(6)اًمٜمٝم٤مر سم٢مذن اهللأّول اًمٚمٞمؾ إمم آظمره، ومل يٜمتبف إمم سُمٙمرة 

                                                                        

سمع: هل اًمتل    ( 1)  ذم إصؾ: ومحل اًمرسمٞمع، شمّمحٞمػ صقاسمف ُمـ ضمٜم٦ّم إُم٤من واًمؼمه٤من، ومُحّك اًمرر

 شمٕمرض ًمٚمٛمريض يقُم٤ًم وشمدقمف يقُملم، صمّؿ شمٕمقد إًمٞمف ذم اًمٞمقم اًمراسمع.

 .456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 8) 

 اًمِمٝمٞمد. قمـ جمٛمققم٦م 18/  318: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 4/  361: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 3) 

 .4/  361: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 4) 

 ذم اًمؼمه٤من: ًمٚمحٛمرة. ( 5) 

 .4/  361: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 6) 



 (41)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [31ُطىَرُة انزُّوو]

ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم إٟم٤مء زضم٤مٍج ضّٞمؼ اًمرأس، وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمٜمزل ُمـ 66] [ َُم

ـْ  (1)اقمتّؾ مجٞمعأراد  ذم ذًمؽ اعمٜمزل، وًمق دظمؾ أطمٌد ُمـ همػم أهٚمف ]اقمتّؾ أيْم٤ًم  َُم

 .(8)اًمدار[ُمع أهؾ 

سمامء اعمٓمر، وضمٕمؾ ذم إٟم٤مء وَمّخ٤مر، وؾُمِ٘مَل ُمـ أراد ُمـ  (3)[ وإذا ذّوسم٧ْم 67]

 .(4)إقمداء، َُمِرضقا سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم

 [30ُطىَرُة ُنمًاٌ]

ـْ يمتبٝم٤م وؾم٘م٤مه٤م ًمرضمؾ أو اُمرأة ذم ضمقومٝم٤م اًمٖم٤مؿمٞم٦م68] أو قمّٚم٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمؾ،  (5)[ َُم

                                                                        

 ذم إصؾ: ذم ُمٜمزًمف وُمـ زاد قمغم مجٞمع، شمّمحٞمػ صقاسمف ُمـ اًمؼمه٤من. ( 1) 

سملم ُمٕم٘مقومتلم ُمـ  وُم٤م قمـ اًمٜمبل  8و 333/1: 4، شمٗمسػماًمؼمه٤من456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م: ( 8) 

 اًمؼمه٤من.

 ذم إصؾ ذسّم٧م، شمّمحٞمػ صقاسمف ُم٤م ذم اعمتـ. ( 3) 

 .قمـ اًمٜمبل  8/  333: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 4) 

 اًمٖم٤مؿمٞم٦م: داٌء ي٠مظمذ ذم اجلقف. ( 5) 



 (42)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـَ آدم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ـَ ُمـ احلُّٛمك، وزال قمٜمف يمّؾ قمّٚم٦ٍم شُمّمٞم٥ُم اسم  .(1)قُمقذم وأُِم

سمع واعُمثّٚمث٦م69] ب ُم٤مءه٤م زال قمٜمف مُحّك اًمرر  .(3)سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم (8)[ وإذا رَشِ

 [32ُطىَرُة انى انظَّجدة]

ـَ ُمـ مجٞمع احلُّٛمك [ 76] ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف، أُِم ٘مٞم٘م٦م َُم داع واًمِمر واًمّمُّ

ع سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم  .(4)واًمٍمر

 [33ُطىَرُة األدشاب]

ـْ يمتبٝم٤م ذم َرّق همزاٍل أو ـُمقُم٤مر، وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمٜمزًمف، يَمُثر اخلُّٓم٤مب إًمٞمف 71] [ َُم

 .(5)أهٚمف وأىم٤مرسمفذم أهٚمف، وـُمٚم٥ِم اًمتزوي٩م إًمٞمف ُمـ سمٜم٤مشمف وأظمقاشمف ومجٞمع 

                                                                        

 .4/  359: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 1) 

 احلُّٛمك اعمثٚمث٦م: اًمتل شمٜم٤موب اعمريض ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م. ( 8) 

 وضم٤مء ومٞمف هذا احلدي٨م ذم ومْم٤مئؾ ؾمقرة اًمسجدة أشمٞم٦م.، 4/  385: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 3) 

 .3/  385: 4، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 4) 

قمـ اإلُم٤مم  4وح قمـ اًمٜمبل  3و 8/ ح 467: 4، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 5) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر 



 (43)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [34ُطىَرُة َطَبأ]

ـْ يمتبٝم٤م ذم ظِم 78] ـَ ُمـ مجٞمع اهلقاّم اًمتل خترُج [ َُم  (1)قمٚمٞمف ]وُمـ[رىم٦ٍم، أُِم

 .(8)داُم٧م قمٚمٞمفاًمُٕم٘مقسم٦م ُم٤م 

ب ُم٤مء ه٤م 73] ىم٤من[ وإذا رَشِ قمغم وضمٝمف، أزال قمٜمف  ، وُٟمِْمَح (3)ص٤مطم٥ُم اًمػَمَ

 ذًمؽ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.

 [35ُطىَرُة َفاِطز]

ـْ يمتبٝم٤م ذم ظُمقان74] ـْ أراد، (4)[ َُم ح ، صمّؿ أطمرز قمٚمٞمٝم٤م، وضمٕمٚمٝم٤م ُمع َُم مل َيؼْمَ

                                                                        

 أصمبتٜم٤مه ُمـ ضمٜم٦ّم إُم٤من. ( 1) 

قمـ اإلُم٤مم  3وح قمـ اًمٜمبل  84/  565: 4، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 8) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر 

ىم٤من: طم٤مًم٦م ُمرضٞم٦م متٜمع اًمّمٗمراء ُمـ سمٚمقغ اعمَِٕمك سمسٝمقًم٦م، ومتختٚمط سم٤مًمدم، ومتّمّٗمر سمسب٥م  ( 3)  اًمػَمَ

 ذًمؽ أٟمسج٦م اإلٟمس٤من أو احلٞمقان.

 ي١ميمؾ قمٚمٞمف.ذم اًمؼمه٤من: ذم ىم٤مرورة. واخلُقان ُم٤م  ( 4) 



 (44)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)ُمـ ُمٙم٤مٟمف طمّتك يرومٕمٝم٤م قمٜمف

[ وإْن شمريمٝم٤م ذم طِمْجِر رضمٍؾ قمغم همٗمٚم٦ٍم، مل َيْ٘مِدر أن ي٘مقم ُمـ ُمقضٕمف 75]

 .(8)ُيروَمع قمٜمفطمّتك 

 [ وإن قمّٚم٘مٝم٤م قمغم داسّم٦م، طُمِٗمٔم٧م ُمـ يمّؾ ـم٤مرٍق وؾم٤مرٍق سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.76]

 [36ض]يُطىَرُة 

هب٤م ؾمبٕم٦َم أّي٤مم، يمؾر يقٍم 77] ـْ يمتبٝم٤م سمامء ورٍد وَزقمٗمراٍن ؾمبَع ُمّرات، ورَشِ [ َُم

ـْ ُيٜم٤مفمره، وقمُٔمؿ ذم أقملم ُمّرة،  وقمك يمّؾ يشء يسٛمٕمف، وحيٗمٔمف، وهَمَٚم٥م َُم

 .(3)اًمٜم٤مس

ـّ 78] ـَ ُمـ اًمٕملم اًمسقء، واجل ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمغم ضمسده، أُِم [ وَُم

                                                                        

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم   3وح  قمـ اًمٜمبل  3/ ح 533: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 1) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم   4وح  قمـ اًمٜمبل   1/ ح  533: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 8) 

 .6/  568: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 3) 



 (45)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)٢مذن اهلل شمٕم٤مممواجلٜمقن، واهلقاّم وإرضم٤مس وإوضم٤مع سم

 [37ُطىَرُة انظَّافَّاث]

ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم 79] إٟم٤مء ُزضم٤مٍج ضّٞمؼ اًمرأس، وضمٕمٚمف ذم ُصٜمدوق [ َُم

ـّ ذم ون أطمدًا سمٌم ء (8)رأى اجل  .(3)ُمٜمزًمف يذهبقن وي٠مشمقن أومقاضم٤ًم أومقاضم٤ًم، ٓ يرُضّ

ضمٗم٤من سمامئٝم٤م، يؼمأ ُمـ مجٞمع ُم٤م سمف، وي (4)اًمَقهْل٤من[ ويستحّؿ 86] سٙمـ واًمرر

 .(5)َرضِمٞمُٗمُف وَوهَلُُف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

 [38ُطىَرُة ص]

ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم إٟم٤مء ُزضم٤مٍج أو ظَمَزٍف، وضمٕمٚمٝم٤م ذم ُمقضع ىم٤مٍض 81] [ َُم

ٍط، مل َيُتّؿ همػم صمالصم٦م أّي٤مٍم وىمد فمٝمرت قمٞمقسمف، وُيٜمَْت٘مص ىَمْدُره، وٓ  أو ص٤مطم٥م رُشَ

                                                                        

 .6/  568: 4، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 456ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 1) 

 ذم إصؾ: ُمـ، وُم٤م أصمبتٜم٤مه ُمـ اًمؼمه٤من. ( 8) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم  5وح قمـ اًمٜمبل  4و  3/ ح 596: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 3) 

 اًمقهل٤من: اًمذي اؿمتّد طمزٟمف طمّتك ذه٥م قم٘مٚمف. ( 4) 

 .5/  596: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 5) 



 (46)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)اعمرضويب٘مك ذم ضٞمٍؼ وؿمّدٍة وقم٤مُمر يٜمٗمذ أُمره سمٕمد ذًمؽ، 

 [39ُطىَرُة انُشَيز]

ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمغم قَمُْمده88] ـْ َدظَمَؾ  (8)، أو ]شمريمٝم٤م[[ َُم ذم ومِراؿمف، ومُٙمؾُّ َُم

ومٞمف اجلٛمٞمَؾ، ومل َيْٚمَ٘مف  ، وَذيَمر(3)قمٚمٞمف أو ظَمَرَج ُمـ قمٜمده أصمٜمك قمٚمٞمف سمخػٍم، وؿمٙمره

ّٓ ؿمٙمره وأطمّبف، ومل يزاًمقا ُم٘مٞمٛملم قمغم ؿُمٙمره، وذُ  يمِر ومٞمف أطمٌد ُمـ اًمٜم٤مس إ

 .(4)َيُٚمٛمف أطمداجلٛمٞمُؾ، ومل 

 [41ُطىَرُة غاِفز]
: إّن ذم احلقاُمٞمؿ ومْماًل يمثػمًا []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اإلُم٤مم [ وىم٤مل 83]

                                                                        

 .اًمّم٤مدق ر ضمٕمٗمقمـ اإلُم٤مم  4وح قمـ اًمٜمبل  3و  8/ ح 639: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من ( 1) 

 ُمـ اًمؼمه٤من. ( 8) 

 .457ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم  4وح قمـ اًمٜمبل  3و  8/ ح 691: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 4) 



 (47)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ُح ومٞمفَيُٓمقل   .(1)اًمنمر

ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم طم٤مئط[]اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمراإلُم٤مم [ ىم٤مل 84] أو  (8): َُم

 سُمست٤من يمبػم، اظْمرَضر ومَحََؾ وأْزَهَر، وص٤مر طَمَسٜم٤ًم ذم وىمتف.

اء، وسُمقرك ًمف ومٞمٝم٤م هم٤مي٦م 85] [وإن شُمِريم٧ْم ذم طم٤مئط ُديّم٤مٍن يَمُثر ومٞمٝم٤م اًمبٞمع واًمنمر

يم٦م  .(3)اًمؼَمَ

سمف إُدرةيُمتب٧ْم إلٟمس٤مٍن [ وإن 86]
(4)

، زاَل قمٜمف ذًمؽ
(5)

.
(6) 

                                                                        

، وىمد ضم٤مء هذا احلدي٨م ذم إصؾ ىمبؾ قمٜمقان ؾمقرة هم٤مومر، وطمّ٘مف أن 741: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 1) 

يٙمقن هٜم٤م، سم٤مقمتب٤مر أّن ؾمقرة هم٤مومر هل أّول احلقاُمٞمؿ اًمسبٕم٦م، يمام ضم٤مء ذم اًمؼمه٤من ذم أّول ومْمؾ ؾمقرة 

 هم٤مومر ٓ ذم ؾمقرة اًمزُمر.

 زاد ذم إصؾ: وديم٤من، وٓ يّمّح. ( 8) 

قمـ اإلُم٤مم  4وحقمـ اًمٜمبل  3و  8/ ح 741: 4، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 457ٞم٦م: ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىم ( 3) 

 . ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

 آُدرة: اٟمتٗم٤مخ ذم اخلّمٞم٦م ًمترّسب ؾم٤مئؾ ذم همالومٝم٤م. ( 4) 

واًمتٕمريػ أيت ًمٞمس ُمـ احلدي٨م، وىمد ومّمؾ ذم اًمؼمه٤من سملم  4/  741: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 5) 

 احلدي٨م واًمتٕمريػ سمٙمٚمٛم٦م  وىمٞمؾ .

 إُدرة: ـَمرٌف ُمـ اًمسقداء واهلل اًمٕم٤ممل.»د ذم إصؾ: زا ( 6) 

 



 (48)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـْ سمف د87] ُم٤مُمُؾ أو ىُمروٌح أو ظمقٌف، زاَل قمٜمف [ وإن يُمتب٧ْم وقُمّٚم٘م٧ْم قمغم َُم

 .(1)اهلل شمٕم٤مممذًمؽ سمٛمِمٞمئ٦م 

 (3)يزول قمٜمف اًمَٗمَرق. (8)اعمَْٗمروق[ ويمذًمؽ 88]

ـَ سمامئٝم٤م89] يٕمقد ي٤مسمس٤ًم سمٛمٜمزًم٦م  (4)دىمٞمٌؼ، وظُمبِز ظَمبْزًا ُُمرّدداً  [ وإذا قُمِج

اًمَٙمْٕمؽ، صُمّؿ ُيَدّق دىّم٤ًم ٟم٤مقماًم، وجُيَٕمؾ ذم إٟم٤مء ٟمٔمٞمػ ُُمَٖمّٓمك، ومٛمـ اطمت٤مج إًمٞمف ًمَقضمٍع 

ٗم٤مء (5)ذم وُم١ماده، أو عمَْٖمٍص، أو َوضَمِع يَمبٍِد أو ـمِح٤مل، َيْسَتّػ ُمٜمف ، وم٢مّن ومٞمف اًمِمر

                                                                        

اًمسقداء: أطمد إظمالط إرسمٕم٦م اًمتل زقمؿ إىمدُمقن أّن هب٤م ىمقام اجلسؿ، وُمٜمٝم٤م صالطمف وومس٤مده، 

 وهل: اًمّمٗمراء، واًمدم، واًمبٚمٖمؿ، واًمسقداء.

 .457ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 1) 

 اعمٗمروق: اخل٤مئػ، واًمَٗمَرق: اخلقف. ( 8) 

 .748: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 3) 

 اًمٔم٤مهر أّن اعمراد سمف اخلُبز اًمذي شمٙمّررت قمٚمٞمف اًمٜم٤مر. ( 4) 

ذم إصؾ: ؿمٗمل ُمٜمف، شمّمحٞمػ صقاسمف ُمـ اًمؼمه٤من، واؾمتّػ اًمدواء: شمٜم٤موًمف ي٤مسمس٤ًم همػم  ( 5) 

 ُمٕمجقن.



 (49)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)واعمٜمٗمٕم٦م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

 [40] (2)ُطىَرُة انظجدة

ـْ يمت96] ـْ بٝم٤م [ َُم وحم٤مه٤م سمامء ُمٓمٍر، وَيْسَحُؼ سمذًمؽ اعم٤مء يُمحاًل، وايمتحَؾ سمف َُم

ذم قمٞمٜمف سمٞم٤مٌض حُمَدٌث، أو َرُْمدٌة ـمقيٚم٦ٌم، أو قِمّٚم٦ٌم ذم اًمٕملم، زاَل قمٜمف مجٞمُع ذًمؽ 

 .(3)سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم واٟمجغم، ومل َيْرَُمد سمٕمده٤م

ًمُٙمّؾ ُمرٍض سم٢مذن اهلل وإن شَمٕمّذر اًمُٙمحُؾ، هُمِسؾ اًمٕملم سمذًمؽ اعم٤مء، وم٢مّٟمف َيّْمُٚمح 

 .(4)شمٕم٤ممم

                                                                        

 .748: 4شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 1) 

اًمٕمزائؿ إرسمع  اًمسجدة، وومّّمٚم٧م، اعمراد ؾمقرة ومّمٚم٧م، وشمسّٛمك اًمسجدة أيْم٤ًم ٕهّن٤م إطمدى    ( 8) 

 واًمٜمجؿ، واًمٕمٚمؼ .

 18/  313: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 4/  775: 4، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 457ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 

 قمـ جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد.

 .4/  775: 4اًمؼمه٤من  ( 4) 



 (51)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [42] (1)كُطىَرُة دى َعظ

ـَ ُمـ []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقاإلُم٤مم [ ىم٤مل 91] ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف، أُِم : َُم

 .(2)رّش اًمٜم٤مس

 سمٕمده٤م، ويَمِرهتف ٟمٗمُسُف، ومل 98]
ٍ
َت٩ْم إمم ُم٤مء ب ُمـ ُم٤مئٝم٤م، مل حَيْ ـْ رَشِ [ وَُم

 شَمْٓمُٚمبف ٟمٗمسف أسمدًا.

وع، أطْمِرَق ؿمٞمٓم٤مُٟمف، ومل َيُٕمد إًمٞمف [وإذا ُرّش ُمـ هذا 93] اعم٤مء قمغم اعمٍَْمُ

 .(3)سمٕمده٤م

ـَ سمامئٝم٤م ـملُم اًمَٗمقاظِمػم، وقَمِٛمؾ ُمٜمٝم٤م يمقزًا وىَمدطم٤ًم مم٤ّم ُينَمب 94] [ وإن قُمِج

ـْ سمف اًمِمّؾ ُمٜمف، صمّؿ ُيِمقى واطمؽماق اجلسؿ، ومٞمنمب اًمدواء واعم٤مء،  (4)، وُرومِع عمَ

                                                                        

 اعمراد ؾمقرة اًمِمقرى، وهذه هل احلروف اعم٘مّٓمٕم٦م اًمتل ذم أّوهل٤م. ( 1) 

 .4/  861: 4ًمؼمه٤من شمٗمسػم ا ( 8) 

 قمـ اًمِمٝمٞمد ذم جمٛمققمتف. 18/  318: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 457ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 

 اًمِمّؾ: اهنامر دُمع اًمٕملم، وذم اعمستدرك: صمّؿ ؿُمقي ورشب ُمٜمف ص٤مطم٥م اًمِمّؽ ٟمٗمٕمف. ( 4) 



 (51)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـّ ُمع طُمّمقل سم٘مٞم٦م اًمٕمٛمر، واهلل أقمٚمؿ  .(1)وم٢مّٟمف هن٤مي٦م ذم هذا اًمٗم

 [43ُطىَرُة انشُّْخُزف]
[95 ّٓ ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م حت٧م رأؾمف، مل َيَر ذم ُمٜم٤مُمف إ ـَ (8)ُم٤م حُي٥ّم [ َُم  ، وأُِم

 اًمّٚمٞمؾ مم٤ّم ُي٘مٚم٘مف.

ب ُم٤مء ه٤م 96] ْٚمٕم٦م[ وإذا رَشِ  ُمٜمٝم٤م وؿَمَٗم٧ْم. ، أوم٤مق(3)ص٤مطم٥ُم اًمسر

[ وإذا يُمتب٧ْم قمغم طم٤مئط ديم٤مٍن أو سمٞمع أو رشاء، َرسمِح٧ْم دم٤مرُة ص٤مطمبٝم٤م، 97]

 سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم. وسمريمتف (4)َزسُمقٟمفويمثر 

 [44ُطىَرُة انُدَخاٌ]

ـَ ُمـ رَشّ ]يمّؾ[98] ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف، أُِم َُمٚمٍِؽ، ويم٤من َُمٝمٞمب٤ًم ذم  (5)[ َُم

                                                                        

 قمـ اًمِمٝمٞمد ذم جمٛمققمتف. 18/  313: 4ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  ( 1) 

 .457اًمقاىمٞم٦م: ضمٜم٦م إُم٤من  ( 8) 

ْٚمٕم٦م: زي٤مدة حتدث ذم اًمبدن يم٤مًمُٖمّدة. ( 3)   اًمسر

سمقن: اعمِمؽمي. ( 4)   اًمزر

 ُمـ ضمٜم٦م إُم٤من واًمؼمه٤من. ( 5) 



 (52)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـْ َيٚم٘م٤مه، وحَمْ   .(1)ُبقسم٤ًم قمٜمد مجٞمع اًمٜم٤مسوضمف يُمّؾ َُم

َب ُم٤مؤه٤م، ٟمٗمع اهلل ]سمف[ ُمـ اٟمٕمّم٤مر اًمبٓمـ99] ، وؾمٝمؾ (8)[ وإذا رُشِ

 .(3)اعمخرج

 [45ُطىَرُة انجاِثيت]

ـَ ُمـ رّش يمّؾ َٟماّمٍم، ومل يٖمت٥َْم 166] َب ُم٤مَء ه٤م، أُِم ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م، أو رَشِ [ َُم

 .(4)قمٚمٞمف أطمٌد أسمداً 

حمٗمقفم٤ًم ُمـ اجل٤مّن،  ، يم٤من(5)ؾم٘مقـمف[ وإذا قُمّٚم٘م٧ْم قمغم اًمٓمٗمؾ طملم 161]

                                                                        

ذم ومْمؾ  89، إُم٤من ُمـ إظمٓم٤مر: 4/  7: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 457ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 1) 

 ؾمقرة اًمزظمرف.

 أي ُمرض اًمٞمبقؾم٦م واإلُمس٤مك. ( 8) 

 . ذم ومْمؾ ؾمقرة اًمزظمرف.89، إُم٤من ُمـ إظمٓم٤مر: 4/  7: 5اًمؼمه٤من شمٗمسػم  ( 3) 

 .4/  83: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 4) 

 ذم إصؾ: أو ؾم٘مقـمف، واًمتّمقي٥م ُمـ اًمؼمه٤من. ( 5) 



 (53)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)اهلل شمٕم٤مممحمروؾم٤ًم ُمـ مجٞمع اهلٛمقم سم٢مذن 

 [46ُطىَرُة األِدَماف]

ـَ ُمـ رّش ٟمقُمف 168] ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف، ُدومِع قمٜمف رّش اجل٤مّن، وأُِم [ َُم

 .(8)ويمّؾ ـم٤مرقوي٘مٔمتف، وُوىِمَل يمّؾ حمذوٍر 

ًّد طّه  [47ى اهلل عهيه ]وآنه[ وطّهى]ُطىَرُة يذ

ـْ يمتبٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ذم صحٞمٗم٦ٍم، []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اإلُم٤مم [ ىم٤مل 163] : َُم

هب٤م، يم٤من قمٜمد اًمٜم٤مس وضمٞمٝم٤ًم حمبقسم٤ًم، ذا يمٚمٛم٦ٍم ُمسٛمققم٦ٍم، وهمسٚمٝم٤م سمامء َزُْمَزم  ورَشِ

ّٓ وقم٤مه  .(3)وىمقٍل ُم٘مبقٍل، ومل َيْسَٛمع ؿمٞمئ٤ًم إ

                                                                        

 .4/  83: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 1) 

ذم  اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم   4وح  قمـ رؾمقل اهلل   3/ ح  53: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 8) 

 ذم ومْمؾ ؾمقرة اجل٤مصمٞم٦م. 89، وإُم٤من ُمـ إظمٓم٤مر:  ؾمقرة حمّٛمدومْمؾ 

 18/  313: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 4/  35: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 15ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 

 وضم٤مء احلدي٨م ذم هذه اعمّم٤مدر ذم ومْمؾ ؾمقرة إطم٘م٤مف.



 (54)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

شُمٙمَت٥م ومُتحك، وشُمٖمَسُؾ هب٤م إُمراض، ، (1)جلٛمٞمع إُمراض[ وشَمّْمُٚمُح 164]

 .(8)شَمْسُٙمـ سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم

 [48ُطىَرُة انَفْخخ]
ـْ يمتبٝم٤م 165]  سم٤مُب اخلػم. (3)وقمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف ]وُمتَِح قمٚمٞمف[[ َُم

طمػم166] ضمٞمػ واًمزر ُب ُم٤مئٝم٤م ُيسّٙمـ اًمرر  .(5)، وُيٓمٚمِ٘مف(4)[ ورُشْ

ـْ ىمرأه٤م[167] ـَ  (6)[ ]وَُم اًمَٖمَرِق إْن ؿم٤مء اهلل  ُمـ (7)ذم ُريمقب اًمَبْحر، أُِم

 .(8)شمٕم٤ممم

 

                                                                        

 ذم اًمؼمه٤من: إهمراض. ( 1) 

 .4/  35: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 8) 

 ًمؼمه٤من.ُمـ ا ( 3) 

 اًمزطمػم: ُمرض يتٛمّٞمز سمتؼّمز ُمت٘مّٓمع ُمٕمٔمٛمف دم وخم٤مط، ويّمحبف أمل ؿمديد. ( 4) 

ظمٓم٤مر: 4/  77: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 5)  ـ ٕا ُم٤من ُم  .ذم ومْمؾ ؾمقرة حمّٛمد 89، ٕا

 ُمـ اًمؼمه٤من. ( 6) 

 ذم إصؾ: أُم٤من، واًمتّمقي٥م ُمـ اًمؼمه٤من. ( 7) 

 . حمٛمد ذم ومْمؾ ؾمقرة 89إظمٓم٤مر: ، إُم٤من ُمـ 4/  77: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 8) 



 (55)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [49ُطىَرُة انُذُجزاث]

ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م[]ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقاإلُم٤مم [ ىم٤مل 168] ، (1)اعمَْتبقعقمغم  : َُم

] ـَ  .(3)ُمـ ؿمٞمٓم٤مٟمف، ومل َيُٕمد إًمٞمف سمٕمُد، ُم٤م داُم٧م ُمٕمّٚم٘م٦م قمٚمٞمف (8)]أُِم

، (4)ُم٤م داُم٧م ومٞمف[ وإذا يُمتب٧ْم قمغم طم٤مئط اًمبٞم٧م، مل َيْ٘مَرسمف ؿمٞمٓم٤من أسمدًا 169]

ـَ ُمـ يمّؾ ظمقٍف حيُدُث.  وأُِم

ـَ سمٕمد إُمس٤ميمف.116] سم٧م اُمرأٌة ُمـ ُم٤مئٝم٤م دّرت اًمٚمب  [ وإْن رَشِ

[وإن يم٤مٟم٧ْم طم٤مُماًل، طُمِٗمَظ اجلٜملُم، وأُمٜم٧ْم قمغم ٟمٗمسٝم٤م ُمـ يُمّؾ حمذوٍر 111]

 .(5)سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

                                                                        

 اعمتبقع: اًمذي شمتبٕمف اًمِمٞم٤مـملم أو اجلـ وإرواح اًمنميرة. ( 1) 

 ُمـ اًمؼمه٤من. ( 8) 

 .4/  99: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 457ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 3) 

 .457ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ( 4) 

 .4/  99: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ( 5) 



 (56)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [51ُطىَرُة ق]

ـْ يمتبٝم٤م ذم صحٞمٗم٦ٍم وحم٤مه٤م سمامء اعمٓمر118] ورَشهب٤م اخل٤مئػ واًمَقهْل٤من ، (1)[ َُم

 .(8)واًمِم٤ميمل سَمْٓمٜمف ووَمٛمف، زاَل قمٜمف يمّؾ ُمٙمروٍه ومجٞمع إُمراض

[ وإذا هُمِسَؾ سمامئٝم٤م اًمٓمٗمُؾ اًمّمٖمػم، ظمرضم٧ْم أؾمٜم٤مُٟمُف سمٖمػم أملٍ وٓ وضمٍع 113]

 .(3)سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

 [50ُطىَرُة انذَّارياث]

ـْ ىمرأه٤م قمٜمد ُمريٍض، ؾمّٝمؾ اهلل قمٚمٞمف ضمّداً 114]  .(4)[ َُم

 .(1)، َوَضَٕم٧ْم ًمٚمقىْم٧ِم (5)[ وإذا يُمتب٧ْم وقمّٚم٘م٧م قمغم َُمْٓمُٚمقىم٦م115]

                                                                        

 خمٓمٍػ،( 1) 
ٍ
ُم٤من واعمستدرك. ذم إصؾ: سمامء ـ ضمٜم٦م ٕا  وًمٕمٚمّف شمّمحٞمػ ُم٘مّٓمػ، أي ُم٘مّٓمر، وُم٤م أصمبتٜم٤مه ُم

 قمـ جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد. 313: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 457ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 قمـ جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد. 313: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 457ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 .5/  155: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (4)

 شمّمحٞمػ صقاسمف ُم٤م أصمبتٜم٤مه. ذم إصؾ: ُمٓمٚم٘م٦م، (5)



 (57)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [52ىَرُة انطُّىر]ُط

هت٤م وهق ُُمٕمَت٘مٌؾ، : َُمـ اؾمتدام ىمراءَ []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقاإلُم٤مم [ ىم٤مل 116]

 .(8)ؾمّٝمؾ اهلل ظُمروضَمُف، وًمق يم٤من قمٚمٞمف ُمـ احلُدود ُم٤م يم٤من

ـَ 117] ـَ ذم ىمراَءهت٤م [ وإذا أْدَُم ـمري٘مف مم٤ّم َيْٙمَرهف، وطُمِرَس سم٢مذن اعمس٤مومُِر، أُِم

 .(3)اهلل شمٕم٤ممم

َِّجى]ُط  [53ىَرُة ان

ـْ يمتبٝم٤م ذم ضمٚمد 118] ـْ َدظَمَؾ  (4)ٟمِْٛمٍر وقمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف، ىَمِقَي [ َُم هب٤م قمغم يمّؾ َُم

 َيْ٘مَٝمُر هب٤م سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم.قمٚمٞمف ُمـ اًمسالـملم وهمػمهؿ، و

                                                                        

 .5/  155: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ـ  457ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 .4/  175: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 .4/  175: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 ذم إصؾ: أىمقى، واًمتّمقي٥م ُمـ اًمؼمه٤من. (4)



 (58)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ّٓ ىمٝمره، ويم٤من ًمف اًمَٞمد و119]  .(1)اًم٘مّقة سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم[ومل خُي٤مِصْؿ أطمدًا إ

ًَز]  [54ُطىَرُة انَم

ـْ يمتبٝم٤م ذم يقم اجلٛمٕم٦م، وىم٧َم صالة 186] ، وقمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف، أو (8)اجلٛمٕم٦م[ َُم

 .(3)حت٧م قِمامُمتف، يم٤من قمٜمد اًمٜم٤مس وضمٞمٝم٤ًم، وؾَمُٝمَٚم٧ْم قمٚمٞمف آُُمقر سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

 [55وجّم] ُطىَرُة انزَّدًٍ عشَّ
ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمغم181]  َُمد [ َُم  .(5)، وم٢مّن اهلل شمٕم٤ممم ُيزيٚمف(4)اًمرر

 .(1)[ وإن يُمتِب٧ْم قمغم طم٤مئط اًمبٞم٧م، َُمٜمَٕم٧ْم ُمٜمف اًمدوابر سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم188]

                                                                        

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم  4وح ( قمـ اًمٜمبل 3و 8/ ح ) 185: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (1)

 ذم ضمٜم٦م إُم٤من واًمؼمه٤من: صالة اًمٔمٝمر. (8)

قمـ ( 4وح) ( قمـ اًمٜمبل 3و 8/ ح) 813: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر اإلُم٤مم 

َُمد: داء اًمتٝم٤مّب ذم اًمٕملم. (4)  اًمرر

قمـ ( 7وح) ( قمـ اًمٜمبل 6و 5/ ح) 888: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من ٦458م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م: ضمٜم (5)

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر اإلُم٤مم 



 (59)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [56ُطىَرُة انىالعت]

 .(8)[ َُمـ يمتبٝم٤م ]وقمّٚم٘مٝم٤م ذم ُمٜمزًمف، يمُثر اخلػُم قمٚمٞمف[183]

حػ، ومٛمـ []اًمّم٤مدق ضمٕمٗمراإلُم٤مم [ ىم٤مل 184] : ومٞمٝم٤م ُم٤م يٛمأل اًمّمُّ

ـْ ىَمُرَب أضمُٚمف، ؾمّٝمَؾ اهلل قمٚمٞمف ظُمروُج ُروطمف  .(3)ذًمؽ: إذا ىُمِرئ٧ْم قمغم َُم

، وشمٜمٗمُع جلٛمٞمع ُم٤م (5)أًم٘م٧ْم اًمقًمَد رسيٕم٤مً  (4)[ وإذا قمّٚم٘م٧ْم قمغم اعمَْٓمُٚمقىم٦م185]

 شُمٕمّٚمؼ قمٚمٞمف ُمـ مجٞمع اًمِٕمٚمؾ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.

 

 

 

                                                                        

 .7/  888: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 .ٟم٘مٚمف ُمـ )ظمقاص اًم٘مرآن( قمـ اًمٜمبل  5/  856: 5ُمـ اًمؼمه٤من  (8)

 .6/  856: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (3)

 ذم إصؾ: اعمٓمٚم٘م٦م، شمّمحٞمػ. (4)

 .458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (5)



 (61)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [57ُطىَرُة انذديد]
ـْ ُيريُد اًمٚمر٘م٤مء ذم اعمََّم٤مّف [ إذا 186] ، مل َيٜمُْٗمذ ومٞمف (1)يُمتِب٧ْم وقُمّٚم٘م٧م قمغم َُم

 .(3)أطَمدٍ  (8)احلديد، ويم٤من ىمقي٤ًم ذم ـمٚم٥م اًم٘مت٤مل، ومل خَيَْػ هم٤مئٚم٦مَ 

واحلُٛمرة واًمَقرم، وإذا هُمِسَؾ سمامئٝم٤م ذًمؽ مجٞمٕمف  (4)[ وهل شمٜمٗمُع اًمقاىمدة187]

 .(5)زاَل 

 .(6)أظمرضمتف سمٖمػم أمَلٍ  [ وإذا ىُمِرئ٧ْم قمغم ُمقضع احلديد،188]

هٍ 189] ـَ سمٖمػم شم٠موُّ  .(7)[ وإن هُمِسؾ سمامئٝم٤م اجلُْرُح، ؾَمَٙم

ُم٤مُمٞمؾ أزاًمتٝم٤م سم٘مدرة اهلل سمٖمػم أمَلٍ.136]  [ وإذا قمّٚم٘م٧ْم قمغم اًمدر

                                                                        

 اعمّم٤مّف: اعمقىمػ ُمـ احلرب. (1)

 اًمٖم٤مئٚم٦م: اًمنّم واًمٗمس٤مد. (8)

 .قمـ رؾمقل اهلل  4/  877: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 أي احلرارة اًمقاىمدة. (4)

 قمـ جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد. 314: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (5)

 .4/  877: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (6)

 .458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (7)



 (61)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ًَُجاَدَنت]  [58ُطىَرُة ان
ـْ ىمرأه٤م قمغم ُمريٍض، ٟمّقُمتف وؾمّٙمٜمتف131]  .(1)[ َُم

ـَ ىمراءهَت٤م ذم ًمٞمٚمف وهن٤مر138] ـْ أدُم ـم٤مِرٍق َيْٓمُرُق  (8)ه، طَمِٗمَٔمْتُف ُمـ ]يُمّؾ[[ وَُم

 .(3)عمخقوم٦مٍ 

ظَمُر، طُمِٗمَظ إمم أن خُيَْرج ُمـ ذًمؽ اعمقضع133]  .(4)[ وإذا ىُمِرَئ٧ْم قمغم ُم٤م خُيَزُن وُيدر

[ وإذا يُمتب٧ْم، وـُمِرطَم٧ْم قمغم احُلبقب، أزاًم٧م قمٜمٝم٤م ُم٤م ُيٗمِسده٤م وُيتٚمِٗمٝم٤م 134]

 .(5)سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

 

                                                                        

قمـ اإلُم٤مم  3وح قمـ اًمٜمبل  8و  1/ ح 369: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر 

 ُمـ اًمؼمه٤من. (8)

 .3/  369: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

قمـ اإلُم٤مم  3وح قمـ اًمٜمبل  8و  1/ ح 369: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر 

 .3/  369: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (5)



 (62)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [59انَذْشز]ُطىَرُة 
ـْ []اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر اإلُم٤مم [ ىم٤مل 135] ـَ  : َُم ىمرأه٤م ًمٞمٚم٦َم اجلٛمٕم٦م، أُِم

 .(1)ه٤م إمم أن ُيّْمبَِح سمالء

ـْ شمقّض٠م ذم ـمٚم٥م احل٤مضم٦م، صمّؿ صغّم أرسمع َريمٕم٤مٍت ]ي٘مرأ ذم يمّؾ 136] [ وَُم

َؾ  (8)ريمٕم٦م احلٛمَد واًمسقرَة[ إمم أن َيٗمُرَغ ُمٜمٝم٤م، ويتقضّمَف ذم أّي طم٤مضم٦ٍم أراده٤م، ؾَمٝمر

 .(3)اهلُل قمٚمٞمف أُمره٤م، وىُمْمٞم٧ْم ًمف

ـْ يمتبٝم٤م ذم ضم٤ممٍ 137] يم٤مء (4)[ وَُم هَب٤م، َوِرث اًمذر  ـم٤مهٍر ورَشِ
ٍ
، وهمسٚمٝم٤م سمامء

 .(5)واًمِٗمْٓمٜم٦م وىِمّٚم٦م اًمٜمرسٞم٤من سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

 

                                                                        

 . قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  4وح ( قمـ اًمٜمبل 8/ ح) 331: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (1)

: 5اًمذي ذم اًمؼمه٤من  ُمـ اًمؼمه٤من، واعمراد سم٤مًمسقرة احلنم، يمام يٗمرّسه طمدي٨م اًمٜمبل  (8)

331/8. 

 .قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ( 4وح)( قمـ اًمٜمبل 8/ ح) 331: 5اًمؼمه٤من  (3)

 ٟمحقه٤م.اجل٤مم: إٟم٤مء ُمـ ومّْم٦م أو  (4)

قمـ  18/  314: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 4/  331: 5، اًمؼمه٤من 58ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (5)

 جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد.



 (63)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

َُت] ًَِخِذ ًُ  [61ُطىَرُة ان

ـْ سُمكم سم٤مًمٓمُّح٤مل، 138] وينمهب٤م  ،(8)، يٙمُتُبٝم٤م ذم ؟؟؟...(1)وقَمرُسَ قمٚمٞمف سُمْرُؤه[ َُم

 .(4)اًمٓمُّح٤مل سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم (3)صمالصم٦م أي٤مم ُمتقاًمٞم٦م، يزول قمٜمف

 [60ُطىَرُة انظَّف]

ـْ ىمرأه٤م 139] ـَ [ َُم  وآوم٦ٍم، ويم٤من  ىمراَءهت٤موأْدَُم
ٍ
ـَ ومٞمف ُمـ ]يُمّؾ[ داء ذم ؾَمَٗمٍر، أُِم

 .(5)حمٗمقفم٤ًم إمم أن َيْرضِمع إمم سمٞمتف

 

                                                                        

ٗم٤مء. (1)  اًمؼُمء: اًمِمر

 يمذا ، وذم اًمٕمب٤مرة ؾم٘مط فم٤مهر، وذم اًمؼمه٤من: يٙمتبٝم٤م وينمهب٤م.  (8)

 ذم إصؾ: زال قمٜمٝم٤م، واًمتّمقي٥م ُمـ اًمؼمه٤من. (3)

قمـ اإلُم٤مم ( 4وح)( قمـ اًمٜمبل 8/ ح) 351: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)

 قمـ جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد. 18/  164: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

قمـ  ( 4وح)( قمـ اًمٜمبل 3و 8/ ح) 361: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (5)

 اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق



 (64)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [62ىَرُة انُجًَعت]ُط
ـْ ىمرأه٤م ذم ًمٞمٚمف 146] ـَ ُمـ َوؾْمَقؾم٦م [ َُم وهن٤مره وصب٤مطمف وُمس٤مئف، أُِم

 .(1)اًمِمٞمٓم٤من، وهُمِٗمَر ًمف ُم٤م ي٠ميت ذم اًمّٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر

َُاِفُمىٌ] ًُ  [63ُطىَرُة ان
َُمد ظمّػ قمٜمف، وأزاًمف اهلل 141] ـْ ىمرأه٤م قمغم اًمرر  .(8)شمٕم٤ممم[ َُم

ـْ ىمرأه٤م قمغم إوضم٤مع اًمب٤مـمٜمٞم٦م، أزاًمتٝم٤م سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم148]  .(3)[ وَُم

 [64خَّغاُبٍ]ُطىَرُة ان

ـْ ظم٤مف 143]  ، (5)أو ظم٤مَف ُمـ أطمٍد َيْدظُمُؾ ]قمٚمٞمف[ (4)ُمـ ؾمٚمٓم٤مٍن ضم٤مئرٍ [ َُم

 .(6)اهلل شمٕم٤مممومٚمٞم٘مرأه٤م وم٢مّٟمف ُيٙمٗمك رّشه سم٢مذن 

                                                                        

 .5/  378: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ًمقاىمٞم٦م: ضمٜم٦م إُم٤من ا (1)

 .4/  383: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (8)

 .اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر ( قمـ اإلُم٤مم4وح)( قمـ اًمٜمبل 8/ ح) 383: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (3)

 ذم إصؾ، أو ضم٤مئر. (4)

 ُمـ اًمؼمه٤من. (5)

قمـ ( 5وح) ( قمـ اًمٜمبل 4و  3/ ح) 391: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (6)

 .اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر اإلُم٤مم



 (65)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [56]طالقُطىَرُة ان

: اذا يمتب٧م ورش سمامئٝم٤م ذم ُمقضع []ق اًمّم٤مد ضمٕمٗمر آُم٤مم ىم٤مل [144]

مل ي٠مُمـ ُمـ اًمبٖمْم٤مء، واذا رش سمامئٝم٤م ذم ُمقضع ُمسٙمقن وىمع اًم٘مت٤مل ذم ذًمؽ 

 .(1)اًمٗمراقاعمقضع ويم٤من 

[ إذا يُمتِب٧ْم وهُمِسٚم٧ْم، وُرشر ُم٤مُؤه٤م ذم ُمقضٍع، مل ُيْسَٙمـ أسمدًا، وإن يم٤من 145]

 .(8)مم اًمِٗمراقُمسٙمقٟم٤ًم، أصم٤مَر اًم٘مت٤مل ذم ذًمؽ اعمقضع واًمبٖمْم٤مء، ورسّمام ص٤مر إ

 [66ُطىَرُة انخَِّذِزيى]

ـْ ىمرأه٤م[ [:ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق]اإلُم٤مم [ ىم٤مل 146] ضْمٗم٤من شُمزيٚمف،  (3)]َُم قمغم اًمرر

                                                                        

 8/34اًمؼمه٤من  (1)

 قمـ اإلُم٤مم( 4وح) ( قمـ اًمٜمبل 3/ ح) 463: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 .اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر

 ُمـ اًمؼمه٤من. (3)



 (66)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ُُمفُ اعمَْٚمُسقِع خُتّٗمُػ قمٜمف. وىمراءهُت٤م قمغم وىمراء ْٝمران شُمٜمقر  .(1)هُت٤م قمغم اًمسر

ـَ ىمراء147] ـْ أْدَُم ـٌ يمثػٌم، مل يبَؼ قمٚمٞمف [ وَُم ـٌ وٓ ظَمْرَدًم٦م هت٤م ويم٤من قمٚمٞمف َدْي َدي

 .(8)سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

َػ قمٜمف ُم٤م هق ومٞمف148] ـْ ىمرأه٤م قمغم ُمٞم٧ِّم، ظُمٗمر  .(3)[ وَُم

[ وإذا ىُمِرئ٧ْم قمغم اعمقشمك وُأهدي٧ْم ]إًمٞمٝمؿ[ أرسقم٧ْم إًمٞمٝمؿ يم٤مًمؼمق 149]

َػ قمٜمٝمؿ  .(4)اخل٤مـمِِػ، وآَٟمْسُتُٝمْؿ، وظُمٗمر

ًُْهك]  [67ُطىَرُة ان

داع ]اًمّم٤مدقضمٕمٗمر اإلُم٤مم [ ىم٤مل 156] ـْ ىمرأه٤م قمغم اًمّمُّ اًمدائؿ [: َُم

                                                                        

 .3/  417: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 .3/  417: 5اًمؼمه٤من ، شمٗمسػم 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 ذم ومْمؾ ؾمقرة اعمُٚمؽ. 5/  434: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

: 5قمـ جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد واعمجٛمقع اًمرائؼ، شمٗمسػم اًمؼمه٤من  5/  439: 6ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ  (4)

 ذم ومْمؾ ؾمقرة اعمٚمؽ. اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر ( قمـ اإلُم٤مم5وح)( قمـ اًمٜمبل 4/ ح)434



 (67)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)أزاًمتف

سم٤من، أؾمٙمٜمتف سم٢مذن اهلل 151] َ س اًمدائؿ اًمرضر [ وإذا قُمّٚم٘م٧م قمغم ص٤مطم٥م اًمرضر

 .(8)سمال أملشمٕم٤ممم 

 [86]طىرة انمهى
يمتب٧م وقمٚم٘م٧م قمغم ص٤مطم٥م  إذا: []   اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقىم٤مل [158]

 .(3)اهلل شمٕم٤ممم سم٢مذناًمرضس ؾمٙمـ 

 [69انَذالَّت]ُطىَرُة 
: إذا قُمّٚم٘م٧ْم قمغم احل٤مُمؾ، َوَضَٕم٧ْم []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقاإلُم٤مم [ ىم٤مل 153]

ـَ ُمـ يمّؾ   .(4)خم٤موم٦ٍم ووضَمعٍ اجلٜملَم ُمـ ؾم٤مقمتف، وأُِم

[ وإذا ؾُم٘مل ُمٜمف اًمقًمُد ؾم٤مقم٦َم ُيقَضُع، ذيّم٤مُه وؾمّٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يُمّؾ ُم٤م 154]

                                                                        

 ذم ومْمؾ ؾمقرة اًم٘مٚمؿ. 458إُم٤من اًمقاىمٞم٦م: ضمٜم٦م  (1)

قمـ ( 4وح)( قمـ اًمٜمبل 3و 8/ ح) 451: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 ، ويمال اعمّمدريـ ذم ومْمؾ ؾمقرة اًم٘مٚمؿ.اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر اإلُم٤مم

 83/ 8اًمؼمه٤من  (3)

 .اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر ( قمـ اإلُم٤مم4وح) ( قمـ اًمٜمبل 3و  8/ ح) 467: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (4)



 (68)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـَ ٟمِم٠مٍة، وطُمِٗمَظ ُمـ مجٞمع اهلقاّم  ُيّمٞم٥ُم إـمٗم٤مل ذم ِصَٖمرهؿ، وٟمِم٠م أطمس

 .(1)شمٕم٤مممواًمِمٞم٤مـملم سم٢مذن اهلل 

ًََعاِرج]  [71ُطىَرُة ان

ـْ ىمرأه٤م ذم يمّؾ ًمٞمٚم٦م، أ[]  اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق[ ىم٤مل 155] ـَ ُمـ : َُم ُِم

 .(8)ُيّمبَِح اجلَٜم٤مسم٦م وإطمالم اعمُٗمِزقم٦م، وطُمِٗمَظ ُمـ مت٤مم ًمٞمٚمتف إمم أْن 

َُىح ]عهيه انظالو]  [70ُطىَرُة 

ـْ ىمرأه٤م ذم يمّؾ ًمٞمٚم٦م، مل َيُٛم٧ْم []  اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق[ ىم٤مل 156] : َُم

 .(3)اجلٜم٦ّمطمّتك يرى ُم٘مٕمَده ُمـ 

                                                                        

( 4وح) ( قمـ اًمٜمبل 3و  8/ ح) 467: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ـ  458ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 قمـ جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد. 314: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم

 .4/  481: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 .3/  495: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (3)



 (69)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)ٞم٧ْم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم[ وإذا ىُمِرَئ٧ْم ذم ـمٚم٥م احل٤مضم٦م، ؾَمُٝمَٚم٧ْم وىُمِْم 157]

 [72ُطىَرُة انِجٍ]
ُب اجل٤منر ُمـ : ىمراء[اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق][ ىم٤مل 158] هُت٤م هُترر

 .(8)اعمقضع

ـَ ُمٜمف159] ـْ ىمرأه٤م وهق ىم٤مصٌد إمم ؾُمٚمٓم٤مٍن ضم٤مئٍر، أُِم  .(3)[ وَُم

ـْ ىمرأه٤م قمغم خمزوٍن، طُمِٗمَظ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم166]  .(4)[ وَُم

ـْ ىمرأه٤م وهق 161]  .(5)ُُمْٕمتَ٘مؾ، ؾَمُٝمَؾ قمٚمٞمف اخلروُج [ وَُم

ـْ أراد اًم168] ـَ ىمراء[ وَُم ، أْدَُم هَت٤م وطُمِٗمَظ إمم أن َيْرضِمَع إمم َٗمَرَج ُمـ إرْسِ

                                                                        

 .3/  495: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من ٦459م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م: ضمٜم (1)

 .4/  565: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 اعمّمدر اًمس٤مسمؼ. (3)

 .459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)

 .4/  565: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (5)



 (71)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)أهٚمف ؾم٤معم٤مً 

ًُشَِّيم]  [73ُطىَرُة ان

ـْ أدُمـ ىمراءهت٤م، رأى اًمٜمبل 163]  .(8)ُيريده، وؾم٠مًمف ومٞمام [ َُم

ـْ ىمرأه٤م ذم ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م ُم٤مئ٦َم 164] ُمّرِة، هُمِٗمَر ًمف ُم٤مَئ٦ُم َذْٟم٥ٍم قَمٚمِٛمف أو مل [ وَُم

 .(3)َيْٕمٚمٛمف، ويُمت٥َِم ًمف ُم٤مئ٦ُم طَمَسٜم٦م: احلََسٜم٦َُم سمَِٕمنْمِ أُمث٤مهل٤م، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ًُدَِّثز]  [74ُطىَرُة ان

ـَ ىمراء] اًمّم٤مدق ضمٕمٗمراإلُم٤مم [ ىم٤مل 165] ـْ أْدَُم هَت٤م، وؾم٠مَل اهللَ [: َُم

َٗمَٔمُف، أو ؾم٠مَل اهللَ شمٕم٤ممم طم٤مضم٦ًم، شمٕم٤ممم ذم آظمره٤م طَمْٗمَظ اًم٘مرآن، مل يَ  ُٛم٧م طمّتك حَيْ

                                                                        

 .4/  565: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 53، وقمٜمٝمام ضمٜم٦ّم اعم٠موى اعمٓمبقع ذم ج4/  515: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459اًمقاىمٞم٦م: ضمٜم٦م إُم٤من  (8)

 . وذم ضمٜم٦ّم اعم٠موى واًمؼمه٤من: وؾم٠مًمف ُم٤م يريد.336ُمـ سمح٤مر إٟمقار ص

 .4/  515: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (3)



 (71)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)أقمٚمؿىمْم٤مه٤م، واهلل 

 [75ُطىَرُة انميايت]

ُع، ودَمُْٚم٥م اًمَٕمٗم٤مف  ىمراَءهت٤م[: ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ]اإلُم٤مم [ ىم٤مل 166] خُتَِمر

بر٥ُم  ٞم٤مٟم٦م، وحُتَ  .(8)اًمٜم٤مس]إمم[ ىمراَءهت٤مواًمّمر

، وطُم 167] ـْ ىمرأه٤م مل خَيَْػ ُمـ ؾُمٚمٓم٤مٍن ىمطُّ ِٗمَظ ذم ًمٞمٚمف وهن٤مره سم٢مذن اهلل [ وَُم

 .(3)شمٕم٤ممم

َْظاٌ]  [76ُطىَرُة اإل

[: ىمراءهُت٤م شُم٘مّقي اًمٜمٗمس، وشَمُِمّد ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ]اإلُم٤مم [ ىم٤مل 168]

                                                                        

قمـ ( 4وح) ( قمـ اًمٜمبل 3و  8ح) 581: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 .اًمّم٤مدق  رضمٕمٗم اإلُم٤مم

 .اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم( 4وح) ( قمـ اًمٜمبل 8/ ح) 533: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (8)

 .4/  533: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (3)



 (72)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـُ   .(1)اًمَ٘مٚمَؼ اًمَٕمَّم٥َم، وشُمسّٙم

َب ُم٤مؤه٤م ًمَْمْٕمػ 169] [ وإن َضُٕمَػ قمـ ىمراءهت٤م، يُمتِب٧م وحُمٞم٧م ورُشِ

 .(8)شمٕم٤ممماًمٜمٗمس، َيُزوُل قمٜمف ذًمؽ سم٢مذن اهلل 

ًُِزَطالث]  [77ُطىرة ان
ـْ ىمرأه٤م ذم طمٙمقُم٦ٍم، ىَمِقَي ومٞمٝم٤م، [اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق][ ىم٤مل 176] : َُم

ـْ   .(3)حُي٤ميمِٛمفوىَمَدَر قمغم َُم

ـْ سمف ُمرٌض 171] سمف سمامء اعمٓمر َُم [ وإذا يُمتِب٧ْم ذم وَمّخ٤مر وؾُمِح وهُمرسمؾ، صمّؿ رَشِ

 .(4)َيُٕمد إًمٞمف ذم سمٓمٜمف، زاَل قمٜمف اعمََرُض سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم، ومل

                                                                        

 .4/  543: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (1)

 .4/  543: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (8)

قمـ ( 4وح) ( قمـ اًمٜمبل 4و 8/ ح) 557: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

. وزاد ىمبؾ احلدي٨م ذم إصؾ: )ُمـ قمٚم٘م٧م قمٚمٞمف( واًمٔم٤مهر أّٟمف طمدي٨م اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر اإلُم٤مم

 ؾم٘مط آظمره.

 .4/  557: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (4)



 (73)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـّ سمٖمػم أمَلٍ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم178] ـْ سمف َدَُم٤مُِمؾ، أزاهل ـْ قمّٚم٘مٝم٤م قمغم َُم  .(1)[ وَُم

 [78] (2)ُطىَرُة َعىَّ َيَخظاَءُنىٌ
َٝمرَ  (3)أراد[هُت٤م عمـ ]: ىمراء[]ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اإلُم٤مم [ ىم٤مل 173]  اًمسر

 .(4)َيْسَٝمرُ 

حُيَْٗمُظ ُمـ يُمّؾ ـم٤مِرٍق ُمس٤مومٌِر سمٚمٞمٍؾ، عمـ هق  ىمراَءهت٤م[ و174]
(5). 

ـْ ضمٕمٚمٝم٤م ذم وؾمٓمف، مل َيْ٘مَرسْمُف ىَمْٛمٌؾ وٓ همػمه ُمـ اهلقامّ 175]  .(6)[ وَُم

راع، يم٤من ومٞمف ىُمّقٌة قمٔمٞمٛم٦مٌ 176]  .(7)[ وإذا قُمّٚم٘م٧ْم قمغم اًمذر

                                                                        

 .459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 اعمراد ؾمقرة اًمٜمب٠م. (8)

 ُمـ اًمؼمه٤من. (3)

 .4/  563: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)

 .4/  563: 5اًمؼمه٤من شمٗمسػم  (5)

 .( قمـ اًمٜمبل 3و  8/ ح) 563: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (6)

 .( قمـ اًمٜمبل 3و 8/ ح) 563: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (7)



 (74)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

َُّاِسعاث]  [79ُطىَرُة ان

ـْ ىمرأه٤م وهق 177]  .(8)، واٟمحرومقا قمٜمف(1)ُمقاضِمُف اًمٕمدّو، مل ُيٜمٍَْموا[ َُم

ـَ ُمٜمف وؾَمٚمَِؿ سم٘مدرة اهلل 178] ـْ ىمرأه٤م وهق داظِمٌؾ قمغم ؾُمٚمٓم٤مٍن خي٤موُمُف، أُِم [ وَُم

 .(3)شمٕم٤ممم

 [81ُطىَرُة َعَبض]

ـْ يمتبٝم٤م ذم َرّق []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اإلُم٤مم [ ىم٤مل 179] ، (4)سمٞم٤مض: َُم

ّٓ ظمػمًا، ويُمٗمل هم٤مِئٚم٦َم اًمٓمريؼ سم٘مدرة  ُف، مل َيَر ذم ـمري٘مف إ وضمٕمٚمف َُمَٕمُف طمٞم٨ُم َيَتَقضمر

                                                                        

 ذم اًمؼمه٤من: مل يبٍموه، وذم رواي٦م: مل يرّضوه. (1)

 قمـ اإلُم٤مم 4وح قمـ اًمٜمبل  3و 8/ ح 573: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 .اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر

 .459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 ذم اًمؼمه٤من: َرّق همزال. (4)



 (75)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)اهلل شمٕم٤ممم

 [80ُطىَرُة انّخْكِىيز]

ـْ ىمرأه٤م وىم٧م اًمَٖمٞم٨م، هَمَٗمَر اهلُل سمٙمّؾ ىَمْٓمرٍة شَمْ٘مُٓمُر، إمم وىم٧م وَمراغ 186] [ َُم

 اعمََٓمر.

ُمَد، واًمِٖمِم٤موة سم٘مدرة  ىمراَءهت٤م[ و181] قمغم اًمٕمٞمٜملم شُم٘مّقي َٟمَٔمَرمُه٤م، وشُمزيُؾ اًمرر

 .(8)اهلل شمٕم٤ممم

َِْفطار]  [82ُطىَرُة اال

: إذا ىمرأه٤م اعمسجقُن ؾمّٝمؾ اهلل []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  آُم٤مم [ ىم٤مل188]

 .(3)واخل٤مئُػ قمٚمٞمف اخلروَج، وهٙمذا اعم٠مؾُمقر 

                                                                        

قمـ  3و 8/ ح 581: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459، ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م: 96إُم٤من ُمـ إظمٓم٤مر:  (1)

 .اًمٜمبل 

 ذم ومْمؾ ؾمقرة آٟمٗمٓم٤مر. 4/  666: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (8)

 .قمـ اًمٜمبل  3و 8/ ح 599: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)



 (76)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـْ سمف احلُْٛمرُة َُمقضَع احلُٛمرة، أزاهل٤م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.183]  [ وإذا هَمَسَؾ سمامئٝم٤م َُم

ًَُطِفِفيٍ]  [83ُطىَرُة ان

ّٓ طُمِٗمظَ  (8)قمغم خَمُْزونٍ  (1): مل شُم٘مرأْ []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  آُم٤مم ىم٤مل[ 184]  (3)إ

سمٞم٥م يُمّٚمف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم (4)ويُمٗمل رشر طُمَِم٤مش ـَ ُمـ اًمدر  .(5)إرض، وأُِم

َِْشَماق]  [84ُطىَرُة اال

َوَضٕم٧ْم، وحَيِرُص اًمقاضُع هل٤م أن َيٜمِْزقَمٝم٤م  (6)اعمَْٓمُٚمقىم٦م[ إذا قُمّٚم٘م٧ْم قمغم 185]

 .(7)سمٓمٜمٝم٤م قمـ اعمَْٓمُٚمقىم٦م رسيٕم٤ًم ًمئاّل شُمٚم٘مل مجٞمَع ُم٤م ذم

                                                                        

 ذم إصؾ: ي٘مرأه٤م، واًمتّمقي٥م ُمـ ضمٜم٦م إُم٤من واًمؼمه٤من. (1)

 ذم إصؾ: جمٜمقن، شمّمحٞمػ شمّمقيبف ُمـ اعمّمدريـ. (8)

 .459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 ذم اًمؼمه٤من: طمنمات. (4)

 .[]ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  آُم٤مم ىم٤مل 4وح قمـ اًمٜمبل  3و  8/ ح 663: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (5)

 ذم إصؾ: اعمٓمٚم٘م٦م ـ ذم اعمقضٕملم ـ شمّمحٞمػ. (6)

 .3/  615: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (7)



 (77)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)[ وشمٕمٚمٞمُ٘مٝم٤م قمغم اًمداسّم٦م، حَيَْٗمُٔمٝم٤م ُمـ آوم٤مت اًمدواّب 186]

 .(8)قمغم اًمٚمرْسَٕم٦م شُمسّٙمٜمٝم٤م ىمراَءهت٤م[ و187]

 .(4)اعمٜمزل، مل َيْدظُمْٚمُف ُُم١مٍذ ُمـ مجٞمع اهلقامّ  (3)[ وإذا يُمتِب٧ْم قمغم طم٤مئط188]

 [85ُطىَرُة انُبُزوج]

ّٓ ؾمّٝمؾ اهلُل قمٚمٞمف ومِٓم٤مُمف، ويم٤من ومٞمف 189] [ ُم٤م قُمٚمرَ٘م٧ْم قمغم ُمقًمقٍد َُمْٗمُٓمقٍم، إ

ـٌ هَمٜم٤َمٌء   .(5)طَمَس

ـْ ىمرأه٤م ذم ومِراؿمف، يم٤من ذم أُم٤من اهلل شمٕم٤ممم طمّتك ُيّمبَِح 196]  .(6)[ وَُم

                                                                        

 .3/  615: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 .3/  615: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  ،459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 ذم إصؾ: احل٤مئط، واًمتّمقي٥م ُمـ اًمؼمه٤من. (3)

 .3/  615: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)

 .4/  681: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (5)

 .4/  681: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (6)



 (78)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [86ُطىَرُة انطَّاِرق ]

وقمغم آسم٤مئف اًمٓم٤مهريـ: ُمـ هَمَسؾ  []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق آُم٤مم [ ىم٤مل 191]

ٗم٤مء، وؾَمَٙمـ أعم(1)رح، مل ُيٗمَتحهب٤م اجلُ   .(8)ف ]و[ يم٤من ومٞمف اًمِمر

، شم٠مُمـ ومٞمف اًمَ٘ملهُت٤م قمغم يمّؾ ُم[ وىمراء198]
ٍ
 .(3)ء سم٢مذن اهلل شمٕم٤مممنموٍب ودواء

 [87] (4)ُطىَرُة َطبَّخ

ـْ ىمرأه٤م قمغم إُُذِن اًمَدِوّي٦م[]ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق آُم٤مم ىم٤مل [ 193]  (5): َُم

                                                                        

 ذم ضمٜم٦م إُم٤من: همسؾ سمامئٝم٤م اجلراح مل شم٘مّٞمح. (1)

قمـ  314: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 4/  689: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 459ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد.

 .459ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 اعمراد ؾمقرة إقمغم )وؾمّبح( اًمٙمٚمٛم٦م آُومم ُمٜمٝم٤م. (4)

 اًمدوّي٦م: اًمٗم٤مؾمدة اجلقف ُمـ اًمداء. (5)



 (79)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)اهلل شمٕم٤مممؾمّٙمٜمتٝم٤م، أو أزاًَمْتف قمٜمٝم٤م سم٢مذن 

ـّ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ىمراَءهت٤م[ و194]  .(8)قمغم اًمَبقاؾمػم، شَمْ٘مَٚمٕمٝم

ـُ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم(3)[ وشُمْ٘مرأ قمغم اعمقضع اعمُٜمَْتٗمخ195]  .(4)، َيْسُٙم

 [88ُطىَرُة انغاشيت]

ـْ ىمرأه٤م [ىم٤مل آُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق][ 196] ُ : َُم  (5)قمغم ُم٤م ُي١ممِل

ٜمَْتُف   .(6)وَهّدَأشْمُف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممموَيرِضب، ؾَمٙمر

                                                                        

قمـ اإلُم٤مم  5وحقمـ اًمٜمبل  4و 3/ ح 634: 5ه٤من ، شمٗمسػم اًمؼم466ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 . ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

قمـ اإلُم٤مم  5وحقمـ اًمٜمبل  4و 39/  634: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 466ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 . ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

 ذم اًمؼمه٤من: اعمقضع اعمُٗمسخ. (3)

 .5/  634: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 466إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)

 قمغم رضٍس ي١ممل. ذم اًمؼمه٤من: (5)

 .4/  641: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (6)



 (81)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـَ ومٞمف ُمـ اًمَٙمَدر197] ـْ ىمرأه٤م قمغم ُم٤م ُي١ميَمُؾ، أُِم الُم٦َم (1)[ وَُم ، وُرِزَق ومٞمف اًمسر

 .(8)سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم

 [89ُطىَرُة انَفِجز]

 خي٤موُمف إمم طملم 198]
ٍ
ـَ ُمـ يُمّؾ يش ء ـْ ىمرأه٤م وىْم٧َم ـُمٚمقع اًمَٗمْجِر، أُِم [ َُم

 .(4)ُمـ اًمٞمقم اًمث٤مين، ويٙمقن ذًمؽ إطمدى قمنمة ُمّرة (3)ـُمُٚمققمف

ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمغم وؾمٓمف199] سمتف(5)[ وَُم  ُرِزَق (6)، صمّؿ ضم٤مُمع زوضمتف، أو رَشِ

 .(1)وأىمّر قمٞمٜمُف سمف، وَيْٗمَرُح سمف، وُيرسُّ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم (7)وًمدًا[سمف ]

                                                                        

 ذم ضمٜم٦م إُم٤من: اًمٜمٙمد. (1)

 .4/  641: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 466ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 ذم إصؾ: إمم طملم ومزقمف، واًمتّمقي٥م ُمـ اًمؼمه٤من. (3)

 .4/  649: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (4)

 ُمـ اًمؼمه٤من. ذم إصؾ: وُمٜمٝم٤م ُم٤م قمغم... ُم٤مئ٦م ُمّرة، واًمتّمقي٥م (5)

 أي رشسم٧م ُم٤مء ه٤م. (6)

 ُمـ اًمؼمه٤من وضمٜم٦م إُم٤من. (7)



 (81)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [91ُطىَرُة انَبَهد]

٧م قمغم اًمٓمٗمؾ أّوَل [: إذا قُمّٚم٘مضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ]آُم٤مم [ ىم٤مل 866]

ـَ ُمـ اًمٜم٘مص.  وٓدشمف، أُِم

، وٟمِم٠م (4)، مم٤ّم ُي١ممل اًمٖمٞم٤مؿمٞمؿ (3)ُمـ ُم٤مئٝم٤م ـ أيْم٤ًم سمرئ ـ [ (8)ؾُمِٕمطَ [ ]وإذا 861]

 .(5)ٟمِم٠ًم ص٤محل٤ًم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

ًِض]  [90ُطىَرُة انشَّ

ـْ يٙمقُن ىمٚمٞمَؾ اًمتقومٞمؼ، []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق آُم٤مم [ ىم٤مل 868] : ُيستح٥مُّ عمَ

                                                                        

 قمـ اإلُم٤مم 4وح قمـ اًمٜمبل  8/ ح 649: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 466ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 .اًمّم٤مدق  ضمٕمٗمر

 ؾمٕمٓمف اًمدواء أو أؾمٕمٓمف: أدظمٚمف ذم أٟمِٗمف. (8)

 ُمـ اًمؼمه٤من. (3)

 ، واًمتّمقي٥م ُمـ اعمّم٤مدر، واًمٖمٞم٤مؿمٞمؿ: قمروق ذم سمٓمـ إٟمػ.ذم إصؾ: اخلقاؿمٞمؿ (4)

قمـ  314: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 4/  659: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 466ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (5)

 جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد.



 (82)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـَ يمثػَم  ، وم٢مّن ومٞمٝم٤م زي٤مدة طَمْٔمقٍة وشمقومٞمٍؼ وىَمبقٍل ًمٙمّؾ هت٤مىمراءاًمتحػّم: أن ُيْدُِم

 .(1)اًمٜم٤مس

طمػَم سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم863] ضمٞمَػ واًمزر ـُ اًمرر ُب ُم٤مئٝم٤م ُيسّٙم  .(8)[ ورُشْ

 [92ُطىَرُة انهَِّيم]

ـْ ىمرأه٤م سم٤مًمٚمٞمؾ مخس قمنمة ُمّرة، []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقآُم٤مم [ ىم٤مل 864] : َُم

 .(3)ُيّْمبَِح مل َيَر ُم٤م يٙمرهف، وٟم٤مَم سمخػٍم إمم أن 

وع، ىم٤مَم ُمـ 865] ـْ ىمرأه٤م ذم ُاُذِن ُمٖمٌمٍّ قمٚمٞمف، أو َُمٍْمُ  .(4)ؾم٤مقمتف[ وَُم

ُب ُمـ ُم٤مئٝم٤م، وم٢مهّن٤م شمزوُل قمٜمف 866] ـْ سمف احلُّٛمك اًمدائٛم٦م، ينَمَ [ وهل شمٜمٗمُع َُم

                                                                        

قمـ اإلُم٤مم  4وح قمـ اًمٜمبل  3و 8/ ح 969: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 466ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر 

قمـ  314: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 4/  969: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 466إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  ضمٜم٦ّم (8)

 جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد.

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم  3وح قمـ اًمٜمبل  1/ ح 675: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (3)

 .3/  675: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 466ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)



 (83)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.

 [93انضََّذى] ُطىَرُة

: إذا ىُمِرئ٧ْم قمغم اؾمؿ اًمْم٤مئع،  [] اًمّم٤مدقضمٕمٗمر آُم٤مم [ ىم٤مل 867]

 .(1)َرضَمَع إمم ُمٜمزًمف ؾم٤معم٤ًم ذم أرسع وىم٧ٍم 

 ىمد وُمِ٘مَد قمـ ص٤مطمبف، اوْمَتَٙمَر ُمقضٕمَف سم٢مذن اهلل [ وإذا ىُمِرئ٧ْم قمغم يش868]
ٍ
ء

ـَ قمغم ىمراءهت٤م، هداُه اهلل(8)شمٕم٤ممم  شمٕم٤ممم إًمٞمف، ودًّمف قمٚمٞمف ، وهٙمذا ُمـ َٟميِسَ أُمرًا أْدَُم

 .سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم

 [69]َشزاحُطىَرُة اال
: ُمـ ىمرأه٤م قمغم اًمّمدر شمٜمٗمع ُمـ [] ىم٤مل آُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق [869]

 .(3)شمٕم٤ممماهلل، وُم٤مؤه٤م يٜمٗمع عمـ سمف اًمؼمد سم٢مذن اهلل  سم٢مذنرضه، وقمغم اًمٗم١ماد شمسٙمٜمف 

                                                                        

 .قمـ اًمٜمبل  1/  681: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (1)

ُمـ ٟميس ذم ُمقضع ؿمٞمئ٤ًم : »قمـ اًمٜمبل  1/  681: 5، وذم اًمؼمه٤من 466ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 «.صمّؿ ذيمره وىمرأه٤م، طمٗمٔمف اهلل إمم أن ي٠مظمذه

 314/ 8اًمؼمه٤من  (3)



 (84)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [95ُطىَرُة انخِّيٍ]

َف قمٜمف ظَمِْمٞمتف، ويم٤من ومٞمف [ ُمـ ىمرأه٤م قمغم َُمـ خُيِمك 816] ، رُصِ ُِمٜمف رُضٌّ

ٗم٤مُء سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم  .(1)اًمِمر

 [96ُطىَرُة انَعَهك]

ـْ ىمرأه٤م وهق رايم٥م اًمبحر، []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق آُم٤مم [ ىم٤مل 811] : َُم

 .(8)شمٕم٤مممأُِمـ ومٞمف ُمـ اًمَٖمرق وهمػمه، ويم٤من ذم طِمْرٍز ُمـ اهلل 

 [97ُطىَرُة انَمِدر]

ـْ ىمرأه٤م سمٕمد اًمِٕمِم٤مء أظمرة اًمّم٤مدق ]ضمٕمٗمر آُم٤مم [ ىم٤مل 818] [: َُم

                                                                        

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم  4وح قمـ رؾمقل اهلل  3/ ح 691: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (1)

قمـ  4وح قمـ اًمٜمبل  8/ ح 695: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 466ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر اإلُم٤مم 



 (85)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(8)، يم٤من ذم أُم٤من اهلل شمٕم٤ممم إمم اًمّمب٤مح(1)مخس٤ًم وقمنميـ ُمّرة

ـْ ىمرأه٤م ذم يمّؾ ًمٞمٚم٦ٍم ؾمبع ُمّرات، طُمِرس شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م سم٢مذن اهلل 813] [ وَُم

 .(3)شمٕم٤ممم

ـْ ىمرأه٤م ذم يمّؾ خَمُقٍف ٓسمّد أن َيْدظُمَٚمُف، ؾَمٚمَِؿ ]ُمـ[ مجٞمٕمف، ود814] ظمٚمف [ وَُم

 ؾم٤معم٤ًم، وظَمَرَج ُمٜمف ؾم٤معم٤ًم.

ـَ ىمراء815] ـْ ىمرأه٤م وأْدَُم هت٤م، يم٤من ذم طِمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم، وَرَزىمف اهلل ُمـ [ وَُم

 طمٞم٨ُم ٓ حيتس٥م.

ـْ ىمرأه٤م قمغم ُم٤م اّدظمره ُمـ ذه٥ٍم أو ومّْم٦ٍم أو أصم٤مٍث أو ُمت٤مٍع، سم٤مرك 816] [ وَُم

 .(4)ضمٝم٤مشمفاهلُل ًمف ومٞمف ُمـ مجٞمع 

                                                                        

 ذم اًمؼمه٤من: مخس قمنمة ُمّرة. (1)

 .6/  766: 5اًمؼمه٤من  (8)

 .6/  766: 5اًمؼمه٤من  (3)

 .6/  766: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 466ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)



 (86)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

وُمٝمام ىمرئ٧ْم ًمف ُمـ أُمر، يم٤مٟم٧م اعمٜمٗمٕم٦ُم ومٞمٝم٤م سم٢مذن  ،وومٞمٝم٤م ُمـ اعمٜم٤مومع ُم٤م ٓ حُيَم

 اهلل شمٕم٤ممم.

َُت]  [98ُطىَرُة انَبيِّ

ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمٚمٞمف، ويم٤من  []ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  آُم٤مم [ ىم٤مل 817] : َُم

ىم٤منسمف  ـْ  ، أزاًمف(1)اًمػَمَ  .(8)هق قمٚمٞمفاهلل قمٜمف وقمـ يمّؾ َُم

َب ُمـ ُم٤مئٝم٤م دومٕمف  (3)[ وإذا قُمّٚم٘م٧ْم قمغم ص٤مطم٥م اًمَبٞم٤مض818] سمٕمد أن َينْمَ

 .(4)اهلل قمٜمف

[ وقمٜمدُم٤م شمنمُب احل٤مُمُؾ ُم٤مَء ه٤م شمٜمٗمُٕمٝم٤م، وشَمْسَٚمُؿ ُمـ يمّؾ ُمسٛمقٍم ُمـ 819]

                                                                        

 اًمّمٗمراء ُمـ سمٚمغ اعمَِٕمك سمسٝمقًم٦م.اًمػمىم٤من: طم٤مًم٦م ُمرضٞم٦م متٜمع  (1)

قمـ  315: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 717/4: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد.

 اعمراد سمٞم٤مض اًمٕملم يمام ذم ضمٜم٦م إُم٤من واًمؼمه٤من. (3)

 قمـ جمٛمققم٦م315: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ717/4: 5، شمٗمسػماًمؼمه٤من461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)

 اًمِمٝمٞمد.



 (87)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)اًمٓمٕم٤مم

 .(8)اهلل شمٕم٤ممم[ وإذا يُمتِب٧ْم قمغم مجٞمع إورام أزاًمتٝم٤م سم٢مذن 886]

 [99ُطىَرُة انشِّْنِشَنت]

ـْ ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ]آُم٤مم [ ىم٤مل 881] ىمرأه٤م وهق داظمٌؾ قمغم [: َُم

 .(3)ؾُمٚمٓم٤من خي٤مُف ُمٜمف، ُزًْمِزَل ُم٘مٕمدُه، وٟمج٤م ُمٜمف مم٤ّم حيذُره

ب٧ْم ذم ـَمِْم٧ٍم ضمديٍد مل ُيْسَتْٕمَٛمْؾ ىمّط، وَٟمَٔمَر ومٞمف ص٤مطم٥ُم تِ [ وإذا يمُ 888]

ويستٕمٛمؾ  ....(5)، ارشمّد وضمُٝمف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد صمالث أو أىمّؾ ُمٜمٝم٤م(4)اًمٚمر٘مْقة

 ـ وم٢مهّن٤م شمٜمٗمٕمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.ُم٤مءه ـ يٕمٜمل ويٖمسؾ وضمٝمف 

                                                                        

قمـ  315: 4، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 717/4: 5، شمٗمسػماًمؼمه٤من461ـ  466ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 جمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد.

 .4/  717: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 .5/  786: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

ْدق.اًمٚمر٘مقة: داٌء يٕمرض ًمٚمقضمف، يٕمّقج  (4)  ُمٜمف اًمِمر

 .5/  786: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (5)



 (88)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [011ُطىَرُة انَعاِدياث]

ـَ ُمـ اخلقف883] ـْ ىمرأه٤م ويم٤من ظم٤مئٗم٤ًم، أُِم  .(1)[ َُم

 .(8)ًمٚمَقهْل٤من هيدأ هب٤م ُمـ َوهَلف ىمراَءهت٤م[ و884]

 .(3)ًمٚمج٤مئع ُيسّٙمـ ضُمققمف ىمراَءهت٤م[ و885]

 .(4)ًمٚمٕمٓمِم٤من ُيسّٙمـ قمٓمِمفىمراَءهت٤م [ و886]

ـَ 887] ، أووم٤مه اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف (5)ىمراءهَت٤م[ وإذا أْدَُم ـٌ ـْ قمٚمٞمف َدي  .(1)َُم

                                                                        

قمـ  896/9: 13، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ 4/  731: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 اعمجٛمقع اًمرائؼ ًمٚمسّٞمد هب٦م اهلل اعمقؾمقي اًمراوٟمدي.

 .461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 .4/  731: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 .4/  731: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)

 ذم إصؾ، ىم٤مرهي٤م، واًمتّمقي٥م ُمـ اعمّم٤مدر. (5)



 (89)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [010ُطىَرُة انَماِرعت]

ـْ شَمَٕمٓمرَؾ أو 888] . (3)، َرَزىمُف اهلُل ووؾّمع قمٚمٞمف(8)يَمِسَؾ [ إذا ىُمِرئ٧ْم قمغم َُم

ـْ أدُمـ   .(4)ُيْٗمَٕمؾ سمف ذًمؽ سم٢مذن اهلل شمٕم٤مممىمراَءهت٤م وهٙمذا يمّؾ َُم

 [012ُطىَرُة انخََّكاُثز]

ـْ ىمرأه٤م وىم٧َم ٟمزول اًم٘مٓمر، ] اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر آُم٤مم [ ىم٤مل889] [: َُم

 .(5)هَمَٗمَر اهلل ًمف

ـْ ىمرأه٤م سمٕمد صالة اًمٕمٍم قمٜمد هُمروب اًمِمٛمس836] ، يم٤من ذم أُم٤من (6)[ وَُم

                                                                        

قمـ اإلُم٤مم  4و قمـ اًمٜمبل  3و 8/ ح 731: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

هب٦م اهلل قمـ اعمجٛمقع اًمرائؼ ًمٚمسّٞمد  9/  896: 13، ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر 

 اعمقؾمقي، وجمٛمققم٦م اًمِمٝمٞمد.

 ذم اًمؼمه٤من: ويمسدت ؾمٚمٕمتف. (8)

 .4/  739: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 .4/  739: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (4)

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم  4و قمـ اًمٜمبل  3/ ح 743: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (5)

 )قمٜمد همروب اًمِمٛمس( ًمٞمس ذم اًمؼمه٤من. (6)



 (91)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)اهلل إمم همروب اًمِمٛمس

ـْ ىمرأه٤م قمغم ُصداٍع، ؾَمَٙمـ ويٜمٗمُٕمف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم831]  .(8)[ وَُم

 [013ُطىَرُة انَعْظز]

ؾ اهلُل شمٕم٤ممم سمف ُمـ [ إذا 838] ، طُمِٗمَظ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، َوَويمر ـُ ىُمرئ٧ْم قمغم ُم٤م ُيدوَم

 .(3)ُمٜمفحَيُْرؾمف إمم أن خيرج 

ًََشة]  [014ُطىَرُة انُه

 .(1)اًمٕملم، زاًَم٧ْم قمٜمف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم (4)ؾَماَمدير[ إذا ىُمِرئ٧ْم قمغم 833]

                                                                        

 .4/  743: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (1)

 .461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

قمـ اإلُم٤مم  4وح قمـ اًمٜمبل  3و 8/ ح 751: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 . وذم اًمؼمه٤من: إمم أن خيرضمف ص٤مطمبف، وهق اًمٔم٤مهر.اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر 

امدير: ُم٤م يؽماء ى ًمٚمٜم٤مفمر يم٠مّٟمف اًمٜمب٤مب يمذا اًمٔم٤مهر، واًمٙمٚمٛم٦م همػم واضح٦م ذم اعمّمّقرة.  (4) واًمسر

 اًمٓم٤مئر، وحيدث ًمٚمٕملم ٟمتٞمج٦م اًمتٕم٥م أو اًمٙمؼم.



 (91)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [015ُطىَرُة انِفيم]

َع اعمّم٤مفُّ اًمث٤مين اعم٘م٤مسمؾ ًمف اعمٕم٤مدي، 834] ّٓ اْٟمٍَمَ [ ُم٤م ىُمِرئ٧ْم ىمطُّ ذم ُمّم٤مّف إ

ـْ ُمٕمف (8)اًم٘مٚم٥م اٟمداويم٤من ىم٤مرئٝم٤م ىمقير   .(3)ظمالف َُم

[ وإذا قُمّٚم٘م٧ْم قمغم اًمرُم٤مح اًمتل شَمّّم٤مدم، يَمرَسْت ُم٤م شُمّم٤مدُمف سم٢مذن اهلل 835]

 .(4)شمٕم٤ممم

 [016ياَلِف ُلَزيش]إلُطىَرُة 

ـْ ىمرأه٤م836] ،  (5)ـمٕم٤ممٍ قمغم  [ َُم
ٍ
ٗم٤مُء ُمـ يُمّؾ داء خَي٤َمُف ُمٜمف، يم٤من ومٞمف اًمِمر

                                                                        

 وومٞمف: إذا ىمرئ٧م قمغم ُمـ سمف قملم، زاًم٧م قمٜمف اًمٕملم سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم. 4/  755: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (1)

 يمذا ذم إصؾ، وًمٕمّٚمف شمّمحٞمػ: ضمدًا. (8)

 .4/  759: 5ه٤من ، شمٗمسػم اًمؼم461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 .قمـ اًمٜمبل  3و  8/ ح 759: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)

 ذم إصؾ: ُمٓمٕمقم، واًمتّمقي٥م ُمـ اعمّمدريـ. (5)



 (92)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)وىمراءهت٤م إمم آظمره٤م

، صمؿّ 837]
ٍ
       ذًمؽ اعم٤مء، وُرّش سمف قمغم ُمـ  ُأظِمذ (8)[ إذا ىُمرئ٧ْم قمغم ُم٤مء

وَمُف اهلُل قمٜمف، وومّرضَمُف سم٢مذن اهلل  (3)ؾاؿمتٖم ىمٚمُبف هبؿٍّ ومل َيْٕمِروْمف ومل َيْدِر ُم٤م ؾَمَبُبُف، رَصَ

 .(4)٤مممشمٕم

 [017] (5)ُطىَرُة اندِّيٍ

ـْ ىمرأه٤م سمٕمد صالة اًمّمبح ُم٤مئ٦َم ُمّرٍة، يم٤مَن ذم طِمْٗمِظ اهلل وأُم٤مٟمِف إمم 838] [ َُم

 .(1)سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم (6)اًمّمالةشمٚمؽ 

                                                                        

قمـ اإلُم٤مم  4وح قمـ اًمٜمبل  3و 8/ ح 765: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر 

 ء ؾمّٛمؿ، واًمتّمقي٥م ُمـ اًمؼمه٤من. ذم إصؾ: قمغم يش (8)

 ذم إصؾ: اؾمتٕمٛمؾ، شمّمحٞمػ. (3)

 .4/  765: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (4)

يـ.ىمريشاعمراد ؾمقرة  (5) ب سم٤مًمدر  ، وأّوهل٤م: أرأي٧م اًمذي ُيٙمذر

 أي إمم وىم٧م شمٚمؽ اًمّمالة ُمـ اًمٞمقم اًمث٤مين. (6)



 (93)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 [018ُطىَرُة انَكِىَثز]

ـْ ىمرأه٤م سمٕمد صالٍة ُيّمّٚمٞمٝم٤م ٟمّمَػ 839] اً [ َُم ًمٞمٚم٦م اجلٛمٕم٦م أًمَػ  ُمـ(8)اًمٚمٞمؾ رِسّ

ٍة ُمٙمٛمٚم٦ِم، رأى اًمٜمبّل   .(3)فذم ُمٜم٤مُم []َُمرر

 [019ُطىَرُة انكاِفُزوٌ]

ـْ ىمرأه٤م وىم٧َم ـُمٚمقع اًمِمٛمس ـ وهل ـم٤مًمٕم٦م ـ قمنم ُمّرات، ىم٣م 846] [ َُم

 .(4)اهلل ًمف طم٤مضمتف وًمق يم٤من ُم٤م يم٤من، وُم٤م ذًمؽ قمغم اهلل سمٕمزيزٍ 

 
 

                                                                        

قمـ اإلُم٤مم  4وح قمـ اًمٜمبل  3و 8/ ح 767: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (1)

 .اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر 

 يمذا ذم اًمؼمه٤من، وذم إصؾ: ؾم٤موا. (8)

، ضمٜم٦م اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر قمـ اإلُم٤مم  4وح قمـ اًمٜمبل  3/ ح 771: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (3)

 قمـ اًمٙمٗمٕمٛمل. 331اعم٠موى: 

ُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)  .قمـ اًمٜمبل  7و  6/ ح 786: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم ٕا



 (94)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

َُّْظز]  [001ُطىَرُة ان

ـْ ىمرأه٤م ذم يمّؾ 841] صالٍة ؾمبع ُمّرات، ىُمبِٚم٧ْم ُمٜمف شمٚمؽ اًمّمٚمقاُت  (1)[ َُم

ـَ ىَمُبقٍل، وطُمّبب٧ْم إًمٞمف  .(3)ذم أوىم٤مهت٤م (8)أطْمَس

 [000] (4)ُطىَرُة َحبَّج
ـْ ىمرأه٤م قمغم إُمٖم٤مص أزاًمتٝم٤م [ ]ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقآُم٤مم [ ىم٤مل 848] : َُم

 .(5)وؾمّٙمٜمتٝم٤م

                                                                        

زاد ذم إصؾ: يقم، وٓ يّمّح. ومٗمل اًمؼمه٤من: ُمـ ىمرأه٤م قمٜمد يمّؾ صالة، وذم ضمٜم٦م إُم٤من: ُمـ  (1)

 ىمرأه٤م ذم صالة.

 ذم إصؾ: وطمسٜم٧م إًمٞمف شمّمحٞمػ، وذم ضمٜم٦م إُم٤من: وطمّب٥م اهلل إًمٞمف اًمّمالة. (8)

قمـ اإلُم٤مم  4وحقمـ اًمٜمبل  3و 8/ ح 783: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (3)

 . ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق 

 اعمراد ؾمقرة اعمسد، و)شمّب٧م( اًمٙمٚمٛم٦م آُومم ومٞمٝم٤م. (4)

قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر  3وحقمـ اًمٜمبل  8/ ح 787: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (5)

 . اًمّم٤مدق 



 (95)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـْ ىمرأه٤م ذم ومِراؿمف، يم٤من ذم طِمْٗمِظ اهللِ 843]  .(1)وأُم٤مٟمفِ [ وَُم

 [002ُطىَرُة اإلخالص]

ـْ ىمرأه٤م وأهداه٤م إمم اعمقشمك، يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ اًمثقاب ُم٤م ذم مجٞمع 844] [ َُم

 .(8)اًم٘مرآن

َُمد، هّدَأُه اهلُل وؾمّٙمٜمف وشمٜمٗمٕمف ومل َيُٕمدْ 845] ـْ ىمرأه٤م قمغم اًمرر إًمٞمف سم٢مذن  (3)[ وَُم

 .(4)اهلل شمٕم٤ممم

 [003ُطىَرُة انَفَهك]

ـْ ىمرأه٤م ذم يمّؾ ًمٞمٚم٦ٍم ُمـ ًمٞم٤مزم846] رُمْم٤من، ذم يمّؾ صالة ٟم٤مومٚم٦م أو  (5) ]ؿمٝمر[[ َُم

                                                                        

 . قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  3وحقمـ اًمٜمبل  8/ ح 787: 5ه٤من شمٗمسػم اًمؼم (1)

 . قمـ اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق  3وحقمـ اًمٜمبل  86/ ح 798: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (8)

 ذم إصؾ: ومل شمٕمقد. (3)

 .87/  798: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)

 ُمـ اًمؼمه٤من. (5)



 (96)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 .(1)صغّم ذم ُمّٙم٦م، ويمٛمـ طم٩ّم واقمتَٛمَر سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ومريْم٦م، يم٤من يمٛمـ ص٤مم أو

َُّاص]  [004ُطىَرُة ان

ـَ ُمـ اًمَقؾْمَقاس 847] ـْ ىمرأه٤م ذم يمّؾ ًمٞمٚم٦ٍم ذم ُمٜمزًمف، أُِم ـّ [ َُم  .(8)واجِل

ـْ يمتبٝم٤م وقمّٚم٘مٝم٤م قمغم إـمٗم٤مل واًمّمٖم٤مر848] طُمِٗمٔمقا ُمـ يمّؾ ضم٤منٍّ  ،(3)[ وَُم

 .(4)سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممموهقامٍّ 

 [0طىرة انفاحذت ]

ـْ ىمرأه٤م ذم يمّؾ ؾم٤مقم٦ٍم، شُمْٖمَٗمُر ]ًمف[ مجٞمع اًمذٟمقب.849]  [ َُم

ُأ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.856]   [وهل ًمٙمّؾ ُمرٍض شُم٘مرُأ قمٚمٞمف، َيؼْمَ

                                                                        

 .6/  815: 5شمٗمسػم اًمؼمه٤من  (1)

 .3/  817: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (8)

 ذم اًمؼمه٤من: إـمٗم٤مل اًمّمٖم٤مر. (3)

 .3/  817: 5، شمٗمسػم اًمؼمه٤من 461ضمٜم٦ّم إُم٤من اًمقاىمٞم٦م:  (4)



 (97)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 

 مـافع الؼرآن العظقم كتاب تمّ 

 

 

وفرغـا من حتؼقؼه بػضل اهلل وحسن َمـّه ِف الـصف من ذي احلّجة ادعّظم 

 هـ وسالٌم عذ عباده الذين اصطػى حمّؿد وآله الطاهرين.1421سـة 

 

  



 (98)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 

 

 مصادر املقّدمة والتحقيق

 

 ـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 1

هـ، 911ـ اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: جلالل اًمديـ اًمسٞمقـمل اعمتقرّم ؾمٜم٦م  8

 اًمريض، ىمؿ.ُمٜمِمقرات 

هـ، دار اًمتٕم٤مرف 1371ـ أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م: ًمٚمسٞمد حمسـ إُملم، اعُمتقرّم ؾمٜم٦م  3

 ًمٚمٛمٓمبققم٤مت، سمػموت.

هـ، ُم١مؾمس٦م 664ـ إُم٤من ُمـ إظمٓم٤مر: ًمٚمسّٞمد اسمـ ـم٤موس، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  4

 ، ىمؿ.   [            ] آل اًمبٞم٧م 

إٟمدًمس،  هـ، ُمٙمتب٦م1164ـ أُمؾ أُمؾ: ًمٚمحّر اًمٕم٤مُمكم، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  5

 سمٖمداد.



 (99)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

ـ إيْم٤مح اعمٙمٜمقن: إلؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م سمـ حمّٛمد أُملم اًمب٤مسم٤مين اًمبٖمدادي،  6

  ُمٜمِمقرات ُمٙمتب٦م اعمثٜمّك، سمٖمداد.

هـ، دار اًمٙمت٥م 1111ـ سمح٤مر إٟمقار: ًمٚمٕماّلُم٦م اعمجٚميس، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  7

 اإلؾمالُمٞم٦م، ـمٝمران.

حق ؾمٜم٦م ـ اًمتٗمسػم: ّٕب اًمٜمرض حمّٛمد سمـ ُمسٕمقد اًمٕمٞم٤ميش، اعمتقرّم ٟم 8

 هـ، اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ـمٝمران.386

ـ اًمتٗمسػم: ًمٕمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل، ُمـ أقمالم اًم٘مرٟملم اًمث٤مًم٨م واًمراسمع  9

 هـ.1464اهلجريلم، دار اًمٙمت٤مب، ىمؿ، 

ـ شمٗمسػم اًمؼمه٤من  اًمؼمه٤من ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن : ًمٚمسٞمد ه٤مؿمؿ اًمبحراين،  16

 هـ.1417هـ، ُم١مؾمس٦م اًمبٕمث٦م، ىمؿ، 1167اعمتقرّم ؾمٜم٦م 

ـ ضمٜم٦م إُم٤من اًمقاىمٞم٦م  ُمّمب٤مح اًمٙمٗمٕمٛمل : ًمٚمٙمٗمٕمٛمل اًمٕم٤مُمكم، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  11

 هـ. ش.1349هـ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ىمؿ، 965

هـ، اعمٓمبقع ذم آظمر 1386ـ ضمٜم٦م اعم٠موى: ًمٚمٛمحّدث اًمٜمقري، اعمتقرّم  18

 ُمـ سمح٤مر إٟمقار، اعمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م ـمٝمران. 53اجلزء 



 (111)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

هـ، ُم١مؾمس٦م آل 1386ًمٚمٜمقري، اعمتقرّم ؾمٜم٦م   ـ ظم٤ممت٦م ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ: 13

 هـ.1415، ىمؿ،    [       ] اًمبٞم٧م 

هـ، دار 1389ـ اًمذريٕم٦م: ًمٚمِمٞمخ آىم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  14

 هـ.1463إضقاء، سمػموت، 

، إقمداد 18ـ ري٤مض اًمٕمٚمامء: ًمٚمٛمػمزا قمبداهلل أومٜمدي، ُمـ أقمالم اًم٘مرن  15

 سّٞمد أمحد احلسٞمٜمل، ُمٙمتب٦م اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، ىمؿ.اًم

هـ، دار إطمٞم٤مء 656ـ رشح هن٩م اًمبالهم٦م: ٓسمـ أّب احلديد، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  16

 هـ.1378اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، 

 هـ، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت.385ـ اًمٗمٝمرؾم٧م: ٓسمـ اًمٜمديؿ، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  17

اًم٘مرآن : جمٛمع ـ ومٝمرس خمٓمقـم٤مت دار اًمٙمت٥م اًمٔم٤مهري٦م  ىمسؿ قمٚمقم  18

 اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دُمِمؼ.

هـ اعمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 388ـ اًمٙم٤مذم: ًمٚمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  19

 هـ.1388ـمٝمران، 

ـ يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن: عمّمٓمٗمك سمـ قمبداهلل  86



 (111)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

هـ، ُمٜمِمقرات ُمٙمتب٦م 1667اًمِمٝمػم سمح٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م وسمٙم٤مشم٥م چٚمبل، اعُمتقرّم ؾمٜم٦م 

  أوومس٧م قمـ ـمبٕم٦م اؾمٓمٜمبقل. اعمثٜمك، سمٖمداد،

هـ، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، 975ـ يمٜمز اًمٕمامل: ًمٚمٛمت٘مل اهلٜمدي، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  81

 هـ.1465سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اخل٤مُمس٦م، 

هـ، ُم١مؾمس٦م آل 1386ـ ُمستدرك اًمقؾم٤مئؾ: ًمٚمِمٞمخ اًمٜمقري، اعمتقرّم ؾمٜم٦م  88

 هـ.1467، ىمؿ،    [  ] اًمبٞم٧م 

هـ، حت٘مٞمؼ 466قرّم ؾمٜم٦م ـ هن٩م اًمبالهم٦م: مجع اًمنميػ اًمريض، اعمت 83

  هـ.1387صبحل اًمّم٤مًمح، دار اًمٙمت٤مب اًمٚمبٜم٤مين ـ سمػموت 



 (112)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 ص        اصها خو       لسورة ورقمهاا

 21 كؾفا، لػطام الصغر، لؾؿرصوع لألوجاع [2ُسوَرُة البؼرة]

 21 لؾحؿل، لؾرزق [3ُسوَرُة آل عؿران]

 21 لسؽـى الدار، ألمان اخلائف [4ُسوَرُة الـساء]

 21 حلػظ ادتاع وادال، لؾجوع والعطش وادال [5ُسوَرُة ادائدة]

لؾعافقة واألمان من األوجاع، لألسـان،  [6ُسوَرُة األكعام]

 لؾدوار

22 

 24 لألمان من العي ووجع الػماد والعدو [7ُسوَرُة األعراف]

 24 لؼضاء احلوائج أمام احلاكم والدوائر [8ُسوَرُة األكػال]

 25 من الٌقة واحلرق، دواء لؾحرق لألمان [9براَءة]ُسوَرُة 

 عؾقه السالم ُسوَرُة ُيوُكس

[11  ] 

 25 لؽشف بواصن الـػوس، ومعرفة السارق

 26 لؾؼوة واهلقبة والـرص عذ األعداء [11ُسوَرُة ُهود عؾقه السالم]

ــــه  ــــف عؾق ــــوَرُة يوُس ُس

 [12السالم]

 27 لؾحظ والرزق، واحلصول عذ عؿل

عد]  28 لؾـرص عذ السؾطان أو الظامل او ادخالف  [13ُسوَرُة الرَّ

ــــه  ــــراهقم عؾق ــــوَرُة إب ُس

 [14السالم]

 29 لألمن من البؽاء والػزع واجلن والتوابع

 

 الصفحة خواصها لسورة ورقمهاا

               



 (113)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 29 لؽثرة الؾبن عـد ادرأة،  ولؾرزق  [15ُسوَرُة احِلجر]

 31 اربة الظاملدح  [16ُسوَرُة الـَّْحل]

 31 لتسديد الرمقة، لصعوبة الـطق [17] سورة اإلٍاء

 31 لألمان من الػؼر والدين واألذى  [18ُسوَرُة الؽفف]

ُسوَرُة مريم عؾقفا 

 [19]السالم

 32 من اخلوف، ولؽثرة اخلر لألمان

 

لتسفقل الزواج، لألمن من الـزاع، ولي  [21ُسوَرُة صه عؾقه السالم ]

 السؾطان

33  

ُســـوَرُة األكبقـــاء عؾـــقفم 

 [21السالم]

 34 لؾؿريض ولؾسفر واألرق

 34 لغرق السػقـة   [22ُسوَرُة احَلّج]

 35 لؼطع رشب اخلؿر  [23ُسوَرُة ادمِمـُون]

 36 لؼطع الشفوة واجلـابة [24ُسوَرُة الـُّور]

 36 دوت الداية، لإلسؼاط، خلراب البقع  [25ُسوَرُة الػرقان]

َعراء] كـز، أو سحر مدفون، سفولة ٓستخراج   [26ُسوَرُة الشُّ

 الوٓدة

37 

 38 لألمن من اهلوام، والعؼرب واحلقة  [27ُسوَرُة الـَّؿل ]



 (114)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

حال واألورام واألمن من الزكا واهلرب لؾط  [28ُسوَرُة الَؼَصص]

 واخلقاكة

39 

 41 لؾحؿى، لؾٌور، لؾـوم اهلاكئ [29ُسوَرُة الَعـَْؽبوت]

وم]  41 وادرضلالعتالل  [31ُسوَرُة الرُّ

 41 لؾحؿى ومجقع األمراض [31ُسوَرُة ُلؼامن]

جدة]     42 لؾحؿى والصداع والشؼقؼة [32ُسوَرُة امل السَّ

 42 لتسفقل زواج البـت [33ُسوَرُة األحزاب]

 43 لألمان من اهلوام، وأبو صػار  [34ُسوَرُة َسَبل]

 43 لؾؿؽوث ِف ادؽان واألمان من الٌقة  [35ُسوَرُة َفاصِر]

 44 لؾػفم واحلػظ واهلقبة، لؾحسد   [36] يس  ُسوَرةُ 

افَّات]  45 لرؤية اجلن، لؾحزن واهلم  [37ُسوَرُة الصَّ

 45 ٓفتضاح الظامل  [38ُسوَرُة ص]

 46 لؾؿحبة والشؽر [39ُسوَرُة الُزَمر]

 46 لـؿو الزرع، الرزق، لؾؼروح والدمامقل [41ُسوَرُة غافِر]

 49 لوجع العي والرمد [41]ُسوَرُة السجدة 

 51 األمان من رش الـاس، الزهد والرصع [42ُسوَرُة حم َعسق ]

ْخُرف]  51 لؾرؤية الصاحلة، لؾرزق  [43ُسوَرُة الزُّ

 51 لؾفقبة وادحبة، األمن من الرش [44ُسوَرُة الُدَخان]



 (115)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 52 لغقبة والـؿقؿة، حلػظ األصػاللألمن من ا [45ُسوَرُة اجلاثِقة]

 53 لألمن من اجلان والطوارق  [46ُسوَرُة األْحَؼاف]

ُسوَرُة حمّؿـد صـّذ اهلل عؾقـه 

  [47]وآله[ وسّؾم]

 53 لؾوجاهة والؼبول، وجلؿقع األمراض

 54 لؾخر واألمن من اخلوف والغرق [48ُسوَرُة الَػْتح]

 55 لألمان من الشقطان، لدر الؾبن [49ُسوَرُة احُلُجرات]

 56 لؾخوف، ووجع البطن، وخلروج األسـان  [51ُسوَرُة ق]

اريات]  56 لتخػقف ادرض، واألمن ِف السػر [51ُسوَرُة الذَّ

 57 ِف السػر لألمانلؾخروج من السجن،   [52ُسوَرُة الطُّور]

 57 لؾؼوة واهلقبة والغؾبة  [53ُسوَرُة الـَّْجم]

 58 الوجاهة عـد الـاس، وتسفقل األمور  [54ُسوَرُة الَؼَؿر]

محن عزَّ   58 لؾرمد، واألمان [55وجّل] ُسوَرُة الرَّ

 59 لسفولة الوٓدة، لالحتضار لؾخر الؽثر، [56ُسوَرُة الواقعة]

لؾحرب، لؾحؿى، لؾجرح، خلروج احلديد  [57ُسوَرُة احلديد]

 من اجلسم لؾدمامقل

61 

 61 مسؽن لًٓم، حلػظ ادتاع [58ُسوَرُة ادَُجاَدَلة]

لؾذكاء والػطـة، لألمن من البالء، قضاء   [59احَلرْش]ُسوَرُة 

 احلوائج

62 



 (116)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 63 لؾطحال  [61ُسوَرُة اُدْؿتَِحـَة]

ف]  63 لؾسػر  [61ُسوَرُة الصَّ

 64 لألمن من وسوسة الشقطان [62ُسوَرُة اجُلؿَعة]

 64 لؾرمد واألوجاع الباصـقة  [63ُسوَرُة اُدـَافُِؼون]

 64 لألمن من السؾطان اجلائر، لتػريق األعداء  [64ُسوَرُة التَّغاُبن]

 65 لؼضاء الدين  [65ُسوَرُة الطالق]

لؾؿؾسوع والسفران، لؼضاء الدين،   [66ُسوَرُة التَّْحِريم]

 التخػقف عذ ادقت

65 

 66 لؾصداع، لوجع األسـان  [67ُسوَرُة ادُْؾك]

 67 لوجع الرضس  [68سورة الؼؾم]

ة]ُسوَرُة   67 لؾوٓدة، حػظ ادولود [69احَلاقَّ

 68 لألمن من اجلـابة واألحالم ادزعجة  [71ُسوَرُة ادََعاِرج]

ُســـــوَرُة ُكـــــوح ]عؾقـــــه 

 [71السالم]

 68 لطؾب احلاجة، ورؤية مؽاكه ِف اجلـة

 69 لألمن من اجلن والسؾطان اجلائر [72ُسوَرُة اجِلن]

ِمل]  71 وغػران الذكوبرؤية الـبي  [73ُسوَرُة اُدزَّ

ثِر]  71 حلػظ الؼرآن، وقضاء احلوائج [74ُسوَرُة اُددَّ

 71 لؾخشوع والعػاف وحمبة الـاس [75ُسوَرُة الؼقامة]



 (117)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 71 عصب وسؽن الؼؾقلؼوة الـػس وال  [76ُسوَرُة اإلْكسان]

 72 والدمامقللؾـرص ِف ادحؽؿة، إلزالة ادرض  [77ُسورة اُدْرَسالت]

 73 دن أراد السفر، لؾسػر ِف الؾقل، الؼوة [78َعمَّ َيَتساَءُلون ]ُسوَرُة 

 74 دواجفة العدو، الدخول عذ السؾطان [79ُسوَرُة الـَّاِزعات]

 74 لألمن ِف السػر [81ُسوَرُة َعَبس]

 75 غػران الذكوب، لؾرمد والغشاوة [81ُسوَرُة التّْؽِوير]

 75 واألسرلؾؿسجون  [82ُسوَرُة آْكِػطار]

 76 حلػظ ادال وادتاع، لألمن من اهلوام   [83ُسوَرُة ادَُطِػِػي]

 76 لؾوٓدة، حلػظ الدواب [84ُسوَرُة آْكِشَؼاق]

وج]  77 لسفولة الػطام  [85ُسوَرُة الُزُ

 78 لغسل اجلرح وشػائه  [86ُسوَرُة الطَّاِرق ]

 78 الورم لوجع األذن، البواسر،  [87ُسوَرُة َسبَّح ]

 79 لوجع الرضس وغره [88ُسوَرُة الغاشقة]

 81 لطؾب الولد، لألمن من اخلوف  [89ُسوَرُة الَػْجر]

 81 لألمن من الـؼص الوٓدي  [91ُسوَرُة البََؾد]

ْؿس]  81 لزيادة احلظ والؼبول  [91ُسوَرُة الشَّ

ْقل]  82 لؾؿرصوع ولؾحؿى  [92ُسوَرُة الؾَّ

َحى]ُسوَرُة   83 لؾؿػؼود، لؾتذكر  [93الضَّ



 (118)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 83 لصدرلوجع ا [96ُسوَرُة آكرشاح]

 84 الشػاء ورصف السوء  [95ُسوَرُة التِّي]

 84 لألمن من الغرق  [96ُسوَرُة الَعَؾق]

 84 لألمان من كل خوف وحػظ ادال [97ُسوَرُة الَؼْدر]

 86 لؾورم، لؾحامل، أبو صػار [98ُسوَرُة الَبقِّـَة]

لِْزَلة]  87 لؾدخول عذ السؾطان [99ُسوَرُة الزِّ

 88 لؾجوع والعطش، واألمن من اخلوف [111ُسوَرُة الَعاِديات]

 89 لؾؽساد والتعطقل [111ُسوَرُة الَؼاِرعة]

 89 لألمانلؾصداع،  [112ُسوَرُة التََّؽاُثر]

 91 لؾحػظ وحػظ ادال  [113ُسوَرُة الَعرْص]

 91 لوجع العي [114اهُلَؿَزة]ُسوَرُة 

 91 هلزم األعداء [115ُسوَرُة الِػقل]

 91 تؼرأ عذ الطعام لؾشػاء، لؾفم  [116ُقَريش] إليالفُسوَرُة 

ين ]  92 لؾحػظ واألمان [117ُسوَرُة الدِّ

 93 لرؤية الـبيّ  [118ُسوَرُة الَؽْوَثر]

 93 لؼضاء احلوائج [119ُسوَرُة الؽافُِرون]

 94 لؼبول الصالة [111الـَّرْص] ُسوَرةُ 

 94 لألمانلؾؿغص،  [111ُسوَرُة َتبَّت ]



 (119)اًمّمٗمح٦م                                                                          ﴾ُمٜم٤مومع اًم٘مرآِن اًمٕمٔمٞمؿ﴿

 95 هدية لألموات، لؾرمد  [112ُسوَرُة اإلخالص]

 95 صالة، والصقامثواب ال [113ُسوَرُة الَػَؾق]

 96 لألمن من وساوس الصدر [114ُسوَرُة الـَّاس]

ة ]  96 من كل مرضوالشػاء  لغػران الذكوب، [1ُسوَرُة الَػاحِتَ

 

 


